
GELSON DE AZEVEDO ALMEIDA
VICE-PREFEITO

Poder Executivo
Ano XV        Nº 4625     SEXTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2017

JOÃO FERREIRA NETO
PREFEITO

   S E C R E T A R I A S 

Poder Legislativo

Sumário

Amilton Machado Domingues
1º VICE PRESIDENTE

Giovani Leite de Abreu
2° VICE PRESIDENTE

Carlos Roberto Rodrigues
1º SECRETÁRIO

João Dantas de Mello
2ª SECRETÁRIO

CÂMARA DE VEREADORES

Atos do Prefeito......................................................................2 a 4
Secretaria Municipal de Educação........................................5 a 92
Secretaria Municipal de Administração......................................92
Junta Administrativa de Recursos de Infrações........................93
Poder Legislativo..............................................................94 a 95

            SECRETÁRIO DE GOVERNO E COORDENAÇÃO GERAL
            Gelson de Azevedo Almeida

            SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
           Ivan Mendes Silva

PROCURADOR GERAL
Helio Natalino Soares Pereira

SECRETÁRIO  DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Alexandre Victorino de Oliveira

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 
Bruno Barbosa Correia 

SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
Roberta Ferreira de Queiroz

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, TRANSPORTE, 
DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO E ORDEM URBANA

Francisco D’Ambrosio

SECRETÁRIO DE TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Djailto Barbosa de Melo

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Márcia Fernandes Lucas

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
Marco Aurélio Sampaio Leite

SECRETÁRIO DE OBRAS, HABITAÇÃO, AMBIENTE E DEFESA CIVIL
Antônio José Raymundo Sobrinho

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E IGUALDADE RACIAL
Wagner Dias Bastos

DAVI PERINI VERMELHO
PRESIDENTE 

DIÁRIO OFICIAL 
da Cidade de São João de Meriti



São João de Meriti
Sexta-feira, 17 de março de 2017
Ano XV   N° 4625 2 DIÁRIO OFICIAL 

da Cidade de São João de Meriti

DIÁRIO OFICIAL 
da Cidade de São João de Meriti
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PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO

Reclamações sobre publicações - Deverão ser dirigidas à Sub-
secretaria de Governo.  Av. Presidente Lincoln, 899 - Vilar dos 

Teles, 2º andar - Cep 25555-200 - Telefax 3755-0416.

Prefeitura de São João de Meriti 
Subsecretaria de Governo 

P O R T A R I A Nº 3140/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

P O R T A R I A Nº 3133/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

E X O N E R A R, a contar de 12 de fevereiro de 2017, SAVANA 
MARIA DE FREITAS - Matrícula nº 12734, do Cargo em Comissão 
de Superintendente de Políticas para a Qualidade de Vida e Desen-
volvimento Sustentável, Símbolo ST, da Secretaria Municipal de 
Obras, Habitação, Ambiente e Defesa Civil.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                       

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 2781/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, MARILURDES 
BAPTISTA RONQUE - Matrícula nº 12600, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assessor Administrativo de Unidades de Saúde, 
Símbolo CCAUS, da Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 07 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3141/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 13 de fevereiro de 2017, FLAYZA 
RAYANNE DE ARAUJO SILVA - Matrícula nº 12732, para exercer 
o Cargo em Comissão de Superintendente de Territorio, Símbolo 
ST, da Secretaria Municipal de Captação de Recursos, Urbanismo 
e Habitação.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                            

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3143/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 13 de fevereiro de 2017, DIRCEU ERY 
RODRIGUES MACIEL - Matrícula nº 12733, para exercer o Cargo 
em Comissão de Superintendente de Regularização Fundiária e 
Projetos Habitacionais, Símbolo ST, da Secretaria Municipal de 
Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

N O M E A R, a contar de 13 de fevereiro de 2017, SAVANA 
MARIA DE FREITAS - Matrícula nº 12734, para exercer o Cargo 
em Comissão de Superintendente de Trabalho Social, Símbolo 
ST, da Secretaria Municipal de Captação de Recursos, Urbanismo 
e Habitação.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3161/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, IGOR NOVO 
SILVA - Matrícula nº 12753, para exercer o Cargo em Comissão 
de Chefe do Departamento de Atendimento ao Contribuinte - 
Posturas, Símbolo CCAT, da Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3159/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, JAIRO PA-
ZZINI - Matrícula nº 12751, para exercer o Cargo em Comissão 
de Coordenador de Gestão e Fiscalização do ISS, Símbolo CE, da 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3163/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, ROBERTA 
REIS VIEIRA DOS SANTOS - Matrícula nº 79594, para exercer 
o Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3162/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, ELIAS SI-
QUEIRA DE LIMA - Matrícula nº 79593, para exercer o Cargo 
Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-V, da Secretaria Municipal 
de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3160/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, NELMA DIAS 
DE PAULA - Matrícula nº 12752, para exercer o Cargo em Comis-
são de Coordenador de Gestão e Programas Fiscal, Símbolo CE, da 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3112/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

E X O N E R A R, a contar de 12 de fevereiro de 2017, VANIA 
MARIA MACIEL - Matrícula nº 99829, do Cargo em Comissão 
de Subsecretário Executivo de Governo, Símbolo SS, da Secretaria 
Municipal de Governo e Coordenação Geral.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                               

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO
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P O R T A R I A Nº 3164/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, PRISCILA 
FERREIRA DO AMARAL - Matrícula nº 79595, para exercer o 
Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3165/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, PRISCILA 
SALGADO VALENTIM - Matrícula nº 79596, para exercer o 
Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3167/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, DANIELLE 
DA SILVA RODRIGUES  - Matrícula nº 79597, para exercer o 
Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3166/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, DIRCE DE 
FARIAS SANTOS - Matrícula nº 12754, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAGS, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3172/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, ADRIANA DO 
NASCIMENTO ESTEVES - Matrícula nº 12757, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAGS, 
da Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3173/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, CLAUDIA 
ROZENDO LEITE SANTOS - Matrícula nº 79600, para exercer 
o Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3168/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, MIGUEL 
VIANA MARINS JUNIOR - Matrícula nº 79598, para exercer o 
Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3169/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, MARCOS DE 
PAULA COSTA  - Matrícula nº 12755, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAGS, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3171/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, ANA PAULA 
DA SILVA DE SOUZA - Matrícula nº 12756, para exercer o Car-
go em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAGS, da 
Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3170/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, MAGDA 
HELENA SENA VIANNA  - Matrícula nº 79599, para exercer o 
Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3175/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, JULIO CESAR 
SOARES JUNIOR - Matrícula nº 12758, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor Especial da Saúde, Símbolo CCAES, da 
Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3174/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, MARIA APA-
RECIDA DA SILVA PEIXOTO - Matrícula nº 79601, para exercer 
o Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-I, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO
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P O R T A R I A Nº 3176/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, JESSICA UR-
SULA DUARTE BERNARDO - Matrícula nº 12759, para exercer 
o Cargo em Comissão de Assessor de Supervisão, Símbolo CCATE, 
da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3177/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, ALINE LOPES 
SCARPINI - Matrícula nº 12760, para exercer o Cargo em Comis-
são de Assessor de Supervisão, Símbolo CCATE, da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3179/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, SUSANA DE 
SOUZA ANDRADE - Matrícula nº 12762, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor de Serviços Gerais das Unidades Escolares, 
Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                    

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3178/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, MONIQUE AL-
VES DOS SANTOS - Matrícula nº 12761, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor de Serviços Gerais das Unidades Escolares, 
Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                               

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3300/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 13 de fevereiro de 2017, ALEXSANDER 
FERNANDES SILVA - Matrícula nº 12049, para exercer o Cargo 
em Comissão de Superintendente de Imprensa, Símbolo ST, da 
Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Geral.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 13 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3180/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, MARIA JOSE 
BONFIM DAVID - Matrícula nº 12763, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor de Serviços Gerais das Unidades Escolares, 
Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3181/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, RODRIGO 
GOMES PUCENTE - Matrícula nº 12764, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assessor de Serviços Gerais (Infraestrutura), 
Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                         

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3183/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, GENILSON 
DE CARVALHO SANT´ANNA - Matrícula nº 12766, para exercer 
o Cargo em Comissão de Assessor de Inspeção das Unidades Es-
colares, Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3182/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2017, HUGO CESAR 
PEREIRA - Matrícula nº 12765, para exercer o Cargo em Comissão 
de Assessor de Inspeção das Unidades Escolares, Símbolo CCAGE, 
da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de março de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

DECRETO MUNICIPAL Nº 5959/17

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEME Nº 01/2017 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos do disposto no Art. 54 da Lei 
Orgânica do Município, e CONSIDERANDO o Processo TCE-RJ 
nº 303.456-4 (Relatório de Auditoria Governamental nº 432/15), as 
Determinações e Recomendações constantes no Processo TCE-RJ 
nº 216.335-8/2016 e a Recomendação MPRJ nº 12/2017;
CONSIDERANDO a necessidade de consolidar normativos ad-
ministrativos que encontram-se em separado, de reformular e de 
inserir novas orientações aos agentes públicos responsáveis pela 
execução do Programa de Alimentação Escolar (PAE) no município;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar e normatizar os 
procedimentos de planejamento do PAE; 
CONSIDERANDO a necessidade de implantar nas escolas mu-
nicipais procedimentos operacionais padronizados e a verificação 
das boas práticas da alimentação escolar nos espaços de armazena-
mento, preparo dos gêneros e distribuição dos gêneros; e 
CONSIDERANDO ainda a necessidade de estabelecer normas téc-
nicas e administrativas de gestão, recebimento, controle, fiscalização 
e avaliação do Programa.

DECRETA:

Art. 1º- Fica aprovada a Instrução Normativa SEME nº 01/2017, de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, que dispõe 
sobre as normas e procedimentos técnicos, administrativos, de 
planejamento, aquisição, controle, fiscalização e avaliação para a 
execução do Programa de Alimentação Escolar (PAE) nas Unidades 
Escolares da Rede Municipal e Entidades Conveniadas, que segue 
anexa como parte integrante do presente decreto.

Art. 2º- Caberá à Secretaria Municipal de Educação e a cada Uni-
dade Escolar Municipal e Municipalizada a divulgação da Instrução 
Normativa ora aprovada.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
São João de Meriti, 16 de março de 2017.

JOÃO FERREIRA NETO
-PREFEITO-
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEME Nº 01/2017

“Dispõe sobre as normas e procedimentos técnicos, adminis-
trativos, de planejamento, aquisição, controle, fiscalização e 

avaliação para a execução do Programa de Alimentação Escolar 
(PAE) nas Unidades Escolares da Rede Municipal e Entidades 

Conveniadas.” 

Versão: 01
Aprovação em: 16/03/2017
Ato de aprovação: Decreto Municipal nº 5959/2017
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação e o Setor 
de Nutrição Escolar

CAPÍTULO I
DA BASE LEGAL

Art. 1º- Esta Instrução Normativa (IN) tem como fundamento o 
Processo TCE-RJ nº 303.456-4 (Relatório de Auditoria Governa-
mental nº 432/15), as Determinações e Recomendações constantes 
no Processo TCE-RJ nº 216.335-8/2016, a Recomendação MPRJ 
nº 12/2017 e as seguintes legislações: Resolução - RDC ANVISA 
nº 275, de 21 de outubro de 2002 - Dispõe sobre o Regulamento 
Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados 
aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos 
e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabe-
lecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos, Resolução 
- RDC ANVISA nº 216, de 15 de setembro de 2004 - Dispõe sobre 
Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimenta-
ção, Portaria MS/MEC nº 1.010, de 08 de maio de 2006 - Institui as 
diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de 
Educação Infantil, Fundamental e Nível Médio das redes públicas e 
privadas, em âmbito nacional, Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 
- Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa 
Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as 
Leis n os 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro 
de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da 
Medida Provisória n o 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei 
n o 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá providências, Resolução nº 
465, 23 de Agosto de 2010 do Conselho Federal de Nutricionistas, 
Resolução/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 - Dispõe sobre o 
atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica 
no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, 
Lei Federal nº 12.982, de 28 de maio de 2014- Altera o Art. 12 
da Lei Federal nº 11.947 de 16 de junho de 2009 para determinar 
provimento de alimentação escolar adequada aos alunos portadores 
de estado ou condição de saúde específica e Resolução/FNDE nº 
04, de 02 de abril de 2015- Altera a redação dos Arts. 25 à 32 da 
Resolução/FNDE nº 26/2013, bem como

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE

Art.2º- Estabelecer as normas e procedimentos técnicos, administra-
tivos, de planejamento, aquisição, controle, fiscalização e avaliação 
para a execução do Programa de Alimentação Escolar (PAE) nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal e Entidades Conveniadas, 
na forma da gestão centralizada do Programa.

CAPÍTULO III
DO OBJETIVO E DA CLIENTELA DO PROGRAMA

Art. 3º- O Programa de Alimentação Escolar (PAE) no Município 
de São João de Meriti/RJ tem como objetivo contribuir para o cres-
cimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 
rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis 
dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricionais e 
da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais 
durante o período letivo.
Art. 4º- O Programa atenderá anualmente de forma universal, os 
alunos matriculados nas modalidades de ensino da educação básica 
(creche, pré-escola, ensino fundamental, educação de jovens e adul-
tos e educação especial), em conformidade com o Censo Escolar 
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio 
Teixeira – INEP, do ano anterior ao do atendimento.

CAPÍTULO IV
DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Art. 5º- Os cardápios serão elaborados de modo a promover hábitos 
alimentares saudáveis, respeitando-se a cultura local, e de preferên-
cia composto por produtos básicos, dando prioridade, dentre esses 
aos produtos “in natura” e conforme o disposto nos Arts. 14 à 17 
da Resolução acima citada.
Art. 6º- Os cardápios a serem servidos nas escolas da rede muni-
cipal de ensino serão elaborados pela equipe de nutricionistas do 
Setor de Nutrição Escolar da Secretaria Municipal de Educação, 
devidamente habilitados (as), seguindo as orientações legais do 
FNDE, CFN e ANVISA.
§ 1º- Os mesmos deverão ser planejados até o término do primeiro 
trimestre do ano letivo em curso e a aquisição será para atender 
em média, às necessidades nutricionais estabelecidas na forma do 
disposto no Anexo III da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
§ 2º- Na equipe de nutricionistas de que trata este artigo, haverá um 
responsável técnico cadastrado no FNDE na forma estabelecida no 
Anexo II da Resolução supra mencionada.
Art. 7º- Deverão ser utilizados no mínimo, 70% (setenta por cento) 
dos recursos financeiros destinados ao PNAE, na aquisição dos 
produtos básicos.
Art. 8º- Os cardápios alternativos deverão atender aos alunos com 
necessidades nutricionais específicas em virtude de estado ou de 
condição de saúde específica, tais como doença celíaca, diabetes, 
hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares, dentre 
outras.
Art. 9º- Os alunos beneficiados pelo PAE que necessitam de 
alimentação escolar especial deverão passar por avaliação e reco-
mendações médicas e apresentar atestado médico que comprove o 
estado ou condição de saúde.
§ 1º- Estes cardápios serão elaborados pela nutricionista (RT) do 
Programa.
§ 2º- As escolas municipais e conveniadas beneficiadas pelo PAE, 
até o término de cada ano letivo, deverão encaminhar por “Ofício” 
ao Setor de Nutrição Escolar, a documentação dos alunos de que 
trata o caput, para fins de elaboração dos cardápios e do Projeto 
Básico.
§ 3º- Os gêneros serão adquiridos e fornecidos conforme disposto 
no Art. 4º, observando-se a periodicidade constante no Projeto.
Art. 10º- A escola municipal ou conveniada, poderá adotar cardápio 
alternativo aprovado por nutricionista da Secretaria Municipal de 
Educação, em decorrência de situações excepcionais como falta de 
água, luz, gás, obras no prédio escolar e outras situações justificá-
veis, na forma do Anexo II C.

CAPÍTULO V
DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Art. 11- O Projeto Básico da aquisição dos gêneros perecíveis e 
não perecíveis deverá ser elaborado pelas nutricionistas do setor de 
alimentação escolar e responsável técnico (a) RT do Programa, e 
submetido à apreciação e aprovo da Secretaria Municipal de Edu-
cação, até o término do primeiro semestre do ano letivo em curso.
§ 1º- Deverão ser utilizados no PAE os gêneros alimentícios básicos 
de modo a respeitar as referências nutricionais, os hábitos alimenta-
res, a cultura alimentar da localidade e pautar-se na sustentabilidade, 
sazonalidade e diversificação agrícola da região e na alimentação 
saudável e adequada.
§ 2º- Como disposto na Lei n° 11.947/2009, gêneros alimentícios 
básicos são aqueles indispensáveis à promoção de uma alimentação 
saudável.
Art. 12- A aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do PAE, 
deverá obedecer ao cardápio planejado pelo nutricionista (RT) e 
quantidade “per capita”, observando o cumprimento dos Arts. 24 
à 32 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e Resolução CD/FNDE 
nº 04/2015.
Art. 13- É vedada a aquisição de bebidas com baixo valor nutricional 
tais como refrigerantes e refrescos artificiais, bebidas ou concen-
trados à base de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos para 
consumo e outras bebidas similares.
Art. 14- O processo de aquisição de gêneros alimentícios para 
o PNAE deverá ser realizado por meio de licitação pública, nos 
termos da Lei nº 8.666/1993 ou da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, ou, ainda, por dispensa do procedimento licitatório, nos 
termos do art. 14 da Lei nº 11.947/2009, no decorrer do segundo 

semestre letivo e concluído tempestivamente antes início do ano 
letivo subsequente.
Art. 15- Constará obrigatoriamente no processo licitatório e no 
respectivo edital de aquisição dos gêneros alimentícios, o Projeto 
Básico elaborado pelo (a) RT, contendo a especificação clara dos 
gêneros perecíveis e não perecíveis a serem adquiridos, quantidades, 
justificativa para a quantidade demandada e demonstração técnica 
quantitativa.
§ Único- Constará no edital de licitação a obrigatoriedade da(s) 
empresa(s) contratada(s) em cumprir rigorosamente o fornecimento 
da pauta de gêneros do cardápio oficial e alternativo elaborado 
para o Programa, sob pena de multa diária pelo descumprimento.

CAPÍTULO VI
DA GESTÃO DO PROGRAMA

Art. 16- A forma de gestão do Programa será centralizada, que 
consiste na aquisição de gêneros alimentícios através de processos 
licitatórios, conforme legislação em vigor e que serão distribuídos 
às unidades escolares beneficiadas pelo Programa.
§ Único- A aquisição dos gêneros alimentícios na forma centra-
lizados será executada pela Prefeitura Municipal de São João de 
Meriti, através da Secretaria Municipal de Educação, de acordo 
com o planejamento dos cardápios para o período, e orientada pela 
Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013.

TÍTULO I
DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA E DAS SUAS COM-
PETÊNCIAS

Art. 17- Participam do PAE: 

I – O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, 
Autarquia Federal vinculada ao MEC, responsável por: 
a) Coordenar o PNAE, estabelecendo as normas gerais de planeja-
mento, execução, controle, monitoramento e avaliação do Programa, 
bem como transferir recursos financeiros exclusivos para a compra 
de gêneros alimentícios à Prefeitura Municipal, com base no número 
de alunos registrados no Censo Escolar.

II –Secretaria Municipal de Educação-SEME, órgão central, res-
ponsável por:
a) Planejar, coordenar, executar e supervisionar todas as ati-
vidades relacionadas à alimentação escolar nas escolas municipais 
e conveniadas; 
b) Instruir e nortear a execução dos trabalhos dos profis-
sionais manipuladores de alimentos e pessoal de apoio em Nu-
trição Escolar, quando do recebimento, armazenamento, preparo 
e distribuição dos gêneros alimentícios em conformidade com o 
Manual de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos- Merenda 
Escolar- MBPMA-ME/PMSJM/2016 (Anexo I);

c) Avaliar a execução do PAE nas escolas municipais e conveniadas, 
adotando quando necessário as medidas para apuração de responsa-
bilidades de servidores que tenham deixado de cumprir as normas 
estabelecidas neste instrumento ou tenha cometido qualquer tipo 
de desvio de objeto do PAE; 
d) Disponibilizar ao Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE) municipal todas as informações relacionadas à aquisição e 
distribuição do PAE, bem como a aplicação dos recursos financeiros.
e) Articular junto aos órgãos competentes a renovação do 
atestado de saúde ocupacional dos merendeiros (as).
f) Incentivar o uso de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), para fins de segurança no trabalho; 
g) Divulgar esta IN entre os servidores envolvidos na exe-
cução do sistema administrativo em questão, bem como entre todas 
as escolas municipais e conveniadas que recebem a alimentação 
escolar; e
h) Indicar nos projetos de construção e reforma dos prédios 
escolares que conste sistema de exaustão de fumaça e lavatórios 
para higiene das mãos nas áreas de manipulação dos alimentos.

III –Setor de Nutrição Escolar-SEME, responsável por: 
a) Elaborar os cardápios a serem utilizados nas escolas municipais, 
na forma do disposto nos Arts. 9º ao 13, propondo e acompanhando 
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as estratégias de educação alimentar e nutricional nas escolas, além 
de promover capacitação para os diretores e pessoal de apoio em 
nutrição escolar; 
b) Planejar o consumo dos gêneros alimentícios para as 
escolas municipais e conveniadas, de acordo com o cardápio orien-
tado pelo(a) Nutriconista-Responsável Técnico(a)-RT do PAE;
c) Realizar Testes de Aceitabilidade de Alimentos para os novos 
gêneros alimentícios a serem inseridos no programa e sempre que 
julgar necessário, utilizando metodologia definida pelo FNDE;
d) Orientar e acompanhar as licitações para aquisição de gêneros 
alimentícios a serem adquiridos para as escolas municipais, se 
necessário, in loco; 
e) Divulgar e encaminhar para as escolas municipais e conveniadas 
a pauta dos gêneros alimentícios adquiridos pela Prefeitura, através 
do certame licitatório para execução do PAE;
f) Capacitar os profissionais manipuladores de alimentos e pessoal 
de apoio e participar da qualificação de recursos humanos envol-
vidos com a alimentação escolar;
g) Realizar supervisão sistemática nas instituições educacionais 
para orientar o recebimento e estocagem de gêneros alimentícios, 
a execução do cardápio, a distribuição das refeições servidas e 
para avaliar o PAE, notificando a SEME, quando necessário, para 
a correção das disfunções porventura identificadas;
h) Levantar a demanda de equipamentos para as cozinhas escolares 
e fazer os encaminhamentos para a aquisição; 
i) Orientar o preenchimento dos formulários próprios da 
execução do PAE;
j) Receber, conferir e analisar os Mapas Mensais de Controle 
do PAE provenientes das escolas municipais e conveniadas, que 
serão obrigatoriamente compostos dos formulários específicos 
(Anexo II);
k) Manter em arquivo seguro pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, 
os documentos, de que tratam a alínea “j”, devidamente assinados 
pelos responsáveis; e
l) Implantar o Programa de Alimentação Escolar (PAE) nas escolas 
que porventura não constarem no Censo Escolar.

III – As Escolas Municipais e Conveniadas do PAE, são respon-
sáveis por: 
a) Planejar o consumo dos gêneros alimentícios para clientela do 
Programa, de acordo com o cardápio orientado pelo(a) Nutrico-
nista-Responsável Técnico(a)-RT do PAE;
b) Exibir em local visível o cardápio planejado, para conhecimento 
da comunidade escolar; 
c) Fixar cartazes de orientação aos manipuladores de alimentos 
sobre a correta lavagem e higiene pessoal e das mãos, nas depen-
dências da cozinha, banheiros e lavatórios.
d) Fornecer, divulgar e fazer cumprir junto aos profissionais ma-
nipuladores de alimentos e pessoal de apoio, os procedimentos e 
orientações padronizadas contidos no MBPMA-ME/PMSJM/2016,  
na forma do Anexo I; 
e) Conferir rigorosamente os produtos, antes de atestar o recebi-
mento na Nota Fiscal, Romaneio ou Guia, verificando se os itens, 
a quantidade e a qualidade estão de acordo com as indicadas no 
documento”;
f) Verificar no ato do recebimento, eventuais faltas ou avarias que 
comprometam o produto, comunicando imediatamente à Secretaria 
Municipal de Educação;
g) Zelar pela guarda, controle, conservação, preparação e consumo 
dos gêneros alimentícios recebidos;
h) Promover limpeza geral e dedetização no local onde serão 
armazenados os produtos (estoque de alimentos);
i) Observar periodicamente, as condições higiênico-sanitárias do 
estoque dos gêneros, verificando se estão adequadas a conservação 
e o acondicionamento dos alimentos;
j) Fazer uso do estoque de alimentação escolar exclusivamente para 
os gêneros alimentícios não devendo ser armazenados neste local: 
materiais de limpeza, expediente, esportivos, peças de vestuário e 
outros pertences pessoais, objetos em desuso, etc;
k) Manter o estoque sempre limpo e organizado para facilitar o 
controle das condições e prazos de validade dos gêneros;
l) Organizar os produtos de maneira que sejam sempre consumi-
dos prioritariamente os de menor prazo de validade. Em hipótese 
alguma, a unidade escolar poderá deixar ultrapassar o prazo de 
validade do produto;
m) Zelar para que não ocorra a deterioração do produto devido à 
armazenagem e conservação inadequadas; 
n) Manter o controle de estoque dos gêneros alimentícios da escola 
atualizado preenchendo o formulário de “Ficha de Prateleira”;
o) Acompanhar a execução dos trabalhos dos profissionais mani-
puladores de alimentos e pessoal de apoio, quando do recebimento, 
armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição dos gêneros;

p) Emitir e enviar à SME, até o quinto dia útil do mês subseqüente, 
documentação
comprobatória  referente à movimentação e o consumo dos gêneros 
alimentícios enviados à escola,
bem como a informação dos cardápios executados no mês anterior, 
de acordo com a modalidade de ensino praticada, utilizando os 
formulários específicos, na forma do Anexo II desta Instrução 
Normativa;
q) Manter em arquivo seguro pelo prazo mínimo de 10 (dez) 
anos, as notas fiscais de entrega, guias ou romaneios dos gêneros 
alimentícios adquiridos, devidamente datados e atestados por no 
mínimo dois servidores designados para tal fim.
r) Exigir dos manipuladores de alimentos o controle diário atua-
lizado da saída dos gêneros, do cardápio oferecido e do número 
de refeições servidas para encaminhamento no dia seguinte ao 
Diretor da Unidade Escolar; 
s) Incentivar e fiscalizar o uso de EPIs, garantindo segurança no 
trabalho; e
t) Implementar rotina diária de coleta  e estocagem dos resíduos 
orgânicos em local fechado e isolado da área de preparação dos 
alimentos, bem como promover a retirada dos resíduos, no mínimo 
três vezes por semana, em dias e horários não concomitantes ao 
recebimento dos alimentos.

IV – O Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE-SJM, 
responsável por: 
a) Monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos e o cumprimento 
do disposto nos arts. 2º e 3º deste Decreto; 
b) Zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto 
às condições higiênicas, bem como aceitabilidade dos cardápios 
oferecidos; e
c) Analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, 
emitido pela EEx, contido no Sistema de Gestão de Conselhos 
– SIGECON Online, elaborar e enviar parecer conclusivo do 
Programa ao FNDE; 

d) Analisar a prestação de contas do gestor, conforme os Arts. 45 
e 46, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, e emitir Parecer Con-
clusivo acerca da execução do Programa no SIGECON Online; 
e) Fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompa-
nhamento da execução do PAE, sempre que solicitado; e

f) Realizar reunião específica para apreciação da prestação de 
contas com a participação de, no mínimo 2/3 (dois terços) dos 
conselheiros titulares.

CAPÍTULO VII
DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

TÍTULO I
NAS UNIDADES ESCOLARES

  Art. 18- No ato da entrega os servidores 
designados para o recebimento dos gêneros, deverão conferir de 
acordo com a pauta de que trata a alínea d, inciso III do Art. 15 
e com as orientações constantes no MBPMA-ME/PMSJM/2016, 
os seguintes itens: especificação, tipo, quantidade, qualidade, 
validade, pesagem ou contagem, quando for o caso.
  Art. 19- Após a verificação das conformida-
des de que trata o Art. 16, as Notas Fiscais, Romaneios ou Guia 
de Remanejamento serão datadas e atestadas pelos servidores 
responsáveis e encaminhados à Direção da Unidade Escolar.
  Art. 20- Quando da ocorrência de gêneros 
reprovados (reclamados) no ato da entrega ou no momento do uso, 
será preenchida a ficha de devolução, que deverá ser encaminhada 
ao Setor de Nutrição Escolar-SEME no prazo de 48 horas, após a 
ocorrência na forma do Anexo II- M, para as providências cabíveis.

TÍTULO II
NO ÓRGÃO CENTRAL

Art. 21- Serão designados previamente para acompanharem a exe-
cução do(s) contrato (s) do PAE, no mínimo dois (02) servidores 
do Setor de Nutrição Escolar, que atuarão como fiscais.
Art. 22- São atribuições dos fiscais do(s) contrato(s):
§ 1º- Realizar conferência das conformidades entre as notas fiscais 

de entrega dos produtos às unidades escolares, o projeto básico de 
aquisição e o cronograma de execução.
§ 2º- Realizar o registro em livro próprio, das ocorrências surgidas 
durante a execução do objeto do contrato do PAE ;
§ 3º- Determinar ao(s) fornecedor(es) contratado(s) a substituição, as 
suas expensas, do(s) gênero(s) que estiver(em) em desacordo com as 
especificações constantes no processo de aquisição, reprovado(s) ou 
impróprio(s) no momento do uso,  Título I, Arts. 16 e 18;
§ 4º- Rejeitar de forma expressa no todo, ou em parte os gêneros 
fornecidos em desacordo com as especificações constantes no pro-
cesso de aquisição; e
§ 5º- Solicitar a contratação de serviços de terceiros para assisti-lo 
e subsidiá-lo com informações pertinentes ao desempenho da sua 
atribuição.
Art. 23- Os atestados de avaliação dos serviços prestados serão feitos 
pelos fiscais do(s) contrato(s), da seguinte forma:
§ 1º- Elaboração de planilha resumo (Termo de Recebimento dos 
Produtos), contendo as seguintes informações: número do processo 
de pagamento, número do contrato, nome da contratada, CNPJ nº, 
número do empenho, descrição dos itens, unidade de medida, valor 
unitário, quantidade solicitada no período, quantidade total entregue 
no período e valor a ser pago.
§ 2º- Emissão do Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato 
contendo as seguintes informações: nome da contratada, número do 
contrato, mês/ano, objeto do contrato, ocorrências, avaliação dos 
serviços prestados e dos documentos apresentados pela contratada, 
observações, sugestões e reclamações.

CAPÍTULO VIII
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 24- Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que 
fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de 
verificar a sua adequação, bem como manter o processo de melhoria 
contínua dos serviços públicos. 
Art. 25- Caberá a SEME, e aos participantes do Programa de Ali-
mentação Escolar, Capítulo IV, Título I, cumprir e fazer cumprir as 
orientações contidas nesta IN.
Art. 26- O descumprimento de qualquer das cláusulas e ou condições 
estabelecidas neste Decreto será objeto de apuração de responsabili-
dade conforme estabelecido em lei.
Art. 27- Integram esta IN os seguintes formulários do Anexo II:

I- De uso do Setor de Nutrição Escolar:
a)  Solicitação de entrega de gêneros alimentícios às escolas; 
b)  Autorização de remanejamento de gêneros; e
c) Justificativa alteração do cardápio do dia.
II- De uso das escolas municipais e entidades conveniadas:
d) Educ. Infantil/Demonstrativo mensal de movimentação e estoque 
de gêneros alimentícios;
e) Ensino Fundamental e EJA/Demonstrativo mensal de movimen-
tação e estoque de gêneros alimentícios;

f) Educ. Infantil/Ensino Fundamental- Ficha de prateleira;
g) Educ. Infantil/Demonstrativo mensal de cardápios e refeições 
servidas, modelo A- Creche;
h)Educ. Infantil/Demonstrativo mensal de cardápios e refeições 
servidas, modelo B- Pré-Escola;
i) Ensino Fundamental/EJA Demonstrativo mensal de cardápios e 
refeições servidas, modelo C;
j) Ensino Fundamental-Integral/ Demonstrativo mensal de cardápios 
e refeições servidas, modelo D;
k) Controle de saída diária dos gêneros;
l) Controle diário do número de refeições servidas; e
m) Ficha de devolução de gênero.

Art. 27-  Os procedimentos estabelecidos nesta IN entrarão em vigor 
a partir de sua aprovação e publicação.
São João de Meriti, 16 de março de 2017.

Bruno Correia
-Secretário Municipal de Educação-
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DATA: 

Nome do Responsável e Matrícula

CNPJ nº 

Contrato nº 
Contratada:  

A) CRECHE, PRÉ-ESCOLA, ENS. FUNDAMENTAL OU EJA
EMPENHO Nº

SEMANA___

QUANTIDADE SOLICITADA PERÍODO DE ___/___/_______ à ___/___/_________

QUANTIDADE A SER ENTREGUE POR ESCOLA MUNICIPAL OU CONVENIADA

Assinatura Nome do Responsável e Matrícula Assinatura 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE  DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE  DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Coordenadoria de Nutrição Escolar - CONE

(     ) Creche     Pré-escola (     )      Fundamental  (    )          EJA (    )

NOME DA UNIDADE ESCOLAR DE DESTINO

UNID QTDE

A)

B)

C)

D)

B) AUTORIZAÇÃO PARA REMANEJAMENTO (ENTRADA E SAÍDA) DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OBJETIVANDO MELHOR ATENDER 
O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DESCRIÇÃO DOS GÊNEROS

NOME DA UNIDADE ESCOLAR DE ORIGEM

VALIDADE OBSERVAÇÕES

Nome e matrícula Assinatura

OBSERVAÇÃO: Anexar este documento no Mapa mensal de Merenda Escolar

Data: ___/___/_____
Autorizado na SEME/Setor de 

Alimentação Escolar por: Nome e matrícula Assinatura

Data: ___/___/_____

Data: ___/___/_____
Responsável pelo trabalho 

concluído/Setor de 
Alimentação Escolar Nome e matrícula Assinatura

Data: ___/___/_____ Recebido na escola 
destinatária por: 

Nome e matrícula Assinatura

Liberado pela Escola de 
Origem por: 

Modalidade(s) de Ensino Atendida(s):
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE  DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Coordenadoria de Nutrição Escolar - CONE

Data/Período

Gênero Alimentício Unid. Qtde Gênero Alimentício Unid. Qtde

Data da 
Autorização

Autorizado na 
SEME/Setor de 

Alimentação Escolar 
por: Nome do Responsável e matrícula Assinatura

Justificativa para o Cardápio ModificadoCardápio Proposto Cardápio Modificado

C) JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO DO CARDÁPIO  DO DIA

Cardápio Proposto Cardápio Modificado

Nome da Unidade Escolar:

Modalidade(s) de Ensino Atendida(s):

Horário do Atendimento: (      ) 1º turno (      ) 2º turno (      ) 3º turno (     ) Noturno

  (     ) Creche     Pré-escola (     )      Fundamental  (    )      EJA (    )
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE  DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Coordenadoria de Nutrição Escolar - CONE PÁGINA 1/2

Unid. 
Medida

Total 
Estoque 
Anterior

Total 
Recebido

Recebido 
Remanejame

nto

Total 
Consumido

Saldo Final do 
Mês

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Nº Data Nº Data
Nº Data Nº Data
Nº Data Nº Data
Nº Data Nº Data
Nº Data Nº Data
Nº Data Nº Data

Nº Data Nº Data

Gênero

D) DEMONSTRATIVO MENSAL DE MOVIMENTAÇÃO E ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ANO: MÊS:

NOME DA UNIDADE ESCOLAR:

Movimento mensal de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar

PAE- EDUCAÇÃO INFANTIL

Data: 

Relação dos números das Notas Fiscais/Romaneios/Guias Remessa Nome do Diretor(a): 

Assinatura: 

ES
TO

CÁ
VE

IS

Nome Responsável pelo Mapa:

Assinatura: 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE  DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Coordenadoria de Nutrição Escolar - CONE PÁGINA 2/2

Unid. 
Medida

Total 
Estoque 
Anterior

Total 
Recebido

Recebido 
Remanejame

nto

Total 
Consumido

Saldo Final 
do Mês

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Nº Data Nº Data
Nº Data Nº Data
Nº Data Nº Data
Nº Data Nº Data
Nº Data Nº Data
Nº Data Nº Data

NOME DA UNIDADE ESCOLAR:

PAE_EDUCAÇÃO INFANTIL
D) DEMONSTRATIVO MENSAL DE MOVIMENTAÇÃO E CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFEIÇÕES

ANO: MÊS:

Movimento mensal de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar

Gênero

GE
LA

DO
S

Assinatura: 

Data: 

Relação dos números das Notas Fiscais/Romaneios/Guias Remessa Nome do Diretor(a): 

Assinatura: 

Nome Responsável pelo Mapa:

HO
RT

IFR
UT

I
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N ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE  DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Coordenadoria de Nutrição Escolar - CONE PÁGINA 1/2

Unid. 
Medida

Total 
Estoque 
Anterior

Total 
Recebido

Recebido 
Remanejame

nto

Total 
Consumido

Saldo Final do 
Mês

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Nº Data Nº Data
Nº Data Nº Data
Nº Data Nº Data
Nº Data Nº Data
Nº Data Nº Data
Nº Data Nº Data

Nº Data Nº Data

Assinatura: 

Data: 

Relação dos números das Notas Fiscais/Romaneios/Guias Remessa Nome do Diretor(a): 

Assinatura: 

Nome Responsável pelo Mapa:

Movimento mensal de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar

Gênero

ES
TO

CÁ
VE

IS

NOME DA UNIDADE ESCOLAR:

PAE- ENSINO FUNDAMENTAL E EJA
E) DEMONSTRATIVO MENSAL DE MOVIMENTAÇÃO E ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ANO: MÊS:
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE  DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Coordenadoria de Nutrição Escolar - CONE

Data Data Saldo

NOME DA UNIDADE ESCOLAR:

CONTROLE DE ESTOQUE
F) FICHA DE PRATELEIRA

PRODUTO: UNIDADE MEDIDA:
FORNECEDOR:

Nº da Nota Fiscal Quantidade Validade Quantidade
ENTRADA SAÍDA
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE  DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Coordenadoria de Nutrição Escolar - CONE

ANO: MÊS:

Dias Nº Refeições 
Servidas

Nº Refeições 
Servidas

0 0

Nome do(a) Diretor(a) e 
matrícula

Assinatura:

Nome do(a) Responsável 
pelo Mapa e matrícula

Assinatura 

0

Data: ___/___/_____

DESCRIÇÃO QUANTIDADE MENSAL
Gás 13 Kg
Gás 45 Kg
Total de dias de distribuição da refeição
Nº médio de alunos atendidos
Total de refeições servidas aos alunos da Creche no mês

NOME DA UNIDADE ESCOLAR:

G) DEMONSTRATIVO MENSAL DOS CARDÁPIOS E REFEIÇÕES SERVIDAS
CRECHE- MODELO A

Desjejum Merenda Desjejum Merenda
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE  DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Coordenadoria de Nutrição Escolar - CONE

ANO: MÊS:

Dias Nº Refeições 
Servidas

Nº Refeições 
Servidas

0 0

Assinatura: Assinatura 

Total de refeições servidas aos alunos da Pré-Escola no mês 0

Data: ___/___/_____

Nome do(a) Diretor(a) e 
matrícula

Nome do(a) Responsável 
pelo Mapa e matrícula

Total de dias de distribuição da refeição
Nº médio de alunos atendidos

DESCRIÇÃO QUANTIDADE MENSAL
Gás 13 Kg
Gás 45 Kg

NOME DA UNIDADE ESCOLAR:
PRÉ-ESCOLA- Modelo B

H) DEMONSTRATIVO MENSAL DOS CARDÁPIOS E REFEIÇÕES SERVIDAS

Desjejum Merenda Desjejum Merenda
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE  DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Coordenadoria de Nutrição Escolar - CONE

ANO: MÊS:

Dias Nº Refeições 
Servidas

Nº Refeições 
Servidas

0 0

NOME DA UNIDADE ESCOLAR:
ENSINO FUNDAMENTAL E EJA-Modelo C

I) DEMONSTRATIVO MENSAL DOS CARDÁPIOS E REFEIÇÕES SERVIDAS

Desjejum Merenda

Nº médio de alunos atendidos

DESCRIÇÃO QUANTIDADE MENSAL
Gás 13 Kg
Gás 45 Kg

Total Refeições Servidas no Ensino Fundamental- Merenda
Total Refeições Servidas no Ensino Fundamental- Desjejum

Total de dias de distribuição da refeição

Assinatura: Assinatura 

Total de refeições servidas aos alunos do Ensino  Fundamental no mês 0

Data: ___/___/_____

Nome do(a) Diretor(a) e 
matrícula

Nome do(a) Responsável 
pelo Mapa e matrícula
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE  DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Coordenadoria de Nutrição Escolar - CONE

ANO: MÊS:

Dias Nº Refeições 
Servidas Lanche

0

0

NOME DA UNIDADE ESCOLAR:
ENS. FUNDAMENTAL-EDUCAÇÃO INTEGRAL- Modelo D

J- DEMONSTRATIVO MENSAL DOS CARDÁPIOS E REFEIÇÕES SERVIDAS

Desjejum Merenda

Total de dias de distribuição da refeição
DESCRIÇÃO

Nome do(a) Diretor(a) e 
matrícula

Assinatura:

Nº médio de alunos atendidos
Total de refeições servidas aos alunos do Ensino Fundamental-Ed. Integral no mês

Data: ___/___/_____
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE  DE SÃO JOÃO DE MERITI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Coordenadoria de Nutrição Escolar - CONE

DIAS  DO MÊS
DESCRIÇÃO DOS GÊNEROS TOTAL MÊS

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Data:  ___/____/________

(     ) Creche     Pré-escola (     )      Fundamental  (    )          EJA (    )Modalidades de Ensino Atendidas:

Nome do(a) Diretor(a) e 
matrícula

Assinatura:

QUANTIDADES CONSUMIDAS

Nome do(a) Responsável 
pelo Mapa e matrícula

Assinatura:

E
S

T
O

C
Á

V
E

IS

Ano: Mês:

K) CONTROLE DE SAÍDA DE GÊNEROS

NOME DA UNIDADE ESCOLAR:
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE  DE SÃO JOÃO DE MERITI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Coordenadoria de Nutrição Escolar - CONE

DIAS  DO MÊS
DESCRIÇÃO DOS GÊNEROS TOTAL MÊS

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Data:  ___/____/________

Ano: Mês:

NOME DA UNIDADE ESCOLAR: Modalidades de Ensino Atendidas: (     ) Creche     Pré-escola (     )      Fundamental  (    )          EJA (    )

K) CONTROLE DE SAÍDA DE GÊNEROS

QUANTIDADES CONSUMIDAS

Nome do(a) Diretor(a) e 
matrícula

Nome do(a) Responsável 
pelo Mapa e matrícula

Assinatura: Assinatura:

G
E

L
A

D
O

S
H

O
R

T
IF

R
U

T
I
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE  DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Coordenadoria de Nutrição Escolar - CONE

CRECHE TOTAL
Desjejum 0 0
Merenda 0 0

CRECHE TOTAL
Lanche da Tarde 0 0
Merenda 0 0

PRÉ-ESCOLA TOTAL
Desjejum 0 0
Merenda 0 0

PRÉ-ESCOLA TOTAL
Lanche da Tarde 0 0
Merenda 0 0

FUNDAMENTAL TOTAL
Desjejum 0 0

FUNDAMENTAL TOTAL
Merenda 0 0

FUNDAMENTAL TOTAL
Merenda 0 0

EJA TOTAL
Merenda 0 0

TOTAL
Lanche da Manhã 0 0
Refeição 0 0
Lanche da Tarde 0 0

DIAS/Período INTEGRALESCOLA DE TEMPO 
INTEGRAGL

Refeições Servidas/Consumidas
DIAS/Período da Noite

Refeições Servidas/Consumidas
DIAS/Período da Manhã

Refeições Servidas/Consumidas

Refeições Servidas/Consumidas

DIAS/Período da Tarde

Refeições Servidas/Consumidas
DIAS/Período da Manhã

L) CONTROLE DIÁRIO DO NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS

Mês de Referência: 

Refeições Servidas/Consumidas

DIAS/Período da Tarde

UNIDADE ESCOLAR

DIAS/Período da Manhã

Refeições Servidas/Consumidas
DIAS/Período da Tarde

Refeições Servidas/Consumidas
DIAS/Período da Manhã

Refeições Servidas/Consumidas

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE  DE SÃO JOÃO DE MERITI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Coordenadoria de Nutrição Escolar - CONE

TIPO DE 
GÊNERO

DATA 
DEVOLUÇÃO Nº NOTA FISCAL Unid. Qtde

Assinatura Assinatura:

ES
TO

CÁ
VE

IS
GE

LA
DO

S
HO

RT
IFR

UT
I

Modalidades de Ensino Atendidas:

Responsável da Contratada

Assinatura: Assinatura 

Responsável Setor de 
Alimentação escolar

Nome do(a) Diretor(a) e matrícula
Nome do(a) Responsável 

pelo Recebimento

NOME DA UNIDADE ESCOLAR:

M) GUIA DE DEVOLUÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO
º

Fato Gerador

00-00-00

(     ) Creche     Pré-escola (     )      Fundamental  (    )          EJA (    )

Descrição do Gênero

Data: ___/___/_______

Data: ___/___/_______
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PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA 

E LAZER. 
SUPERINTENDÊNCIA DE NUTRIÇÃO ESCOLAR 

 
 
 
 
 

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS NA 
MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS - 

MERENDA ESCOLAR 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 

Apresentamos o Manual de Boas Práticas na manipulação de 
alimentos da merenda escolar para creches e escolas do município de São 
João de Meriti. 

Este manual foi desenvolvido pela equipe de nutricionistas da 
Coordenadoria de Nutrição Escolar da Secretaria Municipal de Educação 
com o objetivo de apoiar e fornecer subsídios aos diretores e manipuladores 
de alimentos para o desenvolvimento do programa de Alimentação Escolar 
em suas Unidades. 

Os cuidados higiênicos sanitários necessários desde o recebimento 
dos alimentos na Unidade até o preparo e distribuição da alimentação aos 
alunos devem ser adotados para garantir uma alimentação de qualidade e 
segura, a fim de promover a saúde dos estudantes. 
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UTILIZANDO O MANUAL 
 
 

Este manual contém orientações importantes para a elaboração da 
merenda escolar em creches e escolas municipais. 

Nele está descrito procedimentos técnicos para garantir a produção 
de uma alimentação segura, ou seja, livre de contaminação, que promova a 
saúde dos escolares. A obtenção de um alimento seguro implica na adoção 
de medidas de higiene adequadas e nas boas práticas em todas as etapas do 
processo de produção do alimento, indo do recebimento ao consumo. 

 
Convidamos toda a equipe de manipuladores a ler e seguir as 

orientações deste Manual. Este é um instrumento de consulta importante 
para o cotidiano das cozinhas nas unidades escolares. 
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Segurança Alimentar 
 
Para que os alimentos promovam saúde e não causem doenças aos 
consumidores eles devem estar seguros, ou seja, livres de contaminação. 

 
O Que é Contaminação? 

 
É a presença de qualquer matéria estranha que não pertença ao 

alimento. Ela pode ser visível ou invisível e classificada segundo sua 
natureza em: 

 
   Química: contaminação por agrotóxicos, metais pesados, produtos 
de limpeza, etc. 

 
   Física: presença de objetos como caco de vidro, fio de cabelo, partes 
de um brinco, pedrinhas de um anel, resíduos de esmalte, prego, etc. 

 
   Biológica: causada pela presença de microorganismo (bactérias, 
vírus, fungos) ou parasitas 

 
A contaminação biológica é a principal causa de contaminação de 

alimentos e causadora das Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) 
 

 
 

Os alimentos podem se contaminar desde a origem (irrigação com 
água contaminada), e por meios de animais e insetos, falhas na higiene do 
ambiente, equipamentos e utensílios e pelo próprio manipulador. 
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Segurança Alimentar 
 
Contaminação Cruzada 

 
É a contaminação que ocorre por meio da transferência de 

microorganismos de um alimento contaminado (na maioria das vezes cru) 
para outro alimento já pronto para o consumo ( higienizado, cozido). 
Essa transferência pode ser direta – por contato de um alimento com outro 
– ou indireta – por meio de utensílios, manipulador e mobiliário não 
higienizados. 

Esta é uma das principais causas de doenças transmitidas por 
alimentos (DTA). 

 

 
 
 

Como evitar a contaminação cruzada? 
 

  Higienizar as mãos antes de manipular os alimentos e depois de 
manipular alimentos crus; 

  Manipular alimentos de origem diferentes, por exemplo: verduras 
e carnes, em locais separados ou em horários diferentes; 

  Higienizar todos os utensílios (faca, tábua de altileno, etc) e bancada 
entre as diferentes tarefas ou utilizar utensílios separados para cada 
alimento cru e cozido. Exemplo: higienizar a faca usada para cortar 
carne crua antes de picar a salada ou a carne já cozida. 

  Organização na geladeira: colocar sempre os alimentos prontos e já 
higienizados nas prateleiras superiores sobre os crus. 
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HIGIENE PESSOAL 
 

É o conjunto de hábitos saudáveis que cada indivíduo deve ter com 
seu próprio corpo, a fim de preservar a sua saúde e a dos outros. 

As medidas de higiene pessoal são imprescindíveis aos manipuladores 
devido ao risco de contaminação dos alimentos. 

 
APRESENTAÇÃO PESSOAL 

 
• Tomar banho diariamente; 
• Escovar os dentes após as refeições; 
• Manter os cabelos sempre limpos e totalmente protegidos por rede ou 

touca; 
• Manter a barba feita e bigode aparado; 
• Manter as unhas curtas, limpas e sem esmalte ou base; 
• Evitar o uso de maquiagem e perfumes fortes; 
• Retirar todos os adornos como anéis, relógios, brincos e pulseiras, 

inclusive alianças, piercings. 

CONDUTAS ADEQUADAS DURANTE A MANIPULAÇÃO DOS 
ALIMENTOS 

 
• Não cantar, assobiar, falar, tossir ou espirrar sobre os alimentos; 
• Não fumar no ambiente de trabalho; 
• Não mascar chiclete, palito, chupar bala durante a atividade; 
• Não enxugar suor com o uniforme e panos; 
• Não coçar e/ou levar as mãos ao nariz, boca, ouvido, olho, pele ou 

qualquer outra parte do corpo durante o preparo dos alimentos; 
• Não provar os alimentos diretamente nas mãos. Utilizar utensílio 

(colher) para esse fim e higienizá-lo ou substituí-lo antes de ser 
levado ao alimento novamente. 
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CONDIÇÃO DE SAÚDE 
 

• Não manipular alimentos quando apresentar sintomas 
infecciosos como: vômito, diarréia, febre e infecções do trato 
respiratório e cutâneas; 

• Na presença de cortes e ferimentos, estes devem ser  
protegidos, pois podem ser acesso a infecções; 

• Se o ferimento ocorrer nas mãos, o manipulador deve ser 
transferido para outra função que não envolva manipulação de 
alimentos. Na total impossibilidade, proteger o ferimento 
depois de higienizado, com coberturas à prova d água 
apropriadas, trocando-as sempre que mudar de atividade. 

OBS: Visitantes são todas as pessoas que não pertencem à equipe da 
cozinha (entregadores, prestadores de serviço, educadores e outros). 
Seu acesso à cozinha deve ser limitado e quando necessário, devem 
estar paramentados com protetor nos cabelos. 

 
 
UNIFORMES 

 
• Calça, camiseta, avental de frente de algodão, sapato fechado 

antiderrapante e touca; todas as peças conservadas e limpas; 
• Trocar o uniforme diariamente e utilizá-lo apenas nas dependências 

internas da Unidade; 
• Manter os cabelos presos e totalmente protegidos por rede ou touca - 

cuidado com as franjas; 
• Não carregar no uniforme objeto como carteira, cigarro, celular, relógio, 

etc. 

 
OBS: 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) importantes no uso das 

unidades: 

• Avental de PVC branco para lavagem de utensílios; 

• Luva antitérmica; 

• Bota de borracha antiderrapante; 
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 
 

A higienização freqüente e adequada das mãos é importante para 
promover a segurança dos alimentos e para a promoção da saúde, uma vez 
que essa prática evita a transmissão de diversas doenças e agravos à saúde. 

 
Quando lavar: 

 
• Toda vez que entrar na cozinha; 
• Após utilizar o sanitário; 
• Antes e após tocar em alimentos manipulados, crus ou não higienizados; 
• Após manusear materiais (esfregão, rodo, pano) e produtos de limpeza; 
• Após recolher lixo e outros resíduos ou tocar a lixeira; 
• Após assuar o nariz, tossir, espirrar, fumar, coçar, tocar o rosto, cabelo e 

partes do corpo e etc.; 
• Após tocar em caixas, sapatos, sacarias, telefone, portas, maçanetas, 

dinheiro, etc.; 
• Antes de vestir as luvas descartáveis; 
• Após cada troca de tarefa, interrupção do serviço e sempre que 

necessário. 

 
Como lavar: 

 
• Molhar as mãos e aplicar sabonete, preferencialmente neutro e líquido, 

sem perfume; 
• Esfregar bem as mãos, atentar para as pontas dos dedos, dorso e área entre 

os dedos até o antebraço (vide ILUSTRAÇÃO); 
• Enxaguar sob água corrente; 
• Deixar secar naturalmente ou utilizar papel toalha não reciclado; 
• Aplicar álcool 70% e deixar secar naturalmente. 

 
OBS: 

Não secar as mãos na roupa para não recontaminá-las! 

Passar álcool nas mãos sem lavá-las previamente não tem o mesmo efeito 

bactericida! 
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É importante afixar cartaz orientativo próximo ao local de higienização 

das mãos. 

 

 
LUSTRAÇÃO 
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HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTE 
 
 

A higiene do ambiente começa com sua organização. 
Retire todos os materiais em desuso ou não pertencentes à atividade 

das áreas da cozinha e despensa. Esse exercício deve ser feito com 
freqüência a fim de evitar seu acúmulo. Esses materiais acabam se 
formando focos de contaminação no ambiente de trabalho. 

 

PROCEDIMENTOS DE HIGIENE REFERENTES AS ÁREAS DA 
DESPENSA, COZINHA E REFEITÓRIO 

 
TETO 

 
• Limpar com pano umedecido em solução de detergente, com auxilio de 

um rodo se necessário; 
• Retirar o produto utilizando pano umedecido em água limpa; 
• Freqüência: higienizar 1 vez/ mês e sempre que necessário. 

 
LUMINÁRIAS 

 
• Desligar a luz do local que será higienizado; 
• Utilizar esponja umedecida com água e detergente; 
• Retirar o produto com pano umedecido com água limpa; 
• Quando necessário, remover a proteção das luminárias para limpeza da 

parte interna. 
• Freqüência: higienizar 1 vez/mês e sempre que necessário. 

 
PRATELEIRAS E ARMÁRIOS 

 
• Lavar utilizando água e detergente ou outro produto apropriado; 
• Esfregar utilizando esponja ou escova; 



São João de Meriti
Sexta-feira, 17 de março de 2017
Ano XV   N° 4625 34 DIÁRIO OFICIAL 

da Cidade de São João de Meriti

14  

• Enxaguar com água limpa ou com auxílio de pano descartável umedecido 
com água; 

• Após a secagem completa organizar os produtos; 
• Freqüência: higienizar semanalmente e sempre que necessário. 

 
PAREDES 

 
• Lavar as paredes com água e produto apropriado; 
• Esfregar com vassoura exclusiva ou esponja; 
• Enxaguar com água limpa e secar naturalmente ou com pano descartável; 
• Aplicar solução clorada para evitar ou remover bolor; 
• Freqüência: as partes próximas ao pré-preparo preparo e distribuição: 

diariamente; partes mais altas da cozinha e paredes da despensa: 

quinzenalmente. 

 

 
INTERRUPTORES E TOMADAS 

 
• Limpar com esponja umedecida com detergente tomando cuidado para 

não molhar a parte interna da tomada; 
• Retirar o produto com pano descartável umedecido com água; 
• Freqüência: higienizar semanalmente e quando necessário. 

 
PORTAS 

 
• Esfregar com esponja utilizando água e produto apropriado; 
• Enxaguar com água limpa ou com pano descartável umedecido com água; 
• Deixar secar naturalmente. 
• Freqüência: higienizar as portas semanalmente e sempre que necessário; 

higienizar as maçanetas diariamente. 

 

 
JANELAS, VIDROS E TELAS 
• Esfregar com esponja ou escova utilizando água e detergente ou outro 

produto apropriado; 
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• Enxaguar com água limpa; 
• Deixar secar naturalmente. 
• Freqüência: higienizar semanalmente (janelas e vidros) e telas 

(quinzenalmente); para os vidros, pode-se utilizar produto especifico ou 

álcool. 

 
PIAS, CUBAS, TANQUES E TORNEIRAS 

 
• Lavar utilizando água, detergente e esponja; 
• Esfregar atentando para os ralos, cantos e junção da cuba com a bancada; 
• Enxaguar com água limpa; 
• Freqüência: higienizar diariamente e a cada final de turno. 

 
PISO 

 
• Remover os resíduos da área com pano úmido; 
• Não varrer a seco; 
• Lavar o local com água e produto apropriado esfregando com vassoura; 
• Enxaguar com água limpa e retirar o excesso de água utilizando rodo; 
• Realizar outro enxágüe com solução clorada removendo com rodo; 
• Deixar secar naturalmente; 
• Lavar muito bem cantos, rodapés, área sob os equipamentos, bancada e 

balcões, evitando o acúmulo de sujidades nestes locais; 
• Não utilizar caixas de papelão desmontadas como “tapetes/passadeiras”; 
• Não apoiar cadeiras sobre as mesas do refeitório durante a higienização 

do piso. 
• Freqüência: higienizar diariamente e sempre que necessário ao longo do 

dia. 

 
MESAS DE APOIO E BANCADAS 

 
• Retirar todo o material existente sobre a mesa e a bancada; 
• Remover os resíduos; 
• Esfregar utilizando solução detergente e esponja; 
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• Enxaguar com água limpa e se necessário secar com auxilio de pano 
descartável ou rodo plástico pequeno de uso exclusivo; 

• Borrifar álcool 70% ou solução clorada para desinfecção. 
• Freqüência: higienizar diariamente após cada tarefa e sempre que 

necessário. 

 
MESAS E CADEIRAS DO REFEITÓRIO 

 
• Lavar utilizando esponja umedecida com ou outro produto adequado; 
• Esfregar; 
• Enxaguar e secar utilizando pano descartável. 
• Freqüência: diariamente. 

 
ESTRADOS E MONOBLOCOS 

 
• Lavar com água e detergente; 
• Esfregar utilizando vassoura própria ou escova; 
• Enxaguar com água limpa e deixar secar naturalmente; 
• Frequência: higienizar estrados quinzenalmente e monoblocos após o 

uso. 

 
LIXEIRAS INTERNAS 

 
• Retirar o saco interno com resíduos; 
• Em local apropriado, fora da cozinha, lavar a lixeira cuidadosamente nas 

partes interna e externa, com uma escova de uso exclusivo, detergente e 
água; 

• Enxaguar com água; 
• Borrifar solução de água sanitária e deixar secar naturalmente; 
• Freqüência: higienizar diariamente e sempre que necessário (se furar o 

saco de lixo, por exemplo). 
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RALOS E GRELHAS 
 
• Retirar as grelhas; 
• Remover as sujidades das canaletas utilizando vassoura e pá; 
• Lavar com água e sabão e com auxílio de escova, se necessário; 
• Enxaguar com água limpa; 
• Enxaguar novamente com solução clorada; 
• Recolocar adequadamente as grelhas nas canaletas e fechar os ralos; 
• Freqüência: higienizar diariamente. 

 
CAIXA D’ÁGUA 

 
• Seguir procedimentos recomendados pelos órgãos oficiais; 
• De preferência solicitar a execução do serviço por empresa especializada, 

com apresentação de certificado; 
• Freqüência: higienizar a cada 6 meses e também nas seguintes situações: 

- Quando for instalada; 

- Na ocorrência de acidentes que possam contaminar a água. 

 
OBS: 

Os materiais usados para higienização da cozinha, despensa (baldes, 

rodos, panos, bacias) devem ser de uso exclusivo. Eles devem ser mantidos 

em local separado e, se necessário, identificados a fim de evitar trocas com 

os de uso comum da unidade. 

Iniciar a limpeza pelos lugares mais altos terminando no piso. 
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HIGIENIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 
 

São procedimentos técnicos necessários para garantir a higiene dos 
equipamentos de cozinha. É importante dedicar o máximo cuidado no 
manuseio e conservação de cada equipamento, para evitar danos materiais, 
acidentes pessoais e também para garantir maior durabilidade e eficiência 
dos mesmos. 

 
PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

FREEZER 

• Retirar todos os alimentos, antes de descongelar, colocando-os na 
geladeira; 

• Desligar o equipamento da tomada; 
• Retirar partes móveis (estrados, gavetas, etc.) e lavá-las na cuba com 

esponja e detergente e enxaguar em água corrente; 
• Tomar o cuidado de nunca utilizar faca ou outro objeto pontiagudo para a 

retirada do gelo; 
•Limpar partes internas e externas com esponja macia embebida com água 

e detergente; 
• Enxaguar utilizando água limpa e secar com pano descartável; 
• Borrifar solução clorada para desinfecção e deixar secar naturalmente; 
• Ligar e esperar por meia hora antes de estocar os alimentos novamente; 
• Manter o equipamento sempre livre de resíduos de alimentos e acúmulo 

de gelo; a camada de gelo não pode ultrapassar 1 cm de espessura pois, 
neste caso, age como um isolante térmico, prejudicando a diminuição da 
temperatura no interior do freezer.; 
• Freqüência: quinzenal ou quando necessário. 
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REFRIGERADOR 
 
• Retirar todos os alimentos e acondicioná-los em local adequado; 
• Desligar com antecedência para permitir o descongelamento completo; 
• Retirar as partes móveis (gavetas, prateleiras) e lavar cada peça utilizando 

esponja com solução detergente; 
• Lavar as paredes internas do equipamento e enxaguar com água limpa; 
• Retirar o excesso de água quando necessário, utilizando pano descartável; 
• Borrifar solução clorada e deixar secar naturalmente; 
• Recolocar as partes móveis higienizadas e ligar o equipamento; 
• Limpar sempre que cair/derramar qualquer alimento em seu interior; 
• manter as portas constantemente fechadas e higienizadas; 
• Não utilizar objetos pontiagudos para remover acúmulo de gelo ou 

sujidade das paredes; 
• Freqüência: semanal e quando necessário; limpar as paredes externas 

com maior freqüência a fim de evitar acúmulo de gordura e poeira, 

principalmente na parte superior e puxador. 

 
FOGÃO 

 
• Remover o mais rápido possível qualquer alimento que tenha derramado 

no fogão; 
• Retirar as partes móveis (queimadores, grelhas, cachimbos e registros); 
• Esfregar as partes móveis e fixas, utilizando escova e sabão/detergente; 
• Se os resíduos forem de difícil remoção, imergir as partes em água quente 

com detergente ou outro produto adequado; 
• Enxaguar com água limpa e retirar o excesso; 
• Recolocar as partes móveis; 
• Acender todos os queimadores para uma secagem perfeita. 
• Utilizar produto desencrustante apropriado sempre que necessário. 
• Freqüência: higienizar o fogão após cada uso ou quantas vezes forem 

necessárias para evitar acúmulo de gordura e de outros resíduos. 
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FORNO 
 
• Limpar as partes interna e externa com escova, água morna e detergente 

para dissolver a gordura e nunca jogar água na parte interna do 
equipamento; 

• Secar com pano ou ligar o forno por alguns minutos para secagem 
completa. 

• Se necessário, utilizar produto desencrustante. 
• Freqüência: higienizar após cada uso. 

 
BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, PROCESSADOR DE ALIMENTOS 
E EXTRATOR DE SUCO 

 
• Desligar o equipamento da tomada; 
• Desmontar retirando as partes móveis; 
• Lavar as peças cuidadosamente com esponja ou escova e detergente; 
• Enxaguar com água limpa e escorrer; 
• Borrifar solução clorada e após 15 minutos, enxaguar bem; 
• Deixar secar naturalmente e guardar de forma protegida depois de seco; 
• Freqüência: higienizar após cada uso. 

 
FILTRO DE ÁGUA 

• Limpar os filtros externamente com esponja e solução de detergente e 
enxaguar bem; 
• Freqüência: semanal ou quando houver necessidade (formação de 

resíduos e outros); 

• Trocar os elementos filtrantes (velas) no máximo a cada 6 meses, ou de 

acordo com a orientação do fabricante; 

• Manter o registro de cada troca para controle. 
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HIGIENIZAÇÃO DE 
UTENSILIOS 

 

PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE UTENSILIOS 

PANELAS, ESCORREDORES, ASSADEIRAS, ETC. 

• Remover todos os resíduos utilizando esponja ou raspador adequado e 
jogá-los no lixo; 

• Desengordurar os utensílios utilizando esponja com solução detergente e, 
se necessário, deixar de molho em água morna por alguns minutos; 

• Enxaguar em água corrente, preferencialmente quente; 
• Lavar com esponja e detergente e enxaguar em água corrente; 
• Deixar secar naturalmente, emborcados (voltados para baixo), sem utilizar 

panos; 
• Freqüência: higienizar sempre após o uso, não deixando para o dia 

seguinte. 

 
OBS: 

Guardar em local limpo e seco. 

Dispor os utensílios emborcados nas prateleiras. 

No caso de panelas de pressão, higienizar também borracha e válvula. 

 
UTENSÍLIOS E TALHERES DE AÇO INOXIDÁVEL 

 
• Retirar os resíduos de alimentos; 
• Lavar com esponja e detergente até remoção completa dos resíduos; 
• Enxaguar com água corrente, preferencialmente quente; 
• Deixar secar naturalmente; 
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•Guardar as cubas encaixadas umas nas outras e preferencialmente 
emborcadas; 

• Guardar os talheres de forma protegida, apenas quando estiverem secos e 
de forma que se possa pegá-los pelo cabo; 
• Freqüência: higienizar após cada uso. 

 
OBS: 

O uso de escovas e lãs de metal ou aço e de outros materiais abrasivos, 

como pasta de brilho e limpa alumínio não são permitidos. 

Os utensílios devem estar em bom estado de conservação e os com cabo de 

madeira devem ser evitados e substituídos por material lavável e 

impermeável. 

 
FACAS, CONCHAS, PEGADORES E ESCUMADEIRAS 

 
• Remover os resíduos de alimentos dos utensílios; 
• Enxaguar com água limpa; 
• Esfregar um a um com esponja e detergente; 
• Enxaguar em água corrente; 
• Deixar secar naturalmente em local limpo e guardar de forma protegida; 
• Frequência: higienizar após cada uso. 

 
MATERIAIS DE ALTILENO: TÁBUAS, COLHERES, PÁS REMO 

 
• Esfregar com escova ou esponja e solução detergente; 
• Enxaguar com água corrente; 
• Imergir em solução clorada, seguindo tempo indicado no rótulo; 
• Enxaguar em água corrente; 
• Deixar secar em local limpo e guardar de forma protegida; 
• Frequência: higienizar após cada uso. 

 
OBS: 

Após lavar, deixar de molho em solução clorada por 15 minutos e 

enxaguar para remoção de manchas. 
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POTES E CAIXAS PLÁSTICAS 
 
• Retirar os resíduos e passar em água; 
• Lavar com esponja ou escova e solução detergente, atentando para os 

cantos; 
• Enxaguar em água corrente e deixar secar naturalmente; 
• Freqüência: higienizar sempre que necessário. 

 
OBS: 

Após lavar, deixar de molho em solução clorada por 15 minutos e 

enxaguar para remoção de manchas. 

Lembrete: Troque as esponjas, escovas e fibras sintéticas com freqüência e 

mantenham-nas secas e em resíduos de alimentos quando fora de uso. 

 
TALHERES DE MESA 

 
• Remover os resíduos de alimentos dos talheres; 
• Enxaguar com água limpa; 
• Esfregar um a um com esponja e detergente; 
• Enxaguar em água corrente, de preferência quente; 
• Deixar secar naturalmente em local limpo e protegido; 
• Freqüência: higienizar sempre após o uso 

 
OBS: 

Guardar os talheres em local protegido, apenas quando estiverem secos e 

de forma que se possa pegá-los pelo cabo. 

 
CANECAS, PRATOS E BANDEJAS 

 
• Retirar os resíduos de alimentos e desprezá-los no lixo; 
• Lavar os utensílios um a um utilizando esponja com solução detergente; 
• Enxaguar em água corrente, preferencialmente quente, verificando se 

ocorreu retirada eficiente da gordura. Se ainda houver qualquer resíduo, 
repetir a operação; 
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• Dispor os utensílios de maneira que facilite a secagem natural, sem 
utilizar pano de prato, em local protegido; 

• Guardar em local limpo, seco e protegido; 
• Freqüência: higienizar sempre após o uso. 

 
OBS: 

Acondicionar esses utensílios em escorredor ou de forma a favorecer a 

eliminação da água residual; 

Guardar ou utilizar os utensílios quando estiverem totalmente secos. 
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EXCLUSIVO PARA CRECHES 

HIGIENE DE MAMADEIRAS  

 
 

1º LAVAGEM 

 
• Levar as mamadeiras para serem higienizadas imediatamente após o uso; 
• Separar os bicos, arruelas e protetores (tampa); 
• Esvaziar os frascos e enxaguar um a um em água fria para retirar 

resíduos; 
• Se necessário, manter os materiais imerso em água e detergente até o 

momento e lavá-los; 
•Esfregar os frascos cuidadosamente um a um com escova apropriada, 

preferencialmente com cerdas coloridas, e detergentes. Dar atenção à 
parte do bocal dos frascos; 

• Lavar cuidadosamente cada acessório com escova e detergente, retirando 
toda a sujidade. Atenção aos bicos que devem ser lavados por dentro e  
por fora virando-os pelo avesso para retirar qualquer resíduo presente; 

• Enxaguar bem frascos e acessórios em água corrente, preferencialmente 
quente, certificando-se de que os bicos não estejam entupidos; 

• Emborcar os frascos sobre escorredores ou outra superfície apropriada e 
limpa; 
• Freqüência: higienizar sempre após o uso. 

 
2º DESINFECÇÃO 

 
Utilizando hipoclorito de sódio ou água sanitária com indicação de uso 

para alimentos. 

 
• Utilizar recipiente plástico (caixa plástica/ monobloco), exclusivo para 

este fim e preparar a solução seguindo corretamente as instruções do 
fabricante; 

• Importante: utilizar a solução imediatamente após sua diluição; 
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•Sempre que possível separar um recipiente para os frascos e outro para os 
acessórios; 

• Colocar os frascos e/ou os acessórios no recipiente com a solução clorada, 
evitando formação de bolhas de ar. Deixar por 15 minutos, ou conforme 
instruções do fabricante, e se possível, tampar o recipiente utilizando uma 
tampa de material plástico; 

• Atenção: Os frascos e acessórios deverão ficar totalmente imersos na 
solução; 

• Escorrer a água; 
• Enxaguar bem, em água corrente; 
• Emborcar sobre escorredores ou outra superfície apropriada e higienizada. 
• Freqüência: higienizar sempre após o uso. 

 
 

3º SECAGEM 
 
• Deixar frascos e acessórios emborcados até secagem completa; 
• Não utilizar panos ou outro material; 
• Importante realizar esta etapa em local limpo, isolado a fim de evitar 

reconta minar às mamadeiras. 
 
4º ARMAZENAMENTO 

 
• Reservar no mínimo 2 caixas plásticas com tampa de uso exclusivo para 

esse fim; 
• Após secagem total de todas as peças, acondicioná-las nas caixas 

reservadas; 
• Separar frascos e acessórios. Se possível, armazenar os acessórios 

separadamente: bicos, arruelas e protetores (tampas); 
• Manter as caixas sempre tampadas; 
• Higieniza bem as mãos antes de manusear os frascos e acessórios após a 

desinfecção. 

 
OBS: 
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Esses passos também devem ser seguidos para higienização dos copos de 

transição (copo com bico), se utilizados na Creche. 

Higienizar as escovas com detergente, enxaguar bem, secar e guardar de 

forma protegida e isolada após cada uso. 

 
 
 

Copos de transição 
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MATERIAIS E PRODUTOS DE 
HIGIENIZAÇÃO 
• Os materiais de limpeza devem ser mantidos em bom estado de 

conservação, guardados em local próprio, separados de acordo com o tipo 
de uso; 

 
• Devem ser guardados fora da área da cozinha e despensa, em local de 

fácil acesso aos manipuladores; 
 
• Guardar rodos e pás pendurados distantes do piso; 

 
• O uso de escovas de metal, lã de aço e outros materiais abrasivos não são 

permitidos; 
 
• Evitar o uso de materiais com cabo de madeira; 

 
• Panos convencionais de limpeza apenas são permitidos para limpeza do 

piso; 
 
• Não deixar rodos, panos e baldes apoiados em equipamentos, bancadas, 

mobiliários na cozinha, despensa e lactário; 
 
• Não manter panos de limpeza úmidos e/ou com resíduos – procurar lavá- 

los logo após o uso. 
 
• Todos os produtos de higienização devem possuir registro ou notificação 

no Ministério da Saúde (MS). Não utilizar em hipótese alguma produtos 
sem procedência– clandestinos; 

 
• Não reutilizar embalagens vazias de produtos de higiene; 

 
• Manter os produtos em suas embalagens originais, armazenados de forma 

organizada, separados por tipo de uso. Exemplo: higienização ambiental, 
desinfecção de hortifrutícolas, sabonete para as mãos e etc.; 

 
• Não utilizar sabão em pedra, limpa alumínio, pasta de brilho ou outro 

produto abrasivo para higienização dos utensílios e equipamentos; 
 
• Não utilizar produtos com prazo de validade expirado; 
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• É vedado lavar qualquer peça do uniforme ou panos de limpeza na 
cozinha; 

 
• Apenas o álcool 70% pode ser transferido para um borrifador identificado 

a fim de facilitar seu uso. 
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BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DE 
ALIMENTOS 

 
FLUXOGRAMA 

 
 
 
 
 

RECEBIMENTO (Avaliar qualidade e quantidade) 
 
 
 
 

ARMAZENAMENTO (Perecíveis, não perecíveis, identificação e validade) 
 
 
 
 

PRÉ– PREPARO (Higienização, descongelamento, manipulação) 
 
 
 
 

PREPARO (Controle de tempo e temperatura) 
 
 
 
 

DISTRIBUIÇÂO (Prato pronto & Auto serviço) 
 
 
 
 

OBS: 
Os alimentos podem ser contaminados em qualquer uma dessas etapas. 
Dessa forma, é necessário seguir as Boas Práticas de Manipulação dos 
Alimentos desde o seu recebimento para que cheguem seguros no 
momento da distribuição. 
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RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS 
 
PROCEDIMENTOS 

 
 

 O recebimento dos alimentos deve ser realizado por funcionários da 
Unidade devidamente treinados, que deverão conferir a qualidade e a 
quantidade dos alimentos recebidos; 

 Conferir na Guia (de remessa ou de transferência) o nome da 
Unidade Educacional e só receber as mercadorias se direcionadas à 
Unidade (Cuidado para não confundir unidades com o mesmo 
nome); 

 Conferir se todos os itens relacionados na guia estão sendo  
entregues; 

 Conferir se a quantidade de cada item relacionado na guia foi 
entregue. Atentar para a quantidade por peso (Kg), unidade (lata), 
caixa, etc.; checando as embalagens fechadas e fracionadas; 

 Realizar inspeção visual para verificar possíveis falhas, como 
presença de caruncho, caixas incompletas, etc.; 

 Verificar a integridade das embalagens, sinais de violação e data de 
validade; 

 Verificar, quando possível, a qualidade dos alimentos quanto à: 
aparência, cor, odor, consistência, textura; 

 Preencher todos os campos solicitados (data, hora, nome, RG) na via 
do motorista e da Unidade; 

 Assinar e carimbar as guias de remessa ou transferência, somente 
após conferência da quantidade e qualidade. Essa é a garantia de que 
todos os itens foram entregues e recebidos corretamente. 

 

OBS 1: 
 
Na ocorrência de: 

 
- Diferença entre a quantidade de algum item que consta na guia e a 
entregue; 
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- Embalagem avariada: lata amassada, caixa violada ou incompleta, etc.; 
 

- Falha na qualidade dos produtos: hortifrutícolas com amassamentos, 
apodrecidos, presença de carunchos, bolor, etc. 

 

 

 
NÃO RECEBER O PRODUTO !!!!! 

 
 
OBS 2: 

Na ocorrência de não conformidades: 
 
Comunicar à Direção da Unidade Educacional para que tome as devidas 
providências para devolução e recolhimento do produto pelo fornecedor. 

 
O item deve ser devolvido na sua totalidade. 

 
OBS 3: 
No caso de falhas na qualidade dos alimentos que só puderam ser 
percebidos no momento do uso, a Unidade deve comunicar a ocorrência 
para solicitar sua retirada e substituição. 

 
 
ATENÇÃO: 

 
O envio de alimentos para as Unidades Escolares é feito através do 
levantamento do estoque semanal que deve ser enviado para a 
Coordenadoria de Nutrição Escolar, por email ou pessoalmente, Portanto 
é fundamental que o estoque seja preenchido corretamente e entregue toda 
sexta-feira, a fim de evitar falhas no abastecimento. 
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RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS 
 

 
São os alimentos que se conservam em temperatura ambiente, em 

local seco e fresco, até o prazo de validade determinado na embalagem. Sua 
deterioração em temperatura ambiente ocorre após um período de tempo 
relativamente longo. Ex: cereais, enlatados, farinhas, massas, leguminosas, 
etc. 

 
É importante observar as seguintes características no recebimento 

desses produtos: 
 Data de fabricação e validade; 
 Embalagens (pacotes, caixas, latas, etc.) íntegras, sem sinal de violação; 
 Latas íntegras – não amassadas, estufadas, sem pontos de ferrugem e 

vazamentos; 
 Cereais e leguminosas (arroz e feijão) sem vestígios de insetos, 

roedores, larvas e carunchos. Livres de umidade, matéria terrosa. 
Coloração característica; 

 Ausência de pontos de bolor e / ou umidade nos alimentos. 
 No momento do recebimento evitar apoiar os produtos em  contato 

direto com o piso. Após sua utilização, organizar os estrados e 
monoblocos deixando-os prontos/ vazios para recebimentos futuros. 

 
 
OBS: 
O entregador deve estar paramentado com jaleco e touca/rede de proteção 
nos cabelos para entrar na cozinha e despensa. 
Não poderá fumar nas dependências da Unidade e não está autorizado a 
manipular equipamentos e alimentos que não sejam os da entrega. 

 
 
ATENÇÃO: 

 As guias de remessa devem ser arquivadas de forma organizada na 
Unidade por pelo menos 5 anos. 
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RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS PERECÍVEIS 
 

São os alimentos que devem ser mantidos em condições especiais 
de temperatura para a sua conservação, pois pode ocorrer deterioração pelo 
desenvolvimento de microorganismos se não forem guardados na 
temperatura recomendada pelo fabricante. Ex: carnes, ovos, leite e 
derivados, etc. 

Durante o recebimento deve ser respeitada a seguinte ordem: 

1º  Alimentos perecíveis resfriados ou refrigerados; 
2º  Alimentos perecíveis congelados; 
3º Alimentos perecíveis permitidos em temperatura ambiente; 
4º  Alimentos não perecíveis. 

 
É importante observar as seguintes características no recebimento 

desses produtos: 
 
• Para todos os alimentos industrializados: data de validade no ato do 

recebimento. 
 
 

• OVO 
 

- Características sensoriais (odor) próprias; 
- Integridade da casca (sem rachaduras, trincas e quebras). 

 
 

• REQUEIJÃO E MARGARINA 
 

- Observar na embalagem a presença do carimbo do SIF - Serviço de 
Inspeção Federal, não podendo estar estufada, perfurada, aberta ou 
alterada; 
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- Resfriado (temperatura de geladeira) até 10ºC ou conforme 
especificação do fabricante; 

 
- Produto deve apresentar cor e odor característicos. 

 
 

• HORTIFRUTÍCOLAS (LEGUMES, VERDURAS E FECULENTOS) 
 

- Características sensoriais desejáveis (tamanho, cor, odor, textura, grau 
de maturação), ausência de danos físicos, insetos, larvas e fungos; 

- Retirar esses alimentos das embalagens originais e selecioná-los, antes 
de encaminhar ao local de armazenamento, transferindo para 
monoblocos limpos da Unidade ou sacos plásticos se forem mantidos 
sob refrigeração. 

 
 
• FRUTAS 

 
- Características sensoriais desejáveis (tamanho, cor, aroma, grau de 

maturação), ausência de danos físicos, manchas, perfurações, 
amassados e mofados; 

 
- Retirar as frutas das embalagens originais e selecioná-las, antes de 

encaminhar ao local de armazenamento, transferindo para monoblocos 
limpos da Unidade ou sacos plásticos apropriados se forem mantidas 
sob refrigeração. 

 
 
• CARNES BOVINA E DE FRANGO 

 
- Verificar se a embalagem interna está íntegra, não apresentando sinais 
de violação ou líquido no seu interior; 

 
- Recusar alimentos descongelados ou em início de descongelamento; 

 
- Recusar alimentos com sinal de recongelamento: formação de cristal 
de gelo e água dentro da embalagem; 

 
- Verificar a qualidade: características sensoriais (cor, odor, textura e 
viscosidade); 

 
- Observar a data da embalagem e validade. 
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• PEIXE 
 

- Observar características sensoriais: cor branca ou ligeiramente rósea, 
odor suave característico, aspecto característico; 

 
- Embalagem íntegra, sem cristal de gelo; 

 
- Sem sinal de descongelamento e manchas; 

 
- Atentar para a data de validade. 

 
 

• SALSICHA 
 

- Embalagem: integra, sem líquido no seu interior, com vácuo ( aderida 
ao produto) e sem estufamento; 

 
- Características sensoriais ( cor, odor, textura e viscosidade) próprias 

do alimento sem odor de ranço e manchas esbranquiçadas, verdes ou  
cinzas; 

 
- Recusar se o produto apresentar partes descongeladas; 

 
- Recusar produtos com sinal de recongelamento: formação de cristal 

de gelo e presença de água dentro da embalagem. 
 
 

OBS: 
Por se deteriorarem com mais facilidade é importante armazenar os 
produtos resfriados e/ou congelados logo após seu recebimento na 
Unidade. 

 
 
 

• PÃES E BOLOS 
- Características sensoriais: cor, odor, textura e integridade do alimento 

próprias do produto; 
- Livre de matéria terrosa, bolores, insetos e outros detritos. 
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ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS 
 
Esta etapa é importante para manter a conservação adequada dos alimentos 
e a preservação de sua qualidade até o momento de serem preparados ou 
consumidos. 

 
PROCEDIMENTOS 

 
▪ Os alimentos devem ser armazenados imediatamente após seu 

recebimento na Unidade; 
 
• O armazenamento deve ser em local adequado: despensa (não perecíveis), 

refrigerador (perecíveis) ou freezer (congelados); 
 
• Os produtos devem ser colocados de forma organizada e separados por 

grupos (latarias, grãos, etc.); 
 
• As datas de validade devem estar destacadas, podem ser escritas no 

produto, nas caixas ou nas prateleiras. O importante é que seja de fácil 
visualização para os manipuladores de alimentos. 

 
 

ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS 
 
 

 Armazenar na despensa em ambiente mantido limpo e em bom  
estado de conservação; 

 Agrupar os alimentos por tipo, separando latarias, pacotes e caixas; 

 Dispor as embalagens mais pesadas nas prateleiras inferiores (ex: 
fardos de arroz) e as mais leves nas superiores (ex: macarrão); 

 Organizar os alimentos (mesmo em caixas) nas prateleiras ou em 
estrados de polietileno, NUNCA diretamente sobre o piso. 

 Manter os alimentos afastados entre si, das paredes e do teto em 
forma de cruz, para evitar contato com umidade e facilitar a 
circulação de ar, limpeza e controle de infestações; 

 Destacar o prazo de validade de todos os produtos nas próprias 
embalagens ou de outra maneira visível; 
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 A cada recebimento dispor os alimentos mais novos no fundo das 
prateleiras ou nas prateleiras superiores de forma a facilitar o acesso 
dos alimentos com prazo de validade mais próximo. Ou seja, deve-se 
utilizar o sistema PVPS, que significa: Primeiro que Vence – 
Primeiro que Sai. 

 Observar atentamente se há vestígios de insetos e roedores e, caso 
positivo, isolar os alimentos contaminados em sacos plásticos 
vedados e identificados; 

 Não é permitida a entrada de caixas de madeira/papelão na 
despensa e cozinha; 

 Os alimentos pré-cozidos embalados a vácuo devem  ser 
armazenados em temperatura ambiente na despensa. 

 
 

ATENÇÃO: 
 

- Atentar para que os raios solares não incidam diretamente sobre os 
alimentos ou equipamentos mais sensíveis ao calor na cozinha e 
despensa; 

 
- No caso de alimentos aguardando retirada na Unidade: 

 
- Manter o produto isolado na despensa com a identificação ao lado 
para evitar sua utilização por engano; 

 
- No caso de produtos contendo carunchos e bolores, mantê-los 
embalados por saco plástico e distantes dos demais produtos a fim de 
evitar sua contaminação; 
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ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS PERECÍVEIS 
 
 

• OVO 
 

- Desprezar os ovos quebrados ou com casca rachada; 
 

- Armazenar sob refrigeração ou em local arejado, em temperatura 
ambiente, considerando o prazo de validade estipulado na embalagem; 

 
- Manter na própria bandeja apenas se ainda estiver lacrada com plástico, 

após aberta, transferir os ovos para caixas/bandejas plásticas mantendo 
a identificação; 

 
- Manter distante de alimentos com odores fortes. 

 
 

• PÃES E BOLOS 
 

- Armazená-los na despensa, na própria caixa para sua melhor proteção; 
 

- Atentar para a data de validade, pois seu prazo de validade é curto; 
 

- Conservar em temperatura ambiente em local limpo, seco e arejado. 
 

- Também podem ser armazenados na geladeira para sua melhor 
conservação, respeitando sempre o prazo de validade. 

 
 

• HORTIFRUTÍCOLAS (LEGUMES, VERDURAS E FECULENTOS) 
 

- Selecionar os produtos e as folhas, retirando os escurecidos, 
apodrecidos, mofados, amassados e com pontos escuros, etc.; 

 
- Acondicionar os legumes e feculentos em caixa plástica vazada; ou nas 

caixas fornecidas pelo entregador de hortifutis; 
 

- Quando colocados sob refrigeração, acondicioná-los em sacos plásticos 
transparentes, podendo-se aproveitar os sacos plásticos transparentes 
dos alimentos enviados, desde que sejam lavados e estejam em boas 
condições de uso (limpeza e conservação); 
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- Armazená-los preferencialmente na geladeira para garantir sua 
durabilidade e qualidade. 

 
 

OBS: 
 

As BATATAS podem ser  armazenadas em área ventilada e em 
temperatura ambiente. 

 
 

• FRUTAS 
 

- Selecionar, retirando as amassadas, apodrecidas, com pontos escuros; 
 

- Colocá-las em caixas plásticas vazadas (ou nas caixas fornecidas pelo 
entregador de hortifrutis) sob temperatura ambiente para completar sua 
maturação; 

 
- Armazenar as frutas mais sensíveis ou já maduras sob refrigeração e de 

forma protegida em saco plástico transparente. 
 
 

• REQUEIJÃO, MARGARINA E IOGURTE 
 

- Retirar os potes das caixas de papelão; 
 

- Acondicioná-los nas prateleiras superiores do refrigerador; 
 

- Atentar para a data de validade. No caso do requeijão e da margarina, 
atenção quanto à validade do produto após abertura da embalagem. 

 
 

• CARNES BOVINA,  DE FRANGO E PEIXE 
 

- Retirar os alimentos das caixas de papelão, se houver, antes de 
armazená-los no freezer ou geladeira; 

 
- Verificar se as embalagens ou pacotes estão íntegros, sem sinais de 

violação e líquidos no interior; 
 

- Separar os alimentos por tipo e prazo de validade no freezer; 
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- Utilizar primeiro os alimentos mais antigos - “Primeiro que Vence, 
Primeiro que Sai”. 

 
 

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO EM GELADEIRA 
 
 
 
 

 
 
 
• Manter a geladeira regulada para temperatura entre 2º a 4ºC a fim de 

conservar os produtos que necessitam de temperaturas mais baixas; 
 
• Armazenar os alimentos congelados, no congelador, com etiqueta e prazo 

de validade. Se eles forem tirados do congelador não devem ser 
recongelados; 

 
• Manter os alimentos prontos para o consumo e os processados (queijo, 

iogurte, manteiga, presunto) nas prateleiras superiores; 
 
• Manter os alimentos semi-prontos, pré-preparados e hortifrutícolas cruas 

nas prateleiras intermediárias (prateleiras do meio) em saco plástico 
transparente; 

 
• Deixar as carnes em processo de descongelamento nas prateleiras 
inferiores; 

 
• Se houver gaveta inferior, armazenar as hortifrutícolas em sacos plásticos; 
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• Manter os alimentos crus afastados dos alimentos já preparados, para 
evitar contaminação cruzada. Afastar também as hortifrutícolas das 
carnes; 

 
• Não acondicionar os ovos nas portas dos refrigeradores domésticos a fim 

de evitar variações de temperatura; 
 
• Na porta podem ser armazenados conservas, bebidas em geral, 

condimentos, entre outros alimentos. Depois das embalagens  abertas, 
ficar atento para a validade. 

 
 

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO EM FREEZER 
 
• Regular o equipamento para uma temperatura a partir de -18ºC ou 

inferior; 
 
• Organizar os alimentos por tipo e prazo de validade; 

 
• Respeitar o limite de capacidade do freezer evitando lotar o equipamento, 

a fim de garantir um espaço para a circulação do ar frio e manter os 
alimentos congelados adequadamente; 

 
• Não é permitido o congelamento de alimentos já preparados/ prontos 

na Unidade. 
 
 

OBS: 

- Geladeiras e freezers devem estar em bom estado de conservação e 
limpeza e com as portas perfeitamente vedadas; 

- Evitar abrir as portas sem necessidade; 

- Estrados de madeira são proibidos em ambos, se necessário, utilizar 
estrados de plástico. 
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IDENTIFICAÇÃO E VALIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO 
 
• Todos os alimentos retirados de suas embalagens originais devem ser 

identificados com dados que permitem sua rastreabilidade e origem; 
 
• Os alimentos abertos e mantidos na própria embalagem devem ser 

identificados com data de abertura da embalagem a fim de permitir o 
controle de sua validade após aberto; 

 
• Temperos preparados na Unidade a base de alho e/ou cebola podem ser 

mantidos por 3 dias sob refrigeração em pote tampado e identificado; 
 
• Os alimentos dos funcionários, quando presentes, também devem estar 

identificados como “alimento de funcionário” e mantidos de forma 
segregada no refrigerador ou armário; 

 
• As etiquetas para identificação de produto após aberto devem constar de: 

 
- Nome do produto; 

 
- Data de fabricação; 

 
- Data que abriu; 
- Data de validade após aberto, conforme informações do fabricante – 

verificar prazo na própria embalagem original. 
 
OBS.1 

 
- Quando não constar na embalagem o prazo de validade do produto após 
aberto, considerar a data de validade do produto fechado. 

 
OBS.2 

 
- Validade de Alimentos nas Prateleiras da Geladeira: 

 
• Até o dia seguinte: 

 
- Pescados, carne bovina, aves e seus produtos manipulados crus; 

 
- Sobremesas, frios, leite e derivados manipulados. 

 
• Até cinco dias: 

 
- legumes, verduras e frutas. 
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ARMAZENAMENTO DE OUTROS MATERIAIS 
 

 
• Materiais descartáveis (copos, guardanapos, luvas e sacos plásticos, etc.) 

 
- Não podem ser armazenados na despensa, devem ter um local separado 

destinado para guarda desses utensílios e deverão estar protegidos  
contra poeira, sujidades e odores; 

 
- Os produtos em uso na cozinha também devem ser mantidos protegidos 

a fim de evitar que contaminem os alimentos. 
 
 

• Produtos de limpeza 
 

- Armazená-los em local limpo e seco fora da despensa; 
 

- Devem ser mantidos em um local distinto dos alimentos e dos materiais 
descartáveis; 

 
- Manter os rótulos preservados e de maneira organizada; 

 
- Atenção e cuidado para possíveis vazamentos. 

 
 

• Utensílios e Equipamentos de Cozinha 
 

- Guardar as panelas, bacias, assadeiras, pratos, talheres, copos e etc. 
emborcados em prateleiras ou armários; 

 
- Não manter os utensílios sob o sifão da pia e/ou sob o fogão. 

 
OBS: 

- Manter as áreas livres de objetos não pertencentes à atividade e 
objetos em desuso; 

 
- Guardar objetos pessoais (celulares, bolsas, roupas, adornos) em 

local adequado e protegido (armários) fora da cozinha e despensa. 



São João de Meriti
  Sexta-feira, 17 de março de 2017

Ano XV   N° 4625 65DIÁRIO OFICIAL 
da Cidade de São João de Meriti

45  

 
 
 
 
 

PRÉ – PREPARO DOS ALIMENTOS 
 
 

O pré-preparo corresponde às atividades de descongelamento, 
higienização, corte tempero e manipulação dos alimentos que antecedem o 
preparo do alimento. 

 
Todos os locais e utensílios utilizados durante o pré-preparo devem 

ser devidamente higienizados a cada troca de tarefa, para evitar sua 
contaminação. 

 
 

• OVO 
 

- Desprezar os ovos trincados, rachados ou quebrados; 
 

- Lavar com água potável os ovos imediatamente antes do uso; 
 

- Quando for utilizá-los, quebrar os ovos um a um em recipiente a 
parte, a fim de evitar estragar toda a preparação. 

 
 

• ALIMENTOS ENLATADOS OU EMBALADOS EM BAGS 
 

- Lavar as embalagens com esponja e detergente para remover as 
sujidades, enxaguando bem antes de abri-las; 

 
- Quando o conteúdo não for totalmente utilizado, transferir o 

alimento para recipientes de plástico, vidro ou inox devidamente 
limpos e tampados, identificando com o nome do produto e prazo 
de validade conforme informação no rótulo e manter sob 
refrigeração. 

 
 

• CEREAIS E LEGUMINOSAS 
 

- Escolher os cereais/leguminosas retirando as sujidades e grãos 
imperfeitos  ou  impróprios  para  consumo.  Esta  etapa  deve    ser 
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realizada a seco, para garantir que toda a sujidade visível seja 
retirada; 

 
- Acondicionar os cereais/ leguminosas não utilizados em recipientes 

tampados ou na própria embalagem devidamente fechada, 
mantendo a devida identificação; 

 
- Lavá-los bem, em água limpa para a retirada de goma e impurezas; 

 
- Feijões: se necessário, realizar o remolho no dia do preparo em 

água fria, desprezando-a para cocção. 
 
 

• FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES (HORTIFRUTÍCOLAS) 
CONSUMIDOS CRUS E/OU COM CASCA 

 
- Retirar as partes não aproveitáveis (amassadas, murchas, 

manchadas, folhas amareladas, pretas e etc.) e desprezá-las; 
 

- Lavar cada hortifrutícola em água corrente, uma por uma, 
esfregando levemente suas partes; 

 
- Imergir todas as partes do alimento em solução clorada num 

recipiente plástico próprio e limpo, para realizar a desinfecção das 
hortifrutícolas, respeitando o tempo e instruções do fabricante do 
produto; 

 
- Enxaguar em água corrente após o tempo necessário em solução 

clorada; 
 

- Cortar, descascar, picar ou fatiar o alimento, conforme a preparação 
culinária desejada; 

 
- Após a montagem, manter sob refrigeração de forma protegida com 

tampa ou plástico afim de evitar contaminação. 
 

OBS.1 

Esses procedimentos devem ser seguidos no pré-preparo de todas 
hortifrutícolas consumidas cruas, inclusive os temperos frescos como 
salsa, cebolinha, coentro, hortelã e cebola, assim como as frutas que 
serão consumidas com casca e/ou utilizadas para o preparo de sucos 
naturais. 
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OBS.2 
 

A - Produtos permitidos para desinfecção: 
 

Água Sanitária - somente quando houver indicação para uso em 
alimentos no rótulo e registro no Ministério da Saúde; 

 
Hipoclorito de Sódio – com indicação de uso para desinfecção de 

alimentos. Preferencialmente na concentração de 1,0 a 2,5% de cloro 
livre. 

 
B – Diluição: 

 
Seguir as instruções do rótulo ou, no caso de produtos com 

concentração entre 2,0 a 2,5% de cloro, diluir conforme abaixo: 
 
 

1 L Água => 10 ml (1 colher de sopa) Hipoclorito de Sódio 2% a 2,5% 

5 L Água => 50ml (5 c. de sopa) Hipoclorito de Sódio 2% a 2,5% 

10 L Água => 100ml (10 c. de sopa) Hipoclorito de Sódio 2% a 2,5% 

20 L Água => 200ml (20 c. de sopa) Hipoclorito de Sódio 2% a 2,5% 

Atenção: 

- Preparar a quantidade de solução suficiente para cobrir todo o 
alimento – se necessário, cobrir com uma placa ou tampa; 

 
- Desprezar a solução clorada após o primeiro uso. 

 
 

• FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES (HORTIFRUTÍCOLAS) 
CONSUMIDOS COZIDOS 

 
- Retirar as partes não aproveitáveis e desprezá-las; 

 
- Lavar cada hortifrutícola em água corrente, uma por uma, 

esfregando levemente suas partes; 
 

- Cortar, descascar, picar ou fatiar o alimento e seguir para o preparo. 
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• CARNES 
 

DESCONGELAMENTO 
 
- Manter as carnes na sua embalagem original sobre um utensílio de apoio 

(bandeja, bacia ou outro utensílio); 
 
- Deixar na parte inferior do refrigerador para descongelar e utilizar em até 

72 horas — exceto para os peixes (descongelar sob refrigeração por 24 
horas) => Exemplo: iniciar o descongelamento da carne na 2ªf para 
preparo e consumo na 3ªf; 

 
- Evitar descongelar os alimentos diretamente em água ou sob temperatura 

ambiente, para não prejudicar sua qualidade e aumentar os riscos de 
contaminação. Porém, caso não seja possível poderá ser feito da seguinte 
forma: 

 
- Em forno de confecção ou microondas; 

 
- Em água com temperatura inferior a 21ºC por 4 horas; 

 
- Em temperatura ambiente, em local sem contaminação ambiental 

(vento pó, excesso de pessoas, utensílios, etc.) monitorando a temperatura 
superficial, sendo que ao atingir 3 a 4ºC deve-se continuar o degelo na 
geladeira a 4ºC; As peças cárneas ou filetadas devem ser de até 2kg, 
embaladas por peças ou em suas embalagens originais; 

 
- Após o descongelamento o produto deve ficar na geladeira a 4ºC, 

conforme critérios de uso ( carnes, frango,peixes até 24h na geladeira). 
 
 

PRÉ-PREPARO DE CARNES 
 
- Higienizar muito bem as bancadas e utensílios utilizados no pré- preparo, 

pois as carnes são muito nutritivas e podem se contaminar facilmente; 
 
- Após o descongelamento, abrir as embalagens e desprezar o líquido 

formado; 
 
- Lavar a carne de frango e utilizar ácido acético (vinagre) antes da 

manipulação. A carne bovina não deve ser lavada; 
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- Retirar as peles e o excesso de gordura e moer, picar ou fatiar, conforme o 
tipo de preparação culinária; 

 
- Manipular em pequenos lotes deixando as carnes sob refrigeração, mesmo 

após temperadas; 
 
- Temperar e preparar as carnes no mesmo dia do consumo; 

 
- Não congelar a carne descongelada, inclusive quando já temperada, pois 

ela fica mais sujeita a contaminação, além de afetar a sua qualidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: esses cuidados se aplicam a todos 
os tipos de carnes oferecidos – bovina, frango ou peixe. 
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PREPARO DOS ALIMENTOS 
 

Preparo é a transformação do alimento, in natura ou pré-preparado, 
em preparação, ou seja, passa por diversas formas de preparo podendo ser 
cozido, assado, refogado, frito, etc. 

 
 

MEDIDAS IMPORTANTES NO PREPARO DOS ALIMENTOS 
 
- Verificar se a área da cozinha esta limpa e organizada. Evitar cruzamentos 

com outras atividades como higienização de utensílios; 

 
- Ler com atenção o cardápio do dia e segui-lo; 

 
- Separar todos os ingredientes que serão utilizados no cardápio; 

 
- Atenção para evitar o cruzamento entre alimentos crus e cozidos, não 

devendo utilizar o mesmo utensílio (faca, placa, talher) para manipular 

alimentos crus e cozidos, a fim de evitar sua contaminação; 

 
- Seguir as recomendações contidas na embalagem, quando utilizar 

alimento formulado. Utilizar utensílio graduado (quando tiver) para medir 

a quantidade de água, quando necessária; 
 
- Utilizar apenas utensílios secos para manipular alimentos em pó (leite,  

sal, composto lácteo, etc.); 
 
- Verificar a data de validade dos alimentos. Se mesmo dentro do prazo 

tiver dúvida quanto à sua qualidade, não utilizá-lo e comunicar 

imediatamente à Direção da Escola; 
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- Seguir as boas práticas durante o preparo, a fim de produzir uma 

alimentação segura; 

 
- Para evitar desperdício verificar a freqüência de alunos por turno, 

preparando a quantidade de alimentos suficiente para atender a demanda; 
 
- Preparar os alimentos de modo que fiquem prontos o mais próximo 

possível do horário de serem servidos, diminuindo assim a chance de 

contaminação e os riscos à saúde; 
 
- Preparar as refeições a cada turno e evitando utilizar sobras de alimentos 

de um turno para o outro, inclusive no mesmo dia. E NUNCA utilizar 

sobras de um dia para o outro; 

 
- Não provar os alimentos diretamente nas mãos, utilizando sempre 

utensílio limpo e apropriado. 

 
OBS.: 
Só é permitido o preparo antecipado de doces industrializados do tipo 
pudim e cremes, para que adquiram a consistência desejada. Mesmo 
assim, esses devem ser identificados com a data de preparo e 
consumo/validade e mantidos refrigerados. 

 
 
CUIDADOS NECESSÁRIOS NO PREPARO 

 
• SALSICHA: aferventar antes de acrescentar o molho; 

 
• CARNES BOVINA E FRANGO: garantir que todas as partes estejam 

totalmente cozidas. No caso das carnes enlatadas, temperar a gosto 

atentando para o sal que já vem adicionado; 
 
• PEIXE: os filés podem ser cozidos ainda congelados no molho de tomate; 



São João de Meriti
Sexta-feira, 17 de março de 2017
Ano XV   N° 4625 72 DIÁRIO OFICIAL 

da Cidade de São João de Meriti

52  

• OVOS: quebrá-los um a um em utensílio separado a fim de evitar a perda 

de toda a preparação, no caso de haver alguns estragados. Servi-los  

sempre bem cozidos (8 minutos em água fervente), com a gema dura e 

não preparar receitas que utilizem ovos crus, como maionese, mousse,  

etc., devido ao seu alto risco de contaminação por bactéria; 

 
• VERDURAS E LEGUMES: atentar para não cozinhar em excesso e 

afetar sua textura e coloração; 
 
• ALIMENTOS FORMULADOS (Composto e bebida láctea, por 

exemplo): seguir as instruções do rótulo quanto à diluição e preparo; 

atentar para a medição dos ingredientes e tempo de preparo, se for o caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: Anotar todos os produtos e suas quantidades 
utilizadas no dia a fim de facilitar o controle do estoque e acompanhar 
o consumo de alimentos na unidade escolar, facilitando a confecção do 
mapa de merenda. 
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DISTRIBUIÇÃO 
 
 

É a entrega da refeição preparada aos escolares, em local próprio, 
com equipamentos e utensílios adequados e higienizados. Para tanto, o 
refeitório deve ser um local agradável, atentando-se para a conservação 
do ambiente, adequação do mobiliário e decoração do espaço a fim de 
tornar o momento da refeição ainda mais especial aos escolares. 

 
 
 
MEDIDAS IMPORTANTES NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 

 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS: 

 
- Manter os alimentos cobertos ou tampados até o momento da distribuição 

entre uma turma e outra; 
 
- Separar os utensílios (pratos, talheres, canecas, etc.) a serem utilizados 

com antecedência e na quantidade necessária para cada turno. Os 

utensílios devem ser utilizados secos na distribuição; 
 
- Caso o tempo de distribuição de todas as turmas se estenda por mais de 1 

hora, manter as preparações quentes em banho-maria ou aquecê-las em 

fogo baixo a fim de evitar a multiplicação microbiana. 

 
EDUCADORES: 

 
- Orientamos que todas as pessoas que auxiliam na distribuição das 

refeições estejam com os cabelos presos e as mãos higienizadas; 
 
- Segurem os utensílios com higiene: talheres pelo cabo, canecas pela alça, 

pratos pelas bordas, evitando tocar os alimentos diretamente com as 
mãos; 
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- Orientem os alunos quanto ao local da devolução dos utensílios e no que 
for necessário, para manter a organização do espaço e o bom  
atendimento. 

 
 
 

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRATO PRONTO:  
 

- Porcionar as preparações para cada aluno, conforme orientação do 
nutricionista da unidade escolar, com o auxilio de utensílios padronizados 
(conchas, colheres, escumadeiras); 

 
- Caprichar na apresentação dos pratos - um prato bonito estimula a 

aceitação pelas crianças; 
 
- Segurar os utensílios de modo que os dedos não toquem nos alimentos 

prontos e manusear canecas pelas alças e pratos pelas bordas; 
 
- Não empilhar os utensílios com alimentos (canecas, pratos). 

 
 

OBS: 
Desprezar e descaracterizar as sobras de preparações e lanches  
após o término da distribuição, não as armazenando para outro fim / 
uso (doação, ração anima, etc.). 

 
 

DEVOLUÇÃO DE UTENSÍLIOS 
 
- Realizar em local próprio e isolado da área de distribuição dos alimentos; 

 
- Dispor bacias, monoblocos ou outro utensílio para coleta dos utensílios 

usados — separando preferencialmente: talheres, pratos e canecas/ 
cumbucas; 

 
- Dispor lixeiras próximas, mantidas limpas e tampadas entre os intervalos. 
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EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES 
As edificações e instalações físicas devem ser adequadas e mantidas 

em bom estado de conservação a fim de permitir as boas práticas de 
manipulação dos alimentos. O planejamento da área física é importante a 
fim de evitar cruzamentos entre as atividades, facilitar a operacionalização 
e permitir melhor rendimento do trabalho. 

 
Características desejáveis das edificações e instalações: 

 
Local / Item Características 
Botijões de gás Área exclusiva, delimitada de forma a evitar a passagem 

de pessoas estranhas e permitir ventilação constante. 
Caixa d’água De material atóxico, resistente a abrasão, impermeável, 

liso, opaco (proteção contra luz solar). 
 
Deve estar devidamente tampada, instalada em local de 
fácil acesso e protegida contra infiltrações e outros eventos 
que possam alterar a qualidade da água reservada. 

Circulação de ar Evitar o uso de ventiladores e equipamentos de ar 
condicionado doméstico na área de manipulação. 

 
O conforto térmico pode ser assegurado por aberturas 
devidamente teladas que permitam a circulação natural do 
ar. A ventilação da área não deve se restringir à simples 
aberturas de portas 

Esgotamento 
Sanitário 

Deve ser ligado a rede de esgoto e, quando não tratado 
adequadamente seu destino deve ser aprovado pela 
autoridade competente. 

 
Não é permitido caixa de esgoto dentro da área da 
cozinha; 

 
A caixa de gordura deve se localizar preferencialmente 
fora da área da cozinha. 

Iluminação Uniforme e suficiente para a atividade, sem cantos 
escuros. As lâmpadas devem estar protegidas por 
luminárias contra explosão e quedas acidentais mantidas 
em bom estado de conservação. Evitar fiação elétrica 
exposta. 
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Local / Item Características 
Instalações 
sanitárias para 
funcionários 

Em bom estado de conservação, dotadas de descarga 
automática, vaso sanitário e lixeira com tampa, pia para 
lavar as mãos, dotada de sabonete líquido, toalha de papel 
de cor clara não reciclado ou qualquer outro método de 
secagem que não permita a recontaminação das mãos, 
iluminação suficiente , paredes, pisos e teto de cores  
claras, material liso, resistente e impermeável, porta 
mantida fechada com proteção inferior , ventilação 
adequada; 

 
As instalações sanitárias não devem se comunicar 
diretamente com a cozinha e despensa. 

Janelas Ajustadas aos batentes, de acabamento impermeável, em 
bom estado de conservação; 

 
Dotadas de telas milimétricas (2mm) limpas, sem falhas de 
revestimento. 

Lixeira interna 
(cozinha) 

De material de fácil limpeza, dotada de tampa acionada  
por pedal, estar revestida de saco plástico adequado a sua 
capacidade e mantida afastada de alimentos, bancadas, 
utensílios e equipamentos de preparação e da manipulação 
de alimentos. 

Paredes Com acabamento liso, impermeável, lavável, de cores 
claras em bom estado de conservação; 

 
Devem estar livres de umidade, descascamentos e 
rachaduras. 

Piso De material liso, resistente, lavável, de cor clara, 
antiderrapante, em bom estado de conservação e de fácil 
higienização; 

 
Deve ter inclinação em direção aos ralos, o suficiente para 
não permitir que a água fique estagnada formando poça; 

 
Em áreas que permitam a existência de ralos e grelhas, os 
mesmos devem ser em número suficiente e sifonados, para 
evitar a entrada de pragas. 
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Local / Item Características 
Prateleiras e 
Mobiliário 

De material liso, resistente, impermeável e de fácil 
higienização, em bom estado de conservação; 

 
As prateleiras devem estar afixadas com segurança e em 
local que não ofereça riscos aos usuários. Os mobiliários 
devem estar em estado de conservação que não prejudique 
seus usuários. 

Portas De superfície lisa, de cores claras, de fácil limpeza, 
ajustadas aos batentes, com acabamento impermeável e 
protetor no rodapé. 

Teto De material liso, impermeável, lavável, de cor clara e em 
bom estado de conservação; 

 
Deve estar livre de goteira, umidade, trinca rachaduras, 
bolor e descascamento; 

 
Proibido forro de madeira. 

Ventilação Deve garantir o conforto térmico e a renovação do ar, de 
forma que o ambiente fique livre de fungos, gases,  
fumaça, gordura e condensação de vapores. 
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MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Para garantir uma adequada manipulação dos alimentos é 

fundamental que os equipamentos estejam em bom estado de conservação e 
funcionamento, por isso, algumas situações devem ser observadas e 
corrigidas, se for o caso: 

 
• Freezer 

 
Formação de acúmulo de gelo, sinais de descongelamento dos 

produtos, falha na vedação e fechamento das portas, termostato, drenos 
obstruídos, partes enferrujadas, motor com muito ruído. 

 
• Refrigerador 

 
Formação de acúmulo de gelo, aumento da temperatura, falha na 

vedação das portas, pontos de ferrugem, drenos obstruídos, empoçamento 
de água. 

 
• Coifa 

 
Falha na exaustão, ruído excessivo, choque elétrico e etc.. 

 
• Fogão e Forno 

 
Sinal de vazamento de gás, pontos de ferrugem, conservação das 

grelhas e suporte, falha na regulagem das chamas, entupimento dos dutos e 
peças. 

 
• Liquidificador / batedeira 

 
Choque elétrico, pontos de ferrugem, descascamento ou problema na 

fiação, peças quebradas, falha no motor e no funcionamento. 
 
• Panela de pressão 

 
Atentar para conservação das válvulas e borrachas. 

 
OBS: Temperatura dos Equipamentos: 

Freezer  →  < - 18ºC 

Refrigerador  → 0 a 4 ºC 
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QUALIDADE DA ÁGUA 
 

A água utilizada para higiene do ambiente e preparo dos alimentos  
na Unidade deve ser proveniente da rede pública de abastecimento e sua 
qualidade é de importância fundamental para a garantia da saúde de todos. 

 
Em caso de falha no abastecimento, a Unidade deverá providenciar 

uma solução alternativa de modo a não afetar a segurança dos alimentos e a 
saúde das pessoas. No caso da necessidade de compra de água a Unidade 
deve cobrar da empresa fornecedora ou transportadora os laudos de análise 
e guardar a nota fiscal de compra. 

 
CAIXA D’ ÁGUA 

 
• Deve ser de material liso, resistente, impermeável e mantida em bom 

estado de conservação, protegida contra acesso de animais; 
 
• A higienização dos reservatórios de água deve ser feita quando forem 

instalados e a cada 6 meses. Em caso de contaminação da água por 
enchente, acidente, acesso de animais e etc., uma nova higienização 
deverá ser realizada; 

 
• Caso note alterações nas características da água não utilizá-la no preparo 

de alimentos, nem na higienização de utensílios e informar à direção da 
Unidade; 

 
• A troca dos elementos filtrantes dos filtros de água deverá ser feita de 

acordo com especificações do fabricante; 
 
• O controle das datas de higienização e trocas de filtros pode ser feito 

anotando-se diretamente no equipamento e/ou em local próprio. 
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MANEJO DE RESÍDUOS 
 

Os resíduos formados com a manipulação de alimentos e suas 
embalagens devem ser manuseados com cuidado a fim de não se 
constituírem em focos de contaminação no ambiente da cozinha. Portanto, 
algumas medidas devem ser tomadas: 

 
• Lixeiras com tampa acionada por pedal, revestidas por saco plástico de 

tamanho compatível com a lixeira e de boa qualidade a fim de evitar 
perfurações e vazamentos; 

 
• Abrir a tampa sempre pelo pedal; 

 
• Lixeiras mantidas limpas, higienizadas e sem extravasamento; 

 
• O tamanho das lixeiras deve ser compatível com a área disponível; 

 
• Não utilizar lixeira com tampa tipo vai-e-vem; 

 
• Os resíduos produzidos pela cozinha deverão ser retirados quantas vezes 

forem necessárias ao longo do dia a fim de evitar acúmulo e 
extravasamento das lixeiras; 

 
• A fim de evitar a contaminação do uniforme, o manipulador deve 

depositar os sacos com resíduos até a saída da cozinha, de onde uma 
pessoa designada pela direção os levará até o coletor externo da Unidade; 

 
• Nas Unidades em que houver coleta seletiva de lixo, separar os resíduos 

orgânicos dos demais, de maneira a evitar atração e abrigo de insetos e 
animais; 

 
• Na cozinha, manter a lixeira em local afastado das bancadas, mobiliário e 

equipamentos, sem atrapalhar o fluxo. Caso isso não seja possível, mantê- 
la na área externa; 

 
• A retirada dos resíduos da cozinha não pode ocorrer no momento do 

recebimento de gêneros alimentícios; 
 
• Organizar horários diferentes para o recebimento de alimentos, produção 

e retirada dos resíduos a fim de evitar o cruzamento; 
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CONTROLE INTEGRADO 
DE PRAGAS 

 

Correspondem a todas as medidas - 
preventivas e corretivas - adotadas com o 
objetivo de impedir que pragas ambientais 
se  instalem  no  ambiente  e  gerem  danos, 

como a perda de alimentos e/ou sua contaminação. 
 
 

PROCEDIMENTOS IMPORTANTES 
 
 
• Manter as áreas livres de mata não aparada na Unidade, evitar acúmulo de 

materiais em desuso, entulho e outros materiais que possam servir de 
abrigo a animais e vetores; 

 
• Não criar animais na Unidade - cães, gatos, pássaros e etc.; 

 
• Verificar se mobiliários encontram-se livres de infestação por cupim ou 

broca; 
 
• Manter os disjuntores e tomadas protegidos por espelhos; 

 
• Evitar a presença de azulejos mal assentados ou quebrados e não 

rejuntados; 
 
• Atentar e corrigir quando na presença de frestas, aberturas e/ou 

vazamentos em piso, parede, bancadas, teto e etc.; 
 
• Evitar acúmulo de água em piso, bancadas, ralos e grelhas; 

 
• Instalar proteção inferior nas portas da cozinha e despensa e mantê-la bem 

encaixada; 
 
• Instalar tela milimétrica (2 mm) nas janelas e aberturas da cozinha e 

despensa, podendo ser removível para facilitar sua limpeza; 
 
• Na despensa, manter distância mínima dos produtos em relação às 

paredes (10 cm), forro/teto (60 cm) e ao piso (25 cm); 
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• Evitar a forração de prateleiras e móveis a fim de não servir como abrigo 
de insetos; 

 
• Manter os ralos livres de resíduos e fechados quando fora de uso; 

 
• Manter as grelhas livres de resíduos e protegidas com telas para evitar 

acesso de insetos; 
 
• Os sacos de lixo devem estar fechados sem liberação de resíduos, 

devidamente acondicionados para coleta; 
 
• Atentar para embalagens violadas ou abertas, evitando-se vazamento de 

produto; 
 
• Manter as lixeiras sempre tampadas entre as refeições e manter o 

ambiente sem acúmulo de resíduos de alimentos; 
 
• Monitorar com frequência a presença de insetos e roedores. Quaisquer 

sinais de roedura, fezes, trilhas, pegadas ou ninhos desses vetores devem 
ser notificados para providências corretivas. 

 
 

OBS: Não utilizar qualquer produto que possa ter sofrido ataque por 
roedores ou outras pragas, como sinais de mordedura ou  
embalagem violada, mesmo em caso de dúvida não usar o produto! 

 
 

CONTROLE QUÍMICO 
 

Quando as medidas de prevenção adotadas não forem eficazes, o 
controle químico deve ser empregado e executado por empresa 
especializada, conforme legislação específica, com produtos desinfestantes 
regularizados pelo Ministério da Saúde. 

 
O controle químico - desinsetização e desratização - deve ter um 

papel complementar às orientações de limpeza, higiene e recomendações 
preventivas. 

 
Seguem abaixo orientações quanto a este procedimento: 

 
• Providenciar a desinsetização e desratização das instalações sempre 

quando necessário, como no caso de infestações; 
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• A execução desse serviço deve ser prestada apenas por empresa 
especializada e com licença/cadastro pela vigilância sanitária; 

 
• A empresa especializada deve estabelecer procedimentos pré e pós- 

tratamento a fim de evitar a contaminação dos alimentos, equipamentos e 
utensílios; 

 
• Atentar e acompanhar durante os procedimentos de aplicação e instalação 

de armadilhas ou venenos; 
 
• Sempre que possível retirar os alimentos e utensílios do local ou então 

protegê-los em caixas e sacos plásticos bem fechados; 
 
• Após a aplicação e tempo de espera, realizar higienização geral e 

cuidadosa de todo o ambiente, mobiliário, equipamentos e utensílios a fim 
de evitar contaminação química por resíduos de produtos desinfestantes; 

 
• Limpar as embalagens de alimentos antes de estocá-las; 

 
• Desprezar os produtos que possam ter se contaminado: embalagem 

violada, cheiro forte de veneno e etc.; 
 
• Manter o registro de execução do serviço de desratização e desinsetização 

em local de fácil localização e consulta. 
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SEGURANÇA NO TRABALHO 
 

Manipulador touca jaleco branco avental sapato fechado 
 
 
 

Medidas de segurança são importantes para diminuir o risco de 
acidentes, melhorar a qualidade do serviço prestado e minimizar doenças 
profissionais e do trabalho. Os acidentes de trabalho podem provocar nos 
manipuladores de alimentos alguns ferimentos, queimaduras, choques e 
quedas, podendo levá-los ainda a riscos mais graves de saúde. 

 
Portanto, para promover e garantir a segurança no trabalho devemos 

adotar os seguintes procedimentos: 
 
• Usar adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 

 
• Uniforme completo - rede protetora de cabelo, avental e sapato baixo 

fechado antiderrapante - e apresentar-se livre de adornos (pulseiras, 
relógios, correntes, anéis, brincos e etc.); 

 
• Utilizar luvas nitrílicas na higienização do ambiente, equipamentos e 

utensílios; 
 
• Utilizar luvas antitérmicas na manipulação de utensílios quentes; 

 
• Utilizar o sapato de forma correta e segura; 

 
• Nunca utilizar avental e luvas plásticas próximas a fontes de calor; 

 
• Manter o piso da cozinha sempre limpo, seco e livre de objetos; 

 
• Evitar caminhar na cozinha com faca na mão; 

 
• Realizar as atividades sempre com atenção e segurança a fim de evitar 

acidentes; 
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• Manusear as panelas de pressão com cuidado a fim de evitar acidentes – 
aguardar a retirada total da pressão antes de abrir a tampa; 

 
• Manter as panelas de pressão em adequado estado de conservação e uso; 

 
• Manter as panelas devidamente apoiadas no fogão e com os cabos 

voltados para dentro; 
 
• Não usar garrafas de álcool nem isqueiros para acender fogão; 

 
• Desligar os aparelhos elétricos das tomadas pelos “plugs”, sem puxá-los 

pelo fio; 
 
• Não manusear equipamentos elétricos com as mãos molhadas ou úmidas; 

 
• Proteger fiação elétrica exposta; 

 
• Verificar a presença de qualquer vazamento de gás e solicitar reparo com 

urgência; 
 
• Não deixar objetos soltos nos acessos, canaletas sem proteção, não usar 

tapetes ou papelões no piso, evitando tropeços e quedas; 
 
• Evitar o uso de extensões para evitar a sobrecarga da tomada; 

 
• A estrutura física da cozinha e o estado de conservação dos utensílios e 

equipamentos devem estar em condições adequadas; 
 
• Proteger as luminárias da cozinha e despensa contra quedas acidentais e 

explosões; 
 
• Proibido utilizar embalagens vazias de alimentos para acondicionar 

produtos de limpeza; 
 
• Não misturar produtos de limpeza sem orientação do fabricante e cuidado 

ao manipular qualquer produto; 
 
• Utilizar sempre escada como apoio para acesso e limpeza de áreas altas e 

de difícil alcance (luminárias, janelas, prateleiras, etc.) evitando se 
equilibrar sobre caixas empilhadas ou outras formas não seguras; 

 
 
OBS: Equipamentos de Proteção Individual 

Avental de PVC — para atividades com muita água; 
Sapato fechado antiderrapante — para uso constante na cozinha; 
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Bota de borracha — para atividades com muita água; 
Luva nitrílica — para higienização em geral; 
Luva antitérmica — para manipular utensílios quentes; 
Luva anti-corte — para manipular peças de carnes cruas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
PARTICULARIDADES 

 
 

Este Manual foi desenvolvido pela equipe técnica de nutricionistas 
da Coordenadoria de Nutrição Escolar da Secretaria  Municipal  de 
Educação de São João de Meriti, objetivando orientar diretores, 
funcionários, merendeiras, manipuladores de alimentos e afins sobre o 
cuidado e preparo da alimentação escolar de forma segura e com qualidade 
para os alunos da rede. 

 
Vale ressaltar que o Manual de Boas Práticas deve ser 

personalizado e adequado a cada Unidade Educacional, levando-se em 
consideração a forma de atendimento prestado, equipe de manipuladores, 
instalações e equipamentos disponíveis. Assim, reservamos o presente 
conteúdo como documento norteador para boas práticas de manipulação de 
alimentos, porém passível de ser complementado por outras orientações ou 
observações adicionais que forem necessárias para o adequado atendimento 
dos serviços prestados. 

 
Assim fica reservado o espaço abaixo para que o nutricionista que 

supervisiona esta Unidade inclua orientações ou observações adicionais  
que achar necessário para o adequado atendimento do programa. Essas 
orientações deverão ser atendidas pela equipe de manipuladores. 
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APÊNDICE 
 

Definições: 
 
 
• Álcool 70%: usado para desinfecção de superfícies e mãos, pois nesta 

concentração ele age com maior eficiência na eliminação de 
microorganismos. 

 
• Alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal que exige 

apenas a remoção da parte não comestível e os tratamentos indicados para 
sua higienização e conservação para ser consumido. 

 
• Alimento não perecível: possui validade longa e pode ser armazenado em 

temperatura ambiente. 
 
• Alimento perecível: possui curta validade e deve ser mantido sob 

refrigeração, congelamento ou aquecimento para sua conservação a fim  
de evitar a multiplicação microbiana. 

 
• Armazenamento: é o conjunto de atividades e requisitos para se obter uma 

correta conservação das matérias-primas insumos e preparações. 
 
• Boas Práticas: são procedimentos técnicos sanitários necessários para 

garantir a qualidade dos alimentos. 
 
• Controle integrado de pragas: conjunto de ações preventivas e corretivas 
destinadas a impedir a atração, o abrigo, acesso e/ou proliferação  de 
pragas urbanas que comprometam a segurança do alimento. 

 
• Contaminação: presença de substâncias ou agentes estranhos, de origem 

biológica, química ou física, estranhas ao alimento e nocivas ou não para 
saúde humana. 

 
• Contaminação cruzada: transferência de microrganismos de um local para 

outro, por meio de utensílios, equipamentos, manipulação, etc. 
 
• Desinfecção: redução, por agentes químicos ou métodos físicos, do 

número de microrganismos das instalações, equipamentos e utensílios, a 
um nível que não leve à contaminação do alimento. 

 
• EPI - Equipamento de proteção individual: todo dispositivo de uso 

individual, destinado a proteger a saúde e a integridade física do 
funcionário. 
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• Higienização: operação que engloba a limpeza e a desinfecção do 
estabelecimento, das instalações, equipamentos e utensílios. 

 
• Lactário: local destinado ao preparo, higienização e distribuição da 

alimentação destinada aos bebês. 
 
• Limpeza: remoção de substâncias minerais e/ou orgânicas, como terra, 

poeira, gordura e outras sujidades indesejáveis. 
 
• Manipulador: indivíduo que trabalha no preparo, embalagem, 

armazenamento, transporte e distribuição. 
 
• Manipulação de alimentos: transformação da matéria prima envolvendo  

as etapas de preparo, embalagem, armazenamento, transporte e 
distribuição. 

 
• Manual de Boas Práticas: documento que descreve as operações e 

requisitos sanitários da edificação, higienização das instalações, 
equipamentos e utensílios, o controle de qualidade da água, controle 
integrado de pragas urbanas, controle da higiene e saúde dos 
manipuladores e o controle de qualidade do produto final. 

 
• Perigo: agente microbiológico, químico ou físico que torne o alimento 

não seguro ao consumo. 
 
• Porcionamento: fracionar o alimento pronto em porções. 

 
• Pragas: animais capazes de contaminar direta ou indiretamente os 

alimentos. 
 
• PVPS – Primeiro que Vence Primeiro que Sai: sigla usada para priorizar o 

consumo dos alimentos com a data validade mais próxima do  
vencimento. 

 
• Rastreabilidade: processo de acompanhamento do produto desde sua 

origem, passando pelo transporte, armazenamento, embalagem e 
utilização até o consumo. 

 
• Resíduos: materiais a serem descartados, oriundos da produção ou das 

demais áreas do estabelecimento. 
 
• Resto alimentício: alimentos já distribuídos que restaram nos pratos dos 

alunos. 
 
• Risco: estimativa da probabilidade da manifestação do perigo. 
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• Rotulagem: inscrição, legenda, imagem ou qualquer matéria descritiva ou 
gráfica, sob a forma escrita, impressa, estampada, gravada (em relevo ou 
litografada) ou colada sobre a embalagem do alimento. 

 
• Segurança do alimento: controle adequado e gerenciamento dos perigos. 

 
• Sobra: alimentos prontos que não foram distribuídos ou que ficaram no 

balcão térmico ou refrigerado de distribuição. Podem ser incluídos 
também os alimentos não preparados e pré-preparados que foram 
mobilizados e/ou manipulados, mas que não chegaram a ser utilizados/ 
distribuídos. 

 
• Solução clorada: diluição de hipoclorito de sódio ou água sanitária usada 

para desinfecção de ambientes, equipamentos e alimentos. 
 
• Validade (prazo de): período de tempo no qual os alimentos e outros 

produtos são conservados, mantendo suas características próprias e 
desejadas. 
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AVISOS IMPORTANTES 
 
 
 

As Unidades Escolares são divididas por Pólos – importante saber 
qual é Pólo da sua Unidade; 

 
Cardápio no refeitório e na cozinha – afixar em local visível para 

visualização dos alunos, manipuladores de alimentos, fiscais e 
supervisores; 

 
Estoque – entregar ou enviar por email toda sexta-feira para facilitar 

a elaboração dos pedidos para entrega de gêneros; 
 

Mapa de Merenda – entregar até o 5º dia útil de cada mês; 
 

Contato com Coordenadoria de Nutrição Escolar – CONE 

Email. ae.seme.sjm@gmail.com 
End.: Avenida Presidente Lincoln, 899 Vilar dos Teles – 4º and. 
Tel.: (21) 2751-1880 

 
 
 

Versão outubro de 2012 

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que 
através da Comissão Permanente de Pregão, devidamente autorizado 
pelo Exmo. Sr. Prefeito através da Portaria 0351/2017 - SEMAD  e 
em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o Decreto Municipal 
de Pregão nº. 4.550/06:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001929/2017
Objeto: Contratação de Empresa para fins de prestação de serviços 
de diagramação, impressão e distribuição do Diário Oficial da 
Prefeitura da Cidade de São João de Meriti/RJ em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Governo e Coordenação 
Geral. Data de abertura: 30/03/2017 às 11:00 horas. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000481/2017
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para realiza-
ção de coleta e atualização de dados sociais, cadastrais, funcionais 
e econômicos do funcionalismo público municipal por meio de 
sistema informatizado com aplicação de questionário eletrônico 
estruturado, utilização de computadores, sistemas para coleta de 
dados, equipamentos de coleta de dados biométricos, que deverá 
ser acompanhado de software e câmeras fotográficas ou webcans 
para captura de fotos e demais equipamentos e recursos necessá-
rios à execução dos serviços em atendimento as necessidades da 
Secretaria Municipal de Administração de São João de Meriti/RJ. 
Data de abertura:30/03/2017 às 15:00 horas. 
Retirada do Edital: Na sala da Subsecretaria de Licitações e Con-
tratos, sito à Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º Andar – Vilar dos 
Teles – São João de Meriti/RJ, CEP 25555-200.das 10:00 às 17:00 
horas, mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, Pen 
drive ou CD para gravação do Edital  e o carimbo com CNPJ da 
empresa interessada. Raquel Basílio de Oliveira – Pregoeira. São 
João de Meriti, 15 de março de 2017.   
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JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES

DEFESA PRÉVIA         
SMIT-PMSJM

DATA DE 
ABERTURA

NOTIFICAÇÃO PLACA 

PMSJM/000862/2012 5/24/2012 M30238324 HDG1049
PMSJM/002609/2012 9/16/2012 M30201765 LOJ3195
PMSJM/002474/2012 9/14/2012 M30260426 LBT4405
PMSJM/002473/2012 9/14/2012 M30260672 LBT4405
PMSJM/002521/2012 9/18/2012 M30242399 CDK6364
PMSJM/002449/2012 9/13/2012 M30258723 HMO1542
PMSJM/002422/2012 9/12/2012 M30261507 CEP1399
PMSJM/002410/2012 9/12/2012 M30225784 LAV1360
PMSJM/002434/2012 9/12/2012 M30242225 LNV9454

Recursos Julgados Defiridos em  17/02/2017

SESSÃO Nº 20

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

Av. Presidente Lincoln, 911 - Sala 334 (Edifício Antares)

Jardim Meriti - São João de Meriti

Leonardo Lia Costa, Presidente

COMISSÃO DE DEFESA PRÉVIA

DEFESA PRÉVIA         
SMIT-PMSJM

DATA DE 
ABERTURA

NOTIFICAÇÃO PLACA 

002520/2012 9/18/2012 M30260125 KSN9826
002515/2012 9/18/2012 M30260685 KVV4224
002514/2012 9/18/2012 M30260266 KQJ4324
002541/2012 9/19/2012 M30256257 KVE4244
002429/2012 9/18/2012 M30260631 LOQ3437
002504/2012 9/17/2012 M30260695 KZG6800
002505/2012 9/17/2012 M30260051 KOR7697
002496/2012 9/17/2012 M30260553 LPY6887
002532/2012 9/19/2012 M30256575 LOJ3954
002506/2012 9/17/2012 M30260675 KQA1884
002546/2012 9/14/2012 M30226440 KPT1456
002481/2012 9/14/2012 M30259884 LPW6409
002493/2012 9/14/2012 M30260182 KZD3940
002492/2012 9/14/2012 M30260293 LPX5559
002491/2012 9/14/2012 M30258903 LPU7158
002494/2012 9/14/2012 M30259214 KZD3940
002497/2012 9/17/2012 M30258537 LBM4786
002405/2012 9/17/2012 M30258908 LLC5831
002500/2012 9/17/2012 M30260578 KYK6099
002487/2012 9/14/2012 M30259926 KWM3753
002482/2012 9/14/2012 M30260088 KYZ5643
002459/2012 9/14/2012 M30259281 LNZ2622
002453/2012 9/14/2012 M30222960 KPT1456
002468/2012 9/14/2012 M30260384 KUI2372
002465/2012 9/14/2012 M30257096 LLC6998
002483/2012 9/14/2012 M30259014 KXT7203
002411/2012 9/12/2012 M30256192 LPW6412
002464/2012 9/13/2012 M30259568 DQS2001
002451/2012 9/13/2012 M30259598 LAV9083
002446/2012 9/13/2012 M30260416 LKP3237
002441/2012 9/13/2012 M30261310 LOK0100
002457/2012 9/14/2012 M30223357 KPT1456
002462/2012 9/14/2012 M30258944 LNU3623
002454/2012 9/14/2012 M30222957 KPT1456
002461/2012 9/14/2012 M30258953 LNU3623
002455/2012 9/14/2012 M30225376 KPT1456
002421/2012 9/12/2012 M30259902 KYZ0749
002423/2012 9/12/2012 M30259248 CEP1399
002430/2012 9/12/2012 M30260321 LRS0099

Recursos Julgados Indeferidos em  17/02/2017

SESSÃO Nº 20

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

Av. Presidente Lincoln, 911 - Sala 334 (Edifício Antares)

Jardim Meriti - São João de Meriti

Leonardo Lia Costa, Presidente

COMISSÃO DE DEFESA PRÉVIA

JARI SMIT-PMSJM DATA DE 
ABERTURA NOTIFICAÇÃO PLACA 

003135/2014 4/17/2014 M30389721 MIJ3306
002852/2014 4/3/2014 M30388351 KOK0186
002953/2014 4/9/2014 M30264848 KNS9618
002859/2014 4/3/2014 M30393466 LOU5302
002853/2014 4/3/2014 M30388369 KOK0186

Leonardo Lia Costa, Presidente

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

Recursos Julgados Deferidos em 15/03/2017
SESSÃO Nº 24

Av. Presidente Lincoln, 911 - Sala 334 (Edifício Antares)

Jardim Meriti - São João de Meriti

JARI SMIT-PMSJM DATA DE 
ABERTURA NOTIFICAÇÃO PLACA 

E-12/066/25682/2014 4/10/2014 M30538585 KVM9434
002885/2014 0404/2014 M30259716 KVJ5754
002919/2014 4/7/2014 M30397647 KRJ9499
002929/2014 4/8/2014 M30510233 KZY6707
002928/2014 4/8/2014 M30397138 KZY6707
003014/2014 4/11/2014 M30398540 LUE0644
002791/2014 4/2/2014 M30387498 LLT3092
002785/2014 4/1/2014 M30449035 KNJ5977
003001/2014 4/10/2014 M30395322 LTP1616
003000/2014 4/10/2014 M30393454 LTP1616
002998/2014 4/10/2014 M30391760 LTP1616
003034/2014 4/11/2014 M30444275 KMS1536
002982/2014 4/10/2014 M30446466 LCJ3809
002984/2014 4/10/2014 M30392731 LCX9478
002985/2014 4/10/2014 M30520452 LCX9478
003061/2014 4/14/2014 M30515369 LNP5637
003058/2014 4/14/2014 M30394607 KVA9264
002994/2014 4/10/2014 M30395266 LTP1616
002993/2014 4/10/2014 M30397818 LTP1616
002992/2014 4/10/2014 M30510678 LTP1616
002997/2014 4/10/2014 M30390459 LTP1616
002995/2014 4/10/2014 M30395259 LTP1616
003027/2014 4/11/2014 M30447009 LRZ2975
003123/2014 4/17/2014 M30390811 KQN8385

Leonardo Lia Costa, Presidente

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

Recursos Julgados Indeferidos em 15/03/2017
SESSÃO Nº 24

Av. Presidente Lincoln, 911 - Sala 334 (Edifício Antares)

Jardim Meriti - São João de Meriti
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PORTARIA Nº. 165/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, LIANE DA SILVA TORRES, matrícula nº. 2424-04, 
para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Administrativo, 
símbolo AS-3 da Câmara Municipal de São João de Meriti, a partir 
de 1º. de  março de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 06 de março de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                       
1º. Vice-Presidente       

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º. Secretário                                                        

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º. Secretário

PORTARIA Nº. 166/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, EVERSON DA SILVA BRITO, matrícula nº. 1570-09, 
para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Administrativo, 
símbolo AS-3 da Câmara Municipal de São João de Meriti, a partir 
de 1º. de  março de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 06 de março de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                       
1º. Vice-Presidente       

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º. Secretário                                                       

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º. Secretário

      PORTARIA Nº. 170/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

EXONERAR, ALESSANDER FERREIRA FEITOSA, matrícula 
nº. 2385-01, do Cargo em Comissão de Assessor Legislativo, sím-
bolo AS-2 da Câmara Municipal de São João de Meriti, a partir de 
1º. de  março de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 06 de março de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                       
1º. Vice-Presidente       

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º. Secretário                                                        

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º. Secretário

PORTARIA Nº. 171/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, ALESSANDER FERREIRA FEITOSA, matrícula nº. 
2385-01, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Setor, 
símbolo AS-1 da Câmara Municipal de São João de Meriti, a partir 
de 1º. de  março de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 06 de março de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                       
1º. Vice-Presidente       

PORTARIA Nº. 169/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, RITA DE CÁSSIA DA CONCEIÇÃO, matrícula nº. 
2418-09, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Legisla-
tivo, símbolo AS-2 da Câmara Municipal de São João de Meriti, a 
partir de 1º. de  março de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 06 de março de 2017.

      PORTARIA Nº. 168/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

EXONERAR, MILENA DA CONCEIÇÃO LAURENTINO DE 
JESUS, matrícula nº. 2375-02, do Cargo em Comissão de Assessor 
Legislativo, símbolo AS-2 da Câmara Municipal de São João de 
Meriti, a partir de 1º. de  março de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 06 de março de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                       
1º. Vice-Presidente       

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º. Secretário                                                        

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º. Secretário

PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº. 167/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
                   
                                                    R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, ELISÂNGELA ALBINO DE MENEZES, matrícula 
nº. 2426-12, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Ad-
ministrativo, símbolo AS-3 da Câmara Municipal de São João de 
Meriti, a partir de 1º. de  março de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 06 de março de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                       
1º. Vice-Presidente       

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º. Secretário                                                        

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º. Secretário

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                       
1º. Vice-Presidente       

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                      
1º. Secretário                                                        

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º. Secretário



São João de Meriti
  Sexta-feira, 17 de março de 2017

Ano XV   N° 4625 95DIÁRIO OFICIAL 
da Cidade de São João de Meriti

PORTARIA Nº. 172/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

EXONERAR, ROBERTO PLACIDO DA ROSA, matrícula nº. 
1290-03, do Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo AS-1 
da Câmara Municipal de São João de Meriti, a partir de 1º. de  
março de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 06 de março de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                       
1º. Vice-Presidente       

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                         
1º. Secretário                                                        

JOÃO DANTAS DE MELLO 
2º. Secretário

PORTARIA Nº. 173/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

EXONERAR, LIDIA DOS SANTOS GUIMARÃES, matrícula 
nº. 2394-05, do Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo 
AS-1 da Câmara Municipal de São João de Meriti, a partir de 1º. 
de  março de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 06 de março de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                       
1º. Vice-Presidente       

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º. Secretário                                                        

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º. Secretário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização Financeira da Câmara Municipal de São João de Meriti, 
por meio deste Edital, FAZ SABER, a quem possa interessar, que 
fará realizar, no Plenário Vereador Sergio Luiz da Costa Barros, 
Palácio Professor Moisés Henrique dos Santos, localizado na Rua 
Defensor Público Zilmar Duboc Pinaud, 77, Vilar dos Teles, neste 
Município, AUDIÊNCIA PÚBLICA, no dia 21 de Março do ano 
corrente, com início previsto para às 15h30, com fundamento no 
art. 9º, parágrafo 4º. da Lei Complementar nº. 101/2000, com a 
seguinte Ordem do Dia:

- Demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 
3º Quadrimestre do ano de 2016.

São João de Meriti, 14 de Março de 2017.

ROGÉRIO MENDES PAES
Presidente da Comissão Permanente de

Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira

PORTARIA Nº. 175/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, ROBERTA QUELE MIRANDA SOARES, matrícula 
nº. 2428-12, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Legis-
lativo, símbolo AS-2 da Câmara Municipal de São João de Meriti, 
a partir de 1º. de  março de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 06 de março de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                       
1º. Vice-Presidente       

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º. Secretário                                                        

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º. Secretário

PORTARIA Nº. 174/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, TATIANA REZENDE DA SILVA, matrícula nº. 2427-
03, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo 
AS-1 da Câmara Municipal de São João de Meriti, a partir de 1º. 
de  março de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 06 de março de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                       
1º. Vice-Presidente       

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º. Secretário                                                        

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º. Secretário

PORTARIA Nº. 176/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, DAIANA LOBO MESSIAS DE SOUZA, matrícula 
nº. 2425-04, para exercer o Cargo em Comissão de Subsecretário 
Financeiro, símbolo SS da Câmara Municipal de São João de Meriti, 
a partir de 1º. de  março de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 06 de março de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                       
1º. Vice-Presidente       

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º. Secretário                                                        

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º. Secretário

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º. Secretário                                                        

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º. Secretário


