
 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Pelo presente instrumento, ____________________________________________ 

(NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO), inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, 

localizada no endereço 

_____________________________________________________________________________ 

(endereço completo), por seu representante legal, Sr. (a)_______________________________, 

portador (a)   do R.G. nº ________________, inscrito  (a) no CFP nº _____________________, 

COMPROMETE-SE, junto ao MUNICÍPIO DE NITERÓI, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede administrativa na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987, 6º andar, Bairro Centro, 

Niterói-RJ, e à  FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE SAÚDE, a observar TODAS  as regras de 

biossegurança apresentadas nas Diretrizes para a Construção dos Planos locais de Retorno às 

Atividades Presenciais da Educação Municipal de Niterói, disponível em 

http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/ e https://www.educacaoniteroi.com.br/ , como medida de 

contenção da propagação  da  COVID-19,  e nos  demais atos  normativos  municipais sob pena   

de   responsabilização   civil,   administrativa   e   penal   dos agentes infratores, podendo 

responder por crimes contra a saúde pública e contra a administração pública em geral, 

tipificados nos artigos 268 e 330, ambos do Código Penal. Informa que: 

 

- Possui _______ matrículas ativas no Ensino Médio, que ______ alunos pretendem retornar às 

atividades presenciais no Ensino Médio e _______ alunos pretendem manter exclusivamente as 

atividades remotas por ora; 

 

- Possui _______ matrículas ativas no Ensino Fundamental, que _______ alunos pretendem 

retornar às atividades presenciais no Ensino Fundamental e _______ alunos pretendem manter 

exclusivamente as atividades remotas por ora; 

 

- Possui matrículas _______ ativas na Educação Infantil, que _______ alunos pretendem 

retornar às atividades presenciais na Educação Infantil e _______ alunos pretendem manter 

exclusivamente as atividades remotas por ora. 

 

http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/
https://www.educacaoniteroi.com.br/


 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
O presente Termo de Compromisso tem eficácia de título executivo extrajudicial, sendo 

que seu descumprimento poderá ensejar a execução judicial das obrigações dele decorrentes, 

bem como não inibe ou restringe as ações de controle, fiscalização e monitoramento do Poder 

Público, nem limita ou impede o exercício de suas atribuições e prerrogativas legais. 

 

 

Niterói, _______de _____________________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

COMPROMISSÁRIO 

 

 

 

Após preenchido, enviar para o e-mail: vigilanciaescolar.nit@gmail.com  
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