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NOTA TÉCNICA SPEIS/VISA nº 0

INTERESSADOS: Lanchonetes

ASSUNTO: Critérios para comercialização de lanches (sanduíches)

Tendo em vistas a atribuição de promoção 

população e do embasamento legal para a cobrança desta exigência

esclarece:  

1) Como objetivo de atendimento das normas sanitárias

Municipal 5.504/99 e outras 

com isto prevenir riscos e agravos à saúde do consumidor 

I.Que a estrutura física deve ser adequada às etapas de manipulação, possuindo fluxo 

linear e contínuo de modo a não haver cruzamento de operações que possam vir a 

contaminar o alimento. 

execução dos procedimentos operacionais, apresentarem fluxos ordenados, contínuos, 

sem cruzamento de etapas e linhas do processo de produção, compreendendo desde o 

recebimento da matéria-

o consumo. A separação adequada das diferentes atividades deve estar garantida por 

meios físicos ou por outros meios eficazes de forma a evitar a contaminação cruzada.

II.Os pisos devem ser revest

de fácil higienização e resistente ao uso e aos produtos de limpeza e desinfecção. Devem 

ser construídos de modo a facilitar a coleta das águas residuais e sua drenagem para a 

rede de esgoto, munido de ralos sifonados com fechamento escamoteável ou grelhas

III. As paredes e teto devem possuir acabamento liso, impermeável, lavável, de cor clara e 

resistente aos impactos, à higienização e ao calor. Devem estar livres de umidade, 

bolores, descascamentos, rachaduras e outras imperfeições.

 

IV.Devem dispor de pias exclusivas para lavagens de mãos

produção e distribuição de alimentos, e se

porta papel toalha, devidamente abastecidos e balde de

orientações acerca do procedimento de lavagem e anti sepsia de mãos e sua freqüência 

obrigatória. 
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V.Recebimentos de insumos (saladas e outros) devidamente embalados e rotulados, 

oriundos de estabelecimentos licenciados pela VISA, cujo Alvará indique atividade 

industrial; 

VI.Os alimentos em todas as etapas do processo devem permanecer protegidos de 

contaminações e sob controle de temperatura e tempo; 

VII.Apresentação da certificação em Boas Praticas de Manipulação de Alimentos pelo 

responsável pela produção de alimentos e registro de capacitação dos manipuladores de 

alimentos, aos fiscais durante inspeção. 

VIII.Implantação do APPCC: As legislações vigentes determinam que os estabelecimentos 

relacionados à área de alimentos adotem, as suas próprias Boas Práticas de Produção 

e/ou Prestação de Serviços, seus Programas de Qualidade, incluindo as etapas de 

controle, monitoramento e correção das irregularidades para isto, devem ser realizadas 

medidas de controle inclusive a coleta de amostras e análise dos alimentos prontos para 

consumo periodicamente conforme descritos no Manual de Boas Praticas. 

 

IX.Utilização correta do uso de luvas; 

X.Controle da qualidade do fornecedor (exigir alvará sanitário da produção de saladas, 

pães e cookies); 

XI.Manter colaborador exclusivo para caixa 

 
REFERENCIA BIBILIOGRÁFICA:  
1. Lei Municipal 5.504/99. Institui o Código Municipal de Saúde de Salvador.  

2. Portaria MS 1428/93. Aprova na forma dos textos anexos, o "Regulamento Técnico para 
Inspeção Sanitária de Alimentos" as "Diretrizes para o Estabelecimento de Boas Práticas de 
Produção e de Prestação de Serviços na Área de Alimentos" e o "Regulamento Técnico para o 
Estabelecimento de Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ's) para Serviços e Produtos na Área 
de Alimentos”. 

3. Portaria SVS/MS nº 326/97. Aprova o Regulamento Técnico; "Condições Higiênicos-
Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 
Produtores/Industrializadores de Alimentos". 

4. Resolução-RDC N° 216/ 2004. Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas 
para Serviços de Alimentação. 

 
 

NOTA: Esta referência bibliográfica não exclui a obrigatoriedade de atendimento de outras 

normas vigentes  e o atendimento das demais exigências não relacionadas. 
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