
                             

        

DECRETO Nº. 180, DE 31 DE OUTUBRO DE 2012.

     
“REGULA O FUNCIONAMENTO DOS EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DO
MUNICIPIO DE VALENÇA QUE ATUAM EM FEIRAS LIVRES; AMBULANTES
QUE  PRODUZEM  E  COMERCIALIZAM  ALIMENTOS;  DOS  VEÍCULOS  QUE
TRANSPORTAM ALIMENTOS E AMBULANTES EM GERAL”

            Vicente  de  Paula  de  Souza  Guedes,  Prefeito  do  Município  de  Valença,  Estado  do  Rio  de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

   Considerando  os  termos  do  processo  administrativo  nº.  22315/2012  e  Memorando  nº.
205/2012 – SEPDE;

                                                   DECRETA

TITULO I
DOS EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS AMBULANTES

Art.  1°  –  Considera-se  comércio  ambulante  a  atividade  de  venda  a  varejo  de  mercadorias,
realizada  em  logradouros  públicos,  por  profissional  legalizado  junto  Município  de  Valença  na  Sala  do
Empreendedor  Valenciano,  em  locais  previamente  determinados  pelo  Município,  conforme
estabelecido no Anexo I.

I - É proibido o exercício do comércio ambulante fora dos locais demarcados pelo Município.

 II  -  A  fixação  do  local  poderá,  a  critério  do  Município,  ser  alterada  em  função  do
desenvolvimento da cidade.

Art. 2°  – O exercício do comércio ambulante vincula – se a autorização do Município, mediante
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta junto a Secretaria Municipal de Fazenda e a Sala do
Empreendedor com toda a documentação necessária. Sendo esta a seguinte: CPF; RG; Comprovante de
Residência e Comercial; IPTU; e Titulo de Eleitor e/ou Declaração de Imposto de Renda.

I  -  Será  confeccionado  um  Termo  de  Compromisso  de  Ajustamento  de  Conduta  para  cada
solicitação, conforme o Anexo II.

II  -  A  autorização  referida  no  caput  deste  artigo  é  de  caráter  pessoal  e  intransferível,  servindo



                             

        

exclusivamente para o fim nela indicado e somente será expedida a favor de pessoas que demonstrem a
necessidade de seu exercício.

Art. 3° - Da licença concedida deverão constar os seguintes elementos essenciais, além de outros
que forem estabelecidos: 
 

I - número de inscrição; 
II - nome e endereço residencial do responsável; 
III - local e horário para funcionamento do ponto;
IV - indicação do objeto da autorização.

  
Parágrafo  Único  -  O  Empreendedor  Individual  Ambulante  não  licenciado  para  o  exercício  ou

período em que esteja exercendo a atividade ficará sujeito a apreensão da mercadoria encontrada em
seu poder. 
 

Art.  4°-  Quando  se  tratar  de  produtos  perecíveis,  deverão  os  mesmos  serem  conservados  em
balcões frigoríficos.

Art. 5°- É proibido ao Empreendedor Individual Ambulante o seguinte:

   I - estacionar  nas  vias  públicas  e  outros  logradouros,  fora  dos  locais  previamente
determinados pela Prefeitura; 

II - impedir ou dificultar o trânsito nas vias públicas ou outros logradouros; 
III - transitar pelos passeios conduzindo cestos ou outros volumes grandes. 
IV - deixar de atender as prescrições de higiene e asseio para a atividade exercida;
V - colocar à venda produtos contrabandeados ou de procedência duvidosa;
VI - expor os produtos à venda, colocando-os diretamente sobre o solo.

Parágrafo  Único  –  Em  caso  de  descumprimento  acarretará,  as  seguintes  penalidades:  multa,
apreensão da mercadoria e cassação da autorização.
 

Art.  6°  –  Os  quiosques,  barracas,  traillers,  carrinhos  e  outros  veículos  utilizados  no  comércio
ambulante deverão ser aprovados pelo Município, conforme estabelecido no Anexo III.

Art. 7° – Os vendedores ambulantes de gêneros alimentícios, além das prescrições deste Decreto
que lhes são aplicáveis, deverão observar, ainda, as seguintes:

I – terem carrinhos apropriados, aprovados pelo Município;
II  –  velarem  para  que  os  gêneros  que  ofereçam  não  estejam  com  os  caracteres  organolépticos

(sabor, odor, consistência ou outros) alterados e se apresentem em perfeitas condições de higiene, sob
pena de multa e de apreensão das referidas mercadorias, que serão inutilizadas;

III  –  terem os produtos expostos à venda conservados em recipientes apropriados,  para isolá-los
de impurezas e insetos;



                             

        

IV – usarem vestuários adequados e limpos;
V – manterem-se rigorosamente asseados;
VI  –  usarem recipientes apropriados para colocação do lixo segregado em materiais  recicláveis  e

não recicláveis.

TITULO II
DAS CONDIÇOES DOS LOCAIS

Art.  8°  –  Todos  os  estabelecimentos  que  extraiam,  produzam,  transformem,  manipulem,
preparem,  industrializem,  fracionem,  importem,  embalem,  reembalem,  armazenem,  distribuam  e
comercializem  alimentos,  assim  como  os  veículos  que  transportam  alimentos,  devem  apresentar,
conforme o caso:

I – edificações que atendam o especificado neste Decreto;

II  –  condições  higiênico-sanitárias  dentro  dos  padrões  estabelecidos  pela  legislação  vigente
quanto às boas práticas de fabricação, conforme estabelecido no Decreto 53/95;

III – ausência de focos de contaminação na área externa;

IV – espaço suficiente para realizar os trabalhos de manipulação e fluxo adequado de produção;

V – paredes e divisórias com acabamento liso, impermeável, lavável e em cor clara;

VI – pisos com declive, de material de fácil limpeza, resistente, impermeável com drenos e ralos
sifonados, ligados à fossa séptica externamente ou a rede de esgoto;

VII – tetos com acabamento liso, impermeável, lavável e em cor clara;

VIII – portas e janelas com superfície lisa, de fácil limpeza, ajustadas aos batentes, sem falhas de
revestimento e com existência de proteção contra insetos e roedores;

IX – iluminação natural ou artificial adequada à atividade desenvolvida, exigindo-se, nesta última,
luminárias protegidas;

X  –  ventilação  e  circulação  de  ar,  capazes  de  garantir  conforto  térmico  e  ambientes  livres  de
fungos, gases, poeiras, fumaças e condensação de ar;

XI  –  instalações  sanitárias  devidamente  separadas  para  cada  sexo,  dotadas  de  papel  higiênico,



                             

        

sabão  líquido,  toalhas  de  papel  ou  outro  sistema  higiênico  seguro  para  secagem,  presença  de  lixeiras
com tampa de acionamento não manual;

XII  –  lavatório  dentro  da  área  de  manipulação  de  alimentos,  como  pia,  sabão  líquido  neutro,
escovas  suspensas  para  limpeza  de  unhas,  toalhas  de  papel  ou  outro  sistema  higiênico  seguro  para
secagem;

XIII  –  vestiários  separados  para  cada  sexo,  com  área  compatível  e  armários  ou  cabideiros  em
número suficiente;

XIV  –  abastecimento  de  água  ligado  ao  sistema  de  abastecimento  de  água  ou  sistema  de
portabilidade atestada;

XV – resíduos sólidos oriundos do processo de fabricação de alimentos segregados em recicláveis
e não recicláveis no momento da geração, acondicionados em sacos de lixo apropriado, em recipientes
tampados de acionamento não manual, limpos, de fácil transporte e higienizados constantemente;

XVI  –  equipamentos,  móveis  e  utensílios  em  número  suficiente  e  com  modelos  adequados  ao
ramo  de  atividade,  dotados  de  superfícies  de  contato  com  o  alimento,  lisas,  íntegras,  laváveis,
impermeáveis, resistentes à corrosão, de fácil desinfecção e de material não contaminante;

XVII  –  refrigeradores,  congeladores  e  câmaras  frigoríficas  adequados  ao  ramo  de  atividade,  ao
tipo  de  alimento,  à  capacidade  de  produção,  limpos  e  higienizados  constantemente,  dotados  de
termômetro de fácil leitura;

XVIII  –  produtos  de  limpeza  e  desinfecção  autorizados  pelo  órgão  competente,  adequados  ao
ramo de atividade, devidamente identificados e armazenados em local separado e seguro;

XIX – manipuladores uniformizados de acordo com a atividade, com uniformes limpos, em bom
estado de conservação;

XX – exames de saúde de seus funcionários atualizados.

§ 1º – As instalações sanitárias a que se refere o inciso XI do caput deste artigo devem atender,
também, ao seguinte:

I – não poderão dar acesso direto às salas de manipulação ou de consumo de alimentos;

II  –  as  destinadas  ao  uso  pelos  manipuladores  deverão  ser  separadas  das  destinadas  aos
consumidores.

§  2º  -  Quanto  aos  termômetros  de  que  trata  o  inciso  XVII  do  caput  deste  artigo,  devem  ser
atendidas as seguintes exigências:



                             

        

I – na área de comercialização, o termômetro deverá estar em local visível para o consumidor;

II – quando o tipo de produto exigir cuidado especial de conservação, deverá ser disponibilizado
termômetro de máximo-mínimo, em consonância com a legislação vigente.

§ 3º – Para os manipuladores, aplicam-se, também, as seguintes exigências:

I  –  os  manipuladores  devem  ter  asseio  corporal,  tais  como  mãos  limpas,  unhas  curtas  sem
esmalte, sem adornos, entre outros;

II – os manipuladores não poderão apresentar ferimentos e estado de saúde que possa acarretar
prejuízos à atividade, tais como tosse, diarréia, entre outros;

III  –  os  manipuladores  deverão  ter  hábitos  higiênicos  adequados,  tais  como  não  fumar,  não
tossir, não espirrar, não assoar o nariz, entre outros;

IV – os manipuladores deverão receber treinamento continuado, dentro do que preconizam as
boas práticas de fabricação, conforme o estabelecido neste Decreto.

TITULO III
DA FISCALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA

Art. 9° - Os empreendedores individuais estarão sujeitos à fiscalização in loco nos casos em que a
fabricação ocorra em local diverso da comercialização.

Art. 10 - Haverá fiscalização externa ao trabalho dos empreendedores individuais, para averiguar
o cumprimento do Termo de Compromisso de Conduta, bem como no local de revenda do produto. 
 

Art. 11 - Em caso de descumprimento a licença concedida será revogada.

Parágrafo único: Será concedido de maneira instantânea aos Empreendedores Individuais que se
referem ao presente Decreto, “Alvará Provisório” no momento da entrega da Documentação na Sala do
Empreendedor Valenciano. 

TITULO IV
BANCO DE DADOS EXCLUSIVOS PARA EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

Art.  12  -  Será  efetuado  um  banco  de  dados  exclusivo  para  os  Empreendedores  Individuais  em
questão, para facilitação da Fiscalização Municipal, contendo nome, endereço residencial, CNPJ, objeto
da licença e pontos de fabricação e/ou revenda.
 



                             

        

Art.  13  -  Este  Decreto  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as  disposições  em
contrário.

                     Gabinete do Prefeito, em  31 de outubro de 2012.

.
 REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito

ANEXO I

              Distrito de Juparanã

Áreas Não Permitidas

- Ao redor da Praça Duque de Caxias com a Praça Central de Juparanã.

            Distrito de Parapeuna

Áreas Não Permitidas

- Rua Pedro, até altura da Praça da Juventude;
-Rua Duque Costa, até a altura do n° 168;
-Praça Álvaro de Oliveira; e
- Praça em frete à antiga Estação Ferroviária.



                             

        

           Distrito de Santa Isabel 

Áreas Não Permitidas

-Rua Olímpia Junqueira;
- Coronel Leite Pinto;
-Jose Fagundes;
-Vereador João Batista Gomes;
-Dr. Ferreira Pinto; e 
- Fernando Ferraz.

         Distrito de Conservatória

Áreas Permitida

Praça da Matriz

       Distrito de Pentagna

Áreas Não Permitidas

Dentro da Praça Central

        Distrito Sede

Áreas Não Permitidas

-Rua dos Mineiros
-Padre Luna;
-Nilo Peçanha;
-Visconde Ipiabas;
-Dr. Figueiredo;
-Araújo Leite;
-Rodoviária Floriano Sobral;
-Silva Jardim;
-Praça Visconde de Rio Preto;



                             

        

-Praça Bandeira;
-João Rufino; e
-Praça Paulo de Frontin.
 

ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC

COMPROMISSÁRIO, residente e domiciliado à Rua XXXX, n° xx, bairro xxx, nesta Cidade, portador



                             

        

de  CPF  nº  xxx.xxx.xxx-xx,  doravante  COMPROMISSIONÁRIO,  firma  o  presente  TERMO  DE
COMPROMISSO  DE  AJUSTAMENTO  DE  CONDUTA,  perante  o  MUNICÍPIO  DE  VALENÇA/RJ,  pessoa
jurídica  de  direito  público,  inscrito  no CNPJ  sob o  nº  29076130/0001-90,  representado  neste  ato  pelo
Exmª. Sra. Secretária Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliado à Rua Dr. Figueiredo,
320,  Centro,  Valença  RJ,  nos  termos  das  cláusulas  apresentadas,  comprometendo-se  a  cumprir  as
obrigações relacionadas:

CLÁUSULA  1°-  O  presente  TERMO  DE  COMPROMISSO  DE  AJUSTAMENTO  DE  CONDUTA  possui
como  escopo,  formalizar  a  intenção  do  COMPROMISSÁRIO  de  se  adequar  a  sua  conduta  aos  ditames
legais, razão pela qual, a mesma se compromete, neste ato, a cumprir as obrigações elencadas abaixo,
nas  condições  estabelecidas  pelo  Código  de  Posturas  (Deliberação  800/65)  e  Código  Ambiental  do
Município (Lei 1.977/2001) e Decreto 236 de 17 de novembro de 2011; Decreto Municipal n° 53/95;

DO OBJETO

CLÁUSULA 2°  -  O COMPROMISSÁRIO -  empreendedor  individual  exercerá  a  atividade  XXXXXXX,
produzirá no local XXXXXXX e irá revender no local XXXXXXX.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA 3° - O COMPROMISSÁRIO deverá cumprir fielmente as condições abaixo relacionadas
para  que possa  continuar  suas  atividades,  assim como deverá  cumprir  as  normas  do  estabelecidas  no
Decreto nº. 180/2012:

3.1 – É expressamente proibido perturbar o sossego público com ruídos excessivos;

3.2 – É proibido executar qualquer ruído, nas proximidades de hospitais, escolas, fórum e asilos; 
3.3 – Fica proibida a  locomoção sem autorização prévia junto a Prefeitura;

3.4 – Fica vedada a fixação em locais de área azul no Município;

3.5-   Fica  estabelecido  o  Horário  de  Funcionamento  após  as  18h,  de  segunda  a  sexta-feira  na
Sede e Distritos;

3.6  -  Fica  estabelecido  o  Horário  de  Funcionamento  após  as  10h,  aos  sábados  e  domingos  na
Sede e Distritos.

DO CUMPRIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO

CLÁUSULA 4°– O não cumprimento das cláusulas elencadas no artigo 2° do Decreto nº. 180/2012



                             

        

acarretará a cassação do Alvará de Licença.

CLÁUSULA  5°  -.  O  presente  termo  de  compromisso  de  ajustamento  de  conduta  é  dotado  de
eficácia de título extrajudicial.

CLÁUSULA 6 ° – Considera-se comércio ambulante a atividade temporária de venda a varejo de
mercadorias,  realizada  em  logradouros  públicos,  por  profissional  autônomo,  sem  vinculação  com
terceiros  ou  pessoas  jurídicas  e  em  locais  previamente  determinados  pelo  Município,  conforme
estabelecido no Decreto nº. 180/2012 .

I - É proibido o exercício do comércio ambulante fora dos locais demarcados pelo Município.

II - A fixação do local poderá, a critério do Município, ser alterada em função do desenvolvimento
da cidade.

CLÁUSULA  7  °  –  O  exercício  do  comércio  ambulante  vincula  –  se  a  autorização  do  Município,
mediante Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta junto a Secretaria Municipal de Fazenda
e  a  Sala  do  Empreendedor  com  toda  a  documentação  necessária.  Sendo  esta  a  seguinte:  CPF;  RG;
Comprovante de Residência e Comercial; IPTU; e Titulo de Eleitor e/ou Declaração de Imposto de Renda.

Parágrafo  único  -  A  autorização  referida  no  caput  deste  artigo  é  de  caráter  pessoal  e
intransferível, servindo exclusivamente para o fim nela indicado e somente será expedida em favor de
pessoas que demonstrem a necessidade de seu exercício.

CLÁUSULA 8° - Da licença concedida deverão constar os seguintes elementos essenciais, além de
outros que forem estabelecidos: 
 

V - número de inscrição; 
VI - nome e endereço residencial do responsável; 
VII - local e horário para funcionamento do ponto;
VIII - indicação do objeto da autorização.

  
Parágrafo  único  -  O  Empreendedor  Individual  Ambulante  não  licenciado  para  o  exercício  ou

período em que esteja exercendo a atividade ficará sujeito a apreensão da mercadoria encontrada em
seu poder. 
 

CLÁUSULA 9 ° - Quando se tratar de produtos perecíveis, deverão os mesmos ser conservados em
balcões frigoríficos.

CLÁUSULA 10  - É proibido ao Empreendedor Individual Ambulante, sob pena de multa, apreensão
da mercadoria e cassação da autorização: 
 

I - estacionar  nas  vias  públicas  e  outros  logradouros,  fora  dos  locais  previamente



                             

        

determinados pela Prefeitura; 
II - impedir ou dificultar o trânsito nas vias públicas ou outros logradouros; 
III - transitar pelos passeios conduzindo cestos ou outros volumes grandes. 
IV - deixar de atender as prescrições de higiene e asseio para a atividade exercida;
V - colocar à venda produtos contrabandeados ou de procedência duvidosa;
VI - expor os produtos à venda, colocando-os diretamente sobre o solo.

CLÁUSULA  11   –  Os  quiosques,  barracas,  traillers,  carrinhos  e  outros  veículos  utilizados  no  comércio
ambulante deverão ser aprovados pelo Município, conforme o Anexo III do Decreto nº. 180/2012.

CLÁUSULA  12   –  Os  vendedores  ambulantes  de  gêneros  alimentícios,  além  das  prescrições  do
Decreto nº. 180/2012 que lhes são aplicáveis, deverão observar, ainda, as seguintes:

I  –  terem carrinhos apropriados,  aprovados pelo  Município,  conforme estabelecido  no  Decreto
nº. 180/2012;

II  – velarem para  que os  gêneros  que ofereçam não estejam com os  caracteres  organolépticos
(sabor, odor, consistência ou outros) alterados e se apresentem em perfeitas condições de higiene, sob
pena de multa e de apreensão das referidas mercadorias, que serão inutilizadas;

III – terem os produtos expostos à venda conservados em recipientes apropriados, para isolá-los
de impurezas e insetos;

IV – usarem vestuários adequados e limpos;
V – manterem-se rigorosamente asseados;
VI – usarem recipientes apropriados para colocação do lixo segregado em materiais recicláveis e

não recicláveis.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 13 -  O presente  termo de  compromisso  de  ajustamento  de  conduta  tem vigência  a
partir  da  data  de  sua  assinatura  e  por  tempo  indeterminado,  ficando  COMPROMISSÁRIO  COSTITUÍDO
em  mora  a  partir  do  momento  da  constatação  do  descumprimento  da  obrigação  pelo  Município  de
Valença RJ.  Estando as partes esclarecidas e de acordo com as estipulações acima, firmam em caráter
irrevogável o presente TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, em quatro vias de
igual teor e forma, para que produza os seus jurídicos e legais efetivos.

Valença, xx de xxxx de 2012.

Secretaria Municipal de Fazenda

COMPROMISSÁRIO



                             

        

ANEXO III

COMPETÊNCIA HIGIÊNICO SANITÁRIA
AMBULANTES E TRAILER

INFRA ESTRUTURA

Área externa-

1- Área  livre  de  focos  de  insalubridade.  Ausência  de  acúmulo  de  lixo  nas  imediações,  animais  e
roedores na área externa e vizinhança (incluindo calçada e meio- fio).

2- Não deixar objetos em desuso ao redor do carrinho e trailer, como cadeiras, bacias, caixas, etc...

Área interna-

1- Livre de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente.

Piso-

1- Material liso, resistente, impermeável, de fácil limpeza e em bom estado de conservação (livre
de defeitos, rachaduras, trincas, buracos e outros).

2- Em perfeitas condições de limpeza.

Tetos- 

1- Acabamento  liso,  em  cor  clara,  impermeável,  de  fácil  limpeza  e  em  adequado  estado  de
conservação (livre de trincas, rachaduras, umidade, bolor, descascamentos e outros).

2- Em perfeitas condições de limpeza.

3- O  local  de  exposição  dos  alimentos  (espetos  queijos,  carnes,  frango,  sanduíches,  cachorro
quente, salgados e afins) deverá ser coberto de modo a proteger os alimentos de raios solares,
poeira, chuva e outras formas de contaminação.

Paredes-

1- Os  carrinhos  deverão  ter  superfícies  lisas,  impermeáveis,  devidamente  higienizadas  e
desinfetadas.



                             

        

2- Em perfeitas condições de limpeza.

Portas, janelas e outras aberturas –

1- Com superfície lisa, fácil limpeza, em bom estado de conservação (ajustados aos batentes, sem
falhas de revestimento).

2- Existência de proteção contra insetos e roedores.

3- Em perfeitas condições de limpeza.
 

Iluminação-

       1-  Natural ou artificial adequada à atividade desenvolvida.

       2-  Luminárias limpas e em bom estado de conservação.

Ventilação e climatização-

1- Equipamento para retirada de gases e vapores (trailers).

Abastecimento de água e esgotamento-

1- Reservatório de água mineral.

2- Canalização dos efluentes à rede de esgoto ou reservatório próprio.

Higienização das instalações-

1- Freqüência de higienização das instalações adequada (diária)

2- Pia para higienização e lavagem de utensílios.

Manejo dos resíduos-

1- Lixo  no  interior  do  estabelecimento  acondicionados  em  sacos  de  lixo  apropriado,  em
recipientes  tampados  de  acondicionamento  não  manual,  limpos,  de  fácil   transporte  e
higienizados constantemente

2- Lixo externo de tamanho apropriado (não muito grande) para que o lixo não fique acumulado
por muito tempo, com saco de lixo apropriado e higienizado constantemente.



                             

        

3- Retirada freqüente dos resíduos, evitando focos de contaminação.

Instalações Sanitárias-

1- Instalações sanitárias com vasos sanitários, mictórios e lavatórios íntegros

2- Pisos e paredes adequadas em bom estado de conservação

3- Instalações dotadas de produtos destinados à higiene pessoal.

4- Presença de lixeira com tampa.

5- Local organizado e com higienização adequada.

Equipamentos e utensílios-
1- Equipamentos  dotados  de  superfície  que  seja  de  fácil  higienização,  de  material  não

contaminante.

2- Em bom estado de conservação e funcionamento

3- Em perfeitas condições de limpeza

Utensílios-

1- Manter  utensílios  como  talheres,  guardanapos  e  outros,  acondicionados  em  embalagens
plásticas fechadas.

2- Os utensílios de uso dos consumidores devem ser descartáveis.

3- Utensílios  em  material  não  contaminante,  de  tamanho  e  forma  que  permitam  fácil
higienização, em bom estado de conservação.

4- Perfeitas condições de limpeza.

Manipuladores-

1- Vestuário  uniforme  completo,  calça,  guarda-pó  e  touca,  confeccionados  em  tecido  de  cor
clara.

2- Limpos e em adequado estado de conservação.

3- Asseio pessoal: boa apresentação, mãos limpas e unhas curtas, sem adornos, sem esmalte.



                             

        

Hábitos higiênicos-

1- Lavagem cuidadosa das mãos antes da manipulação de alimentos.

2- Manipuladores: não espirram sobre os alimentos, não cospem, não tossem, não fumam, não
manipulam dinheiro ou não praticam atos que possam contaminar o alimento.

Estado de saúde-

1- Os manipuladores não poderão apresentar ferimentos e estado de saúde que possa acarretar
prejuízos á atividade, tais como: tosse. Diarréia, infecções respiratórias, etc...

          2-  Manter a caderneta de vacinação em dia.

Matéria prima, ingredientes e embalagens-

1- Embalagens  que  entram  em  contato  com  o  alimento  não  podem  ser  confeccionadas  com
material reciclado.

2- Alimentos de origem animal deverão conter registro.

3- Utilizar  sache  individuais  de  maionese,  catchup  e  mostarda.  Sendo  proibido  o  uso  de
bisnagas.

4- Proibido o uso de maionese caseira.

5- Toda e qualquer matéria-prima utilizada deve ser certificada de que não seja de procedência
duvidosa.

Armazenamento e conservação-

1- Os  alimentos  deverão  ser  armazenados,  transportados,  expostos  á  venda  ou  consumo  de
modo seguro, separados dos produtos sanitários, drogas veterinárias, agrotóxicos e afins. Só
poderão  ser  oferecidos  ao  consumo  de  alimentos  mantidos  sob  condições  adequadas  de
conservação.

2-  Os  alimentos  perecíveis  devem  ser  acondicionados  em  equipamentos  de  conservação  por
temperatura,  limpos  e  higienizados.  Não  é  permitido  o  uso  de  caixa  de  isopor.  A  caixa
isotérmica deve ser de material liso, impermeável e resistente.

3-  O gelo utilizado deverá ser do tipo reciclável, sendo proibido o uso de gelo doméstico.



                             

        

4- Os salgadinhos deverão estar acondicionados em estufa limpa e em temperatura de 65º C.

Data de validade-

1- Controle de validade dos alimentos, alimentos dentro do prazo de validade.   

          


