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Sumário das fragilidades e recomendações                                 

 

Nº TÍTULO DA FRAGILIDADE           TÍTULO DA RECOMENDAÇÃO 

1 Ausência de amparo legal do 
Restaurante Popular 

Solicitar aos órgãos competentes do 
município o alvará de funcionamento e à 

Vigilância Sanitária o Alvará/Licença Sanitária 

2 Ausência de parcerias Verificar a possibilidade de estabelecimento 
de parcerias 

3 Inexistência de contratos vigentes 
para fornecimento de gás e pão 

Realizar com urgência licitação para 
fornecimento de pão e gás para o 

Restaurante Popular 

4 
 Discrepância entre a quantidade de 

legumes entregue semanalmente 
pela Coopfeira e o estabelecido no 

termo de convênio 

Cobrar a Coopfeira o cumprimento do 
estabelecido no termo de convênio 

5 Ausência de prestação de contas do 
Restaurante ao Município 

Instituir a obrigatoriedade de prestação de 
contas mensal do Restaurante ao Município 

6 Levantamento de bens apresentado 
pelo setor de patrimônio 

desatualizado 

Solicitar ao setor de patrimônio da PMNF 
(Prefeitura Municipal de Nova Friburgo) a 

atualização do levantamento do patrimônio 

7 Ausência de PCMSO, ASOs e PPRA 

Implementar o Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional – PCMSO, do 
Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA e o arquivamento dos 
ASOs – Atestados de Saúde Ocupacional 

8 Ausência de registro de capacitação 
dos manipuladores de alimentos 

Realizar a capacitação dos funcionários  
periodicamente e manter os registros no 

estabelecimento 

9 Ausência de nutricionista como 
responsável técnico 

 Designar um nutricionista como responsável 
técnico do Restaurante Popular 

10 Uniformes dos manipuladores não 
obedecem ao disposto na RDC 

275/2002 

Providenciar uniformes de cores claras, de 
modo a atender a determinação da RDC 

275/2002 

11 

Ausência de verificação da 
temperatura de recebimento das 

mercadorias e ausência de 
monitoramento da temperatura das 

preparações 

  
Providenciar um termômetro infravermelho 

para alimentos 
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1 OBJETIVO 

Em atendimento à Ordem de Serviço nº 02/2021, de 15/01/2021, realizamos 
inspeção referente à verificação do funcionamento do Restaurante Popular instalado 
nas dependências da sede da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. 

Nº TÍTULO DA FRAGILIDADE TÍTULO DA RECOMENDAÇÃO 

12  Limitações e inadequações da 
estrutura física 

Realizar adequações nas edificações a fim 
de atender as determinações da Vigilância 

Sanitária 

13 Falta de materiais para a higienização 
das mãos 

Providenciar produtos adequados para a 
lavagem e secagem das mãos 

14 
Quantitativo de funcionários 

disponíveis incompatível com o 
volume, diversidade e complexidade 

do serviço 

Adequar o quantitativo de funcionários de 
forma a garantir que seja compatível com o 
volume, a diversidade e a complexidade do 

serviço 

15 Amostras das preparações não são 
coletadas 

Implementar a coleta de amostras de todas 
as preparações produzidas no 

estabelecimento 

16 Inexistência de registros de limpeza 
de instalações, equipamentos e 

reservatório de água 

Registrar a limpeza de instalações, 
equipamentos e reservatórios de água 

17 
Inexistência de laudo técnico de 
análise da potabilidade da água 

utilizada e da análise dos alimentos 
produzidos 

Providenciar laudo técnico de análise da 
potabilidade da água utilizada e da análise 

dos alimentos produzidos 

18  Ausência de controle de vetores e 
pragas 

Contratar empresa licenciada no órgão 
competente de Vigilância Sanitária para 

prestação de serviço de controle de vetores 
e pragas 

19 
Ausência de manutenção programada 
e periódica de todos os equipamentos 

e utensílios 

Realizar manutenção programada e 
periódica de todos os equipamentos e 

utensílios. 
 

20 
Inexistência de cartazes informando o 
modo correto de lavar e higienizar as 
mãos nas instalações sanitárias dos 

funcionários 

Afixar cartazes informando o modo correto 
de lavar e higienizar as mãos nas instalações 

sanitárias dos funcionários 

21 
Ausência de Manual de Boas Práticas 

e Procedimentos Operacionais 
Padronizados (POPs)  

Providenciar Manual de Boas Práticas e 
Procedimentos Operacionais Padronizados 

(POPs)  
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De acordo com o Manual elaborado pelo Ministério de Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, o Programa Restaurante Popular tem como objetivo apoiar a 
implantação e modernização de restaurantes púbicos populares geridos pelo setor 
público municipal/ estadual, visando à ampliação da oferta de refeições prontas 
saudáveis e a preços acessíveis, reduzindo assim, o número de pessoas em situação 
de insegurança alimentar. 

O Restaurante Popular de Nova Friburgo, objeto de nossa inspeção, tem como 
público-alvo os servidores municipais da sede administrativa, bem como a população 
de baixa renda e moradores de rua, além de quaisquer outros cidadãos interessados 
em adquirir as refeições. 

Esse trabalho teve como objetivo responder às seguintes questões: 

 
1. Qual o vínculo da Prefeitura Municipal com o serviço de alimentação prestado 
pelo Restaurante Popular? 
 Subquestões: 
   1.1 Há dispositivo legal que regulamente o funcionamento do Restaurante? 
  1.2 Há repasse de verba municipal? 
   1.3 Como é feito o controle contábil? 
   1.4 Existe levantamento do patrimônio do Restaurante? 
  1.5 O patrimônio pertence ao Município? 
   1.6 Os bens do Restaurante estão em bom estado? 
   1.7 Existem bens que necessitam ser substituídos? 
   1.8 Existem bens que precisam ser adquiridos? 
   1.9 Existem parcerias com produtores e comerciantes da região? Qual o critério de 

seleção?  
1.10 De que forma foi realizada a parceria? 

 
2. Como é gerido o capital humano do Restaurante? 
 Subquestões: 
   2.1 Qual o quantitativo de servidores que atuam no estabelecimento? 
   2.2 Qual o regime de contratação? E sua origem? 
  2.3 Qual a atribuição de cada funcionário? 
   2.4 Quais as atividades diárias desempenhadas? 
   2.5 Qual o quantitativo necessário de servidores para a boa prestação do serviço? 
    2.6 Todos os servidores utilizam vestimenta de trabalho adequada? 
   2.7 Existe vestimenta e EPI suficiente para todos os servidores da equipe? 
   2.8 Os servidores realizam algum tipo de capacitação? 
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3. O Restaurante cumpre os dispositivos concernentes a Normativos que 
dispõem sobre estabelecimentos do setor alimentar? 
 Subquestões: 
  3.1 Existem Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais Padronizados 
 no local,conforme estabelece a RDC 216/2004? 

3.2 As demais determinações da RDC 216/2004 estão sendo cumpridas? 
   3.3 O estabelecimento possui laudos técnicos de análise de potabilidade da água e 
 de análise de alimentos produzidos? 
   3.4 O espaço físico está adequado para funcionamento do estabelecimento 
 conforme Normativos? 
 
4. Existe nutricionista responsável? 
 Subquestões: 
  4.1 Qual a periodicidade da elaboração dos cardápios? 
  4.2 Os cardápios disponibilizados pela nutricionista estão sendo fielmente 
 executados? 
  4.3 As preparações oferecidas são variadas e apresentam equilíbrio nutricional? 
  4.4 As hortaliças estão sendo higienizadas adequadamente em hipoclorito de sódio? 
  4.5 Quantas refeições são produzidas e vendidas diariamente? 
  
2 ESCOPO E METODOLOGIA 

Abrangência: 
Nossos exames foram realizados nos dias 25/01/2021, 26/01/2021 e 

02/02/2021, e restringiram-se ao seguinte escopo: 
 

1. Verificação dos bens alocados no refeitório e seu estado de conservação. 

2. Verificação dos pontos relativos às Boas Práticas para Serviços de Alimentação 
instituídos pela RDC 216/2004. 

3. Verificação das condições de trabalho dos funcionários. 

4. Verificação de detalhes da elaboração dos cardápios.  

 

 
 
 

Nossos exames foram realizados em base de testes e, portanto, não 
identificam, necessariamente, todos os problemas ou ajustes aplicáveis ao sistema sob 
análise. Os procedimentos de inspeção que julgamos necessários nas circunstâncias 
foram: inspeção física, exame de documentos, entrevista e exame dos registros 
auxiliares.  
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3 INFORMAÇÕES E ANÁLISES 

3.1 Dos testes realizados e resultados das análises 

3.1.1 Descrição dos testes: 

A) Reunião da equipe para planejamento da inspeção.  

Teve como objetivo definir o escopo e criar um cronograma de execução. 

B) Consulta aos Normativos concernentes a estabelecimentos que prestam Serviços 
de Alimentação. 

   Teve como objetivo fazer um levantamento dos Normativos aplicáveis ao 
funcionamento do Restaurante Popular. 

C) Elaboração de Checklist embasado na RDC 216/2004. 

   Teve como objetivo criar um instrumento para análise do cumprimento das 
Boas Práticas para Serviços de Alimentação (Apêndice II). 

D) Entrevista com o responsável pelo Restaurante Popular. 

  Teve como objetivo a verificação de detalhes concernentes ao funcionamento 
do Restaurante, como vínculo com a Prefeitura, gestão do capital humano, 
cumprimento de normativos referentes a estabelecimentos do setor alimentar e 
atuação de nutricionista como responsável técnico (Apêndice III).    

E) Conversa com a nutricionista responsável pela elaboração dos cardápios. 
  Teve como objetivo verificar a periodicidade da elaboração dos cardápios e o 
equilíbrio nutricional das refeições oferecidas. 
 
3.1.2 Resultados: 
   Por meio dos testes realizados, conseguimos atingir o objetivo do trabalho ao 
respondermos às seguintes questões: 

 Qual o vínculo da Prefeitura Municipal com o serviço de alimentação prestado 
pelo Restaurante Popular? 

 

 

  Pudemos constatar que o Restaurante Popular está subordinado à Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos, mas não há nenhum dispositivo legal que regulamente 
o seu funcionamento. Não há repasse de verba municipal, mas a Prefeitura oferece o 
prédio e fornece água, luz, telefone, pagamento dos servidores e gás. 
  A Prefeitura tem um convênio com o Mercado Municipal de Nova Friburgo – 
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Feira Vila Amélia  (Coopfeira)  que  estabelece  o  fornecimento  de  legumes.  
Semanalmente,  às  segundas-feiras, são entregues 120 kg.  
  A nutricionista responsável pela elaboração dos cardápios relatou que 
algumas matérias-primas adquiridas pela Secretaria de Educação que estão com a 
data de validade próxima do vencimento são enviadas para o Restaurante para serem 
aproveitadas. Para a compra dos demais insumos para o preparo dos almoços servidos 
ou até mesmo para complementar a quantidade de legumes que chegam da Coopfeira, 
assim como para a aquisição de uniformes, refrigeradores, micro-ondas e outros itens 
que se fizerem necessários, são utilizados somente os recursos advindos da venda 
das refeições. O valor da diferença entre as receitas e despesas do serviço é revestido 
em melhorias para o próprio Restaurante.   

   Os insumos para a confecção do café da manhã, que é composto por café 
puro, leite puro, café com leite e 2 unidades de pão com manteiga por pessoa, são 
licitados pela Prefeitura. 

Diariamente, o responsável anota a quantidade de almoços servidos e faz o 
cálculo do valor obtido, mas não há prestação de contas ao Município. A pandemia e 
a consequente necessidade de evitar aglomerações inviabilizaram a continuidade da 
utilização do refeitório como espaço para servir as refeições. Os almoços, então, 
passaram a ser distribuídos em quentinhas, o que acarretou aumento do custo. Por 
esse motivo, as refeições que antes eram servidas a R$2,50 (dois reais e cinquenta 
centavos), passaram para R$3,00 (três reais). 

Já em relação ao café da manhã, que é oferecido gratuitamente, o público 
atendido refere-se aos funcionários da Secretaria de Serviços Públicos e da Secretaria 
de Obras e a alguns moradores de rua, estes últimos não representando nem 10% do 
total. Por um período, o Restaurante chegou a fornecer refeições para a Maternidade, 
mas no momento não fornece mais. 

No tocante aos bens contidos no Restaurante, existe um levantamento feito 
pelo Setor de Patrimônio, mas este encontra-se desatualizado, datando de 2018 a 
última inclusão de itens. Nas visitas realizadas, observamos que há equipamentos 
como os freezers, a geladeira e o micro-ondas, mas estes não constam na listagem. 
Parte do patrimônio pertence ao município e parte foi comprada com recursos obtidos 
através do lucro do próprio Restaurante. Quando necessário e conforme as 
possibilidades financeiras, o responsável faz a substituição dos equipamentos, móveis 
e utensílios. Atualmente, os bens encontram-se em condições satisfatórias para uso, 
porém, a parte estrutural precisa de reformas.  

 

Não existem parcerias com produtores e comerciantes da região. Os 
funcionários ficam atentos às promoções e procuram em mercados em geral para 
escolher os que oferecem os melhores preços. Relataram que, muitas vezes, ligam 
dos próprios celulares para fazer contato com os fornecedores, já que o telefone do 
Restaurante é bloqueado para a realização de chamadas externas. 

 Como é gerido o capital humano do Restaurante? 
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A   equipe   conta   atualmente   com  09   (nove)   servidores,  sendo  que  07  
(sete)   atuam efetivamente no Restaurante e 02 (dois) estão alocados na cozinha da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 

Consultando o Portal da Transparência e entrevistando o responsável, 
pudemos verificar o regime de contratação, o cargo de origem, a função exercida, o de 
cada funcionário, conforme a tabela abaixo:horário e o local de trabalho de cada 
funcionário, conforme a tabela abaixo: 

 

 

 

 

Na data da visita do dia 26/01/2021, uma funcionária que exerce a função de 
“Cozinheira” estava aguardando a nomeação para  exercer  o  cargo  de  Gerente  do 
Restaurante no lugar no atual Gerente que, por sua vez, estava aguardando a 
nomeação para Subsecretário de Serviços  Públicos. Tal  funcionária  geralmente  faz 

Regime de 
Contratação 

Cargo de 
origem Função exercida Horário Local de 

trabalho 

Celetista, 
concursada 

Auxiliar de 
Serviços Gerais Cozinheira/Gerente 6h às 14h Restaurante 

Popular 

Contrato Agente de 
Limpeza Pública  Cozinheira 6h30 ás 

14h30 
Restaurante 

Popular 

Celetista, 
concursada 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

6h30 ás 
14h30 

Restaurante 
Popular 

Celetista, 
concursada 

Auxiliar de 
Serviços Gerais Auxiliar de Cozinha 3h às 11h Restaurante 

Popular 

Contrato Trabalhador 
Braçal 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

6h30 às 
14h30 

Restaurante 
Popular 

Celetista, 
concursado 

Auxiliar de 
Limpeza Pública Auxiliar de Cozinha 6h30 às 

14h30 
Restaurante 

Popular 

Celetista, 
concursado Pedreiro Auxiliar de Cozinha 3h ás 11h Restaurante 

Popular 

Celetista, 
concursada 

Auxiliar de 
Limpeza Pública Auxiliar de Cozinha 10h às 18h 

Secretaria 
de Serviços 

Públicos 

Contrato Agente de 
Limpeza Pública Auxiliar de Cozinha 7h às 15h 

Secretaria 
de Serviços 

Públicos 
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02 (duas) horas extras por dia para adiantar o pré preparo (descascamento e corte) 
dos legumes do almoço do dia seguinte. 

Os funcionários, diariamente, preparam o café e o café com leite, cortam os 
pães, passam manteiga nos pães, servem o café da manhã, preparam o almoço, 
montam as quentinhas, pré preparam os legumes e carnes para o dia seguinte e 
higienizam todo o local de trabalho. 

Verificamos que o quantitativo ideal de funcionários para a prestação do serviço 
seria composto por: 01 (um) Nutricionista Responsável Técnico; 01 (um) Gerente Geral; 
01 (um) Subgerente Geral – Administrativo; 01 (um) Cozinheiro responsável pelo 
almoço; 01 (um) Cozinheiro responsável pelo café da manhã; 02 (dois) Cozinheiros; 
03 (três) Auxiliares de Cozinha; 06 (seis) Auxiliares de Serviços Gerais, totalizando 16 
(dezesseis) colaboradores. 

Nos dias das visitas, os uniformes dos funcionários estavam limpos e em bom 
estado de conservação. O responsável nos informou que todos têm quantidades 
suficientes de uniformes e constatamos que há EPIs suficientes para os servidores da 
equipe. 

O responsável relatou que a nutricionista visita a UAN (Unidade de Alimentação 
e Nutrição) mensalmente e orienta os funcionários quanto às Boas Práticas de 
Manipulação de Alimentos. 

 O Restaurante cumpre os dispositivos concernentes a Normativos que 
dispõem sobre estabelecimentos do setor alimentar? 

Conforme é possível constatar por meio da apreciação do Checklist embasado 
na RDC 216/2004 (Apêndice II), o estabelecimento está cumprindo em parte os 
dispositivos que discorrem sobre a Regulamentação Técnica de Boas Práticas para 
Serviços de Alimentação. 

Em relação ao disposto na RDC 275/2002 acerca do Regulamento Técnico de 
Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos 
Produtores/Industrializadores de Alimentos, o Restaurante Popular não está cumprindo 
os dispositivos, pois não tem os POPs implantados. 

Há ainda outros normativos que dispõem sobre os serviços de alimentação, 
como a Portaria SVS/MS nº 326/97, a Portaria MS nº 1428/93 e a Portaria nº 368/97. 
No entanto, em virtude da similaridade de muitos dispositivos contidos nos Normativos 
e da sua maior abrangência, elegemos a RDC 216/04 como principal referencial para 
a presente inspeção. 

O estabelecimento não dispõe de laudos técnicos de análise da potabilidade 
da água e dos alimentos produzidos.  

 
 

 Existe nutricionista responsável? 
Não há nutricionista Responsável Técnico no estabelecimento, mas uma 

nutricionista da Secretaria Municipal de Educação foi designada para a elaboração dos 
cardápios do Restaurante após a exigência  do  Conselho  Regional  de  Nutrição 
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(CRN). Os cardápios são preparados de acordo com o custo e com a disponibilidade 
de proteínas animais informada pelo responsável. Algumas vezes, acaba não sendo 
possível seguir fielmente os cardápios por questão de carência de mão de obra para a 
execução de preparações mais elaboradas e por oscilação de preços dos insumos. 

A limitação de recursos disponíveis e o déficit no quadro de funcionários 
acabam limitando a variedade e prejudicando o equilíbrio nutricional do cardápio 
oferecido. Não são servidas hortaliças cruas, o que dispensa a necessidade de 
higienização em hipoclorito de sódio. Elas são ótimas fontes de micronutrientes 
importantes (vitaminas e minerais), além de fibras, mas acabam não entrando no 
cardápio, pois, além de a confecção de saladas demandar um funcionário específico 
para esse fim, a compra de mais um item representaria um gasto a mais que poderia 
acarretar desequilíbrio financeiro no Restaurante.  

Segundo o Programa de Alimentação do Trabalhador, entre 10 e 15% das kcal 
(quilocalorias) das grandes refeições (almoço e jantar) devem ser provenientes de 
proteínas, entre 55 e 75% de carboidratos e entre 15 a 30% de lipídeos. Diante dos 
frequentes aumentos de preços da carne bovina, muitas vezes são servidos outros 
tipos de carnes, como linguiça, fígado, dobradinha, miúdos de frango e carne suína, o 
que pode aumentar a quantidade de lipídeos e diminuir a quantidade de proteínas das 
refeições. O consumo frequente de embutidos também está associado à ingestão 
excessiva de sódio e pode causar prejuízos à saúde. Além disso, dependendo do preço 
da carne oferecida, acaba sendo necessário servir uma porção menor de proteína 
animal para cada pessoa a fim de conseguir manter o equilíbrio das contas. 

Vale destacar que os insumos utilizados no preparo das refeições são de 
notória qualidade, de marcas de referência, como azeite “Gallo”, maionese “Hellmann´s” 
e extrato de tomate “Elefante”. Além disso, apesar da subjetividade de tal avaliação, a 
equipe de inspeção foi unânime em atestar a qualidade sensorial dos almoços 
produzidos. 

São servidas, de segunda a sexta, aproximadamente 100 (cem) pessoas entre 
5h30 e 7h no café da manhã e 350 (trezentas e cinquenta) pessoas no almoço entre 
11h e 13h. O número de almoços servidos chegou a crescer cerca de 15% 
recentemente, possivelmente em decorrência dos aumentos dos preços dos alimentos 
nos mercados, chegando a 400 (quatrocentos) em um dia. 

 

 

 

 

 

 
4 INSPEÇÃO FÍSICA  
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A cozinha encontrava-se limpa e organizada. Os botijões de gás estavam dispostos na área externa. 

  

O estoque apresenta tamanho muito reduzido, o que impede a melhor disposição dos insumos. 
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Os utensílios estavam muito limpos e em ótimo estado de 
conservação. 

Os alimentos que necessitam de refrigeração são 
mantidos organizados. 

 

 

  

O teto do banheiro feminino está cedendo e não há produtos disponíveis para higienização das mãos. 
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Há no estabelecimento uma lixeira sem tampa e uma que exige acionamento manual para descarte dos resíduos. Há 
também um extintor de incêndios, conforme determina a Lei Federal n° 13.425/17. 

 
 
5 FRAGILIDADES 

 

Código: 01 

 AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL DO RESTAURANTE POPULAR. 
A criação dos Restaurantes Populares necessita de previsão legal. 
Devem ser adotados alguns procedimentos necessários a fim de atender 
as exigências legais dos órgãos fiscalizadores responsáveis, municipais 
e estaduais. É necessário solicitar aos órgãos competentes do município 
um Alvará de Funcionamento, cuja concessão está condicionada à 
verificação das condições físicas da construção, segundo 
determinações dos órgãos de regulação urbana e orientações de 
segurança determinadas pelo Corpo de Bombeiros. Também é 
necessário requerer ao Órgão Municipal de Vigilância Sanitária um 
Alvará/Licença Sanitária, devendo para tanto atender aos 
procedimentos administrativos definidos e aos requisitos sanitários 
estabelecidos na legislação sanitária. 

 

Código: 02 

 AUSÊNCIA DE PARCERIAS. 
Para  o  melhor  funcionamento  do  Restaurante  Popular,  diversas  
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parcerias podem ser estabelecidas, nos diversos níveis de governo e 
com outras entidades. Na gestão direta do poder público, o órgão 
responsável pela administração poderá acessar outros programas do 
Ministério para auxiliar no abastecimento como o Programa Compra 
Local de Alimentos, que poderá beneficiar os agricultores familiares da 
região e garantir o fornecimento de gêneros alimentícios de boa 
qualidade. 

 

Código: 03 

 INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS VIGENTES PARA FORNECIMENTO 
DE GÁS E PÃO. 
Na visita do dia 26/01/2021, o responsável apresentou uma nota de 
R$930,00 (novecentos e trinta reais) referente a 3 botijões de gás que 
tinha acabado de comprar às expensas do próprio Restaurante para 
evitar a suspensão do serviço, já que o contrato de fornecimento acabou 
em dezembro de 2020.  

No momento não há contrato para o fornecimento de pão, que só tem 
sido entregue porque o Restaurante se responsabilizou pelo pagamento 
ao fornecedor caso a Prefeitura não arcasse com o valor devido. 

 
 

Código: 04 

 DISCREPÂNCIA ENTRE A QUANTIDADE DE LEGUMES ENTREGUE 
SEMANALMENTE PELA COOPFEIRA E O ESTABELECIDO NO 
TERMO DE CONVÊNIO.  
De acordo com o convênio, pelo uso e cessão do imóvel, além da 
reforma e manutenção do prédio, a Coopfeira forneceria semanalmente 
250 kg de legumes para as obras assistenciais do Município, mas o 
Restaurante Popular recebe apenas 120 kg e a CAIVS (Casa de 
Acolhimento Institucional Vila Sorriso) recebe cerca de 45 kg, o que 
resulta em um déficit de 85 kg. 

 

Código: 05 

 AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RESTAURANTE AO 
MUNICÍPIO.  

 
 



 

 
 Página 17 de 27 

Código: 06 

 LEVANTAMENTO DE BENS APRESENTADO PELO SETOR DE 
PATRIMÔNIO  DESATUALIZADO. 
Data de 2018 a última inclusão de itens no levantamento. Nas visitas 
realizadas, observamos que há equipamentos como os freezers, a 
geladeira e o micro-ondas, entre outros, que não constam na listagem.  

 

Código: 07 

 AUSÊNCIA DE PCMSO, ASOS E PPRA. 
A Norma Regulamentadora nº 7 de 1978 e a Portaria nº 24 de 1994 do 
Ministério do Trabalho e Emprego estabelecem a obrigatoriedade de 
elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO. O PCMSO deve ser realizado por profissional 
especializado em Medicina do Trabalho, que indicará quais exames 
clínicos devem ser realizados e emitirá o Atestado de Saúde 
Ocupacional – ASO. Assim como o PCMSO e os ASOs, o PPRA 
(Programa de Prevenção de Riscos ambientais), regido pela NR-9 do 
Ministério do Trabalho, não se encontra no estabelecimento à disposição 
da autoridade sanitária. 

O responsável pelo estabelecimento nos informou que, assim como os 
demais servidores do município, os funcionários do Restaurante também 
são encaminhados pela Prefeitura para realizarem exames periódicos, 
mas estes não se encontravam na Unidade. 

 

Código: 08 

 AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CAPACITAÇÃO DOS 
MANIPULADORES DE ALIMENTOS. 
O responsável pelo Restaurante informou que, mensalmente, a 
nutricionista orienta os funcionários quanto às Boas Práticas de 
Manipulação de Alimentos, mas não há registro dos treinamentos 
realizados. A nutricionista relatou que possui registro e que nos enviaria, 
mas até o fechamento do relatório preliminar, ela ainda não havia 
apresentado o documento. 

 

Código: 09 

 AUSÊNCIA DE NUTRICIONISTA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO. 
A presença de um nutricionista é obrigatória nos Restaurantes  
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Populares, conforme a Resolução do Conselho Federal de Nutricionistas 
nº 600/2005. 

  

Código: 10 

 UNIFORMES DOS MANIPULADORES NÃO OBEDECEM AO 
DISPOSTO NA RDC 275/2002. 
Os uniformes dos manipuladores apresentam cores escuras: camisas 
azuis escuras e calças ou saias pretas, mas a referida RDC determina 
que sejam de cores claras. 

 

Código: 11 

 AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DE 
RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E AUSÊNCIA DE 
MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DAS PREPARAÇÕES. 
Apesar da importância do acondicionamento de determinados produtos 
sob refrigeração para evitar risco sanitário, a temperatura de 
recebimento das mercadorias não é verificada. 

Depois que o alimento é preparado, ele é reaquecido conforme 
necessidade avaliada pelas cozinheiras, mas não há controle de 
temperatura das preparações. O monitoramento seria importante, pois a 
temperatura mantida continuamente acima de 60°C é fundamental para 
evitar a proliferação de microrganismos. 

 

Código: 12 

 LIMITAÇÕES E INADEQUAÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA. 
Por conta da limitação da estrutura física, há a disposição de uma grande 
quantidade de mercadorias em um estoque com espaço reduzido. Há 
inclusive produtos encostadas nas paredes, o que contraria orientação 
da RDC 216/2004. O espaçamento mínimo necessário entre as 
matérias-primas para garantir a adequada ventilação, limpeza e 
desinfecção não está sendo respeitado. Não há estoques separados, o 
que faz com que os alimentos e embalagens sejam mantidos no mesmo 
local onde são estocados os materiais de limpeza. Ainda nesse mesmo 
local, os funcionários trocam de roupa e guardam seus pertences, pois 
também não há armários individuais, vestiários e banheiros exclusivos 
para os manipuladores de alimentos divididos por gênero. 

 

Ainda em relação à estrutura física, azulejos estão faltando, há azulejos 
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rachados, a porta que dá acesso à Prefeitura e o telhado da parte 
externa não estão íntegros, parte do teto do refeitório e dos banheiros 
está cedendo, não há chuveiros disponíveis para os funcionários nem 
pias exclusivas para lavagem das mãos dos manipuladores na área de 
produção.  

As aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de 
alimentos não são protegidas com telas removíveis, o que pode permitir 
a entrada de pragas na área de produção de alimentos.  

As portas não estão de acordo com as especificações da RDC 216/2004. 
Não são ajustadas aos batentes, com mecanismo de fechamento 
automático e de material liso e impermeável. São de madeira, material 
poroso que armazena água e resíduos de alimentos. Tal material 
apresenta maior risco de contaminação por fungos e bactérias e é mais 
difícil de lavar e sanitizar. 

Os locais para pré preparo (“área suja”) não são isolados da área de 
preparo por barreira física ou técnica. O pré preparo (descascamento e 
corte de legumes e  de carnes) é realizado na mesma área em que os 
alimentos são cozidos, favorecendo a contaminação cruzada, que ocorre 
quando são transferidas bactérias de um alimento a outro.  

Na área de produção, há lixeiras que possuem tampas acionadas por 
pedal, sem contato manual, o que obedece a recomendação da RDC 
216/2004. No entanto, há também algumas inadequadas, como uma que 
não tem tampa e outra em que é necessário ter contato manual com a 
tampa para descartar o resíduo. 

O sistema de ventilação e exaustão não é suficiente para manter a 
adequada e suficiente circulação do ar, o que provoca desconforto 
térmico. 

 

Código: 13 

 FALTA DE MATERIAIS PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. 
Tanto nos banheiros que os funcionários utilizam, que são divididos por 
gênero e comuns aos outros funcionários da Prefeitura, quanto na 
cozinha, não há sabonete líquido inodoro  e antisséptico ou sabonete 
líquido inodoro e produto antisséptico, toalhas de papel não reciclado ou 
outro sistema higiênico e seguro de secagem das mãos. 
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Código: 14 

 QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS DISPONÍVEIS INCOMPATÍVEL 
COM O VOLUME, DIVERSIDADE E COMPLEXIDADE DO SERVIÇO. 
O déficit de 07 (sete) funcionários no quadro acaba limitando a variedade 
e prejudicando o equilíbrio nutricional do cardápio oferecido. As 
preparações acabam se repetindo com frequência, não apenas devido 
ao custo, mas também em virtude da escolha de receitas de preparo 
mais simples. Além disso, não são servidas saladas, por exemplo, pois 
o preparo demandaria um funcionário especificamente para esse fim.    

A insuficiência de mão de obra também acaba implicando em maior risco 
de descumprimento das Boas Práticas de Manipulação de Alimentos. Os 
funcionários relataram que, diante do grande volume de trabalho, não 
conseguem cumprir a recomendação da nutricionista sobre a 
necessidade de etiquetar os produtos fracionados com a designação do 
produto, data de fracionamento e prazo de validade após abertura ou 
retirada da embalagem original. Outros procedimentos relacionados às 
Boas Práticas, como aferição e manutenção de registro de temperatura 
das preparações, coleta de amostras e manutenção de registro de 
limpeza de equipamentos, móveis e utensílios também demandam, além 
de capacitação, funcionários disponíveis para a execução. 

 

Código: 15 

 AMOSTRAS DAS PREPARAÇÕES NÃO SÃO COLETADAS. 
A Portaria CVS5 de 9 de abril de 2013 que determina que devem ser 
coletadas amostras devidamente identificadas de todas as preparações 
produzidas nos estabelecimentos, devendo ser armazenadas por 72 
horas, a fim de que se possa submeter os alimentos à análise 
microbiológica em caso de intoxicação alimentar, não está sendo 
cumprida.  

 

Código: 16 

 INEXISTÊNCIA DE REGISTROS DE LIMPEZA DE INSTALAÇÕES, 
EQUIPAMENTOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA. 
A RDC 216/2004 determina que os registros sejam mantidos no 
estabelecimento. 

 
 
 

Código: 17 

 INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DA 
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POTABILIDADE DA ÁGUA UTILIZADA E DA ANÁLISE DE 
ALIMENTOS PRODUZIDOS.  
A RDC 216/2004 determina que sejam mantidos laudos técnicos de 
análise da   potabilidade da água e de alimentos produzidos no 
estabelecimento que assegurem a qualidade sanitária das preparações.  

 
Código: 18 

 AUSÊNCIA DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS. 
Não há registro de serviço prestado por empresa licenciada no órgão 
competente de Vigilância Sanitária para controle de vetores e pragas. 
Apesar de não haver esse tipo de prestação de serviço, o ambiente 
encontrava-se extremamente limpo nas datas das visitas e não havia 
presença de nenhuma praga. 

 
Código: 19 

 AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA E PERIÓDICA DE 
TODOS OS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS.   
Anualmente há regulagem e manutenção nos fogões, mas os demais 
equipamentos não são submetidos à manutenção preventiva. 

 
Código: 20 

 INEXISTÊNCIA CARTAZES INFORMANDO O MODO CORRETO DE 
LAVAR E HIGIENIZAR AS MÃOS NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
DOS FUNCIONÁRIOS. 

    

Código: 21 

 AUSÊNCIA DE MANUAL DE BOAS PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS PADRONIZADOS (POPS)  

 
 
 
 
 
 
 

6 RECOMENDAÇÕES: 
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Código: 01 

SOLICITAR AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DO MUNICÍPIO O 
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E À VIGILÂNCIA SANITÁRIA O 
ALVARÁ/LICENÇA SANITÁRIA. 
Após adequação da estrutura física de acordo com as normas da 
Vigilância Sanitária e segundo determinações dos órgãos de regulação 
urbana e orientações de segurança determinadas pelo Corpo de 
Bombeiros, solicitar aos órgãos competentes do município o Alvará de 
Funcionamento e à Vigilância Sanitária o Alvará/Licença Sanitária. 

 
Código: 02 

VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE 
PARCERIAS. 
Verificar a possibilidade de celebração de convênios com o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome para a obtenção de apoio 
financeiro.  

Verificar a possibilidade de estabelecimento de parcerias com 
agricultores familiares da região, que poderá tanto promover geração de 
renda quanto garantir o fornecimento de gêneros alimentícios de boa 
qualidade. 

Avaliar a vantajosidade de que a gestão do Restaurante seja realizada 
por meio de parceria com organizações sem fins lucrativos. 

 
Código: 03 

REALIZAR COM URGÊNCIA LICITAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE 
PÃO E GÁS PARA O RESTAURANTE POPULAR. 

 
Código: 04 

COBRAR A COOPFEIRA O CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO 
TERMO DE CONVÊNIO. 
Se fossem entregues semanalmente os 85 kg de legumes que faltam, o 
Restaurante Popular poderia oferecer refeições mais equilibradas e 
nutritivas. 

 
 

Código: 05 

INSTITUIR A OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
MENSAL DO RESTAURANTE AO MUNICÍPIO.  



 

 
 Página 23 de 27 

A prestação de contas garantiria maior transparência na gestão do 
Restaurante. 

 
Código: 06 

SOLICITAR AO SETOR DE PATRIMÔNIO DA PMNF (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO) A ATUALIZAÇÃO DO 
LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO. 
É necessário verificar quais bens são de propriedade do Município e 
quais necessitam ser doados do Restaurante para a Prefeitura. 

 
Código: 07 

IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 
OCUPACIONAL – PCMSO, DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE 
RISCOS AMBIENTAIS – PPRA E O ARQUIVAMENTO DOS ASOS – 
ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. 
Conforme a Norma Regulamentadora nº 7, a Portaria nº 24 de 1994 do 
Ministério do Trabalho e Emprego e a NR-9 do Ministério do Trabalho, 
tais documentos devem ficar no estabelecimento à disposição da 
autoridade sanitária.  

 
Código: 08 

PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 
PERIODICAMENTE E MANTER OS REGISTROS NO 
ESTABELECIMENTO. 
A nutricionista responsável deve implementar um cronograma de 
treinamento  direcionado às Boas Práticas de manipulação de alimentos. 

 
Código: 09 

DESIGNAR UM NUTRICIONISTA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
DO RESTAURANTE POPULAR. 
Além do elevado grau de especialização técnica em Boas Práticas para 
Serviços     de     Alimentação,     o     profissional     nutricionista     está   

 

 

habilitado  a  participar do planejamento e gestão dos recursos 
econômico-financeiros da UAN, conforme dispõe a Resolução nº 
380/2005 do Conselho Federal de Nutricionistas. 
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Código: 10 

PROVIDENCIAR UNIFORMES DE CORES CLARAS, DE MODO A 
ATENDER A DETERMINAÇÃO DA RDC 275/2002. 

 
Códigos: 11 

PROVIDENCIAR UM TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA 
ALIMENTOS. 
As temperaturas de recebimento de produtos que precisam ser 
acondicionados sob refrigeração e as temperaturas dos alimentos 
prontos que estão aguardando a distribuição precisam ser monitoradas. 
Seria ideal que a área de produção dispusesse também de um balcão 
térmico para assegurar que os alimentos coccionados sejam mantidos a 
temperaturas acima de 60 ºC. 

 
Códigos: 12 

REALIZAR ADEQUAÇÕES NAS EDIFICAÇÕES A FIM DE ATENDER 
AS DETERMINAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 

 Para tanto, é preciso realizar algumas ações: 
 Aumentar o espaço de armazenamento do estoque de alimentos não 

perecíveis; 
 Construir um estoque específico para materiais de limpeza; 
 Construir vestiários e banheiros exclusivos, divididos por gênero e com 

chuveiros para os manipuladores de alimentos; 
 Providenciar armários para os funcionários guardarem seus pertences; 
 Substituir azulejos rachados e colocar os que estão faltando; 

 Substituir a porta principal que dá acesso à Prefeitura; 

 Consertar o telhado da parte externa; 

 Consertar o teto do refeitório e o teto dos banheiros; 

 Instalar lavatório exclusivo para lavagem de mãos na cozinha; 

 Proteger as aberturas externas das áreas de armazenamento e 
preparação de alimentos com telas removíveis, a fim de impedir a entrada 
de pragas na área de produção; 

 
 Adequar as portas às especificações da RDC 216/2004. Elas devem ser 

ajustadas aos batentes, com mecanismo de fechamento automático e de 
material liso e impermeável; 

      Isolar o local para pré preparo (“área suja”) da área de preparo por 
barreira física ou técnica; 

 Substituir as lixeiras inadequadas por outras que possuam tampas 
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acionadas por pedal, sem contato manual;  
 Adequar o sistema de ventilação e exaustão para manter a adequada e 

suficiente circulação do ar. 
 

Código: 13 

PROVIDENCIAR PRODUTOS ADEQUADOS PARA A LAVAGEM E 
SECAGEM DAS MÃOS. 
Sabonete líquido inodoro  e antisséptico ou sabonete líquido inodoro e 
produto antisséptico, toalhas de papel não reciclado ou outro sistema 
higiênico e seguro de secagem das mãos para que os manipuladores de 
alimentos possam higienizar as mãos no banheiro e na cozinha são 
necessários. 

 
Código: 14 

ADEQUAR O QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS DE FORMA A 
GARANTIR QUE SEJA COMPATÍVEL COM O VOLUME, A 
DIVERSIDADE E A COMPLEXIDADE DO SERVIÇO.  
Conforme conversa com o responsável e de acordo com a avaliação 
técnica da equipe de inspeção, recomendamos que o grupo seja 
composto por 16 (dezesseis) colaboradores, a saber: 

 01 (um) Nutricionista Responsável Técnico; 
 01(um) Gerente Geral; 
 01 (um) Subgerente Geral – Administrativo; 
 01 (um) Cozinheiro responsável pelo almoço; 
 01 (um) Cozinheiro responsável pelo café da manhã; 
 02 (dois) Cozinheiros; 
 03 (três) Auxiliares de Cozinha; 
 06 (seis) Auxiliares de Serviços Gerais. 

 
 
 
 
 
 

Código: 15 

IMPLEMENTAR A COLETA DE AMOSTRAS DE TODAS AS 
PREPARAÇÕES PRODUZIDAS NO ESTABELECIMENTO. 
As amostras devidamente identificadas de todas as preparações 
produzidas no estabelecimento devem ser armazenadas por 72 horas. 
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Código: 16 

REGISTRAR A LIMPEZA DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E 
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. 

É importante atentar para a determinação da Portaria CVS nº 05/2013, 
que estabelece que a limpeza dos reservatórios de água deve ser 
realizada semestralmente. 

 
Código: 17 

PROVIDENCIAR LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DA POTABILIDADE 
DA ÁGUA UTILIZADA E DA ANÁLISE DOS ALIMENTOS 
PRODUZIDOS.  

 
Código: 18 

CONTRATAR EMPRESA LICENCIADA NO ÓRGÃO COMPETENTE DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLE DE VETORES E PRAGAS.  
O serviço deve ser realizado, no mínimo, mensalmente, conforme dispõe 
a RDC 52/2009 e deve ser mantido o registro do serviço no 
estabelecimento.  

 
Código: 19 

REALIZAR MANUTENÇÃO PROGRAMADA E PERIÓDICA DE TODOS 
OS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS.   

 
Código: 20 

AFIXAR CARTAZES INFORMANDO O MODO CORRETO DE LAVAR E 
HIGIENIZAR AS MÃOS NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS 
FUNCIONÁRIOS. 

 
 
 
 
 

Código: 21 

PROVIDENCIAR MANUAL DE BOAS PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS PADRONIZADOS (POPS).   
O Manual de Boas Práticas e os POPs contêm as instruções sequenciais 
das operações e a frequência de execução. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar das limitações descritas, é notório o comprometimento dos funcionários 
na busca por oferecer refeições com a maior qualidade possível. Não fosse o empenho 
de toda a equipe, dificilmente o Restaurante Popular estaria cumprindo o seu papel 
social de oferecer refeições saborosas e a preços acessíveis, reduzindo assim, o 
número de pessoas em situação de insegurança alimentar. 

Considerando as fragilidades levantadas pela equipe técnica designada para a 
realização dos trabalhos, recomendamos que a Gestão Municipal e a Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos tomem ciência das fragilidades apontadas e adotem 
medidas tendo como base as recomendações apresentadas no presente relatório. 
 

Nova Friburgo, 25 de fevereiro de 2021. 
 

Equipe Técnica: 

 

 
 

 
 

                           ________________________________ 
Ronaldo Sampaio da Silva Junior 

 Gerente de Nível Superior II de Auditoria  
Matr.: 199.496 

 
 

De acordo, 
 

______________________________ ______________________________ 
Letícia Alves Kishida 

Auditora Técnica 
Coordenadora de Auditoria 

Matr.: 115.271 

Kelle Barros de Carvalho Freitas 
Contadora – CRC_RJ 104866/O-9 

Controladora Geral 
Matr.: 115.143 

 

______________________________ ________________________________ 
Monique Borges de Azevedo 

Nutricionista – CRN: 08100994 
Auditora Técnica 
Matr.: 115.269 

Morena André Barbosa dos Santos 
Auditora Técnica 
Matr.: 115.270 
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