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ANEXO IV – SELO DE EXCELÊNCIA 

 
Termo de Ciência da Legislação 

 
Declaro ser conhecedor da legislação sanitária em vigor e, em especial, dos procedimentos de prevenção à 
Covid-19. Declaro estar ciente de que a prestação de declaração falsa configura crime previsto no Código 
Penal Brasileiro, passível de sanções penais, sem exclusão das sanções administrativas e civis cabíveis.  
 
Declaro estar ciente de que a legislação referente ao funcionamento da atividade que se pleiteia a obtenção do 
SELO DE EXCELÊNCIA E QUALIDADE DAS BOAS PRÁTICAS DE PREVENÇÃO À COVID-19. 
 
Declaro que a atividade a ser exercida observará com rigor toda a legislação sanitária afeta, sobretudo, os 
regulamentos técnicos específicos editados pelo órgão sanitário municipal do Rio de Janeiro. 
 
Declaro estar ciente da obrigação de apresentar, a qualquer tempo, toda a documentação exigida para o 
funcionamento da atividade e de prestar todas as informações referentes ao funcionamento do estabelecimento 
para assegurar os controles necessários a serem exercidos pelo órgão sanitário municipal. 
 
Declaro que me responsabilizo por providenciar, a qualquer tempo, todas as adequações necessárias ao 
perfeito atendimento das normas sanitárias. 
 
Declaro comprometer-me com a preservação das melhores condições higiênico-sanitárias de instalações, 
equipamentos, procedimentos e fluxos, notadamente, as boas práticas para o exercício da atividade e a 
adequada conservação dos produtos utilizados. 
 
Declaro comprometer-me com o exercício da atividade em plena observância aos requisitos indispensáveis à 
proteção e preservação da saúde individual e coletiva. 
 
Declaro estar ciente de que qualquer ação ou omissão em desacordo com as normas sanitárias, mesmo as de 
menor risco, frequência ou impacto, sujeitará o estabelecimento a sanções de natureza administrativa, civil e 
penal, sem prejuízo de medidas complementares, entre as quais a cassação do licenciamento sanitário do 
estabelecimento, a cassação do alvará de funcionamento e outras necessárias à cessação e punição da 
irregularidade. 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
Declaro que são VERDADEIRAS e EXATAS todas as informações apresentadas por meio do portal Carioca 
Digital para fim de requerimento do SELO DE EXCELÊNCIA E QUALIDADE DAS BOAS PRÁTICAS DE 
PREVENÇÃO À COVID-19, em todas as suas modalidades, junto a Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização 
Sanitária e Controle de Zoonoses – SUBVISA. 
 
Declaro ainda estar ciente de que a prestação de declaração falsa configura crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, passível de sanções penais, sem prejuízo das sanções administrativas e civis cabíveis. Declaro que 
li e concordo com o Termo de Ciência e Legislação e o Termo de Responsabilidade apresentados 


