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CNAE Atividades
8513-9/00 Ensino fundamental
8520-1/00 Ensino médio

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ:

Representante Legal: CPF:

Legenda:
S – Sim;
N – Não;
NA – Não se aplica à atividade desenvolvida;
CF – Conformidade*
*a ser preenchido pelo fiscal no momento da inspeção.

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
CNPJ:
DIRETOR DA UNIDADE:
COORDENADOR DA UNIDADE:
ENTIDADE MANTENEDORA: ( ) Municipal, ( ) Estadual, ( ) Federal, ( ) Particular, ( )
Outras.
Nutricionista:

Legenda:
S – Sim;
N – Não;
NA – Não se aplica à atividade desenvolvida;
CF – Conformidade*
*a ser preenchido pelo fiscal no momento da inspeção.

Resolução Normativa nº001/DIVS/SES/2015

ASPECTOS GERAIS SIM NÂO NA CF
O edifício está adaptado para o atendimento dos alunos portadores de
necessidades especiais?
Apresenta as instalações elétricas com quadro de distribuição, disjuntores
identificados e sem partes expostas?
Possui sistema de combate a incêndios?
Possui procedimentos escritos de encaminhamento para serviços de primeiros
socorros?
Possui lixeiras com saco coletor e tampa no pátio?
Possui depósito de resíduos?
Possui bebedouros na proporção de 1 para cada 50 alunos?



Possui paredes internas e externas lisas, sem saliências, de cores claras e
foscas?
Possui pisos íntegros, impermeáveis e antiderrapantes?
Possui área de lazer coberta com, no mínimo, 30m2?

Possui área de lazer descoberta com, no mínimo, 50 m2?
Possui rotinas escritas para processo de higienização dos ambientes,
bebedouros, corrimãos, sanitários e refeitório?
É respeitada a proibição do uso de produtos fumígenos em ambientes fechados?
Possui área externa e vizinhança livre de focos de insalubridade. Ausência de
lixo, objetos em desuso, animais, insetos e roedores?
No estabelecimento de ensino há cuidados que evitam a proliferação do
mosquito da dengue?
Possui muro ou cerca, proporcionando segurança aos alunos e trabalhadores?
O estabelecimento de ensino possui identificação externa visível?
As escadas possuem corrimão?
As carteiras e mesas estão em bom estado de conservação?
O estabelecimento de ensino possui boa ventilação?
O estabelecimento de ensino possui aparelhos de ar condicionado?
Se positivo no ítem anterior mantem armazenados os contratos de manutenção
e limpeza dos aparelhos de ar condicionado, com os devidos registros das
limpezas?
Há extintores de incêndio em todas as áreas necessárias? Os extintores estão
adequados e dentro do prazo de validade?
Mantem atualizado os certificados de vistoria do corpo de bombeiros?
O estabelecimento de ensino apresenta meios que possibilitam o rápido
escoamento em segurança dos alunos e trabalhadores em caso de emergência?
A iluminação permite uma boa visualização?
Respeita-se o número máximo de 40 alunos por sala (exceto Ed. Infantil)?
Dimensão mínima compatível com o número de alunos (1,302m ou 4m3/aluno)?
Possuem piso antiderrapante, lavável e de fácil limpeza?
Possuem ventilação satisfatória?
Possuem iluminação satisfatória?
Possuem cestos coletores de papéis?
Possuem mobiliários em boas condições e de fácil limpeza?
Possuem carteiras e cadeiras adequadas ergonomicamente?
As salas de aula encontram-se limpas, organizadas e apresentam boa estrutura
física?
Possuem instalações sanitárias separadas por sexo, com acessos
independentes?
Apresentam paredes/pisos de material liso, lavável e impermeável?
Possuem louças sanitárias adaptadas às faixas etárias?
Possuem vasos sanitários na proporção 01 para cada 20 alunos?
Possuem mictórios na proporção de 01 para cada 40 alunos?
Possuem lavatórios na proporção de 01 para cada 40 alunos?
Possuem chuveiros na proporção de 01 para cada 05 alunos quando houver
prática de educação física?
Possui papel toalha, sabonete líquido, lixeira com tampa de acionamento sem
acionamento manual?
Possuem condições de ventilação permanente?
Os sanitários apresentam-se limpos e organizados?
Possui reservatório Cisterna ( ) Caixa d’água ( )
Possui sistema público de abastecimento?
Possui Ponteira/Poço?
Possui fossa, filtro e sumidouro?
O estabelecimento de ensino já possui seu sistema de esgoto ligado à rede
pública de coleta?
Possui local para o acondicionamento dos resíduos junto ao alinhamento frontal,
não obstruindo o passeio público?
Possui contentores com tampa e rodas diferenciados por cores de acordo com o
tipo de lixo?
Utilizam os serviços de coleta do município?
Possuem controle da Carteira de Vacinação dos alunos?
Possuem Alvará do Corpo de Bombeiros?
Possuem Atestados de Saúde Ocupacional dos manipuladores de alimentos?
Possuem Atestado de Saúde Ocupacional dos colaboradores?



Possui Registro de limpeza e desinfecção da caixa de água realizado por
empresa especializada (com alvará sanitário)?
Possui Certificado de desinsetização e desratização?
Possui Registro da manutenção e limpeza do sistema de climatização ou PMOC,
quando acima de 60.000 BTUs?
Possui PCMSO (Prog. Contr. Médico Saúde Ocupacional) dos funcionários?

COZINHA, REFEITÓRIO E CANTINA

Acesso controlado, independente e sem comunicação direta com instalações
sanitárias?
Piso, paredes e teto lisos, laváveis, impermeáveis e íntegros?
Ventilação adequada (renovação do ar e manutenção do ambiente livre de
fungos, gases, fumaça, pós, partículas em suspensão, condensação de vapores,
etc.)?
Iluminação proporciona a visualização de forma que as atividades sejam
realizadas sem comprometer a higiene?
Luminárias localizadas sobre a área de preparação dos alimentos protegidas
contra explosão e quedas acidentais?
Ambiente limpo e organizado?
As portas, janelas e sistema de exaustão das áreas de armazenamento e
preparo possuem telas milimetradas para impedir o acesso de vetores e pragas
urbanas. As telas são removíveis para facilitar a limpeza periódica?
Ambiente livre de materiais estranhos/em desuso e animais?
Utensílios laváveis, impermeáveis e íntegros?
Lavatório exclusivo para as mãos, com sabonete líquido anti-séptico ou
sabonete líquido e produto anti-séptico e toalhas de papel não reciclado ou outro
sistema para secagem das mãos. Lixeiras com tampa e acionadas sem contato
manual?
Os paletes, estrados e prateleiras de material liso, resistente, impermeável e
lavável?
Os equipamentos, móveis e utensílios são mantidos em adequando estado de
conservação?
Manutenção programada e periódica dos equipamentos e utensílios, mantendo
registro da realização dessas operações?
As caixas de gordura e esgoto possuem dimensão compatível ao volume de
resíduos, localizadas fora da área de preparação e armazenamento de alimentos
e em adequado estado de conservação e funcionamento?
Lixeiras com tampa e acionadas sem contato manual?
Canudos embalados individualmente?
Saneantes com registro no Ministério da Saúde e guardados em local reservado
a este fim?
As instalações sanitárias e vestiários não se comunicam diretamente com a área
de preparação e armazenamento de alimentos ou refeitórios, sendo mantidos
organizados e em adequado estado de conservação?
Controle químico executado por empresa especializada e mantido registro da
operação?
Reservatório de água edificado e/ou revestido, livre de rachaduras, vazamentos,
infiltrações, descascamentos, etc., devidamente tampado?
Reservatório de água higienizado em um intervalo máximo de seis meses por
empresa especializada (com alvará sanitário)?
Utilizada somente água potável para manipulação de alimentos. Não utiliza água
de poço.
O gelo é fabricado a partir de água potável, mantido em condição higiênico-
sanitária que evite sua contaminação?
Resíduos frequentemente coletados e estocados em local fechado e isolado da
área de preparação e armazenamento?
Controle de saúde registrado. Manipuladores possuem Atestado de Saúde
Ocupacional (ASO) ou carteira de saúde em dia?
Uniformes compatíveis à atividade, conservados e limpos?
Cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro acessório. Unhas curtas
e sem esmalte ou base. Durante a manipulação, são retirados todos os objetos
de adorno pessoal (anel, relógio, corrente, etc.)?
Supervisionados e capacitados periodicamente em higiene pessoal,
manipulação higiênica e doenças transmitidas por alimentos. Capacitação
comprovada mediante documentação?



Ausência de bebidas alcoólicas, refrigerantes, sucos artificiais, salgadinhos e
pipocas industrializadas?
Produtos dentro do prazo de validade?
Produtos armazenados de acordo com a recomendação do fabricante?
Quando as matérias-primas não são totalmente utilizadas, são identificadas com
as informações: produto, data de fracionamento e prazo de validade após a
abertura ou retirada da embalagem original?
Os produtos utilizados na higienização dos alimentos são regularizados pelo
Ministério da Saúde?
O descongelamento é efetuado em condições de refrigeração ou em forno de
microondas quando o alimento for preparado imediatamente?
O refeitório é mantido organizado e limpo?
Os equipamentos, móveis e utensílios disponíveis nessas áreas são compatíveis
com as atividades, em número suficiente e em adequado estado de
conservação?
Não são utilizadas sobras ou restos de alimentos que já tenham sido servidos?
O local não possui os seguintes itens: bebidas com quaisquer teores alcoólicos;
balas, pirulitos e gomas de mascar; refrigerantes e sucos artificiais; salgadinhos
industrializados; salgados fritos; e pipocas industrializadas?
O local possui a disposição dos alunos dois tipos de frutas sazonais?
O local possui mural de um metro de altura por um metro de comprimento, fixado
em local visível, para divulgação de assuntos relacionados com a área
alimentícia?
A cantina tercerizada possui Alvará Sanitário?
O serviço de alimentação dispõe de Manual de Boas Práticas?
O serviço de alimentação dispõe e implementa os Procedimentos Operacionais
Padronizados (POP) relacionados aos seguintes itens:
a) Higienização de instalações, equipamentos e móveis;
b) Controle integrado de vetores e pragas urbanas;
c) Higienização do reservatório;
d) Higiene e saúde dos manipuladores.
Esses documentos estão disponíveis aos funcionários e à autoridade sanitária,
quando requerido?

DATA: ____/_____/______.



AUTODECLARAÇÃO

Declaro estar ciente das normas sanitárias vigentes para a atividade pretendida e me comprometo ao
cumprimento das mesmas, assegurando a qualidade dos produtos e/ou serviços oferecidos. Declaro ainda,
que as informações aqui prestadas são expressão da verdade e que o preenchimento deste roteiro com
informações falsas constitui infração sanitária, estando sujeito às sanções cabíveis.

_____________________________________________
Assinatura Representante Legal

________________________
CPF

_____________________________________________
Assinatura Responsável Técnico

_______________
Nº de inscrição do respectivo Conselho de Classe


