
DIRETORIA GERAL DE VIGILÂNCIA À SAÚDE 

SUBCOORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 

ORIENTAÇÕES SOBRE A ANÁLISE PRÉVIA PARA INSTALAÇÃO  

DE BALCÕES FESTAS POPULARES 

1. LANCHONETE: Permitida apenas a venda de lanches (sanduíches, cachorro quente, 
salgados, pastel, doces, beiju/acarajé, sucos, refrigerantes, água, açaí, coco, mingau, 
café, balas, bombons) 

NÃO PODE PRODUZIR NEM VENDER REFEIÇÃO 

Estrutura física obrigatória: Possuir pia com água corrente e ligação com esgoto, possuir 
refrigeradores e equipamentos para manter os alimentos aquecidos. 

Os alimentos prontos (salgados, mingau, cachorro quente etc.) devem estar sob  
aquecimento (chapa, balcão de salgados quente). Os produtos refrigerados devem estar 
em balcão refrigerado ou geladeira. Possuir água potável para lavagem de utensílios e 
mãos, além de água filtrada ou mineral para preparação de sucos.  

2. BAR: Vende somente bebida industrializada, ou também tira-gostos que podem ser 
finalizados no local (fritar bolinhos, salgados, esquentar caldinhos, assar churrasco sem 
palito)  

NÃO PODE PRODUZIR NEM VENDER REFEIÇÃO 

Estrutura física obrigatória:  Pia, refrigeradores, freezers e equipamentos para aquecer 
ou fritar os produtos na hora (fogão, microondas, chapas).Os produtos prontos 
(caldinhos) devem estar em fogo baixo ou banho-maria. Possuir água potável para 
lavagem de utensílios e mãos, além de água filtrada ou mineral para preparação de 
sucos. 

3. RESTAURANTE: Vende bebidas industrializada, água, sucos, sorvetes e refeições 
(feijoada, sarapatel, dobradinha, arroz, saladas e outros). Os alimentos não podem ser 
elaborados no local sem a autorização da VISA.  

PODE VENDER REFEIÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DA VISA 

Estrutura física obrigatória: Pia, refrigeradores, fogão elétrico ou a gás, micro-ondas e 
outros. Possuir água potável para lavagem de utensílios e mãos, além de água filtrada ou 
mineral para preparação de sucos. 

OBSERVAÇÃO:  

1. Todos os alimentos comercializados e/ou distribuídos deverão estar embalados individualmente, 
em boas condições higiênico-sanitárias, devidamente acondicionados e rotulados indicando a data 
de fabricação, prazo de validade e ingredientes, sob pena de serem apreendidos, de acordo com a 
Instrução Normativa Estadual n° 01/2000 e Lei Municipal n° 5504/1999. 
 


