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Apresentação

O Setor  de Alimentação Escolar  elaborou um Manual  de Boas Práticas  com o
objetivo de garantir a qualidade e a segurança alimentar. O Manual traz orientações sobre
as formas adequadas de manipulação dos alimentos, higiene pessoal dos manipuladores
de alimentos, higiene do ambiente e demais procedimentos relacionados à alimentação
escolar.

Destinado  à  rede  municipal  de  ensino,  o  manual  também  tem  por  objetivo
proporcionar  uma  alimentação  segura  e  saudável,  e  que  supra  as  necessidades
nutricionais  dos  escolares.  O  Manual  de  Boas  Práticas  reúne  normas  técnicas
fundamentais que devem ser aplicadas no preparo de refeições coletivas, bem como a
otimização do processo de produção.
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1. HIGIENE DOS MANIPULADORES

1.1 Cuidados básicos de higiene pessoal:

• Manter hábitos diários de higiene: tomar banho, escovar os dentes sempre após as

refeições, manter as unhas limpas, curtas e sem esmalte, não utilizar perfume;

• Não utilizar maquiagem, anéis, aliança, relógio, brincos, colares, pulseiras e outros

adornos;

• Manter os cabelos limpos e completamente protegidos com rede ou touca;

• Sempre utilizar uniforme e conjunto de EPI completo;

• Manter roupas e uniformes limpos;

• Usar sempre sapatos fechados e limpos;

• Usar o uniforme somente nas dependências da cozinha/estoque;

• Não fumar, assoviar, cantar ou manipular dinheiro dentro da área de produção;

• Não provar os alimentos utilizando os dedos ou o mesmo utensílio que está sendo

utilizado para preparar o alimento;

• Em caso de ferimentos nas mãos, o manipulador deve realizar outra função em

que não haja contato com os alimentos, até completa cicatrização do ferimento.
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2. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

• Umedecer mãos e antebraços com água;

• Aplicar  sabonete  líquido,  antisséptico  e  sem  odor,  esfregando  as  mãos  e

antebraços;

• Enxaguar com água corrente;

• Secar as mãos com papel toalha descartável não reciclado;

• Jogar o papel no coletor sem contato manual.

• Passar nas mãos e antebraços álcool 70º e deixar secar naturalmente.

2.1 Frequência

• Quando chegar ao trabalho;

• Quando trocar de atividade;

• Quando utilizar o banheiro;

• Quando tirar o lixo;

• Depois de usar panos e materiais de limpeza;

• Sempre que se fizer necessário.
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3. HIGIENIZAÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS

• Selecionar as frutas, legumes e verduras, retirando as partes deterioradas ou em

condições inadequadas;

• Lavar criteriosamente em água corrente, um a um;

• Fazer  imersão  dos  alimentos  em  água  acrescida  do  desinfetante  SUMAVEG

(produto à base de cloro específico para a desinfecção dos alimentos utilizado pela

alimentação escolar), observando a diluição indicadas pelo fabricante: 

• Solução 0,33%:   preparar a solução medindo 66g do produto (medida dosadora) em

20L de água (para utilizar em uma operação).

• Solução 0,66%:   preparar a solução medindo 66g do produto (medida dosadora) em

10L de água (para utilizar em até três operações).

• Deixar agir de 10 a 15 minutos.

• Retirar da solução e enxaguar em água potável.

3.1 Frequência

• Todos  as  frutas  e  vegetais  consumidos  crus,  como  folhosos  e  outras  saladas

servidas cruas e frutas consumidas com casca, devem ser higienizados.

• O  procedimento  deve  ser  feito  sempre  que  houver  a  previsão  desses

alimentos/preparações no cardápio da alimentação escolar.

• Frutas consumidas sem casca, como banana e bergamota não precisam passar

pelo processo de desinfecção com SUMAVEG.

4. RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 

7



Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Educação

Setor de Alimentação Escolar

4.1 Recebimento e armazenamento de alimentos pouco perecíveis

As entregas ocorrerão conforme o calendário disponível no portal da educação.

• No momento da entrega, conferir a quantidade de alimentos entregues de acordo

com  o  recibo.  Verificar  também  se  não  há  embalagens  estouradas,  latas

amassadas ou vidros quebrados. Caso haja algum pacote danificado, comunicar o

setor de alimentação escolar imediatamente para que a troca seja realizada. 

• Retirar os pacotes dos fardos e caixas antes de guardá-los no estoque.

• Organizar os alimentos nas prateleiras por ordem de validade. Os alimentos que

vencem antes, deverão ser utilizados antes. Alimentos vencidos não devem ser

utilizados em nenhuma hipótese.

• Os alimentos devem permanecer organizados e afastados do teto e paredes, para

evitar o abrigo de pragas e vetores.

• Nenhum alimento pode ser armazenado diretamente no chão, sempre em estrados

ou prateleiras.

• Não é permitido manter caixas de madeira ou papelão na cozinha e estoque.

• Pedidos extras,  através de e-mail  ou  memorando,  serão atendidos  conforme a

disponibilidade dos itens e a real necessidade nutricional dos alunos devidamente

justificada por escrito e solicitada com no mínimo 10 dias de antecedência, para

que a entrega possa ser realizada a tempo.

4.2  Recebimento  e

armazenamento de alimentos perecíveis
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• No momento da entrega, conferir a quantidade de alimentos entregues de acordo

com a “planilha do S”, fornecida pelo setor de alimentação escolar no início do

semestre. Verificar também se a qualidade dos alimentos está de acordo com o

que é exigido pela alimentação escolar. 

• Observar  se  os  itens  resfriados/congelados  estão  dentro  do  prazo  de

validade.

• Se tudo estiver correto, assinar a planilha do fornecedor. Se houver problemas em

relação à quantidade ou qualidade, o produto não deve ser recebido e a planilha

não deve ser assinada. Nesse caso, comunicar o setor de alimentação escolar

imediatamente para que a adequação/troca seja realizada. 

4.3 Alterações de alimentos perecíveis

• Devem ser remetidas até a  QUINTA-FEIRA  às 10h, via e-mail

(dmlibardi@caxias.rs.gov.br) diretamente ao  Setor de Alimentação Escolar. As

alterações são realizadas sempre para a entrega subsequente. 

• Não enviar pedidos de alterações de perecíveis  no Relatório de Alimentos em

Estoque, bem como em quaisquer outros formulários. Sempre confirmar o envio,

caso esse seja realizado via e-mail.

4.4 Critérios observados na   qualidade dos alimentos perecíveis  

• Verificar  no  momento  do  recebimento  se  os  alimentos  estão

sendo entregues de acordo com as especificações:

ITEM CRITÉRIOS A VERIFICAR
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VEGETAIS a) Novos, de 1.ª qualidade, 

b) tamanho médio, uniforme, tenros, limpos,

c) de coloração própria e uniforme, bem desenvolvidos, livre de

danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças,

d) em perfeitas condições de maturação e conservação,

e) livres de terra ou corpos estranhos.

FOLHOSOS a) Novos, de 1ª qualidade, 

b)  deve  apresentar  folhas  verdes  de  cor  uniforme,  bem

definidas, bem formadas,

c) livre de danos físicos e fisiológicos, partes escuras, pragas e

doenças.

AIPIM DESCASCADO

CONGELADO

a) Pacotes de 1Kg;

b)  novo,  de  1ª  qualidade,  de  fácil  cocção,  descascado  e

congelado;

c) pedaços de tamanho médio, limpos, compactos e firmes;

d) não devem estar danificados por lesões de origem física ou

mecânica que afetem a sua aparência, livres de manchas ou

mofo;

e) embalagem resistente, apresentando vedação adequada;

f) O rótulo deverá apresentar as seguintes informações: peso do

produto, informações nutricionais, além da data de fabricação e

validade.

FRUTAS a) Grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, 

b) deverá apresentar tamanho médio, uniforme, 

c) aroma, cor e sabor próprios da espécie;

d)  não  serão  tolerados  defeitos  externos  ou  internos  que

prejudiquem o consumo como:  danos mecânicos,  defeitos  na

casca, fruto murcho ou passado e podridão;

e) Acondicionada em caixas de PVC vazadas, com no máximo

15 Kg.
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OVOS a) Brancos ou vermelhos;

b) Tamanho médio;

c) Isento de rachaduras, manchas, fungos, substâncias tóxicas e

sujidade;

d) Cor, odor e aspectos característicos;

e) Acondicionados em embalagem apropriada, resistente, não 

reutilizadas, contendo as seguintes informações: identificação 

do fornecedor, data de fabricação, prazo de validade (mínimo 

20 dias a partir da entrega) e Registro no Ministério da 

Agricultura.

CARNE BOVINA a)  Congelada  em  pacotes  de  1  kg,  pura,  até 3%  a  5%  de

gordura, sem osso e sem sebo ou aponevrose (pelancas). 

b) Deverá ser entregue em embalagem plástica, transparente e

resistente. 

c) Será obrigatório constar na embalagem: o nome do produto,

acompanhado  do  termo  congelado,  instruções  e  temperatura

ideais para o armazenamento, a data de embalagem,  o prazo

de  validade e  o  nome  do  frigorífico  ou  abatedouro  e  seu

registro no SIF, CISPOA ou COPAS.

CARNE DE FRANGO a)  Os  cortes  deverão  ter  contornos  definidos,  estando

aderentes, firmes e sem manchas, isento de hematomas, lisos e

com coloração clara, sem odores. 

b)  Deverá  ser  entregue  em  embalagem  de  plástico,

transparente,  resistente  e  intacta.  Congelado  em  pacotes  de

aproximadamente 1Kg. 

c) Será obrigatório constar  na embalagem: o nome do produto,

acompanhado  do  termo  congelado,  instruções  e  temperatura

ideais para o armazenamento, a data de embalagem,  o prazo

de  validade,  peso  do  produto  e  o  nome  do  frigorífico  ou
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abatedouro e seu registro no SIF, CISPOA ou COPAS. 

RESFRIADOS
(BEBIDA LÁCTEA,

QUEIJO, PRESUNTO,
ETC)

a) Deverá constar na embalagem a data de fabricação, o prazo

de validade e a marca. 

PÃES, CUCA E BOLO a) Os pães e bolos deverão ser fabricados no dia da entrega e

chegar ao destino em perfeito estado de conservação,

b) deverão estar isentos de matéria terrosa, sujidades, parasitas,

áreas  queimadas,  isento  de  grumos  duros,  pontos  negros,

pardos e avermelhados,

c) não podem apresentar mofo,

d) a coloração deve ser característica e o odor não deverá ser

de fumaça, óleo ou qualquer odor estranho.

e)  quanto  ao  sabor,  não  deverá  apresentar  sabor  ácido

alcoólico, rançoso, mofado ou envelhecido.

f)a  embalagem  primária  deverá  constar  identificação  da

composição  do  produto,  informação  nutricional,  data  da

fabricação e prazo de validade.

4.5 Armazenamento de alimentos na geladeira

• Nunca armazenar produtos em potes sem proteção (tampa ou papel  filme) e a

devida identificação;

• Não deixar a geladeira muito cheia e nem colocar panos ou toalhas nas prateleiras,

pois dificulta a circulação de ar frio;

• Embalagens plásticas como sacos de pães e sacolas de mercado não     podem     ser  

reaproveitadas. Portanto, devem ser utilizados sacos de freezer para congelar ou

refrigerar sobras de alimentos.

5. DESCONGELAMENTO DE ALIMENTOS
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• Sempre descongelar os alimentos na geladeira, micro-ondas ou diretamente na

panela  ao  iniciar  a  preparação  do  dia.  É  proibido descongelar  alimentos  em

temperatura ambiente ou na água. 

• Sempre que possível,  descongelar  a  carne na parte  inferior  da geladeira,  para

evitar  que o sangue escorra/pingue em outros alimentos se por  acaso a bacia

estiver rachada. 

• Alimentos descongelados não devem ser novamente congelados.

6. DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS

• Somente será autorizado o cozimento de alimentos antecipadamente, de um turno

para outro, quando for incompatível a sua preparação no turno previsto.

• Os alimentos prontos podem ficar somente até 30 minutos em temperatura

ambiente (acima de 4°C e abaixo de 60°C).

• A temperatura dos alimentos deve ser monitorada conforme orientação do setor de

alimentação escolar, indicada neste documento no item 6.2

• Os alimentos nunca devem ser oferecidos diretamente na mesa (pães, biscoitos,

etc) sem o apoio de pratos. As mesas devem  ser sempre higienizadas antes e

após cada ocupação com álcool 70%;

• No caso de sobras limpas, os alimentos devem ser refrigerados imediatamente em

plástico, inox ou vidro tampados até o momento de serem reaquecidos e servidos.
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Estas sobras podem ser armazenadas em geladeira por no máximo 24 horas ou

em freezer por no máximo 30 dias.

• É proibido doar sobras ou restos de alimentos. 

6.1 Procedimento para utilização de luvas descartáveis

• Realizar a lavagem de mãos conforme orientação;

• Colocar  as  luvas  para  a  manipulação  exclusiva  de  alimentos  prontos  para

consumo, ou seja, que não irão mais sofrer ação de calor após serem tocados:

pães, bolos, biscoitos, frutas já higienizadas;

• Utilizar  as  luvas  somente  para  esta  finalidade  e  pelo  período  necessário,

desprezando-as em seguida;

• Trocá-las ou retirá-las sempre que mudar de atividade;

• Não reutilizar as luvas em nenhuma hipótese.

6.2 Controle de temperatura dos alimentos

• Desinfetar o termômetro com álcool 70% antes de utilizá-lo.
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• Posicionar o termômetro no centro do alimento para verificar a temperatura.

• Medir a temperatura no momento da distribuição, não nas panelas no fogão.

• Os alimentos quentes devem permanecer em uma temperatura superior a 60°C

durante a distribuição. Caso a temperatura esteja inferior, reaquecer no máximo

uma vez. 

• Registrar  a  temperatura  dos  alimentos  no  documento  “Controle  Diário  de

Refeições”.

6.2.1 Frequência

• Todos os alimentos quentes, por dia e por turno.

7. PROCEDIMENTO DE COLETA DE AMOSTRAS

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através da RDC N.º 216

de 15 de setembro de 2004, regulamenta que qualquer estabelecimento que ofereça
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refeições realize a coleta de amostras dos alimentos servidos. Estas amostras devem

permanecer sob refrigeração, devidamente fechadas, por 72 horas, a fim de que o

estabelecimento possua subsídios para investigar possíveis suspeitas de Doenças

Transmitidas por Alimentos (DTA’s).

• Lavar bem as mãos e utensílios que serão utilizados para realizar a coleta;

• Identificar cada saquinho com o nome da preparação e respectiva data e turno em

que está sendo servida;

• Abrir o saquinho pela parte de fora, sem colocar os dedos na parte interna ou

assoprar dentro dele.

• Colocar no mínimo 100g/ml de cada alimento dentro do saquinho, com o auxílio de

um talher ou luva plástica transparente apropriada, dobrar a abertura e fechar com

a fita crepe ou etiqueta.

• Cada preparação deve ser armazenada em um saquinho, separadamente. Não

misturar arroz e feijão no mesmo plástico, por exemplo.

• Colocar sob refrigeração a um máximo de 4ºC (sempre  na  geladeira,  não  no

congelador), por um período de 72 horas.

• Os saquinhos devem ser abertos de um a um, imediatamente antes de serem

preenchidos pela preparação.

7.1 Frequência

• Todas as preparações servidas por dia e turno. 

• No caso dos biscoitos, cereal em flocos e frutas inteiras, não é necessário proceder

a coleta. No caso de frutas servidas cortadas, é necessário coletar a amostra.

16



Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Educação

Setor de Alimentação Escolar

7.2 Tabela de descarte de amostras

                   COLETA                 DESCARTE

     Segunda-feira Quinta-feira   -   a partir das 17h

     Terça-feira Sexta-feira   -   a partir das 17h

     Quarta-feira Segunda-feira   -   até  9h

     Quinta-feira Segunda-feira   -   até  9h

     Sexta-feira Segunda-feira   -   a partir das 17h

8. HIGIENE DO AMBIENTE

8.1 Processo de higienização do ambiente

• Recolher os resíduos maiores com pás ou similares;

• Começar pelos lugares mais altos e por último o piso;
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• Lavar com água e sabão e ou detergente e esfregar bem;

• Enxaguar, para retirar todos os resíduos de sabão e sujidades;

• Secar paredes, bancadas e pias e puxar a água do piso com rodo;

• Desinfetar pisos e paredes com água sanitária (observar a diluição na embalagem) 

e álcool 70% em pias e bancadas, o que dispensa enxágue;

• Deixar secar naturalmente;

• É proibido utilizar vassoura.

8.2 Cuidados básicos de higiene do ambiente

• Todas as superfícies que entram em contato com os alimentos devem permanecer

limpas, livres de poeira, sujeiras e resíduos de alimentos;

• Equipamentos  utilizados  para  a  ventilação  e  climatização  devem  estar

posicionados de modo que o fluxo de ar não incida sobre os alimentos;

• Não  utilizar  os  materiais  como  panos,  rodos,  baldes  que  foram  utilizados  nos

banheiros na cozinha;

• Não utilizar vasilhames destinados a guardar alimentos nos processos de limpeza;

• Os pisos devem ser higienizados utilizando água e detergente líquido neutro. É

proibido varrer na área de manipulação de alimentos.

• Não utilizar tapetes e nem panos de chão como tapetes.

• Ao utilizar produtos químicos na limpeza, seguir o modo de uso expresso no rótulo

e observar se há registro no Ministério da Saúde;

• Manter  os  produtos  de limpeza nas  embalagens originais,  que não devem ser

reaproveitadas.

9. HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES

9.1 Processo de higienização dos utensílios

• Enxaguar, retirando o excesso de sujidades;

• Aplicar detergente na esponja e esfregar todo o utensílio;
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• Retirar o detergente com água corrente;

• Borrifar com álcool 70° ou imersão em água fervente por 5 min.

• Deixar secar naturalmente;

• Guardar em local protegido de insetos e poeira.

9.2 Cuidados básicos

• Os  equipamentos,  móveis  e  utensílios  devem  ser  suficientes  para  atender  as

preparações propostas e o número de alunos;

• Devem estar em adequado estado de conservação: sem ferrugem, gotejamento de

graxa, acúmulo de gelo, etc;

• Lavar os equipamentos logo após o uso;

• Observar se não ficaram restos de alimento ou gordura nos cantinhos;

• Trabalhe organizando as atividades e, a cada etapa, lave a pia, mesas e utensílios;

• Não utilizar os mesmos utensílios (facas e tábuas) que utilizou para o preparo dos

alimentos crus para os cozidos;

9.3 Higienização de panos de prato e esponjas de louça

Os resíduos de alimentos, detergente e água que ficam aderidos à esponja de

louça  e  panos,  tornam  esses  utensílios  ambientes  ideais  para  a  multiplicação  dos

microrganismos,  podendo  promover  a  contaminação  dos  alimentos  quando  não  são

tomados os devidos cuidados:
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• Não deixar  a  esponja  de louça dentro  da  pia,  nem mergulhada em água e/ou

detergente;

• Descartar  a  esponja  no  máximo  após  uma  semana  de  uso,  ou  antes,  se

necessário;

• Os panos de limpeza utilizados na cozinha devem ser trocados a cada 2h, não

excedendo 3h;

• Não usar escovas, esponjas ou similares de metal, lã, palha de aço;

• Não utilizar sabão em barra;

• Secar as mãos com papel toalha, e não em pano de prato ou avental;

• Higienizar  os  panos  e  esponjas  ao  final  do  expediente,  deixando-os  secar

naturalmente;

• Para higienizar os panos de louça,  limpar  esfregando com detergente neutro e

desinfetar através de fervura em água por 15 minutos;

• Para desinfetar as esponjas, ferver por 5 minutos;

9.4 Higienização das lixeiras

• Lavá-las com água, bucha/esponja, escova e sabão;

• Enxaguá-las, deixar escorrer e colocar o saco plástico no interior da lixeira;

• Borrifar com uma solução sanitizante, como hipoclorito de sódio ou álcool 70%.

9.5 Manejo dos resíduos

• Os recipientes devem possuir tampa com acionamento sem contato manual (pedal)

e ser de material de fácil limpeza e desinfecção;

• Separar os resíduos orgânicos (como cascas, restos de alimentos) dos recicláveis 

(papel, plástico, vidro e metal sem maiores sujidades);

• As lixeiras devem ser esvaziadas antes de ficarem cheias demais;
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•  Caixas de papelão devem ser retiradas da cozinha e estoque assim que estiverem

vazias.

• Higienizar adequadamente as mãos todas as vezes que tocar em resíduos.

• Objetos cortantes, quebrados e perfurantes devem ser separados e devidamente 

embalados, de forma a não romper os sacos plásticos.

9.6 Higienização de geladeiras e freezers

• Desligar o equipamento elétrico da tomada;

• Retirar todos os alimentos e deixar as portas abertas;

• Colocar os alimentos em outro equipamento de refrigeração ou cuidar para que

eles permaneçam, no máximo, 30 minutos fora da refrigeração;

• Aguardar o descongelamento;

• Limpar a parte interna e externa com água e sabão;

• Enxaguar com água;

• Borrifar com álcool 70%;

• Fechar a porta, ligar o equipamento e repor os alimentos.

9.7 Controle de temperatura dos equipamentos

• Verificar a temperatura dos equipamentos (geladeira e freezer) no primeiro horário

da manhã.

• Registrar na planilha “Controle de Temperatura de Equipamentos”.

• A temperatura esperada para a geladeira é até 4°C e para o freezer; até -18°C.

• Se a temperatura estiver acima do ideal, adotar uma ação corretiva e registrá-la na

planilha.  São exemplos de ações corretivas: Verificar a vedação das borrachas,

realizar limpeza, manutenção do equipamento. 

9.8 Frequência de higienização de instalações, equipamentos, utensílios
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Periodicidade Instalações, equipamentos, utensílios

Diária Pisos, rodapés, ralos, interruptores, maçanetas, paredes próximas

às bancadas,  pias,  coletores de resíduos,  sanitários,  cadeiras  e

mesas (refeitórios), panos de louça.

Diária ou de acordo

com a necessidade

Equipamentos, utensílios, bancadas e superfícies de manipulação

de alimentos.

Semanal Paredes, portas, janelas, prateleiras (armários), coifa, refrigerador

e congelador, 

Quinzenal Estoque e estrados, caixa de gordura

Mensal Teto ou forro, luminárias, telas, 

Semestral Reservatório de água 

9.8.1 Soluções para desinfecção

Álcool 70%

Solução clorada – Água e cloro:

Diluição de solução clorada a 200 – 250ppm

10ml (1 colher de sopa rasa) de água sanitária para uso geral em 1 litro de água.

10. HIGIENIZAÇÃO DE BICOS E MAMADEIRAS

A Secretaria Estadual da Saúde, através da Portaria N.º 172, de 03 de maio de
2005, regulamentou a seguinte rotina de higienização de bicos e mamadeiras.

• Remover excessos de resíduos individualmente com água corrente;

• Imergir e deixar de molho em solução detergente, conforme recomendações do
fabricante;
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• Lavá-los um a um usando escova apropriada e de uso exclusivo;

• Os bicos devem ser lavados cuidadosamente por dentro e por fora, e virados pelo
avesso para a retirada de qualquer resíduo aderente, certificando-se de que estão
desentupidos;

• Enxaguar com água morna corrente até que estejam limpos e livres de resíduos;

• Ferver por 10 a 15 minutos e após escorrê-los em local apropriado;

• Armazenar em local apropriado;

• Adotar  rotina  de  preparo  de  fórmulas  infantis  e  (lácteas,  sopas  e  papas)  de
crianças  de  0  a  2  anos  diferenciada  daquele  do  preparo  da  alimentação  das
demais crianças, sendo que o prazo para consumo dos produtos do lactário após
manipulados, deverá ser de 12 horas sob refrigeração a 4°C, sendo recomendado
diminuir ao máximo o tempo entre preparação e distribuição, evitando as etapas de
resfriamento e reaquecimento.

• OBS:  informações  sobre  preparo  e  diluição  de  fórmulas  infantis  e  introdução
alimentar, consultar o Informativo Técnico do Berçário.

11. QUALIDADE DA ÁGUA

• As cozinhas devem ser providas de água potável corrente ligada à rede pública;

• Também devem dispor de água quente para a higienização dos utensílios;

• A caixa  d’água  deve  ser  conservada  tampada,  sem  rachaduras,  vazamentos,

infiltrações ou descascamentos;

• A limpeza  da  caixa  d’água  deve  ser  feita  a  cada  seis  meses,  por  empresa

especializada;
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• Deve ser solicitada a comprovação de limpeza e análise da água para a empresa

que executou o serviço.

12. CONTROLE DE PRAGAS

• A dedetização deve ser realizada a cada seis meses nas dependências da cozinha,

refeitório e estoque por empresa especializada;

• Caso haja evidência de presença de roedores  e insetos nos intervalos entre as

dedetizações, solicitar o serviço imediatamente;

• No  momento  da  aplicação  dos  produtos,  deve-se  retirar  louças e  travessas  e

guardá-las em local adequado. 

• Cobrir equipamentos com saco plástico e higienizá-los antes do uso.

• Afastar móveis e equipamentos grandes (freezers e geladeiras) das paredes para

facilitar a aplicação do produto.

• Antes de iniciar o turno no dia seguinte após a aplicação, toda área deverá ser

devidamente higienizada.
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