
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DIRETORIA GERAL DE VIGILÂNCIA À SAÚDE 

SUBCOORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

A - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA  

-RAZÃO SOCIAL:  

2-NOME DE FANTASIA:  

3-CNPJ / CPF:  4-FONE: 

5-RAMO DE ATIVIDADE:  

6-ENDEREÇO: 

N°                                                                                                                                                                                 

7- Compl.:                                                8-BAIRRO:                                             CEP: 

9-PRODUÇÃO MENSAL:  10- NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:  

11-RESPONSÁVEL TÉCNICO:  

12-RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO:  

13-RESPONSÁVEL LEGAL/PROPRIETÁRIO:  

14- MOTIVO DA INSPEÇÃO:  

15-ALVARÁ SANITÁRIO ATUAL n°:                                         VALIDADE: 

16- MOTIVO DA INSPEÇÃO: 

(  ) SOLICITAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA                      PROCESSO Nº  

(  ) COMUNICAÇÃO DO INÍCIO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTO DISPENSADO DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO  

(  ) PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

(  ) VERIFICAÇÃO OU APURAÇÃO DE DENÚNCIA      (  ) INSPEÇÃO PROGRAMADA           

(  ) REINSPEÇÃO          (  ) RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA           (  ) OUTROS  

17- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

(   ) SORVETERIA         (   ) PICOLETERIA                            (   ) SORVETERIA E PICOLETERIA 

(   ) PRODUZ               (   ) PRODUZ E COMERCIALIZA          (   ) APENAS COMERCIALIZA 

B - AVALIAÇÃO  SIM NÃO NA(*) 

1 EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES  

1.1 ÁREA INTERNA  

N Área interna livre de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente.  
   

1.2 TETO,  PAREDES E/OU DIVISÓRIAS E PORTAS 

N Em adequado estado de conservação (livre de trincas, rachaduras, umidade, 

bolor, descascamentos e outros).  

   

1.5 JANELAS E OUTRAS ABERTURAS  

R Com superfície lisa, de fácil higienização, ajustadas aos batentes, sem falhas 

de revestimento.  

   

I Existência de proteção contra insetos e roedores.  
   

R Em adequado estado de conservação.  
   

1.6 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E VESTIÁRIOS PARA OS MANIPULADORES  

I Produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido 

inodoro anti-séptico ou sabonete líquido inodoro e solução antiséptica, 

   

ROTEIRO DE LICENÇA INICIAL: ESTABELECIMENTOS INDUSTRIALIZADORES DE GELADOS 
COMESTÍVEIS (Sorvetes) 

Resolução RDC 267/03, RDC 266/05, Lei 5.504/99 
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toalhas de papel não reciclado para as mãos ou outro sistema higiênico e 

seguro para secagem.    

N Presença de lixeiras com tampas e com acionamento não manual.  
   

N Coleta freqüente do lixo.  
   

R Apresentam-se organizados e em adequado estado de conservação.  
   

1.10 HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES  

R Existência de um responsável pela operação de higienização 

comprovadamente capacitado.  

   

N Freqüência de higienização das instalações adequada e existência de registro 

da higienização.  

   

I Utilização e disponibilidade de produtos de higienização regularizados pelo 

Ministério da Saúde.  

   

R Produtos de higienização identificados e guardados em local adequado.  
   

N Comprovação de higienização da máquina soft conforme recomendação do 

fabricante. 

   

1.11 CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS 

I Ausência de qualquer evidência de vetores e pragas urbanas, como fezes, 

ninhos e outros.  

   

N Adoção de medidas preventivas e corretivas com o objetivo de impedir a 

atração, o abrigo, o acesso e ou proliferação de vetores e pragas urbanas.   

   

I Existência de comprovante de execução do serviço de controle químico 

expedido por empresa especializada e licenciada pelo órgão competente.   

   

1.12 ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

I Existência de registro da higienização do reservatório de água ou 

comprovante de execução de serviço em caso de terceirização.  

   

I Existência de planilha de registro da troca periódica do elemento filtrante.  
   

I Potabilidade da água atestada por meio de laudos laboratoriais, com 

adequada periodicidade.   

   

1.13 MANEJO DOS RESÍDUOS  

N Recipientes para coleta de resíduos no interior do estabelecimento de fácil 

higienização e transporte, devidamente identificados e higienizados; uso de 

sacos de lixo apropriados.  

   

N Retirada freqüente dos resíduos da área de processamento, evitando focos 

de contaminação.  

   

2. EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS  

2.1 EQUIPAMENTOS  

I Superfícies em contato com alimentos lisas, íntegras, impermeáveis, 

resistentes à corrosão, de fácil higienização e de material não contaminante.   

   

R Em adequado estado de conservação e funcionamento.  
   

 

I 

Equipamentos de conservação dos alimentos (refrigeradores, congeladores, 

câmaras frigoríficas e outros), bem como os destinados ao processamento 

térmico, com termômetro em lugar facilmente visível e adequado 
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funcionamento.    

R A máquina soft possui espaço nas laterais e no fundo para maior circulação 

de ar e troca de calor dos condensadores. 

   

R Os equipamentos mantêm distância mínima de 1 metro das grades laterais 

da máquina a outros objetos que possam obstruir ou dificultar a passagem 

do fluxo de ar. 

   

N A maquina soft está instalada em locais ventilados e protegidos da incidência 

direta de raios solares. 

   

I Existência de planilhas de registro da temperatura, conservadas durante 

período adequado.  

   

2.2 MÓVEIS: (mesas, bancadas, vitrines, estantes)  

R Em número suficiente, de material apropriado, resistentes, impermeáveis; em 

adequado estado de conservação, com superfícies íntegras.   

   

N Com desenho que permita uma fácil higienização (lisos, sem rugosidades e 

frestas).  

   

2.3 UTENSÍLIOS  

N Material não contaminante, resistentes à corrosão, de tamanho e forma que 

permitam fácil higienização: em adequado estado de conservação e em 

número suficiente e apropriado ao tipo de operação utilizada.   

   

N Armazenados em local apropriado, de forma organizada e protegidos contra a 

contaminação.  

   

2.4 HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS, E DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS:  

I Freqüência de higienização adequada.  
   

I Produtos de higienização regularizados pelo Ministério da Saúde.  
   

R Produtos de higienização identificados e guardados em local adequado.  
   

I Adequada higienização.  
   

3. MANIPULADORES  

3.1 VESTUÁRIO 

I Utilização de touca protetora e uniforme de trabalho de cor clara, sem 

botões, sem bolsos, adequado à atividade. 

   

N Limpos e em adequado estado de conservação.  
   

N Asseio pessoal: boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas 

curtas, sem esmalte, sem adornos e manipuladores barbeados. 

   

3.2 HÁBITOS HIGIÊNICOS  

N Cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem das mãos 

e demais hábitos de higiene, afixados em locais apropriados.   

   

3.4 PROGRAMA DE CONTROLE DE SAÚDE  

N Existência de supervisão periódica do estado de saúde dos manipuladores.  
   

3.5 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

I Utilização de Equipamento de Proteção Individual.  
   

3.6 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS MANIPULADORES E SUPERVISÃO  

N Existência de programa de capacitação adequado e contínuo relacionado à 
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higiene pessoal e à manipulação dos alimentos.  

R Existência de registros dessas capacitações.  
   

I Existência de supervisão da higiene pessoal e manipulação dos alimentos.  
   

4.0 PROCESSAMENTO DOS GELADOS COMESTÍVEIS  

4.1 MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES, EMBALAGENS E UTENSÍLIOS  

R Controles efetuados para avaliação e seleção dos fornecedores 

documentados.  

   

N Matérias-primas, ingredientes e embalagens protegidos contra contaminantes 

que possam comprometer a qualidade sanitária do produto final.   

   

N Estabelecimento define procedimentos para uso de aditivos alimentares e os 

coadjuvantes de tecnologia de forma que as funções e limites máximos 

permitidos para os gelados comestíveis atendam ao disposto em legislação 

específica.   

   

I Embalagens primárias de material apropriado, íntegras, limpas e de primeiro 

uso.  

   

N Embalagens primárias devidamente protegidas por embalagens secundárias 

para seu transporte e armazenamento temporário. 

   

I Utensílios utilizados no transporte de gelados comestíveis para o 

abastecimento dos locais de comercialização e ou armazenamento apresentam 

superfícies lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão, de fácil 

higienização e de material não contaminante.   

   

N Acondicionamento adequado das embalagens a serem utilizadas.  
   

N Existência de registros dos controles efetuados.  
   

4.2 PREPARO DE MISTURA  

I Operação de fracionamento dos ingredientes realizada em condições higiênico-

sanitárias satisfatórias.  

   

4.3 HOMOGENEIZAÇÃO  

I Homogeneização realizada em condições higiênico-sanitárias satisfatórias.  
   

4.4 PASTEURIZAÇÃO  

I 

 

Mistura para fabricação de gelados comestíveis elaborada com leite, 

constituintes do leite, produtos lácteos, ovos e produtos de ovos submetida 

obrigatoriamente à pasteurização.   

   

I Tempo e temperatura do tratamento térmico registrados e monitorados por 

funcionário devidamente capacitado.  

   

4.5 RESFRIAMENTO  

I Mistura resfriada, imediatamente após a pasteurização, à temperatura de 4°C 

ou inferior.  

   

4.6  MATURAÇÃO  

N Documentos comprobatórios referentes à segurança do processo de maturação 

disponíveis à autoridade sanitária.  

   

I Mistura maturada mantida protegida de quaisquer contaminantes.  
   

4.7 BATIMENTO E CONGELAMENTO  
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I Batimento e congelamento realizados em apropriadas condições de modo a não 

comprometer a qualidade sanitária dos gelados comestíveis.  

   

4.8 ACONDICIONAMENTO  

I Acondicionamento de gelados comestíveis efetuado sob condições que 

assegurem a proteção necessária ao produto final contra substâncias 

indesejáveis.  

   

4.9 ROTULAGEM E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO FINAL  

I Produto armazenado destinado a distribuição no comércio varejista, identificado 

com as informações exigíveis na legislação vigente.  

   

I Produto final armazenado em local separado das matérias prima e ingredientes 

de forma a minimizar o risco de contaminação cruzada.  

   

4.10 DISTRIBUIÇÃO 

I Produtos destinados exclusivamente ao fracionamento para venda direta ao 

consumidor, no balcão de distribuição (vitrines e freezers), identificado no 

mínimo com as informações sobre designação, ingredientes e data de validade, 

inclusive dos cones ou casquinhas comestíveis. 

   

I Presença de pia exclusiva para lavagem de mãos dos manipuladores na área de 

distribuição de produtos não embalados. 

   

N Cubas para acondicionamento de gelados não embalados em vitrines, 

compostas de material adequado, em condições de manutenção e higiene. 

   

N Gelados expostos em freezers para o fracionamento ao consumidor, 

acondicionados em embalagens oriundas do fabricante,  não reutilizáveis,  

contendo as informações necessárias em sua rotulagem. 

   

5. DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO  

N MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO IMPLEMENTADO 
   

N Laudo de composição de embalagens primárias emitido por entidade 

competente . 

   

5.2 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS IMPLEMENTADOS 

I 
Higiene das instalações, equipamentos e utensílios     

I 
Controle de potabilidade da água    

I 
Higiene e saúde dos manipuladores     

N 
Manejo dos resíduos     

I 
Manutenção preventiva e calibração de equipamentos    

I 
Controle integrado de vetores e pragas urbanas    

R 
Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens    

I 
Pasteurização     

IMPRESCINDÍVEL - I  
Considera-se item IMPRESCINDÍVEL aquele que atende às Boas Práticas de Fabricação e Controle, que pode influir em grau 
crítico na qualidade ou segurança dos produtos e processos.  
 
NECESSÁRIO - N  
Considera-se item NECESSÁRIO aquele que atende às Boas Práticas de Fabricação e Controle, e que pode influir em grau 
menos crítico na qualidade ou segurança dos produtos e processos. O item NECESSÁRIO, não cumprido na primeira inspeção 
será automaticamente tratado, como IMPRESCINDÍVEL, nas inspeções seguintes, caso comprometa a segurança do produto.  
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RECOMENDÁVEL - R  
Considera-se RECOMENDÁVEL aquele que atende às Boas Práticas de Fabricação e Controle, e que pode refletir em grau não 
crítico na qualidade ou segurança dos produtos e processos. O item RECOMENDÁVEL, não cumprido na primeira inspeção será 
automaticamente tratado como NECESSÁRIO, nas inspeções seguintes, caso comprometa as Boas Práticas de Fabricação. Não 

obstante, nunca será tratado como IMPRESCINDÍVEL. 
 

C- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

D - CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO  

Compete aos órgãos de vigilância sanitária estaduais e distrital, em articulação com o órgão competente no âmbito  

federal, a construção do panorama sanitário dos estabelecimentos industrializadores de gelados comestíveis,  

mediante sistematização dos dados obtidos nesse item. O panorama sanitário será utilizado como critério para  

definição e priorização das estratégias institucionais de intervenção.  

(  ) Grupo 1- Estabelecimento de baixo risco-100% de atendimento dos itens referentes à Pasteurização e ao  

Controle da Potabilidade da Água e 76 e 100% de atendimento dos demais itens.  

(  ) Grupo 2- Estabelecimento de médio risco-100% de atendimento dos itens referentes à Pasteurização e ao  

Controle da Potabilidade da Água e 51 a 75% de atendimento dos demais itens.  

(  ) Grupo 3- Estabelecimento de alto risco-100% de atendimento dos itens referentes à Pasteurização e ao  

Controle da Potabilidade da Água e 0 a 50% de atendimento dos demais itens ou não atendimento a um ou mais  

itens referentes à Pasteurização e ao Controle da Potabilidade da Água, mesmo que tenha um percentual de  

cumprimento acima de 50% dos demais itens.   

E - RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO  

Nome e assinatura do responsável Nome e assinatura do responsável  

Matrícula: Matrícula:  

F - RESPONSÁVEL PELA EMPRESA  

Nome e assinatura do responsável pelo estabelecimento  
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