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O pagamento de 10% de taxa de serviço é OPCIONAL; (Art. 31, CDC)
As formas de pagamento devem ser informadas prévia e
claramente; (Art. 6º, III, CDC)
Os preços dos produtos não podem ser diferenciados em razão da
forma de pagamento; (Art. 39, V, CDC e Art. 6º, III, CDC)
Não pode ser imposta consumação mínima no estabelecimento;
(Art. 39, I, CDC)

É obrigação do estabelecimento fornecer comanda para controle do
consumidor, caso seja solicitado; (Art. 1º. Da Lei Municipal nº. 5.268/2010)
Deve ser mantido em local visível e de fácil acesso ao público 01 (um)
exemplar do Código de Defesa do Consumidor; (Lei Fed. nº12.291/2010)
As informações sobre as prestações dos serviços devem ser claras e
precisas; (Art. 4º, IV e 6º, II CDC)
É vedada imposição de multa por perda de comanda
(Art. 4º. Da Lei Municipal 5.268/2010 e Art. 4º, IV e 6º, II CDC)

Manter os expositores organizados
e higienizados e com barreiras de
proteção que previnam
contaminação;

Utilizar roupas claras e limpas,
avental e proteção contra queda
de cabelos nos alimentos (touca,
rede ou boné);

Utilizar utensílios para consumação
descartáveis (pratos e colheres);

Lavar as mãos sempre que mudar
de atividade e ao retornar à área
de manipulação dos alimentos;
Não usar esmaltes, brincos,
adornos, barba, perfumes ou afins;
Não manipular dinheiro e alimento.

A área do serviço de alimentação
onde se realiza pagamentos das
despesas por dinheiro, cartões e
outros meios deve ser reservada.

As lixeiras devem ter tampa e pedal;
Ter a disposição dos funcionários
papel toalha e sabão neutro para
higienização das mãos;
Não se deve utilizar os mesmos
utensílios ou equipamentos para
manipular vários tipos de alimentos;
Os alimentos cozidos e preparados
devem ser protegidos e consumidos o
quanto antes;
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Os alimentos devem ter um cozimento
adequado;
Alimentos devem ser armazenados
adequadamente, resfriados abaixo de
5°C ou aquecidos acima de 65°C;
Alimentos congelados devem ser
descongelados por completo antes de
serem levados ao fogo;
Evitar a presença de animais
domésticos, roedores e insetos no local.

