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
CLUBE ESPORTIVO E/OU DE LAZER - INICIAL (Locais de Reunião de Público em
geral, Clubes Sociais, Boates, CTGs, e Congêneres)
Requerimento contendo razão social, CNPJ, ramo de atividade, endereço, CEP, telefone,
assinado pelo representante legal;
– Nome completo e endereço do representante legal;
– Laudo Ténico da Estrutura do prédio;
– Laudo Técnico da estrutura do telhado;
– Laudo Técnico das Instalações Elétricas;
– Laudo Técnico da acústica;
– Habite-se do prédio;
– Projeto Sanitário da Atividade, (em duas cópias), composto por planta-baixa com ocupação,
área, dimensões, mobiliário básico e lotação de cada espaço, lotação máxima do salão
principal e da atividade como um todo, memorial descritivo dos materiais da construção e da
decoração fixa, situação e localização com acessos, Relatório Técnico conclusivo que a área
física está adaptada para a atividade proposta para atender ao número definido de pessoas,
anotação de responsabilidade técnica dos laudos, projeto e relatório;
– Cópia do contrato social ou ata de constituição registrada na junta comercial, suas
alterações e as atividades pleiteadas;
– Cópia do CNPJ;
– Cópia do PPCI e Alvará do Corpo de bombeiros;
– Certificado de controle de pragas realizado por empresa legalmente habilitada;
– Certificado de limpeza da caixa d'água realizada por empresa legalmente habilitada;
– 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.
–

CLUBE ESPORTIVO E/OU DE LAZER - RENOVAÇÃO
– Requerimento a Vigilância Sanitária, contendo razão social, CNPJ, ramo de atividade,
endereço, CEP, telefone, assinado pelo representante legal;
– Nome completo e endereço do representante legal;
– Cópia do CNPJ;
– Renovação dos Laudos Ténicos e certificados, solicitados no inicial, que estão com prazo de
validade vencidos;
– Apresentação da cópia aprovada do PPCI e Alvará do Corpo de bombeiros;
– Apresentação da cópia aprovada do Projeto Sanitário da Atividade, do memorial descritivo,
da situação/localização e do Relatório Técnico conclusivo que a área física está adaptada
para a atividade com a lotação máxima;
– 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.

