
Feira Orgânica e Agroecológica do Modelódromo do

Ibirapuera - São Paulo

Check List para Produtos Industrializados 

Preposto:

Segundo preposto:

PREFEITURA

SIM

(x)

NÃO SE

APLICA

(x)

CONFORMIDADE 

Ter  o      documento     de identificação junto a prefeitura  visível  e

válido: matrícula

 Só vender mercadoria autorizada

Presença do titular ou suplente do preposto na banca

Todos    os    funcionários  estão   com  apresentação  correta

(uniforme limpo, sem adereços e completo)

Barraca dentro dos padrões (cobertura de lona e saia)

Não  há  exposição  de  produtos  sem validade  ou   com validade

vencida

Produtos ralados ou fatiados  foram previamente processados

Preços estão afixados próximo ao produto, em local visível

Produtos transportados e mantidos na temperatura recomendada

(8º.C Laticínios)

Armazenamento  ou  transporte  de  alimentos  em  condições

adequadas 

Uso adequado de luvas descartáveis  na degustação

Uso de copos de material descartável para degustação



Montagem  da barraca dentro   das     normas    (tamanho, local    e

sem apoio de postes ou arvores)

Higiene  adequada  (equipamentos,  instrumentos,  bancada  e

pessoal)

Cumprimento de horário montagem/desmontagem

Chão limpo na área de manipulação e no entorno da barraca

Rotulagem dos produtos processados de acordo com a legislação

Balança aferida de acordo com a legislação

Obediência a ordens administrativas

CENTRO ESPORTIVO E DE LAZER

SIM

(x)

NÃO SE

APLICA

(x)

CONFORMIDADE 

Uso do quadro de forças de forma segura e adequada

Estacionamento dos caminhões no início da R. Curitiba

Contribuição com material de uso e limpeza dos banheiros

Entrada  dos  veículos   dos  feirantes  para   descarregar só até  às

6:45, saindo do local até  às 7:00

Atendimento aos consumidores somente das 7:00,  encerrando às

13:00

Desocupação do recinto até às 14:00.

COMISSÃO DE FEIRA
SIM

(x)

NÃO SE

APLICA

(x)

CONFORMIDADE 

Participação   na   reunião   semestral   da     feira    e   em

convocações extraordinárias sempre que necessário



Acata e respeita o grupo responsável pelo “controle social”

Contribui  ao  caixa  da  feira  (material  para  banheiro,  contratação

pessoal, divulgação , chefe na feira, etc...)

MAPA
SIM

(x)

NÃO SE

APLICA

(x)

CONFORMIDADE 

 Selo de orgânico em todos os produtos processados

Uso de embalagem ambientalmente adequada (recomendável)

Desconformidades


