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Vigilância Sanitária 

 Lei  Federal 8.080 de 19 de setembro de 1990 

§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz 

de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, 

abrangendo: 

        I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, 

se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e 

processos, da produção ao consumo; e 

        II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta 

ou indiretamente com a saúde. 



Risco Sanitário 

Risco sanitário é a probabilidade que os produtos 

e serviços têm de causar efeitos prejudiciais à 

saúde das pessoas e das coletividades. 

 



Licenciamento 

Conforme o Art. 10, Inc. IV da Lei Federal 6.437 de 20 de 
agosto de 1977 são infrações sanitárias: 

Extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, 
purificar, fracionar, embalar ou reembalar, importar, 
exportar, armazenar, expedir, transportar, comprar, vender, 
ceder ou usar alimentos, produtos alimentícios, 
medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos 
dietéticos, de higiene, cosméticos, correlatos, embalagens, 
saneantes, utensílios e aparelhos que interessem à saúde 
pública ou individual, sem registro, licença, ou autorizações 
do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto 
na legislação sanitária pertinente:  

Pena - advertência, apreensão e inutilização, interdição, 
cancelamento do registro, e/ou multa. 



Licenciamento 

Documentação necessária: 

Requerimento;  

Contrato Social; 

CNPJ atualizado; 

ART Bombeiro; 

Imposto de Renda atualizado; 

Taxa de Vigilância Sanitária; 

Em caso de terceirização de serviços contrato de 
terceirização e licença sanitária do prestador; 



Licenciamento 

Documentação necessária: 

Certificado de controle de pragas; 

Laudo de análise de água; 

Relatório de limpeza e higienização dos 

reservatórios de água; 

Certificado de Responsabilidade Técnica. 



Pontos Críticos 

Controle Integrado de Pragas 

• Limpeza e Higienização do estabelecimento; 

• Barreira Física; 

• Gerenciamento adequado dos resíduos; 

• Controle Químico. 



 



Pontos Críticos 

Manipuladores 

• Uniforme Completo ; 

• Curso de Boas Práticas em Manipulação de 

Alimentos; 

• Ausência de adornos; 

• Ausência de bigodes, barba; 

• Atestado de Saúde Ocupacional. 

 



 



 



Pontos Críticos 

Área de Recepção de Gêneros 

• Limpeza e Higienização frequente da área; 

• Paletes para disposição dos gêneros; 

• Controle de prazo de validade e características 

dos produtos e embalagens; 

• Segregação por tipo; 

• Verificação e Registro de temperatura; 

• Área de Recepção ≠ Depósito. 



Pontos Críticos 

Organização dos Depósitos 

• Limpeza e Higienização dos depósitos; 

• Segregação; 

• Controle de prazo de validade e características 

dos produtos e embalagens; 



Pontos Críticos 

Organização das Câmaras Frias 

• Limpeza e Higienização das câmaras; 

• Segregação por tipo; 

• Controle de prazo de validade e características 

dos produtos e embalagens; 

• Manutenção das câmaras; 

• Verificação e Registro de temperatura; 

• Observar a capacidade dos equipamentos. 





Pontos Críticos 

Açougue 

• Limpeza e Higienização frequente da área e 
equipamentos; 

• Manutenção de piso, parede e bancadas; 

• Controle de prazo de validade e características dos 
produtos e embalagens; 

• Segregação por tipo; 

• Verificação e Registro de temperatura; 

• Verificar registro dos produtos; 

• Barreira física; 

• Só realizar manipulação na presença do consumidor. 



Pontos Críticos 

Padaria 

• Limpeza e Higienização frequente da área e 

equipamentos; 

• Manutenção de piso, parede e bancadas; 

• Controle de prazo de validade e características 

dos produtos e embalagens; 

• Fluxo adequado; 

• Barreira física; 

• Rotulagem. 



Legislação 

Lei Federal 6.437/77 

RDC 216/04 

Decreto Estadual 20.786/98 

Lei Municipal 159/91 

Lei Municipal 253/08 

Lei Municipal 250/08 
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