
DECRETO N.º 1020, DE 01 DE OUTUBRO DE 2007. 

 

 

APROVA AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DA VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, FIXA PRAZO PARA ADEQUAÇÃO, ESTABELECE 

CALENDÁRIO DE ATUAÇÃO DO SETOR E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL de Cabeceira Grande, Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 77 – inciso XII, combinado com o artigo 120, inciso I, alínea “e”, da Lei 

Orgânica do Município, 
 

Considerando a necessidade de dar cumprimento aos dispositivos da Lei Complementar nº 007, de 06 

de Maio de 2003 que estabeleceu o Código de Vigilância Sanitária deste Município; 

Considerando os compromissos assumidos pela municipalidade junto ao Ministério Público do Estado 

de Minas Gerais, através da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Unaí/MG, especialmente as 

obrigações estabelecidas nas Cláusulas Terceira, Quarta, Quinta, Sexta e Sétima do Termo de 

Ajustamento de Conduta firmado em 06 de Julho de 2007 

 

DECRETA: 

 

Art. 1.º - Ficam aprovadas as Orientações Técnicas de nºs 01 a 06, estabelecidas pelo Setor de 

Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde deste Município, na forma dos anexos que com este se 

publicam. 

 

Art. 2º - É fixado o prazo de 90 dias, a contar da publicação deste decreto, para que os estabelecimentos 

industriais, comerciais e de prestação de serviços, e as pessoas físicas que exerçam atividades 

abrangidas pelas referidas Orientações Técnicas, façam as adequações de seus espaços físicos e 

providenciem o atendimento das normas da vigilância sanitária municipal. 

 

Art. 3º - Fica determinado que a primeira fiscalização do cumprimento das referidas Orientações 

Técnicas e inspeção nos estabelecimentos mencionados, sediados no território deste município, seja 

realizada no período de 1º de Janeiro a 31 de Março de 2008. 

 

Art. 4º - A contar da data de publicação, a Secretaria Municipal de Finanças que não poderá conceder 

novos alvarás de funcionamento e localização de quaisquer empreendimentos industriais, comerciais ou 

de prestação de serviços, sem a prévia inspeção local por parte da vigilância sanitária, competindo a esta 

a emissão de alvará específico para licenciar a atividade e o local que atenda integralmente as 

orientações técnicas ora aprovadas. 

 

Art. 5.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cabeceira Grande - MG, 01 de Outubro de 2007. 

 

 

Antônio Nazaré Santana Melo 

Prefeito Municipal 



ORIENTAÇAO TÉCNICA Nº. 001/2007.  

 

Dispõe sobre as exigências sanitárias mínimas para funcionamento de comercio de alimentos e 

correlatos no município de Cabeceira Grande-MG. 
 

Considerando o disposto na Lei Estadual nº. 3.317, de 24 de setembro de 1999 - Código de Saúde do Estado de 

Minas Gerais;  Considerando o disposto na Lei Complementar nº. 007, de 06 de maio de 2003- Código Sanitário 

do Município de Cabeceira Grande; O Setor de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde estabelece a 

seguinte Orientação Técnica sobre as exigências sanitárias para funcionamento de comercio varejista de  

alimentos, bebidas e correlatos no município de Cabeceira Grande-MG. 

 

1. Manter a área interna e externa do estabelecimento livre de focos de insalubridade, ausência de lixo, 

objetos em desuso, animais, insetos e roedores; 

2. Possuir piso, paredes, forros, tetos, divisórias, portas e janelas de material liso, resistente, impermeável, 

de fácil limpeza, tonalidade clara, em bom estado de conservação; 

3. possuir ralos com fechamento rotativo; 

4. Possuir janelas e/ou outras aberturas com tela milímetricas e em bom estado de conservação; 

5. utilizar água potável de rede pública; 

6. Possuir reservatório de água limpa e tampado, livre de vazamentos, infiltrações e descascamento; 

7. Proceder higienização do reservatório no mínimo a cada 6 meses; 

8. Possuir banheiros para funcionários em bom estado de funcionamento; 

9. Possuir recipientes para coleta de resíduos no interior do estabelecimento de fácil higienização, 

identificados e uso de sacos de lixo apropriados; 

10. Proceder retirada freqüente dos resíduos; 

11. Refrigeradores, congeladores, câmaras frias adequadas ao tipo de alimentos, com limpeza periódica e 

organizados; 

12. Não acondicionar alimentos prontos junto com alimentos ainda não processados; 

13. Dispor de gôndolas e prateleiras em quantidade suficiente para a guarda de gêneros alimentícios e outros 

insumos, em bom estado de conservação, organizados e limpos; 

14. Manter profissionais com uniformes completos e adequados a atividade, de tonalidade clara, em bom 

estado de conservação e limpeza; 

15. Comercializar somente alimentos e/ou produtos com características organolépticas normais, dentro do 

prazo de validade e de fornecedores regulares; 

16. Manter alimentos perecíveis a temperatura de congelação (-15ºC), refrigeração (10°C), ou acima de 65°C 

de acordo com o produto; 

17. Manter alimentos armazenados separadamente por tipo ou grupos; sobre estrados ou prateleiras 

adequadas; ausências de material estranho, estragado ou tóxico; em lugar limpo e conservado; 

 



ORIENTAÇAO TÉCNICA Nº. 002/2007. 

 

Dispõe sobre as exigências sanitárias mínimas para funcionamento dos estabelecimentos de ensino 

(Escolas) no município de Cabeceira Grande. 
 

Considerando o disposto na Lei Estadual nº. 3.317, de 24 de setembro de 1999-Código de Saúde do Estado de 

Minas Gerais; Considerando o disposto na Lei Complementar nº. 007, de 06 de maio de 2003- Código Sanitário 

do Município de Cabeceira Grande; O Setor de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, estabelece a 

Orientação Técnica sobre as exigências sanitárias para funcionamento dos estabelecimentos de ensino no 

município de Cabeceira Grande-MG. 

 

18. Manter a área interna e externa do estabelecimento livre de focos de insalubridade, ausência de lixo, 

objetos em desuso, animais, insetos e roedores; 

19. Possuir piso, paredes, forros, tetos, divisórias, portas e janelas de material liso, resistente, impermeável, 

de fácil limpeza, tonalidade clara, em bom estado de conservação; 

20. Possuir ralos com fechamento rotativo; 

21. Possuir janelas e/ou outras aberturas com tela milímetricas e em bom estado de conservação; 

22. Utilizar água potável de rede pública; 

23. Possuir reservatório de água limpa e tampado, livre de vazamentos, infiltrações e descascamento; 

24. Proceder higienização do reservatório no mínimo a cada 6 meses; 

25. Possuir banheiros para funcionários em bom estado de funcionamento; 

26. Possuir recipientes para coleta de resíduos no interior do estabelecimento de fácil higienização, 

identificados e uso de sacos de lixo apropriados; 

27. Proceder retirada freqüente dos resíduos; 

28. Refrigeradores, congeladores, câmaras frias adequadas ao tipo de alimentos, com limpeza periódica e 

organizados; 

29. Não acondicionar alimentos prontos junto com alimentos ainda não processados; 

30. Dispor de gôndolas e prateleiras em quantidade suficiente para a guarda de gêneros alimentícios e outros 

insumos, em bom estado de conservação, organizados e limpos; 

31. Manter profissionais com uniformes completos e adequados a atividade, de tonalidade clara, em bom 

estado de conservação e limpeza; 

32. Consumir somente alimentos e/ou produtos com características organolépticas normais, dentro do prazo 

de validade e de fornecedores regulares; 

33. Manter alimentos perecíveis a temperatura de congelação (-15ºC), refrigeração (10°C), ou acima de 65°C 

de acordo com o produto; 

34. Manter alimentos armazenados separadamente por tipo ou grupos; sobre estrados ou prateleiras 

adequadas; ausências de material estranho, estragado ou tóxico; em lugar limpo e conservado; 

35. Manter distancia entre as carteiras no mínimo de 50 cm. 

36. Manter nas unidades sanitárias papel higiênico, toalhas de papel e sabão; 

37. Manter nos arquivos ficha de encaminhamento de alunos aos serviços de saúde; 

38. Manter nos bebedouros copos descartáveis. 

Cabeceira grande – Mg, 22 de agosto de 2007. 

 



ORIENTAÇAO TÉCNICA Nº. 003/2007. 

 

Dispõe sobre as exigências  sanitárias    mínimas    para    funcionamento    dos estabelecimentos  de  

ensino e cuidados  à   criança  (Creches) no município de Cabeceira Grande-MG 
 

Considerando o disposto na Lei Estadual nº. 3.317, de 24 de setembro de 1999-Código de Saúde do Estado de 

Minas Gerais; Considerando o disposto na Lei Complementar nº. 007, de 06 de maio de 2003- Código Sanitário do 

Município de Cabeceira Grande; O Setor de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde estabelece 

Orientação Técnica sobre as exigências sanitárias para funcionamento dos estabelecimentos de ensino e 

cuidados à crianças no município de Cabeceira Grande-MG. 

 

39. Manter a área interna e externa do estabelecimento livre de focos de insalubridade, ausência de lixo, 

objetos em desuso, animais, insetos e roedores; 

40. Possuir piso, paredes, forros, tetos, divisórias, portas e janelas de material liso, resistente, impermeável, 

de fácil limpeza, tonalidade clara, em bom estado de conservação; 

41. possuir ralos com fechamento rotativo; 

42. Possuir janelas e/ou outras aberturas com tela milímetricas e em bom estado de conservação; 

43. utilizar água potável de rede pública; 

44. Possuir reservatório de água limpa e tampado, livre de vazamentos, infiltrações e descascamento; 

45. Proceder higienização do reservatório no mínimo a cada 6 meses; 

46. Possuir banheiros para funcionários em bom estado de funcionamento; 

47. Possuir recipientes para coleta de resíduos no interior do estabelecimento de fácil higienização, 

identificados e uso de sacos de lixo apropriados; 

48. Proceder retirada freqüente dos resíduos; 

49. Refrigeradores, congeladores, câmaras frias adequadas ao tipo de alimentos, com limpeza periódica e 

organizados; 

50. Não acondicionar alimentos prontos junto com alimentos ainda não processados; 

51. Dispor de gôndolas e prateleiras em quantidade suficiente para a guarda de gêneros alimentícios e outros 

insumos, em bom estado de conservação, organizados e limpos; 

52. Manter profissionais com uniformes completos e adequados a atividade, de tonalidade clara, em bom 

estado de conservação e limpeza; 

53. Consumir somente alimentos e/ou produtos com características organolépticas normais, dentro do prazo 

de validade e de fornecedores regulares; 

54. Manter alimentos perecíveis a temperatura de congelação (-15ºC), refrigeração (10°C), ou acima de 65°C 

de acordo com o produto; 

55. Manter alimentos armazenados separadamente por tipo ou grupos; sobre estrados ou prateleiras 

adequadas; ausências de material estranho, estragado ou tóxico; em lugar limpo e conservado; 

56. Possuir área  para berçário com no mínimo 6 m
2
 , devendo haver entre os berços e entre as paredes a 

distancia mínima de 0,50 Cm, com pia para higienização das mãos; 

57. Manter nas unidades sanitárias papel higiênico, toalhas de papel e sabão; 

58. Manter nos arquivos ficha de encaminhamento de alunos aos serviços de saúde; 

59. Manter nos bebedouros copos descartáveis; 

60. Possuir fluxo adequado as atividades realizadas; 

61. Possuir sala de espera/recepção; 

62. Possuir área de cozinha com no mínimo 4 m
2
 ; 

63. Possuir instalações sanitárias para as mães e funcionários; 

64. Possuir local para banho e higiene das crianças com área mínima de 2 m
2
; 

65. Possuir área para lavanderia; 

66. Possuir área para recreação; 

67. Possuir berços/camas protegidos com material lavável; 

68. Possuir área para deposito de material de limpeza. 

 

 



ORIENTAÇAO TÉCNICA Nº. 004/2007. 

 

Dispõe sobre  as exigências sanitárias mínimas   para  funcionamento  dos estabelecimentos   e 

Beleza   (salão de Beleza e barbearia  ) no  município de  Cabeceira Grande-MG     
 

Considerando o disposto na Lei Estadual nº. 3.317, de 24 de setembro de 1999-Código de Saúde do Estado de 

Minas Gerais; Considerando o disposto na Lei Complementar nº. 007, de 06 de maio de 2003- Código Sanitário 

do Município de Cabeceira Grande; O Setor de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde estabelece a 

Orientação Técnica sobre as exigências sanitárias para funcionamento dos estabelecimentos de beleza no 

município de Cabeceira Grande-MG. 

 

69. Manter a área interna e externa do estabelecimento livre de focos de insalubridade, ausência de lixo, 

objetos em desuso, animais, insetos e roedores; 

70. Possuir piso, paredes, forros, tetos, divisórias, portas e janelas de material liso, resistente, impermeável, 

de fácil limpeza, tonalidade clara, em bom estado de conservação; 

71. Possuir ralos com fechamento rotativo; 

72. Utilizar água potável de rede pública; 

73. Possuir reservatório de água limpa e tampado, livre de vazamentos, infiltrações e descascamento; 

74. Proceder higienização do reservatório no mínimo a cada 6 meses; 

75. Possuir recipientes para coleta de resíduos no interior do estabelecimento de fácil higienização, 

identificados e uso de sacos de lixo apropriados; 

76. Proceder retirada freqüente dos resíduos; 

77. Manter nas unidades sanitárias papel higiênico, toalhas de papel e sabão; 

78. Manter nos bebedouros copos descartáveis; 

79. Possuir bandeja com tampa para instrumental; 

80. Possuir equipamento para esterilização dos instrumentais; 

81. Os instrumentais deverão ser esterilizados a cada uso; 

82. Possuir toalhas para uso individual; 

83. Possuir cadeiras com encosto para cabeça revestidas de papel ou pano; 

84. Pentes e escovas deverão ser  higienizados/desinfetados a cada uso; 

85. Maca de depilação desinfectada a cada cliente; 

86. Possuir vasilhame para pedicuro/ manicuro protegido por papel filme; 

 



ORIENTAÇÃO  TÉCNICA N°005/2007         

 

Dispõe sobre as exigências sanitárias mínimas para  funcionamento de pensões e hotéis no município 

de Cabeceira Grande           

   

Considerando o disposto na Lei  Estadual n°.13.317,de 24 de setembro de 1999_  Código de Saúde do Estado de 

Minas  Gerais; Considerando o disposto na Lei   Complementar n°.007, de 06 de maio de 2003_ Código 

Sanitário  do Município de Cabeceira Grande; O Setor de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde 

estabelece a Orientação Técnica sobre as exigências sanitárias para funcionamento de hotéis e pensões no 

município de Cabeceira Grande-MG. 

      

87. Manter a área interna e externa do estabelecimento livre de focos de insalubridade, ausência de lixo, 

objetos  em desuso,animais, insetos e roedores;        

88. Possuir pisos, paredes, forros, tetos, divisórias,portas  e janelas de material  lisos, resistente, impermeável, 

de fácil limpeza, tonalidade clara, em bom estado de conservação;      

89. Possuir ralos com fechamento rotativo;         

90. Deverão possuir instalações sanitárias dotadas de paredes impermeabilizadas, água corrente, vasos 

sanitários,pia sabão, toalhas, papel higiênico  e lixeiras e as instalações serão separadas por sexos;  

91. Utilizar água potável da rede pública;          

92. Possuir reservatório de água limpa e tampado, livre de vazamentos, infiltrações descascamento;  

93. Proceder higienizaçâo do reservatório no mínimo a cada 6meses;       

94. Deverão manter as roupas de cama e banho limpas, desinfetadas ou esterilizadas;     

95. Possuir recipientes para coleta de resíduos no interior do estabelecimento de fácil higienizaçâo  

identificados e uso de sacos de lixo apropriados;          

96. Proceder retirada freqüente dos resíduos;          

97. Refrigeradores, congeladores, câmaras frias adequadas ao tipo de alimentos, com limpeza  periódicas e 

organizados;             

98. Não acondicionar alimentos prontos com alimentos ainda não processados;      

99. Dispor de gôndolas e prateleiras em quantidade suficiente para a guarda de gêneros alimentícios e outros 

insumos, em bons estados de conservação, organizados e limpos;       

100. Na manipulação ou preparação de alimentos usar toucas e roupas adequadas de tonalidade clara, em bom  

estado de conservação e limpeza         

101. Usar somente alimentos  e/ou produtos  com características organolépticas normais, dentro do prazo de 

validade e fornecedores regulares;           

102. Manter alimentos perecíveis a temperatura de congelação (-15°C) , refrigeração (10°C),  ou acima  de 

65°C de acordo com o produto;           

103. Manter alimentos armazenados separadamente por tipo ou grupos;  sobre estrados ou prateleiras 

adequadas; ausência de material estranho, estragado ou tóxico; em lugar limpo e conservado;    

104. Iluminação adequada e ventilação capaz de garantir conforto térmico e o  ambiente livre de gases, fumaça 

e condensação de  vapores.               

105. Os utensílios utilizados, tais como pratos, talheres e outros vasilhames deverão estar permanentemente 

limpos e higienizados. 



ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº. 006/2007. 

 

Dispõe sobre as exigências sanitárias mínimas para funcionamento de comércio varejista de carnes 

(açougue, casa de carnes e similares). 
 

Considerando o disposto nos Artigos 196, 197 e 200 da Constituição Federal – Promulgada em 5 de 

outubro de 1988; Considerando o disposto no Decreto – Lei Nº 986, de 21 de outubro de 1969 – Institui 

normas básicas sobre alimentos. Considerando o disposto na Lei Estadual nº 13.317, de 24 de setembro 

de 1.999 – Código de Saúde do Estado de Minas Gerais; Considerando o disposto na Lei Complementar 

Nº 007, de 06 de maio de 2003 – Código Sanitário do Município de Cabeceira grande; Considerando o 

disposto na Portaria nº 1.428/MS, de 26 de novembro de 1993 - "Regulamento Técnico para Inspeção 

Sanitária de Alimentos"; Considerando o disposto na Lei Nº 8080, de 19 de setembro de 1990; 

Considerando o disposto na Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004; O Setor de Vigilância 

Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde estabelece Orientação Técnica sobre as exigências sanitárias 

para o comércio varejista de carnes ( Açougue,casa de carnes e similares) no Município de Cabeceira 

Grande-MG. 
 

2- EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS: 

2.1- Quanto às instalações: 

87. Localização: área livre de focos de insalubridade, ausência de lixo, objetos em desuso, animais, insetos e 

roedores na área interna; não deve ter comunicação com residência. 

88 - Pisos, paredes, forros, tetos, divisórias: material liso, resistente, impermeável, de fácil limpeza, 

tonalidade clara, em bom estado de conservação (livre de defeitos, rachaduras, trincas, buracos, 

descascamentos); 

89 - Portas e janelas: superfície lisa, fácil limpeza, em bom estado de conservação; 

90  - Proteção contra insetos e roedores: aberturas teladas, sifão e proteção para ralos; 

91 - Iluminação e ventilação: iluminação adequada. Ventilação capaz de garantir conforto térmico e o 

ambiente livre de fungos, bolores, gases, fumaça e condensação de vapores; 

92 - Instalações sanitárias e vestiário: Não deverão ter exaustão e abertura diretas para a área de produção, 

vaso sanitário com tampa, suporte de papel toalha, suporte de papel higiênico, suporte de sabonete líquido e 

lixeira com pedal. 

93 - Lavatório na área de manipulação: com água corrente, em posição estratégica em relação ao fluxo de 

produção e serviço, abastecido com pia, sabão liquido e papel toalha; 

94 - Abastecimento de Água: água tratada em volume e pressão adequadas, caixa d’água tampada, cuja 

limpeza deve ser efetuada a cada seis meses, ou a critério da autoridade sanitária. O registro dos 

procedimentos de limpeza efetuada deverá ser arquivado para verificação pela equipe da vigilância sanitária; 

95 - Local para limpeza e equipamentos (Pia): com água corrente, em posição estratégica em relação ao 

fluxo de produção e serviço; 

96 - Esgoto: eliminação adequada de águas servidas e esgotos (rede pública de esgoto, fossa aprovada e 

caixas de gorduras em bom estado de conservação e funcionamento); 

97 - Lixo: acondicionamento em recipiente lavável, com sacos plásticos coletores e tampas, localização e 

destino adequado, remoção freqüente;  

98 - Restos de desossa (ossos, sebo, aparas e produtos de toalete da carne) não devem permanecer no 

estabelecimento após este procedimento e devem ser mantidos em recipientes plásticos ou de aço inoxidável 

com tampa, de fácil higiene, longe do local de venda, aguardando sua remoção. 

99 - Fluxo: em sentido único, evitando a contaminação cruzada, ou seja, ambiente exclusivo para desossa, de 

modo a permitir fluxo adequado de produção. Barras e/ou trilhamentos de material resistente e inatacável em 

bom estado de conservação, instalados no mínimo a 2,5 m do piso; presença de barreira física entre a sala de 

desossa e o local de venda.  



100 - Instalações elétricas: embutidas ou, quando exteriores, revestidas por tubulações isolantes e presas a 

paredes e tetos. 

2.2- Quantos aos equipamentos e utensílios: 

101 - Os equipamentos necessários para refrigeração, armazenamento, moagem, etc, deverão ser compatíveis 

com o volume de produção e em ótimo estado de funcionamento e em perfeitas condições de higiene. 

102 - Os móveis utilizados para a manipulação de carnes e derivados (mesas, balcões, bancadas, etc), 

deverão possuir cobertura de material impermeável, resistente, possibilitando fácil lavagem de forma que não 

exponham os produtos a qualquer tipo de contaminação ou risco. 

103 - As geladeiras, balcões refrigerados e freezer, deverão estar em boas condições de limpeza, sem 

sobrecarga, com as borrachas das portas e tampas em bom estado de conservação, garantindo a vedação e a 

segurança dos produtos. 

104 - As serras, moedores e outros equipamentos que entrem em contato com carnes e derivados deverão 

estar em perfeito estado de conservação e limpeza e diária e sistematicamente higienizados.  

105  - Os utensílios utilizados na atividade, tais como, facas, ganchos, amoladores, vasilhames deverão estar 

permanentemente limpos e higienizados. Proibido o uso de machadinhas. 

106 - Os balcão expositor, caso seja dotado de lâmpadas frias ou outro equipamento autorizado de 

iluminação, não deve mascarar a cor natural dos produtos cárneos e deve dispor de protetores à prova de 

estilhaçamento. 

107 - As carnes secas devem ser armazenadas em móvel telado, de material impermeável, não oxidável, de 

fácil limpeza, apresentando dispositivo coletor de resíduos líquidos provenientes do processo de salga, não 

sendo permitido o uso de madeira em sua composição. 

2.3- Quanto aos manipuladores: 

108 - a apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas e sem esmalte, sem adornos, barbas e 

bigodes aparados e protegidos, dispositivos que cubram os cabelos;  

109 - Uniforme de trabalho completo, de tonalidade clara, em bom estado de conservação e 

rigorosamente limpo, sapatos fechados. (PROIBIDO TRABALHAR DE BERMUDA, CAMISETA 

CAVADA E CHINELO); 

110 - Lavar corretamente as mãos após usar o sanitário e após a interrupção do serviço, por qualquer 

motivo, antes de manipular novamente o alimento; 

111 - Não espirrar sobre os alimentos, não fumar, não cuspir, não tossir, não manipular dinheiro ou 

outros atos que possam contaminar os alimentos; 

112 - Ausência de afecções cutâneas, feridas, supurações e ausência de sintomas de afecções respiratórias 

ou intestinais; 

113 - O responsável pelas atividades deve ser comprovadamente submetido a curso de capacitação, 

abordando, no mínimo, os seguintes temas: (Contaminantes alimentares; Doenças transmitidas por alimentos; 

Manipulação higiênica dos alimentos e Boas Práticas); 

114 - Somente os manipuladores deverão permanecer nos locais de processamento de carnes. 

2.4 Quanto ao fluxo de produção, manipulação, venda e controle de qualidade: 

115 - Receber do estabelecimento de abate somente carnes e miúdos com temperatura até 7ºC (art.1 

Portaria / MAPA nº 304/96 e Portaria / MAPA nº 494/96); 

116 - Utilizar e/ou comercializar somente matérias–primas, insumos e produtos finais com características 

normais e provenientes de estabelecimentos autorizados,  

117  - Embalagens, rótulos e dizeres de rotulagens aprovados, dentro do prazo de validade; 

118  - Manter os produtos armazenados em condições de tempo e temperatura adequadas que garantam a 

qualidade dos mesmos; 

119  - Não armazenar produtos alimentícios juntamente com outros produtos (detergente, desinfetantes, 

etc); 

120  - Manter os alimentos armazenados em freezer ou refrigeradores de modo a possibilitar a livre 

circulação de ar frio (evitando sobrecarga do equipamento); Proibido o desligamento de equipamentos a frio 
durante a noite. 



121  - Utilizar embalagens de material apropriado e íntegro; Proibido o uso de papéis ( jornais ou outros 

tipos de papéis) para embalagem direta de produtos, sendo indicado o uso de plásticos transparentes para a 

embalagem primária. 

122  - Não expor carne de sol sem a devida proteção contra insetos (armação telada);  

123 - Não manusear simultaneamente dinheiro e alimentos; 

124  - Moer carne somente na presença do consumidor, quando solicitado; 

125 - Temperar carne somente na presença do consumidor, quando solicitar; 

126  - Fluxos lineares de um só sentido, evitando a contaminação cruzada. Locais para pré-preparo ("área 

suja") e preparo ("área limpa") isolados (a separação física é necessária em estabelecimentos com grande  

produção); 

127  - Os alimentos deverão ser protegidos contra pó, saliva, insetos e roedores; 

128  - Os alimentos perecíveis deverão ser mantidos a temperatura de congelação (-15ºC a –18ºC) e 

refrigeração (0ºC até + 10ºC), de acordo com o produto, e armazenada em ambiente separado por categoria;  

129 - Os alimentos deverão ser armazenados separados por tipo ou grupo; sobre estrados ou prateleiras 

adequadas; com ausência de material estranho, estragado ou tóxico; em local limpo e conservado; 

130  - Os produtos acabados (lingüiça, almôndega e banha) e demais produtos expostos à venda deverão 

ser empacotados em embalagens íntegras com identificação visível (nome do produto, nome do fabricante, 

endereço, prazo de validade e temperatura de armazenamento);  

131 - No caso de produtos cárneos, como exemplo salsichas, lingüiças e partes congeladas de aves cujas 

embalagens de origem sejam fracionadas em porções menores, o procedimento deve ser em ambiente de 

total higiene e mantidos os dados da rotulagem inicial, com exceção do peso. 

132  - O transporte dos produtos deverá ser adequado, protegido e limpo.        

133  - Produtos cárneos de outros municípios só poderão ser comercializados mediante carimbo do IMA 

ou SIF. 

134  - Qualquer tipo de produto cárneo de todas as espécies de abate não poderão ser expostos à venda, 

pendurados em barras, sem a devida refrigeração;  

135 - O tempo para permanecimento das carcaças em barras de desossa deverá ser somente o suficiente 

para este procedimento, não devendo excedê-lo. Devendo as mesmas serem armazenadas sob refrigeração, 

caso não tenha havido tempo hábil para o término da desossa. A capacidade destas barras deve ser 

compatível ao número máximo diário de animais abatidos para o estabelecimento. 

136 - Todo produto armazenado em freezer deverá ter embalagem própria, não sendo permitido a guarda 

de produtos sem proteção e nem produtos estranhos à comercialização (terceiros).  

137 - Os peixes congelados deverão ser embalados um a um em plástico ou filme transparente e 

devidamente rotulado com dados de procedência, temperatura de conservação, espécie, data de validade. Os 

peixes frescos devem ser acondicionados em ambiente de refrigeração, envolvidos por escamas de gelo de 

água potável em proporção mínima de 30% de gelo em relação ao total de peixe.  

138  - O bacalhau deve ser mantido em exposição para a venda, protegido da ação de contaminantes 

como insetos, poeira, mãos do consumidor, etc.  

139  - Destinar equipamento a frio com uso exclusivo para produtos cárneos, separando-os de outros 

tipos de alimentos, principalmente no caso de peixes. 

140 - Os subprodutos de abate somente poderão ser comercializados sob regime de beneficiamento 

industrial e inspeção sanitário. Ex.: mocotós, bucho.                          

2.5 Controle de pragas: Adotar medidas de controle, desinsetização e desratização, com certificado de 

execução dos trabalhos expedido por empresa especializada, com registro nos órgãos competentes, exposto 

em local visível 

2.6 Demais exigências:  Apresentar POP – Procedimentos Operacionais Padrão relativos a: Manejo 

integrado de pragas e Higienização de equipamentos e instalações.  


