
                   
 

ROTEIRO DE PRÉ VISTORIA: ESTABELECIMENTOS INDUSTRIALIZADORES DE 
GELADOS COMESTÍVEIS (Sorvetes)  

Resolução RDC 267/03, RDC 266/05, Lei 5.504/99 

A - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA  

1-RAZÃO SOCIAL:  

2-NOME DE FANTASIA:  

3-CNPJ / CPF:  4-FONE:  

5-ENDEREÇO:                                                                                                                   Nº:  

6-Compl.:  7-BAIRRO:                                               8-CEP:  

9-RAMO DE ATIVIDADE:  

12-RESPONSÁVEL TÉCNICO:  

15-RESPONSÁVEL LEGAL/PROPRIETÁRIO:  

16- MOTIVO DA INSPEÇÃO:  

(  ) PRÉ VISTORIA  

B - AVALIAÇÃO  SIM NÃO NA(*) 

1 EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES  

1.1 ÁREA INTERNA:  

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

1.1.2  Piso em material que permite fácil higienização (liso, resistente, drenados com declive, 

impermeável e outros).  

   

1.1.3  Em adequado estado de conservação (livre de defeitos, rachaduras, trincas, buracos).  
   

1.2 TETOS:  

1.2.1  Acabamento liso, em cor clara, impermeável, de fácil limpeza.  
   

1.2.2  Em adequado estado de conservação (livre de trincas, rachaduras, umidade, bolor, 

descascamentos e outros).  

   

1.3 PAREDES E DIVISÓRIAS:  

1.3.1  Em cor clara, acabamento liso, impermeável e de fácil higienização até uma altura 

adequada para todas as operações.  

   

1.3.2  Em adequado estado de conservação (livres de falhas, rachaduras, umidade, 

descascamento e outros).  

   

1.4 PORTAS:  

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

revestimento.  

   

1.4.2  Portas externas com fechamento que propicie boa vedação com barreiras adequadas 

para impedir entrada de vetores e outros animais.  

   

1.4.3  Em adequado estado de conservação (livres de falhas, rachaduras, umidade, 

descascamento e outros).  

   

1.5 JANELAS E OUTRAS ABERTURAS:  

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

revestimento.  

   

1.5.2  Existência de proteção contra insetos e roedores.  
   

1.5.3  Em adequado estado de conservação.  
   

1.6 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E VESTIÁRIOS PARA OS MANIPULADORES:  

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
COORDENAÇÃO DE SAÚDE AMBIENTAL 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA SPEIS 



1.6.1  Vasos sanitários; mictórios e lavatórios íntegros e em proporção adequada ao número 

de empregados (conforme legislação específica).   

   

1.6.2  Instalações sanitárias servidas de água corrente, dotadas preferencialmente de torneira 

com acionamento automático e conectadas à rede de esgoto ou fossa séptica.   

   

1.6.3  Ausência de comunicação direta (incluindo sistema de exaustão) com a área de 

produção e de refeições.  

   

1.6.4  Portas com fechamento automático (mola, sistema eletrônico ou outro).  
   

1.6.5  Pisos e paredes adequadas e apresentando satisfatório estado de conservação.  
   

1.6.6 Iluminação e ventilação adequadas.  
   

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

1.6.8  Vestiários com área compatível e armários individuais para todos os manipuladores.  
   

1.6.9 Duchas ou chuveiros em número suficiente (conforme legislação específica), com água 

fria ou com água quente e fria.  

   

1.7 LAVATÓRIOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO:  

1.7.1  Existência de lavatórios na área de manipulação e distribuição, dotados 

preferencialmente de torneira com acionamento automático e em número suficiente de 

modo a atender toda a área de produção.   

   

1.7.2  Lavatórios em condições de higiene, dotados de sabonete líquido inodoro anti-séptico 

ou sabonete líquido inodoro e anti-séptico, toalhas de papel não reciclado ou outro 

sistema higiênico e seguro de secagem e coletor de papel acionados sem contato 

manual.   

   

1.8 ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA:  

1.8.1  Natural ou artificial adequada à atividade desenvolvida, sem ofuscamento, reflexos 

fortes, sombras e contrastes excessivos.  

   

1.8.2  Luminárias com proteção adequada contra quebras e em adequado estado de 

conservação.  

   

1.8.3  Instalações elétricas embutidas ou revestidas por tubulações isolantes e presas a 

paredes e tetos.  

   

1.9 VENTILAÇÃO:  

1.9.1  Ventilação e circulação de ar capazes de garantir o conforto térmico e o ambiente livre 

de mofos, gases, fumaça, pós, partículas em suspensão e condensação de vapores sem 

causar danos à produção.   

   

1.9.2  Ventilação artificial por meio de equipamento(s) higienizado(s) e com manutenção 

adequada ao tipo de equipamento.  

   

1.9.3  Existência de registro periódico dos procedimentos de limpeza e manutenção dos 

componentes do sistema de climatização (conforme legislação específica) afixado em 

local visível.   

   

1.9.4 A maquina soft está instalada em locais ventilados e protegidos da incidência direta de 

raios solares.  

   

1.9.4 Sistema de exaustão e ou insuflamento.  
   

1.10 CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS:  

1.10.1  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.   

   

1.11 ABASTECIMENTO DE ÁGUA:  

1.11.1 Sistema de abastecimento ligado à rede pública.  
   

1.11.2  Reservatório de água acessível com instalação hidráulica dotado de tampas, livre de 

vazamentos, infiltrações e descascamentos.   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.3  Existência de registro da higienização do reservatório de água ou comprovante de 

execução de serviço em caso de terceirização.  

   

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

1.11.5  Potabilidade da água atestada por meio de laudos laboratoriais, com adequada 

periodicidade.   

   

1.12 MANEJO DOS RESÍDUOS:  

1.12.1  Recipientes para coleta de resíduos no interior do estabelecimento de fácil higienização 

e transporte, devidamente identificados e higienizados; uso de sacos de lixo 

apropriados.  

   

1.12.2  Existência de área adequada para estocagem dos resíduos.  
   

1.14 ESGOTAMENTO SANITÁRIO:  

1.14.1

  

Fossas, esgoto conectado à rede pública, caixas de gordura em adequado estado de 

conservação e funcionamento.  

    

1.15 LAY OUT:  

1.15.1  Projeto de distribuição de instalações (Lay out) analisado e aprovado pela VISA. 
   

1.15.2  Áreas para recepção e depósito de matéria-prima, ingredientes e embalagens distintas 

das áreas de produção, armazenamento e expedição de produto final.   

   

1.15.3 Área de produção segue a seqüência: Pesagem, mistura, pasteurização, 

homogeneização, resfriamento, maturação, adição de sabor, congelamento, adição de 

outros ingredientes, embalagem, endurecimento, rotulagem, armazenamento, 

expedição, de forma linear. 

   

1.15.4 A máquina soft possui espaço nas laterais e no fundo para maior circulação de ar e 

troca de calor dos condensadores. 

   

1.15.5 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. 

   

2. EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS  

2.1 EQUIPAMENTOS:  

2.1.1  Equipamentos da linha de produção com desenho e número adequado ao ramo.  
   

2.1.2  Dispostos de forma a permitir fácil acesso e higienização adequada.  
   

OBSERVAÇÕES  

 

 

 


