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MODELO

MEMORIAL ECONÔMICO SANITÁRIO – MES

1 IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
1.1 Razão Social
1.2 CNPJ
1.3 Nome Fantasia
1.4 Endereço Completo
1.5 Classificação do Estabelecimento (conforme Decreto Municipal)

2 MATÉRIAS-PRIMAS, INSUMOS E INGREDIENTES
2.1 Tipos  de  matérias-primas  (ex.:  carne  resfriada  de  suíno,  produtos  prontos  e

acabados, envoltórios naturais, etc.)
2.2 Procedência  (mencionar  se  de  inspeção  municipal  ou  municipal  com  SISBI  ou

SUSAF, estadual ou estadual com SISBI, federal)
2.3 Forma de conservação (resfriado, congelado, in natura, etc.)
2.4 Meio de transporte (tipo de veículo, temperatura, acondicionamento da matéria-

prima, etc.)
2.5 Capacidade de recepção da matéria-prima

3 PRODUTOS QUE PRETENDE PRODUZIR
3.1 Descrever todos os tipos de produtos que pretende produzir (ex.: produtos cárneos

e lácteos fatiados, produtos lácteos ralados, cortes de carnes resfriadas, linguiças,
salames, banha, queijos, iogurtes, etc.)

3.2 Capacidade de produção
3.3 Frequência de produção
3.4 Tipo de embalagem (primária, secundária e terciária)
3.5 Forma de conservação (resfriado, congelado, in natura, etc.)
3.6 Meio de transporte (tipo e número de veículos, natureza do revestimento interno,

geração  de  frio  e  controle  de  temperatura,  forma  de  acondicionamento  dos
produtos, etc.)

4 DEPÓSITO DE EMBALAGENS
Descrever  conforme  os  tipos  de  embalagens  mencionados  anteriormente,  localização,
materiais, presença de armários, prateleiras, estrados, etc.

5 MERCADOS DE CONSUMO
Descrever  os  principais  mercados  de  consumo  que  pretende  distribuir  os  produtos.
Especificar:  estabelecimentos  de  venda  direta  ao  consumidor,  como  mercados  e
supermercados,  ou  estabelecimentos  institucionais,  como  restaurantes  e  cozinhas
industriais. 
Mencionar se há interesse em adesão ao SISBI.



6 ÁGUA DE ABASTECIMENTO
6.1 Origem
6.2 Volume de vazão
6.3 Reservatório (capacidade, localização e material do reservatório)
6.4 Sistema de tratamento (método utilizado para assegurar o nível  de cloração da

água, equipamento utilizado, localização, etc.)

7 ÁGUAS RESIDUAIS
Descrever o destino dado às águas servidas, sistema de esgotamento sanitário, caixas de
gordura, meios de depuração, declividade dos pisos em direção aos ralos, etc.

8 DESTINO DOS RESÍDUOS
Descrever os resíduos produzidos, produtos e matérias-primas condenados, subprodutos
não comestíveis, a forma de armazenamento até a coleta, frequência, destino dado aos
resíduos, etc.
Mencionar se há empresa responsável pela coleta e os dados da empresa coletora.
Descrever as previsões de destino para produtos de retorno.

9 FLUXO DE PRODUÇÃO
Descrever os setores e detalhadamente os fluxos de produção de cada produto, ou seja, o
local de recepção da matéria-prima e o caminho percorrido até a expedição do produto
final.

10 ZONA SUJA/ZONA LIMPA
Descrever a forma de separação entre zona suja e zona limpa, separação total ou parcial,
óculo, “chute”, etc.
Mencionar se há uso de uniforme diferenciado para funcionários da zona suja e da zona
limpa, se há diferenciação de caixas, equipamentos e utensílios. 

11 INSTALAÇÕES
11.1 Natureza do piso (descrever o material, cor, resistência, etc.)
11.2 Paredes (material, cor, impermeabilização, etc.)
11.3 Aberturas  (janelas,  portas  e  óculos,  descrever  o  material,  sistema  de

fechamento, tamanho das aberturas, etc.)
11.4 Teto (tipo de cobertura, forro, pintura, etc.)
11.5 Elevadores (material, piso, revestimento, etc.)
11.6 Câmaras-frias (material, presença de estrados, pallets, prateleiras, etc.)
11.7 Altura do pé direito das instalações

12 FUNCIONÁRIOS
Número aproximado de funcionários, relacionados por sexo.



13 VESTIÁRIOS, SANITÁRIOS, REFEITÓRIOS E INSTALAÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS
Descrever a localização, número de pias, vasos sanitários, chuveiros, armários, etc.

14 BARREIRAS SANITÁRIAS
Descrever  o  tipo  de  barreira  para  higienização  das  botas  e  mãos,  a  quantidade,  a
localização e os equipamentos e itens que compreenderão a barreira. 

15 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MESAS E UTENSÍLIOS
Detalhar  máquinas,  equipamentos,  mesas  e  utensílios  de  cada  dependência,  quanto  à
natureza, finalidade, capacidade e localização dentro do estabelecimento. 
Descrever a necessidade de desmontagem de cada equipamentos para correta e completa
higienização, prevendo também a frequência e o responsável (se empresa terceirizada ou
não). 

16 VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO
Descrever o tipo de iluminação e de ventilação (artificial ou natural) em cada dependência.

17 PRODUÇÃO DE FRIO
Descrever os sistemas de refrigeração, número de unidades dos equipamentos, câmaras e
setores climatizados, finalidades, capacidades, temperaturas, forma de aferição, etc.
Mencionar a frequência de higienização dos sistemas de refrigeração.

18 PRODUÇÃO DE CALOR
Descrever os sistemas utilizados para geração de calor, origem, capacidade (se houver),
caldeira a lenha, aquecedores a gás, energia solar, etc.

19 CONTROLE DE PRAGAS E VETORES
Descrever os métodos utilizados, como telas milimétricas, cortinas de ar, agentes químicos,
etc.
Mencionar os programas de combate e periodicidades.

20 ALMOXARIFADO, ESCRITÓRIOS E DEMAIS INSLAÇÕES DE USO COMUM
Descrever a função, localização, quantidade, etc.

21 ARREDORES
Descrever o tipo de pavimentação da área externa e tipo de delimitação, cercas, muros,
alambrados, etc.

22 PROXIMIDADES
Descrever se há nas proximidades fontes produtoras de mau cheiro ou poeira.



Mencionar a distância de estradas, ruas, outras edificações, residências, etc.  

23 AUTENTICAÇÃO
Data, nome e assinatura do responsável legal pelo estabelecimento e, nome, assinatura e
carimbo do responsável técnico.

OBSERVAÇÕES:

a) Este é um modelo de Memorial Econômico Sanitário, o qual deverá ser impresso com o
timbre da empresa.

b) Os itens deste modelo deverão ser descritos detalhadamente.

c) Informações complementares poderão ser solicitadas.

d) Recomenda-se consultar a legislação vigente para elaboração deste memorial.


