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
SERVIÇOS DE RADIOLOGIA MÉDICA (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;
Cópia do CNPJ;
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;
Projeto arquitetônico aprovado na VISA
Cópia do Levantamento Radiométrico e de fuga do cabeçote;
Cópia do contrato com Responsável Técnico;
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde
Cópia contrato com empresa habilitada para recolhimento de resíduos;
Cópia do comprovante de limpeza dos aparelhos de ar condicionado;
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 do contrato de monitoração individual de todos os funcionários ocupacionalmente
expostos;
Comprovante de pagamento da taxa de alvará sanitário

SERVIÇOS DE RADIOLOGIA MÉDICA (Renovação)
–

Requerimento de solicitação de vistoria

– Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde(CNES);
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cópia do Levantamento Radiométrico e de fuga do cabeçote;
Cópia do contrato com Responsável Técnico;
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde revisado e atualizado
Cópia contrato com empresa habilitada para recolhimento de resíduos;
Cópia do comprovante de limpeza dos aparelhos de ar condicionado;
Certificado de limpeza das caixas d'água realizada por empresa legalmente habilitada;
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 do contrato de monitoração individual de todos os funcionários ocupacionalmente
expostos;
Comprovante de pagamento da taxa de alvará sanitário

