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1. DA ORGANIZAÇÃO  

1.1. Projeto “Selo de Boas Práticas” é uma iniciativa do Conselho de Alimentação Escolar 

(CAE) do município de Caucaia-CE. 

2. DO OBJETO  

2.1. DO OBJETO GERAL Avaliar a estrutura e as condições higiênico-sanitárias das 

cozinhas das UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UANs, quanto a higiene, 

manipulação e preparo da alimentação escolar.  

2.2. DO OBJETO ESPECÍFICO  

2.2.1 Avaliar higiene pessoal das merendeiras;  

2.2.2 Avaliar higiene do ambiente;  

2.2.3 Verificar armazenamento dos alimentos;  

2.2.4 Avaliar a estrutura física da área de preparo.  

3. DO PROJETO  

3.1. O objetivo do SELO DE BOAS PRÁTICAS é certificar que a cozinha escolar cumpre 

com os requisitos previstos no Regulamento Técnico de Boas Práticas para o Serviço de 

Alimentação, disposto na RDC Anvisa nº 216, de 15 de setembro de 2004. Além de 

reconhecer que o local é adequado ao preparo e fornecimento da alimentação, também irá 

valorizar o papel dos manipuladores de alimentos na oferta de uma alimentação segura, 

saudável e saborosa.  

3.2 As cozinhas serão avaliadas em visita in loco específica para essa finalidade nos meses: 

FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E 

NOVEMBRO. 

3.3 A avaliação será realizada pelos membros do CAE, mediante visita in loco e 

preenchimento de LISTA DE VERIFICAÇÃO próprio para esse fim.  

4. CRITÉRIOS 

4.1. A pontuação do projeto obedecerá ao definido abaixo:  

4.1.1 Nota 0 (não atende aos requisitos avaliados);  

4.1.2 Nota 10 (atende a todos os requisitos avaliados);  

4.1.3 NA – não aplica aos requisitos avaliados 

 



5. DA CERTIFICAÇÃO 

5.1. Com base na verificação in loco das condições estruturais e higiênico-sanitárias da 

cozinha será elaborado parecer recomendando ao órgão colegiado a certificação do local. 

6. DA VALIDADE DO SELO 

6.1. O SELO terá validade de 1(um) ano, a contar da data de aprovação do órgão colegiado 

do CAE. Após a data, uma nova visita será realizada, mantidas as condições será proposto 

a renovação do SELO.  

7. REQUISITOS 

7.1. LISTA DE VERIFICAÇÃO APLICADA NA VISITA 

REQUISITOS NOTA 10 NOTA 0 N/A 

Área externa livre de focos de insalubridade, de objetos em desuso 
ou estranhos ao ambiente, de vetores e outros animais no pátio e 
vizinhança; de focos de poeira; de acúmulo de lixo nas imediações, 
de água estagnada, dentre outros. 

   

Estrutura física projetada de forma a possibilitar um fluxo ordenado 
e sem cruzamentos em todas as etapas da preparação de 
alimentos.  

   

O acesso às instalações deve ser controlado e independente, não 
comum a outros usos. 

   

O dimensionamento da cozinha e das instalações compatível com 
as operações.  

   

Instalações físicas como piso, parede e teto possuem revestimento 
liso, impermeável e lavável. São mantidos íntegros, conservados, 
livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, 
bolores, descascamentos, dentre outros e não devem transmitir 
contaminantes aos alimentos. 

   

Sistema de drenagem dimensionado adequadamente, sem 
acúmulo de resíduos. Drenos, ralos sifonados e grelhas colocados 
em locais adequados de forma a facilitar o escoamento e proteger 
contra a entrada de baratas, roedores etc. 

   

As aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação 
de alimentos, inclusive o sistema de exaustão, devem ser providas 
de telas milimetradas para impedir o acesso de vetores e pragas 
urbanas. As telas devem ser removíveis para facilitar a limpeza 
periódica. 

   

Área de preparo e armazenamento livre de objetos em desuso ou 
estranhos ao ambiente. Local livre da presença de animais. 

   

Iluminação da área de preparação adequada as atividades. 
Luminárias protegidas contra explosão e quedas acidentais. 

   

Instalações elétricas embutidas ou protegidas em tubulações 
externas e íntegras de tal forma a permitir a higienização dos 
ambientes. 

   

A ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção do 
ambiente livre de fungos, gases, fumaça, pós, partículas em 
suspensão, condensação de vapores dentre outros que possam 
comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento. O fluxo 
de ar não deve incidir diretamente sobre os alimentos. 

   

As instalações sanitárias e os vestiários não devem se comunicar 
diretamente com a área de preparação e armazenamento de 
alimentos ou refeitórios. 

   



Instalações, equipamentos, móveis e utensílios mantidos em 
condições higiênico-sanitárias apropriadas.  

   

Materiais e produtos 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. 

   

Edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios livres 
de vetores e pragas urbanas.  

   

Existência de 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 dos mesmos. 

   

O reservatório de água em adequado estado de conservação e 
higiene, devendo estar devidamente tampado. 

   

Lixeira para deposição dos resíduos das áreas de preparação de 
alimentos dotados de tampas acionadas sem contato manual, 
identificados e íntegros, de fácil higienização e transporte, em 
número e capacidade suficientes para conter os resíduos. 

   

Manipulador livre de lesões ou sintomas de enfermidades que 
possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos 
alimentos. 

   

Higiene pessoal adequada do manipulador de alimentos, 
apresentando-se com uniforme compatível à atividade, 
conservados e limpos. 

   

Manipulador 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. afixados  

   

Cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta 
lavagem e antissepsia das mãos e demais hábitos de higiene, em 
locais de fácil visualização. 

   

Manipulador não fuma ou pratica outros atos que possam 
contaminar o alimento, durante o desempenho das atividades. 

   

Manipulador mantém cabelos presos e protegidos por redes, 
toucas ou outro acessório apropriado para esse fim, 
não sendo permitido o uso de barba. As unhas são mantidas curtas 
e sem esmalte ou base. Durante a manipulação, são retirados 
todos os objetos de adorno pessoal e a maquiagem. 

   

Supervisão da higiene pessoal e das demais atividades do 
manipulador. 

   

Existência de área exclusiva para armazenar dos gêneros 
alimentícios da merenda escolar. 

   

As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens são 
armazenados em local limpo e organizado. São adequadamente 
acondicionados e identificados, sendo que sua utilização deve 
respeitar o prazo de validade. 

   

Área de armazenamento dos alimentos é livre de objetos, dentre 
outros materiais. 

   

As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens 
armazenados sobre paletes, estrados e ou prateleiras, 
respeitando-se o espaçamento mínimo necessário para garantir 
adequada ventilação, limpeza e, quando for o caso, desinfecção 
do local. Os paletes, estrados e ou prateleiras devem ser de 
material liso, resistente, impermeável e lavável. 

   

As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens utilizados 
para preparação do alimento são mantidos em condições 
higiênico-sanitárias adequadas e em conformidade com a 
legislação específica. 

   

 



O quantitativo de funcionários, equipamentos, móveis e ou 
utensílios disponíveis devem ser compatíveis com volume, 
diversidade e complexidade das preparações alimentícias. 

   

Quando os alimentos não são consumidos em sua totalidade, são 
adequadamente acondicionados e identificados com, no mínimo, 
as seguintes informações: designação do produto, data de 
fracionamento e prazo de validade após a abertura ou retirada da 
embalagem original. 

   

Os alimentos consumidos in natura (frutas) são submetidos a 
processo de higienização a fim de reduzir a contaminação 
superficial.  

   

As áreas de exposição do alimento preparado e de consumação 
ou refeitório são mantidas organizadas e em adequadas condições 
higiênico-sanitárias.  

   

Os equipamentos, móveis e utensílios disponíveis nessas áreas 
devem ser compatíveis com as atividades, em número suficiente e 
em adequado estado de conservação. 

   

Os produtos utilizados na higienização dos alimentos devem estar 
regularizados no órgão competente do Ministério da Saúde e 
serem aplicados de forma a evitar a presença de resíduos no 
alimento preparado. 

   

Os utensílios utilizados no manuseio, preparação e consumação 
do alimento, devem ser  devidamente higienizados, sendo 
armazenados em local protegido. 

   

 

8. SELO DE BOAS PRÁTICAS 

8.1.MODELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



8.2. MODELO DE CERTIFICADO DE ATESTO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICAS 

 


