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1. REFERÊNCIAS  

 

O presente manual foi elaborado pela Empresa IDEAL CONSULTORIA DE 

ALIMENTOS E BEBIDAS sendo as normativas técnicas descritas neste documento 

específicas para as condições estruturais e operacionais do Serviço de Alimentação desta 

Empresa, não devendo ser utilizado como rotina em outro estabelecimento de produção 

de alimentos. Foram utilizadas as seguintes publicações oficiais: 

 

Resolução RDC/ANVISA nº 275, de 21/10/02; 

Resolução RDC/ANVISA nº 216, de 15/09/04; 

Lei Nº 5.321, de 06/03/2014; 

Instrução Normativa nº 16, de 23/05/17. 

➢ Regulamento Técnico de Boas Práticas e de Controle sobre Boas Práticas para 

Estabelecimentos Comerciais de e para Serviços de alimentação, de 19 de abril de 

2013.  

➢ Regulamento de Boas Práticas e de controle de condições sanitárias e técnicas das 

atividades relacionadas à importação, exportação, extração, produção, manipulação, 

beneficiamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, distribuição, 

embalagem e reembalagem, fracionamento, comercialização e uso de alimentos – 

incluindo águas minerais, águas de fontes e bebidas -, aditivos e embalagens para 

alimentos, de 06 de Dezembro de 2011, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  

 

E as seguintes referências técnicas: 

SBCTA – “Manual de Boas Práticas de Fabricação para Indústria de Alimentos” 

ABERC – “Manual de Práticas de Elaboração e Serviços de Refeições para 

Coletividade”. 
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2. DEFINIÇÕES 
 

2.1 Alimentos Preparados: são alimentos manipulados e preparados em serviços 

de alimentação, expostos ao consumo, embalados ou não, subdividindo-se em 3 

categorias:  

a) Alimentos cozidos: mantidos quentes e expostos ao consumo;  

b) Alimentos cozidos mantidos refrigerados, congelados ou à temperatura 

ambiente: que necessitam ou não de aquecimento antes do consumo;  

c) Alimentos crus, mantidos refrigerados, congelados ou à temperatura ambiente, 

que necessitam ou não de aquecimento antes do consumo; 

2.2 Anti-sepsia: operação que visa à redução de micro-organismos presentes na 

pele, até níveis seguros, durante a lavagem das mãos com sabonete anti-séptico ou por 

meio de agentes anti sépticos, após lavagem, enxágüe e secagem das mãos.  

2.3 Armazenamento: é o conjunto de atividades e requisitos para se obter uma 

correta conservação de matéria-prima, insumos e produtos acabados.  

2.4 Bactericida: substância capaz de destruir bactérias. São exemplos de 

bactericidas comuns alguns antibióticos, anti-sépticos e desinfetantes.  

2.5 Boas Práticas: procedimentos que devem ser adotados por serviços de 

alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos 

alimentos com a legislação sanitária. 

2.6 Contaminantes: substâncias ou agentes de origem biológica, química ou 

física, estranhos ao alimento, que sejam considerados nocivos à saúde humana ou que 

comprometam a sua integridade. 

 2.7 Contaminação Cruzada: transferência da contaminação de uma área ou 

produto para áreas ou produtos anteriormente não contaminados, por meio de superfícies 

de contato, mãos, utensílios, equipamentos, entre outros.  
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2.8 Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas: sistema que incorpora 

ações preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou a 

proliferação de vetores e pragas urbanas que comprometam a qualidade higiênico- 

sanitária do alimento. 

2.9 Descongelamento: etapa onde os alimentos passam da temperatura de 

congelamento para refrigeração em condições controladas de tempo e temperatura.  

2.10 Desinfecção: procedimento que elimina ou reduz os micro-organismos, por 

método físico e/ou agente químico, até níveis aceitáveis que não comprometam a 

segurança dos alimentos e a saúde dos consumidores. Para essa finalidade, utilizam-se 

desinfetantes ou saneantes.  

2.11 Distribuição: etapa onde os alimentos estão expostos para consumo 

imediato, porém sob condições controladas de tempo e temperatura para não ocorrer 

multiplicação microbiana e protegidos de novas contaminações.  

2.12 DTA: Doença Transmitida por Alimento.  

2.13 Embalagem Primária: é a embalagem que está em contato direto com os 

alimentos.  

2.14 Embalagem Secundária: é a embalagem destinada a conter a embalagem 

primária.  

2.15 GN: Recipientes utilizados para o armazenamento de preparações prontas 

quentes e frias.  

2.16 Higienização: operação que compreende duas etapas, a limpeza e a 

desinfecção.  

2.17 Ingrediente: é qualquer substância, incluídos os aditivos alimentares, 

empregada na fabricação ou preparação de um alimento e que permanece no produto 

final, ainda que de forma modificada.  

2.18 Lote: conjunto de produtos de um mesmo tipo, processados pelo mesmo 

fabricante ou fornecedor, em tempo determinado, sob condições essencialmente iguais.  
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2.19 Limpeza: operação de remoção de substâncias minerais e ou orgânicas 

indesejáveis, tais como terra, poeira, resíduos de alimentos, sujidades e/ou outras 

sujidades. 

2.20 Material sanitário: material inerte que não favorece a migração de 

elementos para os alimentos, atóxico, liso, impermeável, lavável, de fácil higienização, 

resistente ao ataque de substâncias corrosivas e à ação mecânica.  

2.21 Manipuladores de alimentos: qualquer pessoa que manipule diretamente os 

alimentos embalados ou não, as embalagens, os equipamentos e utensílios utilizados em 

alimentos, e as superfícies que entram em contato com os alimentos.  

2.22 Manipulação de alimentos: operações efetuadas sobre as matérias-primas 

para obtenção e entrega ao consumo do alimento preparado ou do produto acabado, 

envolvendo as etapas de preparação, embalagem, armazenamento, transporte, 

distribuição, exposição à venda, oferta de refeições, entre outras.  

2.23 Matéria-prima: é toda substância que, para ser utilizada como alimento, 

necessita sofrer tratamento e ou transformação de natureza física, química ou biológica.  

2.24 Manual de Boas Práticas: documento que descreve as operações realizadas 

pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários, a 

manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle 

da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas, a capacitação do 

colaborador, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o 

controle e a garantia da qualidade e segurança do alimento preparado.  

2.25 Medida de Controle: procedimento adotado com o objetivo de prevenir, 

reduzir até níveis aceitáveis ou eliminar um agente físico, químico ou biológico que 

comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento.  

2.26 Perigo: fonte ou situação com potencial para provocar riscos à saúde ou 

integridade física, à propriedade, ao ambiente de trabalho ou a uma combinação destes.  
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2.27 Plano de Ação: estabelece as ações necessárias para serem implementadas, 

com vistas a se ter o risco atenuado, reduzido ou eliminado.  

2.28 Prazo de Validade: é o período de tempo no qual os alimentos são 

conservados de modo a manter suas características nutricionais, sensoriais, físico-

químicas e microbiológicas próprias para consumo. 

2.29 Procedimento Operacional Padronizado – POP: procedimento escrito de 

forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para realização de operações 

rotineiras e específicas na manipulação de alimentos.  

2.30 Porcionamento: etapa onde os alimentos prontos para consumo sofrem 

manipulação com a finalidade de obter porções menores.  

2.31 Pré-preparo: etapa onde os alimentos sofrem tratamento ou modificações 

iniciais através de higienização, tempero, corte, porcionamento, seleção, escolha, 

moagem e/ou adição de outros ingredientes.  

2.32 Produtos perecíveis: produtos alimentícios, alimentos “in natura”, produtos 

semi-preparados ou produtos preparados para o consumo que, pela sua natureza ou 

composição, necessitam de condições especiais de temperatura para sua conservação.  

2.33 PVPS: Primeiro que vence, Primeiro que sai.  

2.34 PEPS: Primeiro que entra; Primeiro que sai  

2.35 Recebimento: etapa onde se recebe o material entregue por um fornecedor, 

avaliando-se qualitativa e quantitativamente os critérios pré-definidos para cada produto.  

2.36 Registros: são anotações de dados em planilha e/ou documento, contendo 

data e identificação do colaborador responsável pelo seu preenchimento  

2.37 Resíduos: são materiais a serem descartados, oriundos da área de preparação 

e das demais áreas do serviço de alimentação; 

a) Resíduos Orgânicos: são resíduos de alimentos; 

b) Resíduos Recicláveis: são resíduos de embalagens.  
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2.38 Saneantes: substâncias ou preparações destinadas à higienização, 

desinfecção ou desinfestação domiciliar, ambientes coletivos ou públicos, lugares de uso 

comum e no tratamento da água.  

2.39 Risco: são os efeitos prováveis sobre a saúde e integridade física decorrentes 

da exposição a agentes físicos, biológicos, químicos, ergonômicos e das condições 

ambientais de segurança (risco de acidentes). 
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3. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 

Razão social:  

Nome Fantasia: 

Inscrição estadual: 

CNPJ: 

Endereço: 

Bairro: 

CEP: 

Cidade / Estado: 

Telefone: 

E-mail: 

Gerente: 

Franqueado: 

 

3.1 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

O estabelecimento “La Panata empanadas artesanais” funciona de Segunda a 

domingo e feriados das ______ às ______hrs. 
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3.2 AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO  

Os documentos legais relacionados à empresa encontram-se disponíveis em pastas 

arquivadas na empresa.  

O alvará sanitário deve estar fixado em local visível a todos no estabelecimento. 

 

CMVS: 

*Número de alvará sanitário 

 

3.3 PRODUTOS COMERCIALIZADOS  

O estabelecimento comercializa os seguintes produtos prontos para o consumo: 

EMPANADAS ARTESANAIS 

 

O estabelecimento elabora empanadas artesanais de diversos tipos de recheios, 

servidos no sistema "take away", conforme cardápio disponível no estabelecimento. 

Acompanhamentos: 

❖ Molho chimichurri; 

❖ Molho de pimenta; 

❖ Alfajor 
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4 OBJETIVO  

O objetivo deste Manual é estabelecer as normas de Boas Práticas de Fabricação 

para a La Panata de empanadas artesanais. 

Este Manual deve assegurar que todos os envolvidos conheçam e cumpram as 

normas de higiene pessoal, higiene do processo e todos os procedimentos necessários para 

garantir que o produto final chegue ao cliente com qualidade e livre de qualquer tipo de 

contaminação. 

 

5 RESPONSABILIDADES 

O proprietário é responsável por cumprir e verificar o cumprimento dos 

procedimentos descritos neste Manual de Boas Práticas de Fabricação. 

Os colaboradores são responsáveis em cumprir as normas descritas no Manual de 

Boas Práticas de Fabricação. 

 

5.1 RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

O responsável técnico da La Panata, __________________________________, é 

um funcionário que participou do curso presencial e/ou online, de noções básicas de 

higiene e boas práticas de manipulação de alimentos em serviços de alimentação, com 

carga horária mínima de quatro horas, promovido pelo Instituto Municipal de Vigilância 

Sanitária, Vigilância de Zoonose e de Inspeção Agropecuária (VISA-RIO). 

Este curso pode ser realizado via internet, gratuito pelo link abaixo: 

 

http://www.rio.rj.gov.br/web/vigilanciasanitaria 

 

O certificado de realização do curso é mantido disponível no estabelecimento. 

 

 

http://www.rio.rj.gov.br/web/vigilanciasanitaria
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6 MANIPULADORES 

6.1 CONTROLE DE SAÚDE DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

 

O controle de saúde dos colaboradores é realizado por uma clínica especializada 

em medicina do trabalho contratada pela empresa 

_________________________________________________[razão social da unidade 

franqueada], que segue as diretrizes do programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO da norma regulamentadora vigente. Adicionalmente ao indicado 

no PCMSO devem ser realizados, na admissão e no acompanhamento periódico, os 

exames laboratoriais de coprocultura e coproparasitológico. Os exames de coprocultura e 

o coproparasitológico, devem ser realizados semestralmente para aqueles que manipulam 

diretamente os alimentos. 

Os procedimentos detalhados sobre o controle de saúde e avaliações médicas 

encontram-se descritos no POP 01 - Higiene, saúde e capacitação dos colaboradores 

(POP N°1) (anexo 01). 

Os exames ou cópias destes, devem ser mantidos na pasta de Boas Práticas que se 

encontra no estabelecimento. A periodicidade é registrada na Planilha de Controle dos 

Exames Médicos (anexo 02), verificada pela equipe de supervisão da empresa 

franqueadora La Panata empanadas artesanais. 

O funcionário que apresentar ao trabalho sinais e sintomas sugestivos de processos 

infecciosos, tais como vômitos, febre, diarréia, ou afecções buco – odontológicas, 

infecções gastrointestinais, do trato respiratório e cutânea deve ser afastado para outras 

funções e encaminhado para a avaliação médica e só deve retornar às funções quando 

estiver liberado por este profissional.  

O manipulador que apresentar cortes ou lesões não deve manipular alimentos ou 

superfícies que entrem em contato com os alimentos, a menos que as lesões estejam 
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efetivamente protegidas por curativo e uma cobertura à prova d’água, como dedeira ou 

luva impermeável. 

 

6.2 HIGIENE E ASSEIO PESSOAL 

Os procedimentos detalhados sobre higiene pessoal e comportamento no trabalho 

encontram-se descritos no POP 01 - Higiene, saúde e capacitação dos colaboradores 

(POP N°1) (anexo 01) e, na IT 01 – Higienização das Mãos (anexo 03), fixada em 

locais específicos e de fácil visualização. 

Os colaboradores estão atentos a manter bons hábitos de higiene e boas condições 

de saúde, como: 

➢Tomar banho diariamente, de preferência, no início do trabalho; 

➢ Utilizar a touca protetora dos cabelos, com proteção total; 

➢ Não usar perfumes; 

➢ Utilizar desodorante, porém escolher um produto cujo perfume seja ameno ou 

não possua perfume; 

➢ Manter as unhas curtas e sem esmalte ou base; 

➢ Limpar, cobrir e proteger qualquer ferimento; 

➢ Em caso de cortes nas mãos, realizar o curativo e protegê-lo com luvas 

descartáveis. Pode ser necessário o deslocamento do funcionário para outra atividade; 

➢ Não utilizar maquiagem ou, se utilizarem, é leve; 

➢ Não utilizar adornos (colares, amuletos, pulseiras ou fitas, brincos, relógio e 

anéis, inclusive alianças); 

➢ Estar sempre bem barbeados para contribuir com um ambiente de limpeza; 

➢ Não utilizar bigode 
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6.3 HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

Todas as pessoas que trabalhem na área de manipulação de alimentos são 

conscientizadas a lavar as mãos de maneira frequente e cuidadosa, com agentes de 

limpeza autorizados e em água na temperatura ambiente potável. 

Foi afixado cartaz em material impermeável junto aos locais de higienização de 

mãos com figuras, referentes aos passos de higienização correta das mãos. A higienização 

ocorre em duas etapas: 

• Limpeza: remoção de resíduos orgânicos (gordura, proteína, carboidratos) 

• Anti-sepsia: operação destinada à redução de microrganismos presentes na pele, 

por meio de agente químico, após a lavagem, enxágue e secagem das mãos. 

As mãos são lavadas nas seguintes frequências: 

➢ Chegar ao trabalho; 

➢ Utilizar os sanitários; 

➢ Tossir, espirrar ou assoar o nariz; 

➢ Usar vassouras, rodos, panos ou materiais de limpeza; 

➢ Fumar; 

➢ Recolher lixo e outros resíduos; 

➢ Tocar em sacarias, caixas, garrafas, sapatos; 

➢ Tocar em alimentos não higienizados; 

➢ Pegar em dinheiro; 

➢ Houver interrupção do serviço; 

➢ Iniciar um novo serviço; 

➢ Tocar em utensílios não higienizados; 

➢ Colocar luvas; 

➢ Quando julgar necessário. 
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A pia para lavagem das mãos é abastecida, sempre que necessário, com os 

seguintes recursos: sabonete líquido neutro e inodoro e com produto anti-séptico, toalha 

de papel branco não reciclado ou de cor clara. 

Os produtos utilizados na pia exclusiva para a lavagem das mãos são próprios para 

este fim e estão regularizados na Anvisa. O álcool regularizado como saneante não é 

utilizado para higienização das mãos. 

Próximo a pia para a higienização das mãos deve estar disponível lixeira sem 

contato manual para descarte de papel utilizado na secagem das mãos. 

 

6.4 UNIFORMES 

 

O fornecimento de uniformes é de responsabilidade da empresa 

_________________________________________[razão social da unidade franqueada], 

que fornece uma muda de uniforme completo, em bom estado de uso para cada 

funcionário. O uniforme varia de acordo com o cargo exercido. 

O uniforme é composto por:  

1. Camiseta cor creme 

2. Calça Preta e/ou jeans escuro 

3. Sapato Fechado 

4. Rede Protetora de Cabelos 

5. Boné Preto 

6. Avental Azul marinho 

 

A monitorização da entrega dos uniformes dos uniformes é realizada por meio do 

preenchimento da Planilha de entrega de uniformes (anexo 04), pelo líder da equipe ou 

responsável da empresa. 
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Todos os colaboradores devem utilizar os uniformes limpos, bem conservados e 

completos, sendo utilizado somente nas dependências do estabelecimento, durante a 

jornada, e são trocados diariamente. Não é permitido carregar no uniforme: batons, 

escovinhas, cigarros, isqueiros, relógios, celulares e outros pertences pessoais. 

A monitorização da troca diária dos uniformes é realizada por meio da inspeção 

visual diária no início das atividades pelo líder da equipe de boas práticas. Os uniformes 

são substituídos anualmente e/ou sempre que necessário. 

Sendo observada alguma não conformidade, durante a monitorização, é tomada 

como ação corretiva à troca imediata do uniforme e advertência verbal/registrado na 

Planilha de Higiene e Conduta Pessoal (anexo 05). A verificação desse procedimento 

é realizada pela equipe de supervisão da empresa franqueadora La Panata empanadas 

artesanais. 
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Obs: Não há lavagem de uniformes dentro da empresa. Os uniformes são 

higienizados pelos colaboradores.  

Os colaboradores possuem um armário no estabelecimento na qual armazenam os 

pertences pessoais, na qual é mantido limpo e organizado. 

 

6.5 EPIS 

 

A empresa _____________________________________[razão social da unidade 

franqueada], disponibiliza os EPIs em número suficiente e tamanho adequado 

considerando o quadro de colaboradores e as atividades desenvolvidas. Os EPIs são 

disponibilizados em locais de fácil acesso e possuem registro aprovado pelo Ministério 

do Trabalho. Os colaboradores são treinados quanto à segurança do trabalho e quanto ao 

uso e armazenamento adequado dos EPIs. 

Os colaboradores são treinados pelo responsável da equipe de supervisão da 

empresa franqueadora La Panata empanadas artesanais, quanto à segurança do 

trabalho e quanto ao uso e armazenamento adequado dos EPIs. 

Os colaboradores da área de produção são orientados a usar as luvas térmicas 

(silicone) de cano longo, para situações de calor intenso, para sua própria proteção. Um 

par de luvas térmicas de cano longo deve ser deixado em um local limpo, visível e de 

fácil acesso, próximo ao forno de lastro, tomando-se o cuidado de sempre mantê-las 

higienizadas. 

Quando necessário o uso de luva descartável de plástico para manipulação de 

alimentos, as mesmas são utilizadas limpas e íntegras, apropriadas à atividade 

desenvolvida, com higienização prévia das mãos. Podem ser utilizadas em substituição 

ao uso de utensílios para manipular os alimentos (empanadas) prontos para o consumo. 

As luvas plásticas são substituídas e descartadas quando há interrupção do procedimento 

ou quando tocam superfícies não higienizadas para evitar contaminação cruzada. Não é 
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permitido o seu uso em procedimentos que envolvam calor forno para assar e outros 

equipamentos que acarretam risco de acidentes. 

6.6 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 

 

É de responsabilidade da empresa _______________________________[razão 

social da unidade franqueada], garantir que todos os colaboradores, que direta ou 

indiretamente manipulam os alimentos, recebam instruções adequadas relacionadas às 

Boas Práticas de Manipulação e participem dos treinamentos oferecidos pela 

franqueadora. Busca-se neste treinamento que todas as pessoas saibam adotar as ações 

preventivas necessárias para evitar a contaminação dos alimentos. 

A aplicação dos treinamentos é realizada pela equipe de supervisão da empresa 

franqueadora La Panata empanadas artesanais, previamente treinada pela equipe da 

IDEAL Consultoria de alimentos. 

A empresa tem um programa de capacitação descrito no POP 01 - Higiene, saúde 

e capacitação dos colaboradores (POP N°1) (anexo 01), em que são abordados os 

seguintes itens (IN Nº 16, de 23/05/2017, DIVISA/SVS/SES): 

 

• Doenças transmitidas por alimentos; 

• Higiene e saúde dos funcionários; 

• Qualidade da água; 

• Controle integrado de pragas; 

• Qualidade sanitária na manipulação de alimentos e demais etapas da produção; 

• Procedimentos operacionais padronizados;  

• Contaminantes alimentares; 

• Regras internas da empresa.  
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Estes treinamentos são baseados no sistema de Boas Práticas e na legislação 

vigente, suas atualizações são realizadas de acordo com as mudanças que ocorrerem na 

legislação. Todo treinamento é registrado na planilha de presença dos colaboradores 

em treinamento (anexo 06), onde é colocado o nome e a função dos colaboradores 

treinados, o assunto abordado e o nome do palestrante. Este documento é anexado à pasta 

de boas práticas da empresa. 

A equipe da franqueadora La Panata empanadas artesanais, realiza a 

supervisão para verificar todos os aspectos relacionados às Boas Práticas de Manipulação. 

Ao detectar alguma existência de não conformidade solicita imediatamente a ação 

corretiva o mais rapidamente possível e registra em folha de relatório. Se houver 

necessidade, realiza-se um reforço do treinamento abordando os aspectos detectados não 

conformes e assuntos correlacionados. 

 

6.7 ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES 

 

É proibido qualquer colaborador realizar refeições no local de produção e guardar 

alimentos dentro do armário no vestiário e geladeiras da operação (mesmo que 

identificados). Caso o estabelecimento não tenha local para guardar alimentos diferente 

do local dos alimentos prontos para consumo de venda, deve-se instruir ao colaborador 

que mantenha seu alimento em bolsa térmica, guardado juntamente com seus pertences 

pessoais, no prazo máximo do dia útil de trabalho, não sendo permitido guardar alimentos 

de um dia para o outro. Os recipientes devem ser etiquetados com o nome do colaborador 

e a data de preparo do alimento. 

Os colaboradores são instruídos a higienizar louças e/ou potes, imediatamente 

após a refeição, mantendo o ambiente organizado e limpo. 

 

 



 

 Nome do documento: Manual de Boas Práticas de Fabricação  

Código do Documento: MBPF 

Elaborado por:  Ideal Consultoria de Alimentos e Bebidas 

Data: 10/01/2022 Rev: 00 Folha 21 de 44 

 

 

Elaborado por: Aprovado por: 

IDEAL CONSULTORIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS Proprietário: 

Assinatura: Assinatura: 

 

6.8 VISITANTES 

 

Todas as pessoas que não fazem parte da equipe envolvida nos serviços de 

alimentação desta empresa são consideradas visitantes. São também considerados 

visitantes todos os colaboradores que estejam de folga. 

O acesso destes às áreas de produção de alimentos é permitido desde que sigam 

as recomendações: uso de touca, jaleco (se o objetivo da visita o exigir), não tocar nos 

alimentos e nos equipamentos, não usar bolsas ou pastas dentro da área de produção, 

conforme a IT 02 – Regras para visitantes (anexo 17). Indica-se fixar o cartaz IT 02 

em lugar visível para todos que irão adentrar ao estabelecimento. 

É proibido a qualquer pessoa (manipulador, visitante, funcionários de outros 

setores, diretores, clientes etc.), transitar pela área de produção sem o uso de uniforme.  

 

7. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS  

 

7.1 LOCALIZAÇÃO 

 

A empresa __________________________________________________[razão 

social da unidade franqueada], está situada em 

____________________________________________________________ [endereço da 

unidade franqueada], em área urbana e pavimentada, não existindo nas proximidades 

focos de insalubridade e/ou condições favoráveis à proliferação de insetos e roedores. Os 

arredores da empresa estão livres de lixo, objetos em desuso, animais, poeira, água 

estagnada e outros contaminantes.  

O acesso à área de produção é direto e independente, não comum à habitação e 

outros usos, restringindo o trânsito de pessoas não relacionadas ao serviço. 
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7.2 DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS  

 

Todas as instalações físicas do estabelecimento da La Panata, seguem as 

recomendações da franqueadora, com o objetivo de padronizar as lojas e manter a 

identidade visual da Marca.  

 

7.3 DESCRIÇÃO ESTRUTURAL  

 

A edificação, as instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios são livres 

de vetores e pragas urbanas, sendo implementado um conjunto de ações eficazes e 

contínuas de controle de vetores e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração, o 

abrigo, o acesso e ou proliferação.  

O piso é revestido com material liso, antiderrapante, impermeável, lavável, de 

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

As paredes possuem acabamento liso, impermeável, lavável, de cor cinza escuro 

e resistente aos impactos, à higienização e ao calor. Estão livres de umidade, bolores, 

descascamentos, rachaduras e outras imperfeições. 

A iluminação é uniforme, sem ofuscamentos, contrastes excessivos, sombras e 

cantos escuros, e não alteram as características sensoriais dos alimentos.  

Quando as medidas de prevenção adotadas não são eficazes, o controle químico é 

empregado e executado por empresa especializada, conforme legislação específica, com 

produtos desinfetantes regularizados pelo Ministério da Saúde. 

As instalações do estabelecimento La Panata, podem ser descritas da seguinte 

maneira: 
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7.3.1 Área de atendimento 

 

❖ Janelas: não possui; 

❖ Pia: pia para higienização das mãos; 

❖ Luminária: 3 unidades com lâmpadas contra queda e explosão; 

❖ Estufa expositora com proteção em vidros temperados, fabricada em perfil de 

alumínio anodizado e aço inox; bandejas com dobras em aço inox; vidros laterais com 

serigrafia, tratados termicamente (não solta com temperatura), possui termostato, 

resistência elétrica em aço inox 304 tubular; fiação elétrica com revestimento em silicone 

resistente a 300°C; 

❖ Piso: material liso, lavável, impermeável e antiderrapante; 

❖ Parede revestida com material de acabamento liso, impermeável, lavável, de 

cor cinza escuro 

❖ Bancada de inox; 

❖ Armários revestidos em MDF, lavável; 

❖ Equipamentos: 

● Geladeira balcão em inox  

● Forno com acabamento externo em aço inox 

● Máquina de café da marca Nespresso 

 

7.4 HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES  

 

As instalações são mantidas em condições adequadas de higiene e conservação, a 

fim de evitar pontos de contaminação, contaminação cruzada e, atração de vetores e 

pragas. Durante a manipulação dos alimentos, é proibido realizar a lavagem das 

instalações. Caso seja necessário realizar a remoção de sujidades ou resíduos de 

alimentos, é feita de forma a evitar a contaminação cruzada. É vedado varrer durante a 
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manipulação, podendo utilizar apenas o rodo com pano molhado. 

Todas as atividades de limpeza são registradas na planilha de controle de 

higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis (anexo 07). A 

verificação desse procedimento é realizada pela equipe de supervisão da empresa 

franqueadora La Panata empanadas artesanais. 

 

7.5 EQUIPAMENTOS  

 

 Os equipamentos, utensílios e móveis do estabelecimento que entram em contato 

com alimentos são de fácil higienização e não transmitem substâncias tóxicas, odores ou 

sabores. São constituídos de material liso, resistente, impermeável e lavável. As 

superfícies de contato com alimentos são íntegras, mantidas em adequado estado de 

conservação e permitem adequada higienização. Os utensílios e equipamentos são 

mantidos conservados, sem amassamentos, incrustações, ferrugens, furos ou outras falhas 

no revestimento e, higienizados a cada uso. 

Os refrigeradores e os freezers são mantidos em adequado estado de conservação, 

limpos e organizados e sem acúmulo excessivo de gelo. Os equipamentos com 

componentes que propiciam riscos de acidentes tais como, motor, prensa, peça cortante, 

sucção, correia e outros são dotados de mecanismos de proteção. 

A temperatura do equipamento de conservação como o refrigerador e freezer, são 

monitorados duas vezes ao dia, a fim de garantir o correto armazenamento dos produtos, 

e as temperaturas preenchidas na planilha de controle de temperatura das geladeiras 

e freezer (anexo 08) que se encontra disponível no estabelecimento. A verificação desse 

procedimento é realizada pela equipe de supervisão da empresa franqueadora La Panata 

empanadas artesanais. 

 Os equipamentos existentes atendem em quantidade e qualidade as necessidades 

da unidade de acordo com as atividades desenvolvidas e o volume de produção. Os 
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equipamentos e utensílios utilizados são fabricados com material sanitário e encontram-

se em bom estado de conservação.  

 

7.5.1 Higienização dos equipamentos, móveis e utensílios 

 

A etapa de higienização dos equipamentos e utensílios ocorre em área própria, 

protegida, isolada, dotada de pia, bancada para apoio e água corrente fria. 

O equipamento que apresenta superfícies não visíveis e com contornos que 

possam acumular resíduos, no caso do forno segue o procedimento adequado de 

higienização que se encontra no POP 2 - Higienização das instalações, equipamentos, 

móveis e utensílios (anexo 09). 

Os procedimentos de limpeza e desinfecção garantem a não contaminação dos 

alimentos por meio da utilização de procedimentos, equipamentos, utensílios e produtos 

adequados. 

Os materiais, utensílios, equipamentos e panos de limpeza são mantidos limpos, 

conservados e guardados em local adequado. As esponjas, sabões e panos descartáveis 

utilizados na higienização de utensílios não são mantidos imersos em recipientes com 

água ou outras soluções e não acarretam risco de contaminação cruzada. Sempre que 

algum utensílio ou equipamento entra em contato com material contaminado é novamente 

higienizado. 

Além disso, é proibido o uso de panos não descartáveis nos procedimentos de 

higienização e secagem de utensílios, equipamentos e outras superfícies que entrem em 

contato direto com alimentos. 

Por fim, é proibida a reutilização de embalagens vazias de produtos de limpeza e 

desinfecção, assim como a reutilização de embalagens de alimentos e bebidas para 

armazenar produtos de limpeza e desinfecção. Os panos de limpeza não descartáveis não 
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podem ser lavados em áreas que possam causar contaminação cruzada, ou seja, não 

podem ser lavados na pia da operação. 

Os produtos utilizados são devidamente registrados na ANVISA, e somente 

utilizados dentro do prazo de validade e para o devido fim. Os produtos são utilizados de 

acordo com as recomendações de diluição do fabricante e são armazenados 

adequadamente, afastados do piso e em local separado, com a devida identificação. 

As fichas técnicas dos produtos utilizados estão disponíveis no quiosque. 

A descrição do procedimento para a higienização adequada dos equipamentos, 

móveis e utensílios está definida no POP 02 – Higienização das instalações, 

equipamentos, móveis e utensílios (anexo 09). 

 

7.5.2 Manutenção preventiva dos equipamentos 

 

Programa de manutenção é um conjunto de ações que permite manter ou 

restabelecer um bem (edificações, equipamentos, móveis e utensílios) dentro de um 

estado específico ou na medida para assegurar um serviço determinado seja executado 

corretamente com o objetivo de minimizar a probabilidade de falhas em equipamentos, 

móveis, utensílios e edificações, evitando perdas ou contaminações na produção de 

alimentos. Os procedimentos relacionados com a manutenção e calibração de 

equipamentos envolvidos, direta ou indiretamente, na produção das refeições e bebidas 

estão descritos no POP 03 - Manutenção preventiva e calibração de equipamentos 

(POP N°03) (anexo 10). 

Todas as instalações e equipamentos instalados e utilizados na La Panata passam 

por manutenções regulares, de forma a prevenir falhas durante a operação. 

Essas manutenções são realizadas por empresas qualificadas nos órgãos 

competentes, sendo que a cada operação é registrado na Planilha de Manutenção 
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Preventiva e Corretiva dos Equipamentos (anexo 11) que se encontra disponível no 

quiosque.  

 

❖ CALIBRAÇÃO 

Todos os equipamentos/instrumentos de medição direta ou indireta, cujo uso 

possam interferir na qualidade ou segurança do alimento produzido, são submetidos a um 

controle de qualidade que assegure que estes estão dentro dos limites especificados, sendo 

que a confirmação destas especificações é fornecida através de um certificado de 

calibração. 

 A loja possui termômetro de medição necessário para o controle dos processos 

produtivos realizados em suas instalações. O termômetro é adquirido calibrado, sendo 

que deve ser calibrado em profissional terceirizado anualmente e os certificados são 

emitidos por empresas acreditadas por órgão oficial competente, e são mantidos no 

quiosque à disposição da autoridade sanitária. 

A manutenção dos equipamentos é realizada por profissional terceirizado, que 

realiza a manutenção com periodicidade sempre que necessário, de forma a garantir o 

perfeito funcionamento para assegurar controle sanitário dos alimentos. A execução dessa 

manutenção é registrada pelo líder da equipe de boas práticas na Planilha de manutenção 

preventiva e corretiva dos equipamentos (anexo 11) e verificada pela equipe de 

supervisão da empresa franqueadora La Panata empanadas artesanais. 

 

7.6 SISTEMA ELÉTRICO, VENTILAÇÃO E ÁGUA 

 

7.6.1 Sistema elétrico 

 

O estabelecimento La Panata dispõe de iluminação artificial, uniforme, com 

quantidade de lux compatível com o tipo de atividade, sem ofuscamento que possibilitam 
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a realização das tarefas e não comprometem a qualidade e segurança dos alimentos. As 

fontes de luz artificial que estão suspensas sobre a área de manipulação de alimentos, são 

de led e protegidas contra quedas acidentais e explosões. 

As instalações elétricas estão embutidas em eletrodutos, internos ou externos às 

paredes do estabelecimento, que permitem a higienização e manutenção do ambiente, 

seguindo a legislação vigente. 

 

7.6.2 Ventilação e climatização 

 

A ventilação renova o ar, sem que seu fluxo incida diretamente sobre os alimentos 

e, garante ainda o conforto térmico e a manutenção das áreas de manipulação, mantendo-

a livre de contaminantes (fungos, gases, fumaça, gordura e condensação de vapores). 

Os equipamentos e filtros estão em bom estado de conservação e limpeza. Estes 

são submetidos à manutenção e higienização periódica, sendo responsabilidade do 

proprietário do estabelecimento. Para estabelecimento localizado em shoppings/galerias, 

a manutenção e limpeza do sistema do ar-condicionado são de responsabilidade dos 

mesmos. 

Essas atividades são registradas na Planilha de manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos (anexo 11). A verificação desse procedimento é realizada 

pela equipe de supervisão da empresa franqueadora La Panata empanadas artesanais. 

 

7.6.3 Água 

 

A água utilizada na La Panata é proveniente do abastecimento público e sua 

potabilidade é atestada por laudos laboratoriais realizados semestralmente pelo 

laboratório de análises químicas contratado pela franqueado, condomínio ou shopping, 
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conforme estabelece o POP 04 – Controle da Potabilidade de Água (POP Nº 04) 

(anexo 12). Os registros atualizados desses serviços estão disponíveis no quiosque. 

 

7.5 CONTROLE DE PRAGAS 

 

O estabelecimento possui um programa contínuo de controle de pragas que está 

descrito no POP 05 – Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas (POP N°5) (anexo 

13), realizado através de barreiras físicas e controle químico o qual é feito por empresa 

terceirizada, que utiliza produtos registrados no Ministério da Saúde - Anvisa (VISA) 

Vigilância sanitária.  

 O controle químico é feito mensalmente e toda vez que houver a ocorrência de 

focos, sendo que durante o prazo de validade definido na ordem de serviço, os 

colaboradores do estabelecimento são orientados a monitorar diariamente através da 

observação visual das instalações para avaliar incidência de pragas. Caso seja avistado 

pragas ou indícios delas, as informações são registradas na Planilha de ocorrência de 

vetores e pragas urbanas (anexo 14). As observações são imediatamente informadas 

para a empresa prestadora de serviço de controle de pragas como indicador da presença 

dos diversos tipos de pragas e vetores bem como os locais de sua incidência. A Empresa 

de Controle de Pragas deverá ser acionada sempre que houver a ocorrência em 2 dias 

consecutivos ou 3 dias alternados. 

No caso de invasão de pragas, o estabelecimento adota medidas para sua 

erradicação. As medidas de controle compreendem o tratamento com agentes químicos, 

físicos ou biológicos autorizados. Aplicados sob a supervisão direta de profissional que 

conhece os riscos que o uso destes agentes possa acarretar para a saúde, especialmente os 

riscos que possam originar resíduos a serem retidos no produto. São empregados 

praguicidas somente no caso que não se possa aplicar com eficácia outras medidas de 

prevenção. Antes da aplicação de praguicidas são adotadas medidas para proteger todos 
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os alimentos, equipamentos e utensílios da contaminação. Após a aplicação dos 

praguicidas são higienizados cuidadosamente os equipamentos e os utensílios a fim de 

que antes de sua reutilização sejam eliminados os resíduos. 

A cada controle realizado, são emitidos certificados de execução, que ficam 

disponíveis no estabelecimento, onde constam os seguintes dados:  

 I - nome do cliente; 

 II - endereço do imóvel; 

 III - praga(s) alvo; 

 IV - data de execução dos serviços; 

 V - prazo de assistência técnica, escrito por extenso, dos serviços por praga(s) 

alvo; 

 VI - grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) utilizado(s); 

 VII - nome e concentração de uso do(s) produto(s) utilizado(s); 

 VIII - orientações pertinentes ao serviço executado; 

 IX - nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho 

profissional correspondente; 

 X - número do telefone do Centro de Informação Toxicológica; e 

 XI - identificação da empresa especializada prestadora do serviço com: razão 

social, nome fantasia, endereço, telefone e número da licença sanitária com seu respectivo 

prazo de validade. 

 

Essas atividades são registradas na Planilha de ocorrência de vetores e pragas 

urbanas (anexo 14). A verificação desse procedimento é realizada pela equipe de 

supervisão da empresa franqueadora La Panata empanadas artesanais. 
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7.6 MANEJO DE RESÍDUOS 

 

Os resíduos são acondicionados em recipientes próprios, com tampas acionadas 

por pedal, sem contato manual, e em perfeito funcionamento, construídos com material 

de fácil limpeza, com capacidade compatível ao volume gerado todos revestidos com 

sacos plásticos resistentes, sendo trocados sempre que atingir o limite de dois terços da 

capacidade do recipiente.  

O estabelecimento contribui para a minimização da geração de resíduos, onde são 

responsáveis pela separação, acondicionamento e destino correto do lixo reciclável e lixo 

orgânico nas áreas internas e externas. O resíduo pastoso e aquele que exsuda deve ser 

mantido em recipiente rígido revestido com saco plástico resistente, até o momento da 

coleta. 

Os lixos são classificados da seguinte maneira: 

➢ Orgânico – resultante de restos ou sobras de alimentos, matérias primas de 

origem animal ou vegetal como. 

➢ Inorgânico – resultante material de origem mineral, produtos manufaturados 

como plástico, latas, lâmpadas, vidro, espuma, isopor, aparas de metais como alumínio, 

ferro, cobre etc. 

O lixo é separado e removido da área de manipulação quantas vezes for 

necessário, para um local exclusivo, em condições de higiene, revestido de material de 

fácil limpeza e protegido contra animais, vetores e pragas urbanas para posteriormente 

serem recolhidos pelo serviço de coleta urbana. 

 

OBS:  

- As lixeiras são mantidas em bom estado de conservação e higiene. 

- O lixo sai da área de produção em horário diferente da entrada de matérias 

primas. 

 



 

 Nome do documento: Manual de Boas Práticas de Fabricação  

Código do Documento: MBPF 

Elaborado por:  Ideal Consultoria de Alimentos e Bebidas 

Data: 10/01/2022 Rev: 00 Folha 32 de 44 

 

 

Elaborado por: Aprovado por: 

IDEAL CONSULTORIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS Proprietário: 

Assinatura: Assinatura: 

 

7.7 MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

Para garantir que a qualidade e segurança dos produtos sejam mantidos, as boas 

práticas são adotadas em todos os processos de manipulação dos alimentos, que são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.1 Recebimento 

 

Durante o recebimento são tomados os seguintes cuidados: 

✓ O recebimento de alimentos, embalagens e descartáveis deve ocorrer em área 

protegida de chuva, sol e poeira e livre de resíduos e materiais inservíveis. 

 

RECEBIMENTO 

 

MANIPULAÇÃO 

 

DISTRIBUIÇÃO 

ARMAZENAMENTO 
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✓ Os alimentos, as embalagens para alimentos e os descartáveis não devem ser 

dispostos diretamente sobre o piso. 

✓ No momento da recepção de mercadorias, devem ser observadas as condições 

de conservação e limpeza dos veículos de transporte e a higiene e a uniformização dos 

entregadores, conforme a IT 02 – Regras para visitantes (anexo 17). 

✓ Os alimentos devem ser inspecionados, no momento da recepção, 

considerando-se o padrão de identidade e qualidade previamente definido. Deve-se, 

ainda, observar: 

I. Integridade e legibilidade da rotulagem; 

II. Data de validade; 

III. Características sensoriais: cor, aparência, odos e textura; 

IV. Sinais de descongelamento e/ou de recongelamento de produto congelado; 

V. Integridade, limpeza e presença ou vestígios de animais ou pragas nas 

embalagens e nos recipientes de transporte dos alimentos. 

 

 As temperaturas dos produtos que requeiram condições especiais de conservação 

são conferidas pelo líder da equipe de boas práticas conforme a Tabela 01 e registradas 

na Planilha de controle de recebimento de mercadorias La Panata (anexo 15). A 

verificação desse procedimento é realizada pela equipe de supervisão da empresa 

franqueadora La Panata empanadas artesanais. 

 

Tabela 01 – Temperatura de recebimento das mercadorias 

PRODUTOS TEMPERATURA (ºC) 

Congelados Inferior a - 12°C 

Demais produtos refrigerados Entre 0º e 10ºC 
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7.7.2 Armazenamento 

 

Os alimentos, matérias-primas, ingredientes, embalagens para alimentos e 

descartáveis devem ser armazenados em local organizado, com iluminação, temperatura, 

umidade e ventilação adequadas, dimensão compatível com o volume armazenado, 

isolado por barreiras físicas do ambiente externo e das demais áreas com atividades 

distintas e atender aos seguintes critérios: 

✓ Protegidos da incidência de raios solares; 

✓ Separados por categorias; 

✓ Separados de todos os materiais de limpeza, higiene, perfumaria e outros 

produtos químicos; 

✓ Separados dos alimentos que exalem odores; 

✓ Empilhados segundo as recomendações dos fabricantes e de forma a não 

comprometer a qualidade e a integridade das embalagens e dos produtos; 

✓ Organizados de forma a garantir a ventilação, higienização e circulação de 

pessoas; 

✓ Dispostos distantes do piso, sobre estrados com acabamento liso, mantidos em 

bom estado de conservação e limpeza; 

✓ Acondicionados em embalagens íntegras, sem deformações, sujidades e 

ferrugem, com identificação visível e apresentando todos os dados necessários para 

garantir sua rastreabilidade e o controle da data de validade; 

✓ Utilizados, segundo o sistema PVPS - Primeiro que Vence, Primeiro que Sai ou 

PEPS – Primeiro que Entra, Primeiro que Sai. 

 

Os produtos são armazenados de acordo com a sua especificação: 
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✓ Produtos não perecíveis: São armazenados no armário onde ficam os produtos 

secos em prateleiras devidamente identificadas. É utilizado o sistema de controle de 

validade PVPS. 

✓ Produtos resfriados: Os produtos resfriados são armazenados em geladeiras 

que atingem temperaturas acima de 0ºC e abaixo de 4ºC. Os produtos manipulados são 

armazenados na geladeira, devidamente identificados com etiqueta constando as 

seguintes informações: NOME DO PRODUTO, DATA DE MANIPULAÇÃO e DATA 

DE VALIDADE RESFRIADO. 

✓ Produtos congelados: Os produtos congelados são armazenados no freezer a 

temperaturas acima de -12°C a -18°C. 

 

As matérias-primas e ingredientes fracionados ou transferidos de suas embalagens 

originais são acondicionados em recipientes adequados, identificados com etiquetas 

contendo as seguintes informações do rótulo original: 

✓ Nome e marca do produto,  

✓ Nome do fornecedor ou do fabricante,  

✓ Modo de conservação,  

✓ Data de transferência. 

✓ Prazo de validade após abertura da embalagem original,  

✓ Lote e data de fabricação do produto original, de forma que permita a identificação e a 

rastreabilidade do produto. 

 

O prazo de validade dos produtos secos após abertos, quando não declarado pelo 

fabricante, é 30 dias. O prazo de validade dos produtos congelados/resfriados após a 
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abertura da embalagem original, quando não declarado pelo fabricante, atende ao disposto 

nas Tabelas 02 e 03.  

 

Tabela 02 - Produtos Congelados 

PRODUTO TEMPERATURA PRAZO 

Empanadas recheadas 

Entre -5°C a 0°C Até 10 dias 

Entre -10°C a -6°C Até 20 dias 

Entre -11°C a -18°C Até 30 dias 

Inferior a -18°C Até 90 dias 

 

Tabela 03 - Produtos Resfriados 

PRODUTO TEMPERATURA PRAZO 

Empanadas recheadas Até 4°C Até 03 dias 

 

A fim de evitar a permanência de produtos com prazo de validade expirado no 

estabelecimento, é realizada uma verificação diária das identificações. As matérias 

primas, ingredientes e produtos alimentícios impróprios para o consumo humano, com 

prazo de validade expirado, adulterados, reprovados, e que forem destinados à devolução 

ou descarte são mantidos organizados, separadamente dos demais produtos da loja, 

devidamente identificados e armazenados de forma a impedir a atração, acesso, abrigo e 

proliferação de vetores e pragas. Além disso, são retirados da loja no menor tempo 

possível. 
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7.7.3 Manipulação de Produtos 

 

❖ Recebimento e armazenamento de empanadas congeladas 

O produto congelado (empanada), será entregue pelo fornecedor em embalagem 

original de papelão (embalagem secundária), sendo o produto embalado á vácuo em uma 

embalagem plástica (embalagem primária). No ato do recebimento dos produtos são 

realizadas avaliações já mencionadas de acordo com os padrões de identidade e qualidade 

e, registradas na Planilha de controle de recebimento de mercadorias La Panata 

(anexo 15). 

Durante essa etapa, as empanadas congeladas devem ser retiradas da embalagem 

secundária (papelão) e devidamente armazenadas e protegidas (ainda na embalagem 

primária) em recipientes de material limpo, liso e inodoro, com tampas. Estas são 

imediatamente armazenadas em freezer na temperatura adequada de congelamento. 

Os recipientes contendo as empanadas congeladas devem ser identificados da 

seguinte forma: 

➢ Nome do Produto; 

➢ Marcar com um X em congelado; 

➢ Descrever a data de congelamento (data de fabricação vide fabricante); 

➢ Descrever a data de Validade do Produto; 

 

 
 

OBS: Estas informações são fornecidas pelo fabricante, podendo ser utilizado a 

mesma etiqueta da embalagem original. 
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❖ Descongelamento 

 

O descongelamento das empanadas deve ser efetuado segundo a recomendação 

do fabricante. Na ausência desta informação, o descongelamento deve ser realizado em 

temperaturas inferiores a 5°C. 

Durante essa etapa, as empanadas congeladas devem ser retiradas da embalagem 

primária (plástico de vácuo) e devidamente armazenadas e protegidas em recipientes GN 

com tampas. As empanadas destinadas à refrigeração são acondicionados em volumes 

que permitem adequado resfriamento do centro geométrico do produto. 

Os recipientes contendo as empanadas para descongelamento devem ser 

identificados da seguinte forma: 

➢ Nome do Produto; 

➢ Marcar com um X em descongelamento; 

➢ Descrever a data do início do processo de descongelamento; 

➢ Descrever a data de Validade do Produto; 

➢ Assinatura do Responsável. 

 

 
 

Após a identificação, os produtos são utilizados de acordo com o PEPS (Primeiro 

que entra é o primeiro que sai).  

 É proibido descongelar alimentos em temperatura ambiente, imersos em água ou 

sob água corrente. O descongelamento é efetuado sob refrigeração, em temperatura 
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inferior a 5ºC. Ou pode-se adotar o descongelamento rápido em forno de micro-ondas 

(devidamente higienizado), no caso de uso imediato. 

Os equipamentos, utensílios e recipientes utilizados na manipulação dos produtos 

são higienizados a cada operação. Para que o funcionamento dos equipamentos de 

refrigeração não seja comprometido, a espessura do gelo formado nas paredes não 

ultrapassa um centímetro. O controle de temperatura das geladeiras e freezers é realizado 

duas vezes ao dia, para garantir o correto armazenamento, por aferição da temperatura. 

Esta informação é registrada em planilha específica (anexo 8). 

 

ATENÇÃO 

EMPANADA UMA VEZ DESCONGELADA NÃO 

PODE SER RECONGELADA 

 

❖ Pré-preparo 

 

Na área de pré-preparo, não é permitido o contato entre os alimentos crus, 

semipreparados e prontos para consumo. 

 Os produtos perecíveis permanecem à temperatura ambiente somente pelo tempo 

mínimo necessário à manipulação. O tempo máximo de preparo desses produtos em 

temperatura ambiente é de até 30 (trinta) minutos por lote ou duas horas em área 

climatizada (ambiente até 18ºC). 

 

❖ Uso de luvas 

 

As luvas descartáveis são utilizadas durante a manipulação dos alimentos, quando 

há contato direto com o alimento, a fim de evitar a contaminação cruzada, e são trocadas 
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sempre que há troca de atividades. As luvas são descartadas imediatamente após terem 

sido retiradas das mãos. 

Antes do uso a lavagem das mãos é realizada corretamente conforme o cartaz 

fixado na parede do quiosque. 

 

7.7.4 Distribuição 

 

Durante as etapas de distribuição e exposição para venda ou consumo, os 

alimentos, utensílios e embalagens encontram-se devidamente protegidos contra 

contaminantes de origem química, física e biológica que possam ser gerados pelos 

ambientes internos e externo, consumidores, manipuladores e animais. 

A vitrine de exposição dos alimentos prontos para o consumo dispõe de barreira 

de proteção que previne a contaminação em decorrência da proximidade ou da ação do 

consumidor ou de outras fontes. Os alimentos expostos ao consumo imediato obedecem 

aos critérios de tempo e temperatura: 

 

✓ Os alimentos quentes expostos ao consumo imediato são mantidos à 

temperatura de, no mínimo, 60ºC pelo tempo máximo de 6 horas; 

 

 A temperatura dos alimentos em exposição é aferida duas vezes durante o dia pelo 

líder da equipe de boas práticas, registrada na Planilha de controle da temperatura dos 

alimentos em exposição (anexo 16) e, verificada pela equipe de supervisão da 

franqueadora La Panata empanadas artesanais. 

Os utensílios destinados a porcionar ou servir são exclusivos para cada preparação 

ou produto alimentício, possuem cabos longos de forma a propiciar o distanciamento 

entre a mão do usuário e os alimentos. 
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É proibido expor para venda e utilizar produtos com prazos de validade vencidos, 

sem identificação ou sem o registro no órgão competente, conforme legislação vigente. 

 O recebimento de dinheiro, cartões ou outros é realizado em área específica 

(balcão caixa). Os colaboradores responsáveis por essa atividade não manipulam 

alimentos. Caso necessário, todos os funcionários do estabelecimento receberam 

orientação sobre a correta higienização das mãos e frequência nas trocas de atividades, 

de acordo com o POP 01 - Higienização, saúde e capacitação dos colaboradores. “Os 

manipuladores devem lavar cuidadosamente as mãos ao chegar ao trabalho, antes e após 

manipular alimentos, após qualquer interrupção do serviço, após tocar materiais 

contaminados, após usar os sanitários e sempre que se fizer necessário”. 
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8 – DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO DAS INFORMAÇÕES 

 

A empresa ______________________________________________[razão social 

da unidade franqueada], mantém este Manual de Boas Práticas acessível aos seus 

colaboradores e disponível às autoridades sanitárias. Este documento é revisado 

periodicamente, de acordo com as novas ações e mudanças.  

O controle de documentação se dá por meio do acompanhamento da Pasta de Boas 

Práticas que contêm:  

O Manual de Boas Práticas de Fabricação e os Procedimentos Operacionais 

Padronizados, também chamados de POP, os quais descrevem de maneira objetiva o 

passo a passo para realização das operações relacionadas a: 

 

● POP 01 – Higiene, saúde e capacitação dos colaboradores (POP N°01) 

● POP 02 – Higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios (POP 

N°02)  

● POP 03 - Manutenção preventiva e calibração de equipamentos (POP N°03) 

● POP 04 – Controle da Potabilidade de Água (POP Nº 04) 

● POP 05 – Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas (POP Nº 05) 

 

Também compõem esse Manual a ITs referentes à: 

 

● IT 01 – Higienização das mãos  

● IT 02 – Regras para visitantes 

 

Para garantir a implantação do sistema de Boas Práticas, a empresa utiliza 

planilhas com o objetivo de monitorar a eficácia dos processos relacionados à segurança 

dos alimentos. Como a implantação das Boas Práticas é um instrumento de melhoria 
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constante para a empresa, estes documentos são revisados periodicamente. Os registros 

são mantidos por período mínimo de 90 (noventa) dias. 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 01 POP 01 - Higiene, saúde e capacitação dos colaboradores (POP N°01) 

ANEXO 02 Planilha de controle de exames médicos 

ANEXO 03 IT 01 - Higienização das mãos 

ANEXO 04 Planilha de entrega de uniformes 

ANEXO 05 Planilha de higiene e conduta pessoal  

ANEXO 06 Planilha presença dos colaboradores em treinamento 

ANEXO 07 Planilha de controle de higienização das instalações, equipamentos, utensílios e 

móveis 

ANEXO 08 Planilha de controle de temperatura das geladeiras e freezer 

ANEXO 09 POP 02 - Higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios 

(POP N°2)  

ANEXO 10 POP 03 - Manutenção preventiva e calibração de equipamentos (POP N°03) 

ANEXO 11 Planilha de registro de manutenção preventiva e calibração de equipamentos 

ANEXO 12 POP 04 – Controle da potabilidade de água (POP Nº 04) 

ANEXO 13 POP 05 – Controle integrado de vetores e pragas urbanas (POP Nº 05) 

ANEXO 14 Planilha de ocorrência de Vetores e Pragas Urbanas 

ANEXO 15 Planilha de controle de recebimento de mercadorias La Panata 

ANEXO 16 Planilha de controle da temperatura de alimentos em exposição 

ANEXO 17 IT 02 – Regras para visitantes 
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POP - Higiene, saúde e capacitação dos colaboradores (POP N°1) 

 

Estabelecimento ou prescrição de métodos a serem seguidos rotineiramente, de acordo 

com a Resolução RDC nº 275.  

 

1. OBJETIVO 

 

Estabelecer os procedimentos a serem adotados, no controle de saúde e higiene dos 

colaboradores, visando evitar contaminação microbiológica dos alimentos, materiais de 

embalagem e superfícies de contato com os alimentos, através dos colaboradores. 

Estabelecer e manter os colaboradores sempre informados dos sobre os bons hábitos de 

higiene e em boas condições de saúde, para garantir que os manipuladores trabalhem com 

qualidade e não sejam origem de contaminação direta ou cruzada dos produtos produzidos. 
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2. ELABORAÇÃO 

 

Elaborado Por: Ideal Consultoria de Alimentos e Bebidas CNPJ 

43.053.740/0001-07 

Engenheira de Alimentos Larissa Almeida Antunes 

(CREA 2021106252) 

 

Engenheira de Alimentos Manuella de Araujo Cardoso 

(CREA 2021108514) 
 

Engenheira de Alimentos Heloísa Tibolla 

(CREA 2021111254) 

 

Aprovado por:   

(Proprietário) 

 

(Assinatura do proprietário) 

 

Frequência de atualização: A perspectiva de revisão será feita, preferencialmente, 

anualmente ou quando necessário. 

 

Data  Histórico de Atualizações Responsável 

15/12/2021 Elaboração 
Ideal Consultoria de 
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3. APLICAÇÃO 

 

Aplica-se aos colaboradores da empresa que realizam atividades de manipulação de 

alimentos.  

 

     4.   RESPONSABILIDADES 

 

Os colaboradores são responsáveis por cumprir os requisitos e condutas de higiene 

pessoal, corporal e comportamental recomendados. 

O proprietário e o gerente da loja/quiosque são responsáveis por verificar, acompanhar 

e assegurar o cumprimento das condições de higiene e saúde dos manipuladores de alimentos. 

Quando necessário, serão marcados novos treinamentos em boas práticas de fabricação 

e manipulação, para a adequação dos funcionários. 

 

     5.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

• Resolução – RDC nº216, de 15 de setembro de 2004 – Ministério da Saúde – ANVISA: 

Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, de 15 de setembro 

de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

• Resolução – RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 – ANVISA; 

• Regulamento Técnico de Boas Práticas e de Controle de condições sanitárias e técnicas 

das atividades relacionadas à importação, exportação, extração, produção, manipulação, 

beneficiamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, distribuição, 

embalagem, reembalagem, fracionamento e comercialização e uso de alimentos, águas 

minerais e de fontes, bebidas, aditivos e embalagens para alimentos, de 06 de dezembro 

de 2011. 
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• Manual de Boas Práticas de Fabricação - La Panata. 

 

     6.   CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

Antissepsia: Procedimento que tem o mesmo efeito da desinfecção ou sanificação, eliminando 

ou reduzindo os microrganismos patogênicos até níveis suportáveis. Termo utilizado para 

superfícies vivas externas, como pele, algumas mucosas etc. 

 

Boas práticas: Normas e procedimentos para atingir um determinado padrão de identidade e 

qualidade que confira a segurança da produção dos alimentos. 

 

Capacitação: Ato ou efeito de capacitar-se; habilitação, aptidão. 

EPI (Equipamentos de Proteção Individual): Todo dispositivo de uso individual de 

fabricação nacional ou estrangeira destinado a proteger a saúde e a integridade física dos 

trabalhadores. 

 

Higienização: Qualquer procedimento aplicado ao controle, que elimina ou reduz os perigos 

microbiológicos até níveis suportáveis minimizando riscos de transmissão de agentes 

patogênicos, causadores de doenças.  

 

Lavagem: Procedimento que envolve utilização de água e sabão ou detergente para remoção 

de sujeiras, podendo ou não reduzir os patógenos até níveis suportáveis. 

 

PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional): Tem como objetivo 

avaliar e prevenir as doenças adquiridas no exercício de cada profissão. 

 

Treinamento: Ação ou efeito de treinar. 
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      7.  DESCRITIVO TÉCNICO 

 

 7.1 Higiene Pessoal 

 

Os colaboradores são orientados a manter bons hábitos de higiene e boas condições de saúde, 

como: 

 

• Tomar banho diariamente, lavando os cabelos regularmente; 

• Manter as unhas curtas e sem esmaltes; 

•  Os cabelos devem permanecer presos e protegidos com toucas, gorros, redes e com 

os demais itens do uniforme; 

•  Não usar barba (em serviços de alimentação, não é permitido o uso de barba, 

segundo a RDC no 216/2004);  

• Não usar perfumes, desodorantes com cheiros;  

• Dar atenção a higiene bucal, bem como estimular que os mesmos consultem o 

dentista regularmente. 

• Não usar adornos como brincos, anéis, alianças, piercings, correntes, broches, tanto 

pela probabilidade de cair no produto ou enroscar em máquinas e equipamentos e causar 

algum acidente de trabalho; 

• Não usar maquiagem que possa contaminar os alimentos, que necessitem retoques 

ou que possam cair como cílios postiços; 

•  Não é permitido sobre a linha de produção tossir, espirrar, coçar-se, cantar e 

assobiar; 

•  Não fazer as refeições nos ambientes de produção; 
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•  Não deve manipular dinheiro, sacaria, lixo; 

•  Em caso de cortes nas mãos, realizar o curativo e protegê-lo com luvas descartáveis; 

 

7.2 - Higienização das mãos 

 

Todas as pessoas que trabalham na área de manipulação de alimentos são 

conscientizadas a lavar as mãos de maneira frequente e cuidadosa, com agentes de limpeza 

autorizados.  O manipulador deve higienizar as mãos sempre: 

 

• Antes do início dos trabalhos; 

• Após utilizar os sanitários; 

• Após tocar em material contaminado como sacos de lixo, resíduos de produtos ; 

• Assoar o nariz, tossir; 

• Coçar-se; 

• Fumar; 

• Antes e após as refeições; 

• Após mexer com dinheiro; 

• Antes e após tocar em produtos em fase de preparo ou prontos para serem embalados 

ou servidos; 

• Sempre que houver troca de função. 

• Sempre que houver uma interrupção no trabalho de manipulação para alguma 

atividade que possa vir a comprometer a higiene das mãos para o retorno à manipulação de 

alimentos em qualquer fase de sua preparação. 
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Etapa de Higienização das mãos: 

 

1. Molhar as mãos e os antebraços até o limite do cotovelo com água; 

2. Esfregar as mãos e os antebraços por 1 minuto no mínimo com sabonete bactericida; 

3. Lavar com sabonete líquido neutro, palmas das mãos, dorsos e antebraço, espaços 

entre os dedos, polegares, unhas, pontas dos dedos e punho; 

4. Esfregar por 1 minuto no mínimo; 

5. Enxaguar as mãos e os antebraços com bastante água; 

6. Secá-los com papel toalha não-reciclado (branco);  

7. Passar álcool-gel a 70%;  
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A pia para lavagem das mãos é abastecida, sempre que necessário, com os seguintes 

recursos: sabonete líquido neutro e inodoro e com produto anti-séptico, toalha de papel branco 

não reciclado ou de cor clara.  

Os produtos utilizados na pia exclusiva para a lavagem das mãos são próprios para este 

fim e estão regularizados na Anvisa. Próximo a pia para a higienização das mãos deve estar 

disponível lixeira sem contato manual para descarte de papel utilizado na secagem das mãos. 
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7.3 - Uso e higienização dos uniformes 

 

Todos os colaboradores devem utilizar os uniformes limpos, bem conservados e 

completos, sendo utilizado somente nas dependências do estabelecimento, durante a jornada 

de trabalho. 

A monitorização da troca diária dos uniformes é realizada por meio da inspeção visual 

no início das atividades pelo proprietário ou gerente da loja/quiosque ou líder da equipe de 

boas práticas.  

Todo manipulador é responsável pelo uniforme limpo a cada dia de trabalho. O 

manipulador deve:  

 

● Trocar e lavar diariamente ou sempre que houver necessidade seu uniforme; 

● Apresentar os uniformes completo, limpo e íntegro; 

● Não carregar nos bolsos equipamentos, objetos como batons, escovinhas, cigarros, 

isqueiros, relógios, celulares e outros pertences pessoais ou que causem perigos aos 

alimentos e acidentes de trabalho; 

Observações: A reposição de uniformes pela empresa é feita anualmente e/ou sempre 

que necessário. 

 

8. PROCEDIMENTOS E AÇÕES CORRETIVAS 

 

As etapas descritas nos processos de higiene 7.1, 7.2 e 7.3 devem ser executadas por 

todos os colaboradores. 

 

Frequência: diária e sempre que necessário. 
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Verificação: Inspeção Visual diária. 

 

Responsável pela verificação: Equipe de Supervisão/ Gerente. 

 

Observações: sendo observada alguma não conformidade durante a monitoração, a 

advertência verbal é registrada na Planilha de higiene e conduta pessoal pela equipe de 

supervisão da franqueadora. 

 

9. CONTROLE DE SAÚDE DOS MANIPULADORES 

 

Todo funcionário admitido pela empresa para trabalhar nas áreas de manipulação é 

submetido a exames médicos adequados.  

O proprietário é responsável em contratar uma empresa especializada em medicina do 

trabalho para realizar o controle do estado de saúde dos colaboradores, através dos programas 

PCMSO e PPRA.  

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA descreve a avaliação dos 

riscos ambientais e das atividades realizadas na loja. O Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional – PCMSO tem como o objetivo de prevenir, rastrear e diagnosticar problemas de 

saúde relacionados ao trabalho e riscos à segurança alimentar dos produtos fabricados. 

O controle de saúde ocupacional (ASO), objetiva a saúde do colaborador e sua 

condição, para estar apto para o trabalho, não podendo ser portador aparente ou inaparente de 

doenças infecciosas ou parasitológicas. Para isso são realizados exames laboratoriais como: 

hemograma, coprocultura, coproparasitológico, VDRL.  Todos os exames são constituídos de 

avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental.  

Fica a critério do médico, e de acordo com a função exercida pelo cooperado, a 

solicitação de exames complementares para atestar o seu real estado de saúde. Os exames 
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devem seguir, no mínimo, as diretrizes da Norma Regulamentadora n°7 do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

A periodicidade dos exames, está descrita no PCMSO e registrada na Planilha de 

Controle de Exames Médicos (anexo 2), verificada pela equipe de supervisão da empresa 

franqueadora da La Panata Empanadas Artesanais. 

Os exames ou cópias destes devem ser mantidos na pasta de Boas Práticas que se 

encontra no estabelecimento.  

a) admissional: realizar quando o manipulador iniciar suas atividades em qualquer parte 

da Empresa; 

b) periódico: realizar periodicamente à custa da empresa para todos os manipuladores. 

c) de retorno ao trabalho: realizar quando um manipulador é afastado de suas atividades 

por motivo de lesões ou doença. 

d) de mudança de função: realizar quando um manipulador acumula ou muda suas 

funções na empresa. 

e) demissional: realizar quando o manipulador se desliga permanentemente de suas 

funções na empresa. 

 

8.1. Estado de saúde 

 O manipulador deverá comunicar imediatamente ao responsável (Proprietário ou Gerente 

da Loja/quiosque) ou ao setor administrativo quando suspeitar ou ter certeza de que 

apresente os seguintes quadros: 

● Resfriados e tosses; 

● Quaisquer sintomas de Febre; 

● Alterações cutâneas de qualquer espécie; 
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● Ferimentos de qualquer natureza; 

● Infecções; 

● Dores em geral; 

● Alteração dos sinais vitais 

Ou outras anormalidades que possam dar origem a contaminações microbiológicas no 

produto, ambiente de demais indivíduos.  

O responsável deverá retirar imediatamente o manipulador portador de qualquer um 

dos sintomas e encaminhar ao médico para atestar seu real estado de saúde para concluir a 

possibilidade ou não de executar suas tarefas, pois poderão comprometer a segurança dos 

produtos alimentícios 

Exclusivamente nos casos de ferimentos leves nas mãos ou qualquer outra parte do 

corpo, realizar um curativo e retornar o manipulador para outra atividade que não seja a 

manipulação direta de alimentos em qualquer fase de seu processamento.  

Os manipuladores devem ser conscientizados sobre a decisão espontânea de procurar o 

seu gestor imediato quando apresentarem qualquer uma das enfermidades acima relacionadas. 

 

9. CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES 

 

Todos colaboradores, ao ser admitido pela empresa, são treinados através do programa 

do treinamento em boas práticas de fabricação, em Higiene do Ambiente e Boas Práticas de 

Manipulação, conforme a legislação vigente e oferecido pela franqueadora. 

A aplicação do treinamento é realizada pela equipe de supervisão da empresa 

franqueadora, que é previamente treinada pela Ideal Consultoria de Alimentos e Bebidas. No 

treinamento de capacitação são abordados os seguintes temas: 

● noções básicas de microorganismos e como se proliferam; 
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● doenças transmitidas pelos alimentos; 

● higiene e saúde dos funcionários; 

● qualidade da água; 

● controle integrado de pragas; 

● qualidade sanitária na manipulação de alimentos; 

● procedimentos operacionais padronizados; 

● regras internas da empresa. 

 

Todo o treinamento é registrado na Planilha de Controle de Treinamentos (anexo 06), 

onde deve constar o nome e a função do colaborador, o assunto abordado e o nome do 

palestrante. Este documento é anexado à pasta de boas práticas da empresa. 

Os treinamentos são baseados na legislação vigente e suas atualizações são realizadas 

de acordo com mudanças que ocorrem na legislação ou sempre que for necessário, ao detectar 

alguma não conformidade, ou necessidade de atualização pela equipe supervisora da franquia 

La Panata. 

 

Observação: A verificação da capacitação técnica e do cumprimento dos procedimentos de 

higiene e saúde dos manipuladores deve ser realizada pelo responsável pelas atividades de 

manipulação de alimentos, através de observação visual e checagem dos controles e registros 

de monitoramento efetuados pela empresa. 

 

 

 

 



CONTROLE DE EXAMES MÉDICOS

MBPF
Anexo 02

10/01/2022

Rev. 00

Data do Exame
Tipo de Exame

Funcionário Assinatura
Admissional Periódico

Mudança de 
Função

Demissional

Observações: Rede protetora de cabelos estará disponível diariamente no estabelecimento 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________



como HIGIENIZar e lavar
as mãos adequadamente

Para a técnica de Higienização Anti-séptica das mãos, seguir os mesmos passos 
e substituir o sabonete líquido comum por um associado a anti-séptico.

Abra a torneira e molhe as mãos, 
evitando encostar na pia.1. Aplique na palma da mão quantidade 

suficiente de sabonete líquido para cobrir 
todas as superfícies das mãos (seguir a 
quantidade recomendada pelo fabricante).

2.

Ensaboe as palmas das mãos, 
friccionando-as entre si.3. Esfregue a palma da mão direita 

contra o dorso da mão esquerda (e 
vice-versa) entrelaçando os dedos.

4. Entrelace os dedos e friccione os 
espaços interdigitais.5.

Esfregue o punho esquerdo, com o 
auxílio da palma da mão direita (e vice-
versa), utilizando movimento circular.

9. Enxágüe as mãos, retirando os resíduos 
de sabonete. Evite contato direto das 
mãos ensaboadas com a torneira.

10.

Esfregue o polegar direito, com o auxílio 
da palma da mão esquerda (e vice-
versa), utilizando movimento circular.

7. Friccione as polpas digitais e unhas da 
mão esquerda contra a palma da mão 
direita, fechada em concha (e vice-
versa), fazendo movimento circular.

8.

Seque as mãos com papel-toalha 
descartável, iniciando pelas mãos e 
seguindo pelos punhos.

11.

Esfregue o dorso dos dedos de uma 
mão com a palma da mão oposta 
(e vice-versa), segurando os dedos, 
com movimento de vai-e-vem.

6.



CONTROLE DE ENTREGA DE 
UNIFORMES

MBPF
Anexo 04

10/01/2022

Rev. 00

Data da entrega
Uniforme

Funcionário Assinatura
Camisa Boné Avental

Observações: Rede protetora de cabelos estará disponível diariamente no estabelecimento 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________



Planilha de Higiene e Conduta pessoal

MBPF
Anexo 05

10/01/2022

Rev. 00

Data 
Nome do 

Funcionário
Observação de higiene

Assinatura do 
responsável

Observações: Rede protetora de cabelos estará disponível diariamente no estabelecimento 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



CONTROLE DE TREINAMENTOS

MBPF
Anexo 06

10/01/2022

Rev. 00

Data
Funcionário

Assunto do Treinamento Palestrante
Nome  Função

Observações: Rede protetora de cabelos estará disponível diariamente no estabelecimento 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________



CHECK-LIST SEMANAL: CONTROLE DE HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
INSTALAÇÕES

MBPF
Anexo 07

10/01/2022

Rev. 00

Foi realizada higienização dos seguintes equipamentos/utensílios/instalações? Se SIM, marcar com um X e preencher o responsável pela execução.

Tarefa Data Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo

AT
E
N
D
IM
E
N
TO

Frequência ___/___ ___/___ ___/___ ___/___ ___/___ ___/___ ___/___
Bancada Diariamente

Estufa expositora Diariamente

Cubas de produto Diariamente

Pegadores/espátulas Diariamente

Assadeiras Diariamente

Prateleiras Diariamente

Armários Diariamente

Balcão caixa Diariamente

Piso Diariamente

Lixeiras Diariamente

Geladeira de alimentos Semanal

Luminárias 3x  na semana

E
S
TO

Q
U
E Geladeira de bebidas Semanal

Parede Semanal

Caixa de gordura Semanal

Freezer Mensal

Sanitário de funcionários Diariamente

Visto do responsável:

Observações:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Visto do Gerente:_____________________________________________________



PLANILHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DA 
GELADEIRA DE ALIMENTOS

MBPF
Anexo 08

10/01/2022

Rev. 00

Mês:______________________________

A temperatura da geladeira deve ser medida e registrada no início das operações no período da manhã 
e novamente na parte da tarde/noite.

Temperatura ideal da geladeira: 0°C a 5°C

Data Manhã Responsável Tarde Responsável
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Observações:



PLANILHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DA 
GELADEIRA DE BEBIDAS

MBPF
Anexo 08

10/01/2022

Rev. 00

Mês:______________________________

A temperatura da geladeira deve ser medida e registrada no início das operações no período da manhã 
e novamente na parte da tarde/noite.

Temperatura ideal da geladeira: 0°C a 5°C

Data Manhã Responsável Tarde Responsável
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Observações:



PLANILHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO 
FREEZER

MBPF
Anexo 08

10/01/2022

Rev. 00

Mês:______________________________

A temperatura da geladeira deve ser medida e registrada no início das operações no período da manhã 
e novamente na parte da tarde/noite.

Temperatura ideal da geladeira: -12°C a -18°C

Data Manhã Responsável Tarde Responsável
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Observações:
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(POP N°2)  

 

Estabelecimento ou prescrição de métodos a serem seguidos rotineiramente, de acordo 

com a Resolução RDC nº 275.  

 

1. OBJETIVO 

 

Estabelecer procedimentos de higienização a serem adotados para manter a segurança 

dos alimentos que entram em contato direto ou indireto com agentes biológicos, químicos ou 

físicos nas instalações, equipamentos, móveis e utensílios, a fim de se garantir a limpeza e a 

sanitização dos mesmos nos processamentos dos produtos alimentícios. 

 

2. ELABORAÇÃO 
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Engenheira de Alimentos Larissa Almeida Antunes 
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(Assinatura do proprietário) 
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Frequência de atualização: A perspectiva de revisão será feita, preferencialmente, 

anualmente ou quando necessário. 

 

Data  Histórico de Atualizações Responsável 

10/01/2022 Elaboração Ideal Consultoria de Alimentos e Bebidas 

 

3. LOCAL DE APLICAÇÃO 

 

Toda área de produção, de instalações, equipamentos, móveis e utensílios em geral. 

Inclui: pias, bancadas, mesas, prateleiras, panos, geladeiras, freezer, forno, fogão, portas, 

paredes, pisos, rodapés, tomadas, interruptores, exaustor, grelhas e ralos. 

 

     4.   RESPONSABILIDADES 

 

Todos os colaboradores são responsáveis pela higienização dos equipamentos e 

instalações do ambiente de acordo com a frequência estabelecida. Os colaboradores também 

são responsáveis pelo correto preenchimento do check list de limpeza e periodicidade desse 

procedimento.    

O proprietário é responsável pela orientação diária dos funcionários e garantia do 

cumprimento desse procedimento. O gerente responsável do setor de limpeza ou proprietário 

do estabelecimento deve implementar, acompanhar, assegurar o cumprimento destes 

procedimentos e designar a equipe para realizar os procedimentos de higienização. 
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     5.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

• Resolução – RDC nº216, de 15 de setembro de 2004 – Ministério da Saúde – ANVISA: 

Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, de 15 de 

setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

• Resolução – RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 – ANVISA; 

• Regulamento Técnico de Boas Práticas e de Controle de condições sanitárias e técnicas 

das atividades relacionadas à importação, exportação, extração, produção, 

manipulação, beneficiamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, 

distribuição, embalagem, reembalagem, fracionamento e comercialização e uso de 

alimentos, águas minerais e de fontes, bebidas, aditivos e embalagens para alimentos, 

de 06 de dezembro de 2011. 

• Manual de Boas Práticas de Fabricação - La Panata. 

 

     6.   CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

Contaminantes: substância de origem química, física ou biológica estranha ao alimento e 

nocivas à saúde humana ou que comprometam a sua integridade. 

 

Limpeza: operação de remoção de substâncias minerais e ou orgânicas indesejáveis, tais como 

terra, poeira, gordura e outras sujidades. 

 

Desinfecção: redução, por agentes físicos ou químicos, do número de microrganismos do 

prédio, instalações, maquinários e utensílios, a um nível que não resulte em contaminação do 

alimento. 
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Higienização: operação que compreende as etapas de limpeza e desinfecção. 

 

Sanitizante: Agente que reduz o número de contaminantes bacterianos a níveis aceitáveis em 

termos de saúde pública. Termo restrito a detergentes desinfetantes.  

 

      7. MATERIAIS UTILIZADOS 

 

 7.1 Produtos químicos 

- álcool 70% 

- sabão neutro 

- detergente neutro 

- desincrustante 

 

 7.2  Utensílios 

- vassoura 

- rodo  

- esponja  

- escova 

- pano de chão 

- balde 

- pá 

- lixeira 

- MOP de limpeza 
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      8.  DESCRITIVO TÉCNICO 

 

• A Higienização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados; 

• A caixa de gordura deve ser periodicamente limpa;  

• A área de manipulação dos alimentos deve ser higienizada quantas vezes forem 

necessárias;   

• Os produtos saneantes utilizados devem estar regularizados pelo Ministério da Saúde; 

• Os utensílios e equipamentos utilizados na higienização devem ser próprios para a 

atividade e estar conservados, limpos e disponíveis em número suficiente e guardados 

em local reservado para essa finalidade. 

 

     9. PROCEDIMENTOS 

 

9.1 - Higienização de pisos, rodapés, grelhas e ralos 

 

Executado por: Auxiliar de serviços gerais ou funcionário capacitado 

 

Materiais utilizados: pá para recolher resíduos, sabão ou detergente, rodo, pano de 

chão, balde, água sanitária (solução clorada*).  

Procedimento: 

1. Recolher os resíduos com o rodo e a pá;  

2. Lavar com água e sabão;  

3. Jogar a solução de cloro* (quando for necessária uma limpeza mais elaborada);  

4. Aguardar 15 minutos e enxaguar;  
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5. Retirar o excesso de água com o rodo;  

6. Secar o ambiente. 

 

Frequência: diária (após o uso/sempre que necessário). 

 

EPI’s: botas de borracha, avental impermeável, luvas de látex. 

 

Observações: Não é permitido varrer a seco nas áreas de manipulação, podendo utilizar 

apenas o rodo com pano molhado 

Durante a manipulação dos alimentos, é proibido realizar a lavagem das instalações. 

Caso seja necessário realizar a remoção de sujidades ou resíduos de alimentos, é feita de forma 

a evitar a contaminação cruzada. 

Preparo da solução clorada: hipoclorito de sódio a 200ppm – 25 mL para 10 litros de 

água.  

 

9.2 - Higienização de Paredes  

 

Executado por: Funcionários da Loja/quiosque 

 

Materiais utilizados: balde, pano de chão, detergente, rodo de esponja, mangueira, 

água sanitária (solução clorada). 

 

Procedimento: 

 

1. Lavar as paredes na altura das bancadas com água, solução detergente e esponja 

(diário);  
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2. Lavar as paredes até o teto com água, solução detergente e esponja (semanal);  

3. Enxaguar com água corrente;  

4. Retirar o excesso de água com o pano de chão; 

5. Secar o ambiente. 

 

Frequência: diária e semanal. 

 

EPI’s: botas de borracha, avental impermeável, luvas de látex. 

 

Observações: realizar preferencialmente às segundas-feiras.  

 

9.3 - Higienização das Portas 

 

Executado por: Funcionários da Loja/quiosque 

 

Materiais utilizados: balde, pano de chão, detergente, esponja. 

 

Procedimento: 

1. Lavar as portas com água, solução detergente e esponja (Semanal);  

2. Enxaguar com água corrente;  

3. Retirar o excesso de água com o pano de chão;  

4. Secar o ambiente.  

 

Frequência: Semanal. 
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EPI’s:  Botas de borracha, avental impermeável e luvas de látex.  

 

Observações: A limpeza das maçanetas deve ser DIÁRIA, usando pano úmido com 

detergente e depois desinfetar com álcool 70%.  

 

9.4 - Higienização utensílios em geral 

 

Executado por: Funcionários da Loja/quiosque 

Materiais utilizados: detergente, esponja e álcool 70%. 

 

Procedimento: 

1. Retirar o excesso de resíduos; 

2. Lavar com água, solução detergente e esponja; 

3. Enxaguar com água corrente;  

4. Finalizar com álcool 70% (borrifar);  

5. Secar naturalmente. 

 

Frequência: Diária (antes e após o uso/sempre que necessário) 

 

EPI’s: sapato fechado antiderrapante, avental impermeável e luvas de látex. 

 

Observações: Não podem ficar em contato direto com o piso, devendo ser mantidos 

suspensos em locais apropriados. A CVS-6 proíbe o uso de escovas, esponjas ou similares de 

metal, lã, palha de aço, madeira, amianto e materiais rugosos e porosos. 
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9.5 - Higienização de equipamentos elétricos 

 

Executado por: Funcionário que utilizar o equipamento. 

 

Materiais utilizados: Detergente, esponja e álcool 70%. 

 

Procedimento:  

1. Desligar da tomada; 

2. Desmontar as partes removíveis; 

3. Lavar com água, solução detergente e esponja;  

4. Enxaguar;  

5. Finalizar com álcool 70% (borrifar);  

6. Secar naturalmente;  

7. As partes fixas, fios e tomadas devem ser limpas a seco.  

 

Frequência: Diária (após o uso/sempre que necessário). 

 

EPI’s:  sapato fechado antiderrapante, avental impermeável, luvas de látex.  

 

Observações: Após o procedimento montar e cobrir o equipamento 

 

9.6 – Higienização de Geladeira e freezer  

 

Executado por: Funcionários da Loja/quiosque 
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Materiais utilizados: detergente, esponja e álcool 70%, pano descartável (Perfex), 

Caixa de isopor e gelo (s/n) ou caixa termobox. 

 

 Procedimento:  

1. Retirar todo produto existente na geladeira e armazenar em uma caixa de isopor 

contendo gelo ou caixa termobox;  

2. Utilizar, primeiramente, esponja e sabão para limpeza interna e externa;  

3. Passar o perfex úmido para retirar o excesso de sabão existente; 

4. Borrifar o álcool 70% e deixar secar naturalmente.  

 

Frequência: Semanalmente ou conforme a necessidade. 

 

EPIs:  sapato fechado antiderrapante, avental impermeável e luvas de látex.  

 

Observações: Seguir orientação dos equipamentos em geral ou dos fabricantes.  

 

9.7 - Higienização forno e fogão 

 

Executado por: Funcionários da Loja/quiosque 

 

Materiais utilizados: Detergente, esponja, desincrustante e álcool 70%. 

 

Procedimento: 

1. Retirar o excesso de resíduo;  

2. Cobrir os queimadores;  
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3. Aplicar desincrustante e deixar agir (conforme especificação do produto);  

4. Lavar com água, solução detergente e esponja; 

5. Enxaguar com água corrente;  

6. Finalizar com álcool 70% (borrifar);  

7. Secar naturalmente. 

 

Frequência: Diária (após o uso/sempre que necessário)  

 

EPI’s: sapato fechado antiderrapante, avental impermeável, luvas de látex.  

 

Observações: Não jogue água quando estiver com as peças quentes (isso pode causar 

a oxidação das peças, empenar ou entupimento dos bicos). Olhar sempre o regulador de gás. 

Em caso de danos ou vazamento chamar um técnico especializado e credenciado.  

 

9.8 - Higienização interruptores e tomadas  

 

Executado por: Toda equipe  

 

Materiais utilizados: Pano descartável umedecido, detergente e álcool 70%  

 

Procedimento: 

1. Limpar com perfex umedecido com água e solução detergente; 

2. Cobrir os queimadores;  

3. Retirar a solução com perfex umedecido com água;  

4. Finalizar com álcool 70% (borrifar);  
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5. Secar naturalmente. 

 

Frequência:  Diária (após o uso/sempre que necessário) 

 

EPIs:  Sapato fechado antiderrapante, avental impermeável, luvas de látex. 

 

Observações: não permitir que a água entre em contato com a rede elétrica.  

 

9.9 - Higienização do Exaustor  

 

Executado por: Funcionários da Loja/quiosque 

 

Materiais utilizados: detergente, esponja, desincrustante. 

 

Procedimento: 

 

1. Retirar o excesso de resíduo;  

2. Aplicar desincrustante e deixar agir (conforme especificação do produto);  

3. Lavar com água, solução detergente e esponja; 

4. Enxaguar com água corrente;  

5. Finalizar com pano umedecido com solução clorada; 

6. Secar naturalmente. 

 

Frequência: semanal  
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EPIs: sapato fechado antiderrapante, avental impermeável, luvas de látex.  

 

Observações: realizar de preferência a limpeza da coifa nas segundas feiras após o 

preparo e os ductos internos trimestralmente por uma empresa especializada. 

 

9.10 - Higienização Pias, bancadas e mesas de apoio  

 

Executado por: Funcionários da Loja/quiosque 

Materiais utilizados: detergente, esponja e álcool 70%. 

 

Procedimento: 

 

1. Lavar com água, solução detergente e esponja; 

2. Enxaguar;  

3. Finalizar com álcool 70% (borrifar);  

4. Secar naturalmente;  

 

Frequência: Diária (após o uso/sempre que necessário). 

 

EPIs: sapato fechado antiderrapante, avental impermeável e luvas de látex.  

 

Observações: realizar sempre que necessário. 

 

9.11 - Higienização prateleiras  
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Executado por: Funcionários da Loja/quiosque 

 

Materiais utilizados: detergente, esponja e álcool 70%  

 

Procedimento:  

 

1. Retirar o excesso de resíduos;  

2. Lavar com água, solução detergente e esponja;  

3. Enxaguar com água corrente;  

4. Finalizar com álcool 70% (borrifar);  

5. Secar naturalmente.  

 

Frequência: semanal (após o uso/sempre que necessário). 

 

EPIs: Sapato fechado antiderrapante, avental impermeável, luvas de látex. 

 

Observações: as prateleiras não devem estar revestidas com papel ou pano.  

 

9. 12 - Higienização pia anti-sepsia das mãos  

 

Executado por: Funcionários da Loja/quiosque 

 

Materiais utilizados: detergente, esponja e álcool 70%. 

 

Procedimento: 

1. Lavar com água, solução detergente e esponja;  

2. Enxaguar com água corrente;  
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3. Finalizar com álcool 70% (borrifar);  

4. Secar naturalmente.  

 

Frequência: Diária. 

 

EPIs: sapato fechado antiderrapante, avental impermeável, luvas de látex.  

 

Observações: nunca deixar resíduos na pia. Sempre que necessário repor papel e 

sabonete líquido. 

 

9.13 - Higienização Placas de corte 

 

Executado por: funcionário que utilizar. 

 

Materiais utilizados: detergente, esponja e solução clorada (água sanitária).  

 

Procedimento: 

1. Lavar com água, solução detergente e esponja; 

2. Enxaguar;  

3. Deixar imerso em solução clorada após o expediente.  

 

Frequência: diária. 

 

EPIs: Sapato fechado antiderrapante, avental impermeável, luvas de látex.  
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Observações: deixar de molho de um dia para o outro. Antes da utilização, devem ser 

enxaguadas em água corrente. A solução deverá ser trocada diariamente.  

Durante o uso, se for preciso manipular outro tipo de carne, colocar sobre o local (Placa 

de corte) hipoclorito de sódio à 2%, aguardar de 2 a 5 minutos; Retirar excesso com água 

corrente e depois proceder como se fosse limpeza inicial de trabalho. 

 

9.14 – Higienização de panos  

 

Executado por: Funcionário da loja/Quiosque.  

 

Materiais utilizados: balde, sabão, escova e água sanitária (solução clorada). 

 

Procedimento: 

 

1. Separar os panos segundo suas áreas de serviço; 

2. Lavar com água, sabão, água sanitária e escova;  

3. Esfregar  para retirada total da sujidades e resíduos;  

4. Enxaguar com água corrente; 

5. Torcer bem;  

6. Secar em secadores ou local próprio ou específico para este fim sendo bem ventilado 

e livre de sujidade e contaminação ambientais.  

 

Frequência: diária. 

 

EPIs: botas de borracha, avental impermeável e luvas de látex. 
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Observações: Não secar sobre equipamentos, grades de circulação de ar, etc. 

 

Os panos de cozinha ou de mão representam grandes focos de contaminação. Com o 

surgimento da portaria CVS-6/99 ficou proibido o uso de panos convencionais para secagem 

de equipamentos e utensílios. Devendo ser usados para essas tarefas panos descartáveis 

(Perfex). 

 Os panos convencionais só podem ser utilizados em limpeza ambiental, devendo ser 

separados por áreas (pano para banheiro e vestiários, pano para áreas de processamento, pano 

para a área externa) 

 

10. REGISTROS 

 

Todas as atividades de limpeza são registradas na planilha de controle de Higienização 

das Instalações, Equipamentos, Utensílios e Móveis (ANEXO 07). A verificação desse 

procedimento é realizada pela equipe de supervisão da empresa franqueadora La Panata 

empanadas artesanais. 
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POP 03 - Manutenção preventiva e calibração de equipamentos (POP N°3) 

 

Estabelecimento ou prescrição de métodos a serem seguidos rotineiramente, de acordo 

com a Resolução RDC nº 275.  

 

1. OBJETIVO 

 

Descrever os procedimentos relacionados com a manutenção e calibração de 

equipamentos envolvidos, direta ou indiretamente, na produção das refeições e bebidas 

 

2. ELABORAÇÃO 

 

Elaborado Por: Ideal Consultoria de Alimentos e Bebidas CNPJ 

43.053.740/0001-07 

Engenheira de Alimentos Larissa Almeida Antunes 

(CREA 2021106252) 

 

Engenheira de Alimentos Manuella de Araujo Cardoso 

(CREA 2021108514) 
 

Engenheira de Alimentos Heloísa Tibolla 

(CREA 2021111254) 

 

Aprovado por:   

(Proprietário) 

 

(Assinatura do proprietário) 

 

Frequência de atualização: A perspectiva de revisão será feita, preferencialmente, 

anualmente ou quando necessário. 
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Data  Histórico de Atualizações Responsável 

10/01/2022 Elaboração Ideal Consultoria de Alimentos e Bebidas 

 

3. CAMPOS DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a manutenção preventiva e calibração dos Equipamentos da empresa. 

 

     4.   DEFINIÇÕES 

 

Medida de controle: procedimento adotado com o objetivo de prevenir, reduzir a um nível 

aceitável ou eliminar um agente físico, químico ou biológico que comprometa a qualidade 

higiênico-sanitária do alimento. 

 

Registro: consiste de anotação em planilha e ou documento, apresentando data e identificação 

do funcionário responsável pelo seu preenchimento. 

  

Manutenção Preventiva: Essa manutenção é realizada periodicamente a fim de manter 

bom estado dos equipamentos. 

 

Manutenção Corretiva: Essa manutenção é realizada para o reparo no equipamento devido 

a quebras ou defeitos. 
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     5. RESPONSABILIDADES 

 

O responsável técnico ou gerente do setor responsável organiza o cronograma e 

acompanha os serviços prestados pelo setor de manutenção ou empresa contratada para a 

calibração de equipamentos e manutenção preventiva e corretiva. 

 

    6. PROCEDIMENTO 

 

Descritivo Técnico:  

 

• Os equipamentos devem permanecer em bom estado de conservação e deve passar por 

manutenção de acordo com a necessidade; 

• Deve ser feita a aferição de todos os produtos refrigerados e congelados; 

• As câmaras frigoríficas devem ser revestidas de material lavável e resistente.  

 

Procedimento: Os procedimentos devem ser feitos pelo técnico especializado para a 

calibração de equipamentos e manutenção corretiva. 

 

Verificação: A verificação dos procedimentos é realizada pelo gerente e/ou funcionário da 

loja, através de inspeção visual das condições físicas dos equipamentos.  

 

Registro: A verificação do cumprimento do procedimento de manutenção preventiva e 

calibração de equipamentos é realizada pelo gerente e/ou funcionário treinado e capacitado 

para a atividade proposta, através da checagem dos registros efetuados no formulário “Registro 

de Manutenção preventiva e calibração de equipamentos” (ANEXO 11) 
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    7.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

• Resolução – RDC nº216, de 15 de setembro de 2004 – Ministério da Saúde – ANVISA: 

Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, de 15 de 

setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

• Resolução – RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 – ANVISA; 

• Regulamento Técnico de Boas Práticas e de Controle de condições sanitárias e técnicas 

das atividades relacionadas à importação, exportação, extração, produção, 

manipulação, beneficiamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, 

distribuição, embalagem, reembalagem, fracionamento e comercialização e uso de 

alimentos, águas minerais e de fontes, bebidas, aditivos e embalagens para alimentos, 

de 06 de dezembro de 2011. 

• Manual de Boas Práticas de Fabricação - La Panata. 



CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS 

MBPF
Anexo 11

10/01/2022

Rev. 00

Preencher a planilha sempre que houver a manutenção dos equipamentos no quiosque. A geladeira 
deve operar entre 0° a 5°C e o freezer entre -12°C a -18°C, enquanto a estufa deve operar no mínimo 
de 60 °C. Havendo uma variação para mais ou para menos a manutenção deverá ser acionada.

Após a manutenção o equipamento foi 
limpo?

Data Equipamento Tipo de manutenção Sim Não Responsável

Observações:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Visto do Gerente:_____________________________________________________
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POP 04 – Controle da potabilidade da água (POP N° 4) 

 

Estabelecimento ou prescrição de métodos a serem seguidos rotineiramente, de acordo 

com a Resolução RDC nº 275.  

 

1. OBJETIVO 

 

Estabelecer procedimentos para garantir o padrão da potabilidade da água, para fins de 

qualidade e segurança dos alimentos, para preparo dos alimentos, higiene pessoal dos 

colaboradores e higienização de equipamentos e utensílios. 
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2. ELABORAÇÃO 

 

Elaborado Por: Ideal Consultoria de Alimentos e Bebidas CNPJ 

43.053.740/0001-07 

Engenheira de Alimentos Larissa Almeida Antunes 

(CREA 2021106252) 

 

Engenheira de Alimentos Manuella de Araujo Cardoso 

(CREA 2021108514) 
 

Engenheira de Alimentos Heloísa Tibolla 

(CREA 2021111254) 

  

Aprovado por:   

(Proprietário) 

 

(Assinatura do proprietário) 

 

Frequência de atualização: A perspectiva de revisão será feita, preferencialmente, 

anualmente ou quando necessário. 

 

Data Histórico de Atualizações Responsável 

10/01/2022 Elaboração Ideal Consultoria de Alimentos 
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3. LOCAL DE APLICAÇÃO 

 

Toda área interna e externa da loja, incluindo instalações, equipamentos, móveis e 

utensílios que tenham saída de água. 

 

     4.   RESPONSABILIDADES 

 

A administração do local onde a loja/quiosque opera ou proprietário (franqueado) é 

responsável por garantir o padrão de potabilidade da água proveniente da caixa d’água 

estabelecido pela legislação vigente. 

O proprietário(franqueado) e/o gerente da loja  são responsáveis por garantir a 

disponibilidade do laudo de potabilidade da água e certificado de higienização da caixa d’água 

no quiosque. 

 

     5.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

• Resolução – RDC nº216, de 15 de setembro de 2004 – Ministério da Saúde – 

ANVISA: Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, de 15 

de setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

• Resolução – RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 – ANVISA; 

• Regulamento Técnico de Boas Práticas e de Controle de condições sanitárias e 

técnicas das atividades relacionadas à importação, exportação, extração, produção, 

manipulação, beneficiamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, 

distribuição, embalagem, reembalagem, fracionamento e comercialização e uso de 

alimentos, águas minerais e de fontes, bebidas, aditivos e embalagens para alimentos, 

de 06 de dezembro de 2011. 

• Manual de Boas Práticas de Fabricação - La Panata. 
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     6.   CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

Contaminantes: substância de origem química, física ou biológica estranha ao 

alimento e nocivas à saúde humana ou que comprometam a sua integridade. 

 

Limpeza: operação de remoção de substâncias minerais e ou orgânicas indesejáveis, 

tais como terra, poeira, gordura e outras sujidades. 

 

Desinfecção: redução, por agentes físicos ou químicos, do número de microrganismos 

do prédio, instalações, maquinários e utensílios, a um nível que não resulte em contaminação 

do alimento. 

 

Higienização: operação que compreende as etapas de limpeza e desinfecção. 

 

Sanitizante: Agente que reduz o número de contaminantes bacterianos a níveis 

aceitáveis em termos de saúde pública. Termo restrito a detergentes desinfetantes.  

 

      7. RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

 

 7.1  Caixa D'Água 

 

A água utilizada na loja está armazenada em caixas d'água no local, constituída e 

revestida de materiais inodoros, atóxicos e resistentes à limpeza com produtos e processos de 

higienização. Encontram-se tampadas, impermeáveis, lisas, livre de rachaduras, vazamentos e 

infiltrações. 
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O abastecimento é proveniente de rede pública (A empresa que opera e é responsável 

pela distribuição de água no local onde a loja se encontra). 

A higienização dos reservatórios e a análise da água são realizados semestralmente por 

uma empresa terceirizada contratada pelo local onde a loja opera (Condominio, shopping, … 

), na qual segue os métodos de higienização recomendados pelos órgãos oficiais. 

O laudo de análise da potabilidade da água e o certificado de higienização da caixa 

d’água estão disponíveis na loja/quiosque. 

 

     8. PROCEDIMENTOS E AÇÕES CORRETIVAS 

 

8.1 Laudo de potabilidade de água e certificado de limpeza da caixa d’água 

 

Executado por: Empresa Terceirizada. 

 

Solicitado por: Proprietário ou Gerente da loja. 

 

Frequência: A cada seis meses. 

 

Observações: Nos casos de fonte alternativa, a potabilidade da água deve ser verificada 

através dos laudos emitidos após análises laboratoriais. 

A verificação do cumprimento do procedimento de higienização deve ser realizada pelo 

responsável da loja/quiosque através da checagem dos certificados de limpeza da higienização 

da caixa d’água fornecido pela administração do local onde a loja/quiosque opera. 
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8.2 Ações Corretivas 

 

Executado por: Empresa Terceirizada. 

 

Solicitado por: Proprietário ou Gerente da loja. 

 

Frequência: Sempre que houver atraso de um mês na entrega do laudo de potabilidade 

da água pela administração do local onde a loja/quiosque opera. 

 

O proprietário ou gerente da loja pode solicitar a um laboratório de análises um teste 

físico-químico e microbiológico da água, e o controle do teor de cloro nos pontos de entrada 

da água e nos pontos de saída (caixa d’água e torneiras) da água.  

 

Observações: A análise físico-química da água (Titulométrica e colorimétrica) deve 

ser comparativa com os parâmetros físico-químicos padrões de qualidade da água para as 

características físicas (cor, presença de sólidos em suspensão) e químicas (pH, presença de 

substâncias, como cloro, flúor).  

 

A dosagem de cloro deverá ser realizada conforme recomendações do Ministério da 

Saúde (Art. 34, Portaria nº 2.914/11 – MS) 

A análise microbiológica da água deve ser feita para analisar a quantidade de: 

Coliformes totais, coliformes termotolerantes e bactérias heterotróficas. A contagem padrão de 

bactérias não deve exceder a 500 Unidades Formadoras de Colônias por 1 mililitro de amostra 

(500/UFC/ml). 
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9. ANEXOS 

9.1. Registro de limpeza e sanitização do reservatório de água 

 

 

Data Responsável Observação

Visto do Gerente:_____________________________________________________

REGISTRO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Observações:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________



CONTROLE DE OCORRÊNCIA DE VETORES E PRAGAS URBANAS 
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Anexo 14
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Rev. 00

Mês / ano: _____________________________________

Identificação 
de pragas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Locais de ocorrência

Abelhas 

Aranhas

Baratas

Formigas

Moscas

Roedores

Outros

Acionar a empresa de Controle de Pragas ao verificar a presença de pragas ou indícios 2 dias seguidos ou 3 dias alternados

Nome da empresa prestadora do serviço: Registro na Anvisa:

Responsabilidade técnica (nome e registro): Assinatura da empresa:

Data: Ação corretiva realizada: Execução do serviço: Assinatura da empresa:

Visto do gerente:___________________________________________



CONTROLE DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS LA PANATA
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Anexo 15
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Higiene do 
entregador

Rotulagem/
embalagem

Data do 
recebimento

Produto Fornecedor Sim Não Sim Não
Data de 

fabricação
Lote

Data de 
validade

Temperatura
Responsável 

pelo 
recebimento

Ocorrências

Temperatura dos produtos de acordo com Portaria 2619 /RDC 216- Congelados no máximo -12°C ou conforme a especificação do fornecedor.                                                   
OS PRODUTOS CONGELADOS NÃO DEVEM APRESENTAR SINAIS DE DESCONGELAMENTO OU RECONGELAMENTO.                                                           
As características sensorias devem atender os padrões de cor, aparência, textura e odor.                                                                                                                 PRODUTOS 
FORA DA TEMPERATURA E DAS CARACTERÍSTICAS NÃO DEVEM SER ACEITOS.



PLANILHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DA 
ESTUFA EXPOSITORA DE ALIMENTOS

MBPF
Anexo 2

11/20/2021

Rev. 00

Mês:______________________________

A temperatura da estufa deve ser medida e registrada no início das operações no período da manhã e 
novamente na parte da tarde/noite.

Temperatura ideal da estufa: acima de 60 °C

Data Manhã Responsável Tarde Responsável
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Observações:



normas para entrada
na produção

Querido (a) visitante,
para assegurarmos a qualidade e segurançados nossos produtos, algumas práticas são 
necessárias. portanto fique atento aos itens abaixo e siga-os corretamente.

Utilizar Jaleco;
Utilizar a touca corretamente;
Utilização de máscara quando necessário;
Calça comprida;
Sapato fechado;
Utilizar luvas quando estiver com base ou esmalte nas unhas;
Não é permitido adorno (brinco, pulseira, relógio, etc.);
Não é permitido entrar com objetos.


