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APRESENTAÇÃO
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 A inclusão produtiva com segurança sanitária é objeto do Núcleo 
de Alimentos/NA e foi baseada nesta iniciativa, que elaboramos esse 
Guia abordando as Boas Práticas como pilares para garantir o bom 
funcionamento das operações em toda cadeia produtiva de               
alimentos.

  O NA criou essa ferramenta com o intuito de orientar as vigilâncias 
sanitárias municipais e também o microempreendedor individual, o 
empreendimento familiar rural e o empreendimento econômico       
solidário na elaboração do Manual de Boas Práticas de Fabricação 
de Alimentos (MBPF) e os Procedimentos Operacionais                  
Padronizados  (POPS) que são ferramentas de organização e          
higiene fundamental para garantir a segurança dos alimentos.

  O Guia apresenta o passo a passo para elaboração do MBPF e o 
passo a passo para elaboração dos POPS, contemplando todas as 
etapas operacionais referentes ao processo produtivo, desde o    
recebimento das matérias primas até o produto final.







MANUAL DE BOAS PRÁTICAS
DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS

MBPF
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PASSO A PASSO PARA ELABORAÇÃO
  DO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE 
FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS
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4.1 Passo a passo

No Manual de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos deve conter 
o seguinte: 

Introdução: Abordar assuntos relacionados às Boas Práticas e       
descrever resumidamente sobre o estabelecimento.

Objetivo(s): Descrever o(s) objetivo(s) do manual de acordo com á 
realidade do estabelecimento.

Legislação(s): Citar as legislações utilizadas.

Definições:Definições: Se considerar importante definir termos usados (citar 
conceitos).

4.2 Identificação do estabelecimento

Razão Social
Nome Fantasia
CPF ou CNPJ nº
Inscrição Estadual/Produtor
EndereçoEndereço
Responsável Legal
Responsável Técnico (quando for o caso)
Ramo de Atividade
Turno de Funcionamento
Número de Funcionários
Telefone: (69)
E-mail: (opcional)E-mail: (opcional)
Alimento (s) Produzido (s)



Foi utilizada como metodologia para facilitar o entendimento,             
perguntas que irão nortear o conteúdo a serem descritos em cada 
tópico, no momento da elaboração do MBPF.

Descrever onde está situado o estabelecimento e o tipo de 
acesso.

Perguntas:Perguntas: As atividades são exercidas na própria residência?         
Encontra-se no térreo? É compartilhado com outros setores? Permite 
um fluxo ordenado de entrada de matéria prima e material? O acesso 
é controlado? É independente?

Descrever a área externa da unidade de produção, explicando 
qual tipo de barreira física é utilizada, de modo a evitar a entrada 
de animais.

Perguntas:Perguntas: Existem barreiras fisicas? Quais tipos de materiais são     
ultilizados (muro, cerca, arame farpado, outros)? São livres de       
entulhos e/ou materiais que possam servir de criadouros para insetos 
e roedores? O acesso é pavimentado (calçada, pedras, outros)?            
É mantida rigorosamente limpa?

Descrever qual o tipo de material utilizado nos pisos, paredes            
divisórias e tetos.

4.3.1 Localização e acesso

4.3.2 Área externa

4.3.3 Área interna

4.3 Estrutura física e edificações/Instalações



Perguntas: São constituídos de materiais lisos? Qual a cor do piso? 
De fácil limpeza? Qual a periodicidade da limpeza? É realizado de 
acordo com o Processo Operacional Padrão (POP)? Existem       
rachaduras? Sinais de infiltração? Os pisos são resistentes ao       
trânsito e a choques mecânicos? Possui inclinação adequada ao       
escoamento das águas utilizadas? e etc..

DescreverDescrever como são as portas e janelas em contato com a área 
externa e interna.

Perguntas: Material de fácil higienização? É realizada de acordo 
com o  Processo Operacional Padrão (POP)? Telas milimétricas nas 
portas e janelas que evitam a entrada de vetores e pragas urbanas? 
Possuem sistema automático de fechamento e são ajustados aos   
batentes?
Sugestões:Sugestões: As portas e janelas em alumínio são as mais                    
recomendadas.

Descrever como está a iluminação e instalação elétrica.

Perguntas: Natural ou artificial? Luminárias com proteção contra 
quebras e estilhaços? Instalações elétricas são embutidas? Possui 
identificação de voltagem nas tomadas?

Descrever o sistema de ventilação e climatização.

Perguntas:Perguntas: Natural ou artificial? Qual sistema utilizado? Possui       
exaustores? Mantém temperatura agradável? 

Descrever se possui instalações sanitárias e vestiários para os 
manipuladores.



Perguntas: São separadas da área de produção? As lixeiras          
possuem tampa e abertura sem contato manual? Existem chuveiros 
nos vestiários? São separadas por sexo, quando possuir                   
funcionários contratados, fora do núcleo familiar?
Nota: As intalações sanitárias não devem possuir comunicação 
direta com o local onde são manipulados os alimentos.

DescreverDescrever se existem lavatório/pias e quais materiais são          
utilizados para a limpeza e secagem das mãos.

Perguntas: Quantos lavatórios/pias existem? Quais materiais são    
ultilizados na lavagem e sanitização das mãos? 
Exemplo: Sabonete líquido neutro e inodoro, papel toalha não           
reciclados e outros.
Nota:Nota: Lavatórios/pias de mãos são obrigatórios em qualquer          
estabelecimento produtor de alimentos.

Descrever qual é o sistema de rede de esgoto.

Perguntas: É próprio? É realizado algum tipo de tratamento? É 
ligado à rede local? As caixas de gorduras possui dimensão            
adequada ao fluxo de trabalho? Quando é feita a higienização? É      
registrada em planilhas?

PorPor fim, descrever quantos e onde estão os ralos e se estes     
possuem tampas com sistema abre e fecha (escamoteável) ou 
com outro sistema que impeça a entrada de insetos.





Descrever se as instalações, equipamentos, móveis e utensílios 
são mantidos em condições higiênico-sanitárias apropriadas. 
Descrevendo cada um em particular.

Perguntas:Perguntas: São mantidos em condições higiênico-sanitárias           
apropriadas? São utilizados produtos saneantes regularizados pelo 
Ministério da Saúde? Existe Procedimento Operacional Padrão 
(POP)? Quem executa os procedimentos de higiene e limpeza? São 
capacitados para essa atividade?

Descrever os produtos de limpeza e higiene (vassouras, pás, 
baldes, etc.).

Perguntas:Perguntas: Onde são armazenados? São utilizados apenas para 
esta finalidade? Os produtos de limpeza das instalações são distintos 
dos utilizados na higiene dos móveis e utensílios?
Sugestão: Utensílios utilizados na higienização, podem ser              
separados por cores de acordo com as atividades executadas.

4.5 Higiene das instalações, equipamentos móveis e 
utensílios.



Descrever com que frequência é realizada o exame médico dos 
manipuladores de alimentos, incluindo a admissão, demissão e 
os realizados periodicamente.

Perguntas: O Registro destes exames está arquivado no               
estabelecimento? Quanto tempo?

RelacionarRelacionar os exames realizados, incluindo Atestados de Saúde 
Ocupacional (ASO) e indicando a realização dos exames de              
coprocultura e coproparasitólogico.

Descrever se os funcionários são instruídos a comunicar as 
ocorrências de ferimentos, lesões, infecções ou qualquer outra 
situação que possa haver comprometimento da qualidade         
sanitária dos alimentos.

Perguntas:Perguntas: Quais as medidas adotadas? São afastados temporaria-
mente? Tem prejuízo de suas funções? É encaminhado para trata-
mento médico?

4.6 Higiene e saúde dos manipuladores



Descrever o tipo de uniforme usado.

Perguntas: Cor clara? Quais cuidados de manutenção e onde é    
guardado. Quem fornece o uniforme e qual a quantidade por            
funcionário?

Descrever quem é responsável pela higienização do uniforme.

Perguntas: Onde é realizada? O funcionário recebe orientação?

DescreverDescrever os EPI’s que utiliza e para qual função específica é 
utilizado.

Perguntas: Quem fornece o EPI? Quais e para quais funções? De 
quem é a responsabilidade nos cuidados e conservação dos EPI's?

4.7 Uniforme e Equipamentos de Proteção Individual 



Descrever todos os cuidados de higiene pessoal que realizam 
(banho diário, unhas curtas, proteção dos cabelos, hábitos        
higiênicos ao utilizar o sanitário, sem aliança, brinco, colar,      
pulseira, relógio e barba, uniforme limpo, etc.).

Descrever como faz a higienização das mãos, quando realiza e 
quais produtos são utilizados.

Perguntas:Perguntas: Tem orientação de higienização das mãos fixada        
próximo ao lavatório?

Descrever como o funicionário receberá a capacitação.

Perguntas: Qual o período? Qual o conteúdo? Como será             
comprovada? Contém data, conteúdo, carga horária? Os temas 
estão relacionados à manipulação e produção de alimentos?

DescreverDescrever a conduta adotada para os visitantes por parte do          
estabelecimento.

Perguntas: Quais procedimentos são adotados para evitar a           
contaminação dos alimentos? A circulação de pessoas é restrita? 
Quem pode adentrar o estabelecimento?
 

4.7.1 Higiene pessoal

4.7.2 Higienização das mãos

4.7.3 Capacitação em Boas Práticas de Fabricação

4.7.4 Visitantes



Descrever as etapas de produção, contemplando a seleção dos 
fornecedores, o recebimento da matéria prima, passo a passo 
do processo de produção e os equipamentos e/ou utensílios    
utilizados, embalagem, rotulagem, armazenamento e                   
distribuição. Demonstrar estas etapas em forma de esquema 
conforme exemplo abaixo e incluir quantas etapas forem        
necessárias.

4.8.1 Fluxo de produção

4.8 Etapas operacionais na fabricação do alimento 



Descrever como acontece esta seleção.

Perguntas: Existe fornecedor? Quais critérios são estabelecidos? A 
matéria prima é sua produção? Quanto produz? Os produtos          
adquiridos possuem registro de inspeção, quando for o caso?

Descrever as condições do transporte e dos entregadores,               
considerando os requisitos básicos de higiene.

Descrever quais são as matérias primas/produtos adquiridos.          
Descrever o recebimento das matérias primas/produtos.

Perguntas: São conferidas as matérias primas/produtos recebidos? 
Apenas qualitativo ou também quantitativo? As informações são       
registradas em planilhas? 

DescreverDescrever como é feita a organização das matérias primas/       
produtos.

Perguntas: A saída das matérias primas/produtos obedece ao          
sistema PVPS (Primeiro que vence é o primeiro que sai)?

4.8.3 Seleção dos fornecedores

4.8.4 Recebimento e armazenamento de matérias        
primas/ produtos



Descrever de que modo são realizados os fracionamentos ou     
armazenamento das matérias primas/produtos retirados da           
embalagem original.

Perguntas:Perguntas: São embalados e identificados de forma adequada? São 
utilizados sacos plásticos ou potes transparentes próprios para uso 
em alimentos ou outro tipo de recipiente? São devidamente            
identificados com o nome do produto, data de preparo/fracionamen-
to, data de validade? São utilizadas as indicações do fabricante?

Descrever o controle das matérias primas/produtos.

Perguntas: É registrada data de compra ou de colheita? Guarda a 
nota ou recibo de compra? Registra a data de abertura da                 
embalagem? Organiza adequadamente e registra a validade após a 
abertura? É verificada a limpeza do veículo e do entregador? É        
observado o prazo de validade? As embalagens estão íntegras, 
limpas e apresentam aparência, odor e consistência característica? 
Possuem rotulagem? Estão separados de outros produtos                
nocivo-tóxicos?nocivo-tóxicos?

Descrever, detalhadamente, a forma e o local de armazenamento 
das matérias primas/produtos especificando se precisa de      
condições especiais de temperatura umidade (refrigeração? 
Congelamento? Manter aquecido? Temperatura ambiente?) e o 
tempo entre o preparo e o consumo.



Descrever o tipo e a característica de armazenamento das    
matérias primas/produtos (produtos refrigerados). 

Perguntas: São armazenadas em seguida ao recebimento? Os         
gêneros alimentícios são armazenados separadamente? Todas as 
matérias primas/produtos são mantidas embaladas e identificadas? 
Qual tipo de equipamento é utilizado? Tem manutenção? A              
temperatura é controlada?

DescreverDescrever o tipo e a característica de armazenamento das     
matérias primas/produtos (produtos congelados).

Perguntas: São armazenadas em seguida ao recebimento? Qual 
temperatura? Qual tempo de permanência em temperatura              
ambiente? As informações são registradas em planilhas? 

Descrever como as matérias primas e produtos não perecíveis 
são estocadas.

Perguntas: Segue as recomendações do fabricante? Como é             
armazenado? São armazenados em locais específicos sobre              
estrados e/ou prateleiras? De material liso? Íntegro? Lavável e          
impermeável? Garante a circulação de ar e permite higiene                     
adequada?
Nota:Nota: As matérias primas devem ser armazenadas separadas dos 
produtos descartáveis e produtos químicos de limpeza.

4.8.5 Armazenamento de alimentos em temperatura 
ambiente - quando houver.

4.8.6 Armazenamento de alimentos em temperatura 
controlada.



Descrever o processo de descongelamento.

Perguntas: Como é realizado? Qual tipo de refrigeração é                
empregado? Existe procedimento operacional padrão (POP)? É feito 
em temperatura ambiente ou sob-refrigeração?

Descrever como são os procedimentos adotados caso o           
produto ou matéria prima não atenda aos pré-requisitos.

Perguntas:Perguntas: São devolvidos aos fornecedores imediatamente? São 
separados, identificados e armazenados para devolução posterior? 
Como são identificados?

Descrever os critérios e controle adotados nessa etapa para 
todas as matérias primas, sempre considerando suas                  
características particulares.

Perguntas:Perguntas: Existe local, equipamento ou utensílios apropriados para 
realização da higienização das matérias primas? Qual produto é       
utilizado para higienização? Existe controle de tempo para utilização 
do produto? Existe procedimento operacional padrão (POP)?

Nota: É proibida a entrada de caixa de papelão, madeira ou outro 
tipo de material contaminante para o alimento na área de                           
armazenamento e manipulação.

4.8.7 Descongelamento (quando houver)

4.8.8 Procedimento para devoluções (quando houver)

4.8.9 Higiene das matérias primas e produtos.



Descrever detalhadamente o modo de preparo dos alimentos 
(receita) e o processo utilizado.

Perguntas: Não se esquecer de descrever o tempo e temperatura de 
cozimento quando for o caso. Qual equipamento é utilizado? Existe 
uso de temperatura? Qual? É utilizado outro processo?

Descrever os tipos e materiais usados nas embalagens dos              
produtos.

Perguntas:Perguntas: Qual embalagem é utilizada no condicionamento do     
produto? As embalagens utilizadas são próprias para entrar em      
contato com o alimento? 

Descrever o tipo de lixo produzido e seu processo de                    
armazenamento e destinação.

Perguntas:Perguntas: Quantas vezes ao dia são coletadas? Quem realiza essa 
atividade? Como é realizado o acondicionamento? Existe separação 
de resíduos comuns ou não? Existe armazenamento temporário? E a 
destinação final, é realizado por qual entidade? Como são                  
descartados os resíduos orgânicos? E os recicláveis? 
Nota: É obrigatório o uso de lixeiras que possuem tampa acionadas 
sem contato manual.

4.8.10 Processamento.

4.8.11 Embalagens.

4.8.12 Controle ambiental



Descrever a forma de abastecimento.

Perguntas: É da rede de abastecimento pública? É utilizada fonte   
alternativa (poço, igarapé)? Como é feito o armazenamento? 
Quando for captação própria é realizado tratamento da água?

DescreverDescrever se realiza análise em laboratório para pesquisa de 
bactérias, qual frequência e como registra, deve-se descrever  
também como realiza a limpeza da caixa d‘água, qual a                 
frequência e como registra.

4.8.13 Água

Descrever como realiza a destinação das águas servidas          
(esgoto e água após o uso na produção), não se esquecendo de 
descrever o tipo de construção e local das caixas de esgotos.

4.8.14 Águas Residuais

Descrever as ações contínua de organização e higiene para      
impedir a atração, acesso, abrigo ou proliferação de pragas e 
vetores urbanos nas dependências do estabelecimento.

Perguntas:Perguntas: É utilizada telas milimétricas? Existem cuidados com as 
frestas? As portas e janelas são ajustadas aos batentes? Cuidados 
no recebimento de algum produto que possa estar infestado, como 
por exemplo, as caixas de madeira usadas para hortifrutigranjeiros 
ou outras embalagens?

Descrever como é realizado o controle químico de pragas e 
vetores.

4.8.15 Controle integrado de vetores e pragas urbanas



Perguntas: É realizado por empresa terceirizada e especializada? 
Qual periodicidade é realizada o manejo integrado de pragas? Quais 
cuidados são utilizados durante a aplicação do produto? E após a 
aplicação, é realizada higienização de toda a instalação, móveis e 
utensílios? Os produtos são regularizados por qual órgão? Possui 
certificado atualizado e em local visível?

Descrever procedimentos a serem seguidos para o rápido e    
efetivo recolhimento do produto, possibilitando o registro das 
informações de origem e de destino dos produtos.

Perguntas:Perguntas: Possui cadastro dos fornecedores de insumos e das 
matérias primas? (deve registrar cada matéria-prima com a data do 
recebimento, quantidade, origem e lote). O produto possui rótulo de 
acordo com as legislações vigentes? Possuem registros com os 
dados da produção, distribuição e transporte, referentes aos            
produtos fabricados e distribuídos? Possui cadastro de clientes?

Nota:Nota: É importante registrar a quantidade vendida, os números dos 
lotes, para quem foi vendido, juntamente a outras informações         
essenciais, como a razão social e CNPJ da empresa, e informações 
de contato, como endereço e telefone.

Mesmo com todos os cuidados adotados na produção de alimentos, 
algum erro pode acontecer e provocar a contaminação de um         
produto. Se esses produtos não estiverem mais na empresa será 
necessário o seu recolhimento. 

4.9 Rastreabilidade e recolhimento de produto
4.9.1 Rastreabilidade 

4.9.2 Plano de recolhimento



Por isso, as empresas da área de alimentos devem estar preparadas 
para efetuar o recolhimento rápido de um produto não conforme, 
mesmo que ele já esteja nos supermercados ou na casa do          
consumidor e deverá seguir as determinações disponíveis na            
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 24, 08 de junho de 2015.

O Procedimento Operacional Padronizado (POP) é uma ferramenta 
simples e eficiente que faz parte da qualidade, quando bem         
desenvolvida e aplicada no dia a dia da rotina do estabelecimento. É 
uma instrução de trabalho (IT) que mediante uma padronização tem 
como objetivo garantir o resultado esperado durante a ação           
executada.

OO POP nada mais é do que procedimentos de Boas Práticas que vão 
garantir as condições higiênicas sanitárias do alimento preparado, ou 
seja, é um documento que descreve o passo a passo de como se 
deve realizar uma tarefa, sem prejuízo para a população que irá 
consumir o produto de um determinado estabelecimento. Enfim,       
garantir a segurança sanitária dos alimentos produzidos e                
distribuídos.

TTodos os estabelecimentos que manipulam, preparam, fracionam,     
armazenam, distribuem, transportam e expõe a venda de alimentos     
preparados para consumo humano devem estabelecer os POPs de 
acordo com a Portaria.

Abaixo os POPS estabelecidos na referida Portaria:

a) higienização e manutenção das instalações, equipamentos, 
móveis e utensílios;
b) b) higiene e saúde dos manipuladores;

4.10 Procedimento Operacional Padronizado (POP)



c) Controle da potabilidade da água e higienização do reservatório;
d) Controle integrado de vetores e pragas;
e) Seleção e recebimento de matérias primas, ingredientes e           
embalagens;
f) Manejo dos resíduos;
g) Manutenção preventiva e calibração de equipamentos.

ÉÉ sempre importante observar alguns critérios importantes a 
serem descritos nos POPS, tais como:

1º O setor que se destina a aplicação do POP, a frequência de        
execução da tarefa, os produtos a serem utilizados (incluindo o      
princípio ativo, sua concentração e  o tempo de contato).
2º Os responsáveis pela execução da tarefa (nome, cargo ou 
função).
3º3º Quando necessário e aplicável deve contemplar o desmonte dos 
equipamentos.
4º Quando realizado por empresas terceirizadas devem ser            
comprovadas por meio de documentação e medidas de correção, 
caso haja algum contratempo.
Nota: Os POPs devem ser elaborados e fixados em locais visíveis e 
os funcionários devem ser capacitados para executá-los

a) Identificação do estabelecimento a) Identificação do estabelecimento (Logomarca)
b) Número e nome do POP (Descrição do título do procedimento)
Exemplo: POP 1 - Higienização das instalações, móveis,                    
equipamentos e utensílios.

4.10.1 Passo a Passo para Elaboração dos                    
Procedimentos Operaionais Padronizados - POPS



c) Objetivo: descrever neste item os objetivos do documento.
Exemplo: este documento tem como objetivo estabelecer procedi-
mentos a serem adotados para higienização das instalações, 
móveis, equipamentos e utensílios que entram em contato direto ou 
indireto com os alimentos, a fim de garantir a qualidade sanitária do 
estabelecimento.

d) Documentos de referência: citar normas técnicas e legais que 
servem como base para o documento.

e) Materiais necessários: listar todos os materiais necessários a 
serem utilizados na tarefa em questão.
Exemplo: para higienização de pisos - vassouras, rodo com cabo de 
alumínio, pá, balde, copo medidor, detergente sanitizante e etc.

f)f) Equipamento de Proteção Individual (EPI): todo EPI que ofereça 
segurança ao funcionário deve ser citado neste item, como por ex.: 
máscara, luvas e etc.
Exemplo: para higienização do piso - botas de borracha e luvas
Se considerar esse item como importante pode mantê-lo separado, 
do contrário pode vir juntamente com o item materiais necessários 
(item c).

g)g) Campo de aplicação: descrever para qual setores/áreas da         
empresa o procedimento se aplica.
Exemplo: para higienizar o piso - se o procedimento for aplicado 
para toda empresa deve ser mencionado da seguinte forma: pisos/to-
dos os setores da empresa ou pisos/setor de produção apenas.

h) Frequência: é a periodicidade com que o procedimento deve ser 
realizado. Se for uma operação realizada diariamente,                          
semanalmente ou mensalmente deve ser citada.



Exemplo: para higienização de pisos – a frequência estabelecida 
será diariamente, antes e após o início das atividades e quando 
houver necessidade.

i) Descrição do processo: neste item deve ser descrito o passo a 
passo de como a tarefa deve ser realizada. A operação pode ser enu-
merada ou utilizar desenhos para facilitar, no caso de equipamentos 
a serem desmontados por exemplo.
Exemplo: para higienização do piso, a descrição seria a seguinte:

1) Descrever o tipo de superfície a ser higienizada (tipo de piso) e 
citar se existe escoamento no local (ralo);
2) Com a ajuda de uma vassoura, remover as sujeiras do piso;
3) Utilizar uma pá para retirar a sujeira do local e depositar no lixo;
4) Jogar uma quantidade de água no piso, utilizando um medidor;
5)5) Jogar uma quantidade de detergente no piso, utilizando outro       
medidor, no caso específico para este produto;
6) Com o auxílio de uma vassoura esfregar todo o piso, inclusive os 
cantos;
7) Com o auxílio de um rodo retirar toda a água com detergente,       
sentido ao ralo para escoamento;
8) Novamente jogar uma medida de água no piso;
9)9) Novamente com o auxílio de um rodo direcionar a água para o 
ralo;
10) Novamente jogar uma medida de água no piso;
11) Jogar uma medida de sanitizante no piso, utilizando um medidor 
e esperar o tempo de ação do mesmo;
12) Com o auxílio de um rodo direcionar toda a água com sanitizante 
no sentido do ralo;
13)13) Com um pano limpo e específico para esta atividade, secar todo 
o piso.



Observações: A metodologia aplicada dependerá das                        
características dos produtos a serem utilizados, o ideal é que sigam 
as recomendações do fabricante, para dosagem correta e ação        
maximizada.
Dica: utilizar medidores diferentes para cada aplicação dos produtos, 
assim como para a água.

j)j) Responsável (eis) pela operação: Citar o funcionário responsável 
pela operação e um substituto em caso de ausência do mesmo. Pode 
ser também mais de uma pessoa ou o setor que seja responsável por 
aquela atividade.
Exemplo: Para higienização do piso – o responsável será o              
funcionário da limpeza, o Sr. X. Na sua ausência, o setor de manu-
tenção será o responsável.

k) Monitorização: citar como será feita a monitorização do               
procedimento.

Se o uso de tabelas e planilhas fizerem necessárias devem ser        
anexados os modelos.

l) Ação corretiva: É um item que prevê alguma falha no processo e 
as medidas cabíveis a serem tomadas.
Exemplo:Exemplo: caso haja queda de algum produto no chão (óleo) a       
operação rotineira pode não ser suficiente para limpara o produto.

Nesse caso uma ação corretiva será aplicada. 
Ação corretiva: repetir a operação para eliminação total do produto, 
até que o piso esteja completamente limpo.

m) Definições: se considerar importante definir termos usados – 
citar conceitos.



n) Anexos: Planilhas de registros, comprovante de serviços, etc.

Outras informações: São informações não muito relevantes, mas 
que faz parte de organização do documento, como: número de 
página, número de revisão do POP, caso este tenha sido atualizado 
e outras informações que o estabelecimento considere importante.

o)o) Elaboração: nome de quem elaborou o procedimento, pode ser 
mais de uma pessoa. Assinar e datar.

p) Aprovação: Nome de quem aprovou o procedimento elaborado e    
revisto, pode ser um representante do estabelecimento.                       
Assinar e datar.

Observação:Observação: O ideal é que tenhamos vários POPS. Como no          
exemplo acima citado podemos desmembrar em POP para bancada, 
POP para piso e outro para equipamentos assim por diante. Podem 
ser criados quantos POPS forem necessários.
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