ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL
PRINCESA DO JACUÍ - CAPITAL NACIONAL DO ARROZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE /SUS
Departamento de Vigilância Ambiental
VIGILÂNCIA SANITÁRIA – VISA

DOCUMENTOS A APRESENTAR COM A SOLICITAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO
CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS (Alvará Inicial)
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Requerimento contendo razão social, CNPJ, ramo de atividade, endereço, CEP, telefone,
assinado pelo representante legal e responsável técnico;
Cópia do contrato social ou ata de constituição registrada na junta comercial e suas
alterações e as atividades pleiteadas(pessoa jurídica);
Cópia do CNPJ
Cópia do CPF(pessoa física);
Licença dos bombeiros;
Certificado de controle de pragas realizada por empresa legalmente habilitada;
Certificado de limpeza das caixas d'água realizada por empresa legalmente habilitada;
Cópia do registro no CRM;
Projeto Arquitetônico (planta baixa sanitária da atividade) com fluxo de TRABALHO X
EQUIPAMENTOS X MOBILIÁRIO PRINCIPAL X PACIENTES aprovado na VISA ;
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde;
Cópia contrato com empresa habilitada para recolhimento de resíduos;
Cópia da comprovante de limpeza dos aparelhos de ar condicionado;
Cópia do contrato com Responsável Técnico;
Listagem das atividades a serem desenvolvidas no estabelecimento;
Listagem dos profissionais (nome, função, horário de trabalho, registro em Conselho)
Listagem dos equipamentos. (Anexar comprovante de registro no Ministério da Saúde)
Cópia Comprovante de vacinação Hepatite B de toda a equipe;
Rotinas de higienização de ambientes e superfícies;
Comprovante de pagamento da taxa de alvará sanitário.

* Poderão ser solicitados outros documentos que se fizerem necessários a critério da autoridade
sanitária, conforme especificidades dos estabelecimentos

CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS /Renovação
–
–
–
–
–

Requerimento de solicitação de vistoria
Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde(CNES)
Cópia do contrato com Responsável Técnico;
Atualização dos documentos solicitados acima que já tenham expirado prazos de validade
e/ou alteração de contratos
Comprovante de pagamento da taxa de alvará sanitário

