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DECRETO Nº 253/2018, de 14 de dezembro de 2018. 
 
 

NORMATIZA AS INSTALAÇÕES E 
EQUIPAMENTOS PARA ENTREPOSTO EM 
SUPERMERCADOS E SIMILARES 

 

REGIS LUIZ HAHN, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere os Art. 12 e 13 da Lei Municipal n° 4.687/2017 de 20 de 
novembro de 2017 

 
DECRETO: 

 
Art. 1. A instalação e funcionamento dos entrepostos em supermercados e similares 

reger-se-ão na forma e procedimentos definidos neste Decreto, sem prejuízo à observação 

da legislação pertinente, em especial se com este divergir. 

 

CAPÍTULO I – DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 2. DEFINIÇÕES: 

 

I – Instalações: 

Tudo o que diz respeito à construção civil, envolvendo também sala de desossa, sala 

de processamento, câmaras frigoríficas, salas anexas, sistema de tratamento de água, 

esgoto, geração de vapor, etc. 

 

II – Equipamentos: 

Tudo o que diz respeito ao maquinário, trilhos, mesas e demais utensílios utilizados 

no processamento. 

 

III – Carne: 

Entende-se por carne o produto cárneo provido de massas musculares maturadas e 

demais tecidos que a acompanham, incluindo ou não a base óssea correspondente, 

procedentes de animais abatidos em estabelecimentos registrados no órgão competente. 

 

CAPÍTULO II - DO ENTREPOSTO EM SUPERMERCADO E SIMILAR 

 

Art. 3. Estabelecer os requisitos e exigências para o funcionamento, licenciamento, 

fiscalização e controle dos estabelecimentos que exerçam a atividade de comércio de 

entreposto em supermercados e similares de produtos de origem animal. 
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Art. 4. Entreposto em supermercado e similar é o estabelecimento destinado a 

receber, guardar, conservar, acondicionar, manipular, espostejar, fatiar, empanar, rechear, 

reembalar, rotular, estocar, comercializar e distribuir produtos de origem animal localizados 

em setores específicos de supermercados e similares, ainda que tais procedimentos 

somente impliquem em receber a matéria-prima e alterar sua composição química, com 

adição de temperos, como cloreto de sódio e condimentos naturais.  

 
§ 1º. Além de temperar, o entreposto em supermercado e similar poderá receber, 

guardar, conservar, acondicionar, manipular, espostejar, fatiar, reembalar, estocar, 

comercializar e distribuir carnes e seus derivados, produtos de fiambreria e derivados lácteos 

inspecionados, devidamente embalados e rotulados, desde que possuam estruturas 

adequadas para tais finalidades, conforme legislação vigente. 

§ 2º. Produzir embutidos frescais mediante autorização e fiscalização do SIM. 

§ 3º. Dispor de carnes para comercialização em balcões de auto-atendimento, 

manipuladas no próprio estabelecimento, desde que seja mantida a temperatura adequada 

do alimento conforme especificado em legislação própria para cada espécie; 

 

Art. 5. O entreposto em supermercados e similares deverá possui responsável 

técnico que tenha atividade na área de alimentos, e deverá implantar programas de 

autocontrole e boas práticas de fabricação através de Manual de Boas Práticas de 

Fabricação, conforme exigências do órgão fiscalizador.  

 

Art. 6. Os entrepostos em supermercados e similares deverão ter estrutura adequada 

de acordo ao propósito, de acordo ao Regulamento do Serviço de Inspeção Municipal e de 

acordo a este Decreto ou qualquer norma que venha a substituí-lo ou complementá-lo.  

 

Art. 7. O entreposto em supermercado e similar que produzir carne temperada e/ou 

embutidos, a competência da fiscalização é do órgão da Secretaria Municipal da Agricultura 

e Meio Ambiente. 

 

Parágrafo único: Considera-se, para fins dessa norma, como atividade industrial 

aquele conjunto de operações e processos que tem como finalidade alterar características 

organolépticas e nutricionais de carnes e derivados, não sendo considerada industrialização 

o porcionamento de carnes e/ou derivados conforme o pedido do consumidor no ato da 

compra, ou deixando expostas para venda em balcões refrigerados ou balcões de auto-

atendimento. 

 

Art. 8. O entreposto em supermercado e similar deve manter visível o título de registro 

do órgão fiscalizador. 
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Art. 9. As instalações de manipulação do entreposto em supermercado e similar 

deverão ser climatizadas, com temperatura ambiente máxima de 16ºC (ideal 14 a 16ºC). 

Durante a manipulação de carne de aves a temperatura ambiente máxima deve ser de 12ºC. 

Para a área de produção de carne moída a temperatura ambiente não deve ultrapassar os 

10ºC. Caso as atividades sejam executadas em áreas que recebam climatização de único 

dispositivo, prevalecerá a temperatura mais baixa. O local de manipulação de carne de aves 

e carne moída pode ser o mesmo, porém a produção não pode ser simultânea, e necessita 

boa limpeza e higienização entre uma espécie e outra.  

 

Art. 10. As câmaras frias dos entrepostos em supermercados e similares deverão 

apresentar temperatura conforme recomendações expostas na rotulagem dos produtos 

armazenados.  

 

Art. 11. Os entrepostos em supermercados e similares devem possuir sistema de 

rastreabilidade que possibilite a identificação da origem de cada produto, sendo 

imprescindível manter de forma clara, precisa e ostensiva as informações que garantam a 

rastreabilidade da peça original. 

 

§ 1º. O rótulo do produto embalado na ausência do consumidor no entreposto em 

supermercado e similar deve possuir todas as informações necessárias. Devem constar no 

rótulo, obrigatoriamente, as seguintes indicações: 

I – Nome verdadeiro do produto em caracteres destacados, uniformes em corpo e 

cor, sem intercalação de desenho ou dizeres; 

II – Nome da empresa responsável; 

III – Carimbo oficial da inspeção municipal; 

IV – Classificação do estabelecimento de acordo com a classificação oficial prevista 

neste Decreto; 

V – Endereço do estabelecimento; 

VI – Marca comercial do produto, quando houver; 

VII – Data de fabricação/produção, prazo de validade e identificação do lote; 

VIII – Indicação da quantidade, conforme legislação do órgão competente; 

IX – A especificação “Indústria Brasileira”; 

X – A indicação de aditivos utilizados; 

XI – As expressões “Colorido Artificialmente” / “Aromatizado Artificialmente”, quando 

for o caso; 

XII – Impressa a seguinte expressão “Registro na Secretaria Municipal de Agricultura 

e Meio Ambiente – SIM sob o nº”, seguida do respectivo número de registro; 

XIII – Indicação da forma e temperatura de conservação; 

XIV – O peso da embalagem e a expressão “Deve ser pesado na presença do 

consumidor”, no caso de o peso líquido não estar definido; 

XV – CNPJ e IE do estabelecimento; 

XVI – Informação nutricional; 

XVII – A expressão “Imagem meramente ilustrativa”, se for o caso; 
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XVIII – O que consta na RDC n°26, de 02 de julho de 2015 que dispõe sobre os 

requisitos para rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias 

alimentares, e outras que vierem a substituí-la e/ou alterá-la; 

XIX – O que consta na RDC n° 136, de 08 de fevereiro de 2017 – ANVISA que 

estabelece os requisitos para declaração obrigatória da presença de lactose nos rótulos dos 

alimentos, e outras que vierem a substituí-la e/ou alterá-la; 

XX – Se contém ou não glúten; 

XXI – Lista de ingredientes em ordem decrescente de quantidade.  

XXII – Outras expressões determinadas por lei ou regulamento. 

 

§ 2º. As informações constantes nos rótulos devem ser visíveis, com caracteres 

legíveis, em cor contrastante com o fundo e indeléveis, conforme legislação específica. 

 

§ 3º. O prazo de validade deve ser estabelecido pelo responsável técnico, 

respeitando as características de perecibilidade, conservação e segurança do alimento. 

Quando o produto não possuir a informação de validade após aberto, o profissional técnico 

responsável deve determinar o prazo de validade. Não é permitido colocar prazo de validade 

superior àquela determinada pelo fabricante originalmente. 

 

§ 4º. Os entrepostos em supermercados e similares deverão manter arquivadas as 

notas fiscais das matérias-primas recebidas enquanto houver o produto para a venda ao 

consumidor, e disponibilizá-las à fiscalização quando solicitado. 

 
Art. 12. A carne moída elaborada no entreposto em supermercado e similar deve ser 

obtida em local com temperatura ambiente não superior a 10ºC, sendo embalada 

imediatamente após a moagem, devendo cada pacote do produto ter o peso máximo de 1 

(um) quilograma. Especialmente a carne moída deve ter a validade de 1 (um) dia. Durante 

o armazenamento e exposição para a venda de carne moída resfriada, a temperatura deve 

ser mantida entre 0ºC a 4ºC (zero a quatro graus Celsius) e a congelada à temperatura 

máxima de -18ºC (menos dezoito graus Celsius), os resíduos que permanecerem no 

equipamento moedor deverão ser desprezados. 

 

Art. 13. O equipamento de moagem de carnes deve ser higienizado quando 

permanecer em desuso por tempo superior a 30 minutos ou sempre que se fizer necessário 

com procedimentos descritos no POP de higienização das instalações, equipamentos, 

móveis e utensílios e devidamente registrados. 

 

Art. 14. O entreposto em supermercado e similar, além das demais disposições deste 

Decreto que lhe é aplicável, deverá possuir:  

I - área mínima compatível com a demanda e atividade; 

II - sistema próprio de cloração de água;  

III - todos os envolvidos na manipulação de alimentos deverão possuir Atestado de 

Saúde Ocupacional (ASO), renovado a cada 1 (um) ano; 

IV - paredes revestidas com material liso, de fácil limpeza, em cor clara, impermeável 

até 2m (dois metros) de altura, no mínimo, e com cantos que permitam uma higienização 

fácil;  
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V - teto liso, de material resistente e pintado em cor clara, que permita uma perfeita 

higienização;  

VI - piso de material liso, impermeável, resistente, de fácil limpeza e com cantos que 

permitam uma higienização fácil, com ralo e inclinação suficiente para esgotamento das 

águas de limpeza; 

VII - aberturas (janelas/portas) teladas de forma que não permitam a entrada de 

insetos e roedores;  

VIII - portas providas de molas ou outro dispositivo tão eficiente quanto as molas para 

o seu fechamento automático;  

IX - ralos com caixas sifonadas;  

X - pia com água corrente com acionamento não manual, acompanhada de sabonete 

líquido inodoro e toalhas descartáveis de material não reciclável, e sifão ligado à canalização 

de esgoto; 

XI - recipiente com tampa acionado a pedal, adequado para lixo;  

XII - ventilação e iluminação adequadas;  

XIII - mesas de manipulação feitas ou revestidas de material liso, impermeável, 

resistente e de fácil limpeza; 

XIV - a guarda de vasilhames e demais utensílios poderá ser suspensa e logo abaixo 

a mesa, de material impermeabilizado, a critério da autoridade sanitária competente;  

XV - a lavagem e sanitização de caixas, vasilhames e demais utensílios, deverá ser 

realizada ao final do processamento e poderá ser realizado na sala de manipulação, isto se 

o estabelecimento não possuir instalação adequada a tal função, sendo obrigatório o uso de 

água corrente e/ou de outros processos de desinfeção julgados eficazes pela autoridade 

sanitária; 

XVI - salas higienizadas e em bom estado de conservação geral;  

XVII - câmaras de resfriamento, de congelamento, balcões frigoríficos ou geladeiras 

com capacidade proporcional à demanda, em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, com termômetro visível, para conservação dos gêneros alimentícios de fácil 

deterioração;  

XVIII - recipientes de material inócuo, sem ranhuras ou fragmentação para o preparo, 

uso e transporte de alimentos; 

XIX - barreiras que impeçam o acesso de roedores, insetos e outros animais que 

possam tornar os alimentos impróprios para o consumo humano;  

XX - uniforme (gorro ou touca, jaleco, avental, calçado de cor clara) para todos os 

manipuladores; 

XXI - ganchos de material inoxidável para sustentar a carne quando utilizados na 

desossa e/ou quarteio, bem como quando acondicionados nas câmaras e/ou balcões 

frigoríficos; 

XXII - temperaturas dos alimentos adequadas aos parâmetros que lhes são impostas 

conforme o regulamento técnico de identidade e qualidade – RTIQ; 

XXIII - equipamentos que permitam o seu desmonte para uma eficiente higienização, 

ao final dos trabalhos do dia. 

 

§ 1º. É proibido a utilização de divisões de madeira, como também o revestimento de 

madeira nas paredes e pisos. 
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§ 2º. Fica a critério da autoridade sanitária ter ponto de visualização nas salas, 

através de visor, permitindo ao usuário observar o preparo dos alimentos. 

 

§ 3º. É proibido a permanência e/ou trabalho de manipuladores, na sala de 

manipulação, que apresentarem afecções cutâneas, respiratórias, oftálmicas ou outras que 

trouxerem riscos de contaminação aos alimentos. 

 

Art. 15. É ainda, proibido ao entreposto em supermercado e similar que se refere este 

capítulo: 

I - salga e/ou qualquer outro tipo de tratamento que possa ser dado à carne, que não 

seja em recipiente de material liso, impermeável, resistente e de fácil limpeza;  

II - uso da cor vermelha e seus matizes no revestimento dos pisos, paredes e tetos, 

bem como nos dispositivos de exposição de carnes e de iluminação;  

III - abate de animais, ou qualquer outra atividade correlacionada;  

IV - uso de machado e machadinhas, bem como o de cepo, para fracionamento de 

carnes;  

V - permanência de carnes fora da refrigeração, devendo as mesmas permanecerem 

o tempo mínimo necessário para proceder a desossa e/ou quarteio;  

VI - comercialização de carnes, pescados, aves, lácteos e derivados que não tenham 

sido submetidos à inspeção na sua origem pela autoridade competente, sob pena de 

apreensão;  

VII - manuseio de carnes e derivados por parte do consumidor, devendo os mesmos 

serem manipulados somente por funcionários competentes;  

VIII - uso de amaciador (produto químico ou biológico) de bifes;  

IX - manutenção da carne em contato com gelo ou nos compartimentos onde houver 

o mesmo; 

X - usar carnes frigorificadas fora do prazo de validade; 

XI - usar carnes com aspecto repugnante ou deterioradas na elaboração de outros 

produtos; 

XII - usar qualquer produto na reconstituição de carnes, seja ele para melhorar o 

cheiro, o aspecto ou a coloração; 

XIII - descongelar produtos para vendê-los como resfriados. 

 

Parágrafo único: no entreposto em supermercado e similar permite-se o uso de 

matéria prima descongelada para formulação de produtos industrializados, com adição de 

temperos e ou aditivos, conforme previsto em Regulamento Técnico de Identidade e 

Qualidade (RTIQ), desde que o estabelecimento possua permissão e estrutura para 

industrialização. 

 

Art. 16. Os equipamentos, utensílios, instrumentos e recipientes dos 

estabelecimentos em questão devem obedecer às exigências sanitárias, higiênicas e 

tecnológicas. 
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Art. 17. Os ossos, sebos e resíduos, sem aproveitamento imediato, devem ser 

depositados em recipientes hermeticamente fechados, de material impermeável, e de 

superfície lisa, até o final da manipulação para posterior destino adequado. Estes ainda 

poderão ser mantidos sob refrigeração e em local próprio para este fim. 

  

Art. 18. É proibido aos manipuladores terem contato com dinheiro, quando estiverem 

em atividade. 

 

Art. 19. Nos locais onde são preparados, beneficiados, acondicionados e 

comercializados alimentos é proibido:  

I - ter em depósito substâncias nocivas à saúde ou que possam servir para alterar, 

fraudar ou falsificar alimentos;  

II - comunicação direta com residência;  

III - produtos, utensílios ou maquinários alheios às atividades;  

IV - presença de qualquer animal;  

V - estrados de madeira nos pisos dos banheiros, cozinhas, salas de manipulação, 

câmaras frias e atrás dos balcões do salão de vendas;  

VI - fumar quando estiver manipulando, servindo ou em contato com alimentos;  

VII- adaptações nas dependências que possam comprometer a qualidade dos 

alimentos; 

IX - presença de objetos de uso de pessoal. 

 

Art. 20. Nestes estabelecimentos apenas será permitida a utilização de saneantes, 

desinfetantes e produtos similares que estiverem devidamente registrados no órgão sanitário 

competente. E os mesmos devem possuir local apropriado e separado para a sua guarda. 

 

CAPÍTULO III – DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS INSTALAÇÕES E 

EQUIPAMENTOS 

 

Art. 21. A área construída deverá ser compatível com a capacidade de 

processamento da indústria, sendo as dependências orientadas de tal modo que os raios 

solares, o vento e as chuvas não prejudiquem os trabalhos industriais.  

 

Art. 22. O piso será liso, resistente, impermeável e de fácil higienização, com declive 

de no mínimo 1,0 % em direção às canaletas, para uma perfeita drenagem. 

 

Art. 23. A rede de esgotos em todas as dependências deve ter dispositivos 

adequados, que evite refluxo de odores e a entrada de roedores e outros animais, ligados a 

tubos coletores e este ao sistema geral de escoamento, dotado de canalização e instalações 

para retenção de gorduras, resíduos e corpos flutuantes, bem como de dispositivos de 

depuração artificial. 

 

Art. 24. As paredes serão sempre de alvenaria ou outro material aprovado, com 

revestimento liso, de cor clara, de fácil higienização.   
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Art. 25. As portas terão altura e largura suficiente para possibilitar o trânsito de 

pessoas, equipamentos e alimento. 

Parágrafo Único- Todas as portas com comunicação para a área externa deverão 

possuir dispositivos para se manterem sempre fechadas.  

 
Art. 26. As portas e janelas serão sempre de material higienizável, de fácil abertura 

e dispostas de forma que não interfiram no trânsito dos corredores e passagens. 

§ 1°- Não serão permitidas portas e janelas de madeira.  

§ 2°- As janelas e outras aberturas serão, obrigatoriamente, providas de telas à prova 

de insetos, facilmente removíveis para sua higienização. 

 

Art. 27. As instalações necessitam ser dotadas de luz natural e artificial abundantes 

e de ventilação suficiente.  

§ 1°- A iluminação artificial será do tipo “luz fria”, com dispositivo de proteção contra 

estilhaços ou queda sobre produtos, quando for o caso.  

§ 2°- Poderão ser instalados exaustores para melhorar a ventilação do ambiente, 

fazendo uma renovação de ar satisfatória. 

 

Art. 28. O teto deve possuir forro de material adequado, de fácil higienização, vedado 

o forro de madeira.  

 

Art. 29. Em todos os locais onde são realizadas as operações deverão existir 

lavatórios de mãos de aço inoxidável ou outro material aprovado pelo S.I.M, com torneiras 

que não utilizem o fechamento manual, providos de sabão líquido inodoro, além de 

dispositivos especiais, chamados de “higienizadores”, que servirão para higienização de 

facas, “chairas”, serras, que funcionarão com água com renovação constante com 

temperatura mínima de 82,2ºC (oitenta e dois inteiros e dois décimos de graus Celsius).  

 

Art. 30. A barreira sanitária deverá dispor de lavador de botas com água corrente, 

escova e sabão, e pia com torneira acionada a pedal e sabonete líquido, localizada em todos 

os acessos para o interior do entreposto. 

 

Art. 31. Todas as mesas deverão ser ou ter revestimento em aço inoxidável ou de 

material impermeável aprovado, de superfície lisa, de fácil higienização e sem cantos 

angulares para os trabalhos de manipulação e preparo de matérias-primas e produtos 

comestíveis. 

 

Art. 32. Na câmara de resfriamento, o trilho deverá ter altura suficiente para não 

permitir o depósito de meias carcaças em contato de suas partes com o piso.  

 

Art. 33. O estabelecimento deverá possuir câmara de resfriamento suficientemente 

dimensionada para a capacidade de produção. Existirão no interior da câmara de 

resfriamento, quando necessário, prateleiras e estrados metálicos ou de plástico, não sendo 

permitido o uso de madeira ou equipamentos oxidados ou com descamação de pintura. 
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§ 1°- As câmaras frias deverão ter capacidade de resfriamento que alcance a 

temperatura estipulada pela legislação vigente. 

 

Art. 34. Os entrepostos que receberem matéria-prima congelada possuirão câmara 

de estocagem de congelados ou outro mecanismo de congelamento, com temperatura não 

superior a -18°C (dezoito graus centígrados negativos). Em certos casos, a matéria-prima 

congelada poderá ser armazenada na câmara de resfriamento para o processo de 

descongelamento e posterior industrialização. 

 
CAPÍTULO IV – DA SEÇÃO DE MANIPULAÇÃO E DE CONDIMENTOS: 

 

Art. 35. Localizar-se-á contígua à sala de desossa e destina-se a manipulação e ao 

armazenamento de condimentos para preparo de produtos temperados, empanados e 

embutidos frescais, podendo comunicar-se diretamente com esta através de porta, óculo ou 

qualquer outro meio aprovado pelo SIM. 

 

Art. 36. Possuirá equipamentos específicos para a atividade, não sendo permitida a 

reutilização de embalagens anteriormente utilizadas para outros fins. 

 

Art. 37. Os condimentos e ingredientes estarão adequadamente protegidos da 

poeira, umidade e ataque de insetos e roedores, devendo ficar sempre afastados do piso e 

paredes para facilitar a higienização da seção. Caso possuir área insuficiente, os 

condimentos deverão ser armazenados em sala específica, a qual deve comunicar-se à sala 

de manipulação, ou ainda serem armazenados em um armário próximo a sala de 

manipulação. Esta seção poderá ser substituída por área específica dentro da sala de 

desossa, desde que aprovado pelo SIM.  

 

Art. 38. É permitida concomitantemente a desossa a manipulação/preparação das 

carnes. Tal situação será automaticamente autorizada, desde que, o estabelecimento 

possua pessoal suficiente a ambas as atividades e cada uma em sua sala especificamente. 

 

CAPÍTULO V – DA CÂMARA DE RESFRIAMENTO DE PRODUTOS PRONTOS 

 

Art. 39. Esta câmara servirá para armazenar os produtos prontos que necessitarem 

de refrigeração até o momento da expedição/comercialização. Será contígua à sala de 

processamento e expedição e terá temperatura condizente com o produto que está 

armazenando, conforme legislação vigente. 

 

Art. 40. Quando o tamanho e a estrutura da câmara de matéria-prima suportar, 

poderá também ser utilizada para produto pronto desde que devidamente identificado e 

delimitado. 

 

Art. 41. O balcão expositor refrigerado pode ser utilizado como câmara de estocagem 

de produtos prontos, desde que devidamente higienizado, organizado (evitar excesso de 

produtos) e identificado. 
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CAPÍTULO VI – DOS BALCÕES FRIGORÍFICOS OU EXPOSITORES 

 

Art. 42. Além das demais disposições constantes e aplicáveis deste regulamento, os 

balcões de venda deverão ter:  

I - balcões e mesas com tampos revestidos de material impermeável, liso, resistente 

e não tóxico; 

II - balcão expositor térmico para acondicionamento dos alimentos que necessitam 

de temperatura controlada, com termômetro visível; 

 
CAPITULO VII – DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 

Art. 43. Além das demais disposições constantes e aplicáveis a este regulamento, 

todos os estabelecimentos deverão possuir uma instalação sanitária que deverá ter:  

I - paredes lisas, de fácil limpeza, em cor clara, revestida com material impermeável 

ou com pintura lavável em cor clara;  

II - teto de material liso, ou pintado com tinta lavável em cor clara, permitindo perfeita 

higienização;  

III – não ter ligação direta com outras dependências;  

IV - vaso sanitário, provido de sifão, com caixa de descarga automática externa;  

V - porta que se mantenha fechada;  

VI - piso de material liso, resistente, impermeável, de fácil limpeza, com ralos 

sifonados e dotados de tampa;  

VII - lavatório provido de sabonete inodoro e incolor, papel toalha para secagem das 

mãos que não seja de material reciclável, proibindo-se o uso de toalhas coletivas;  

VIII - recipiente para lixo, com tampa acionada por pedal e provido de saco plástico;  

IX - manutenção de limpeza e ausência de quaisquer odores;  

X - ventilação e iluminação suficientes. 

 

Art. 44. Os estabelecimentos que possuírem mais de 20 (vinte) funcionários deverão 

ter instalações sanitárias separadas por sexo conforme legislação vigente. 

 

CAPÍTULO VIII – DOS VESTIÁRIOS 

 

Art. 45. Todo estabelecimento em que a atividade exija troca de roupas ou que seja 

imposto o uso de uniforme, o vestiário deverá ser dotado de:  

I - cômodos separados por sexo;  

II - paredes e teto pintados em cor clara, de material liso que permita uma perfeita 

higienização;  

III - portas providas de fechamento automático;  

IV - armários individuais para guarda de vestuários e bens pessoais;  

V - piso liso, resistente, impermeável e de fácil limpeza, com ralo de escoamento 

provido de sifão hidráulico;  

VI - abertura para ventilação natural. 
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Parágrafo único: o vestiário poderá ser nas mesmas dependências das instalações 

sanitárias, desde que estas possuam tamanho adequado para instalação de armários e para 

troca e guarda das roupas.  

 

CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 46. Os veículos para transporte, entrega e distribuição de carnes, pescados, 

produtos de fiambreria e seus derivados deverão ser aprovados pela Vigilância Sanitária. 

 

Art. 47. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.   

 
                   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 14 de 
dezembro de 2018. 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 
 
 
 
 
            
         REGIS LUIZ HAHN 
DÉBORA SCHWANTES DE BRAGA    Prefeito Municipal 
Secretária Municipal da Administração 

 


