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
LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E POSTOS DE COLETA - INICIAL
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Requerimento contendo razão social, CNPJ, ramo de atividade, endereço, CEP, telefone,
assinado pelo representante legal e diretor técnico do estabelecimento;
Cópia do contrato social ou ata de constituição registrada na junta comercial e suas alterações
se houver, devendo estar explicitada a classe de produtos e as atividades pleiteadas (pessoa
jurídica);
Cópia do CNPJ;
Cópia da Certidão de Regularidade emitida pelo Conselho Regional de Farmácia ou Certidão
de Responsabilidade Técnica emitida pelo Conselho de Biomedicina para o ano em exercício;
Licença dos bombeiros;
Certificado de controle de pragas realizado por empresa legalmente habilitada;
Certificado de limpeza das caixas d'água realizada por empresa legalmente habilitada;
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (PGRSS);
Cópia contrato com empresa habilitada para recolhimento de resíduos;
Contrato com provedor de ensaio para Contole de Qualidade Externo (para Laboratórios);
Cópia do Alvará Sanitário do Laboratório de Apoio (Posto de Coleta);
Roteiro de Inspeção preenchido como auto-inspeção;
Projeto arquitetônico/ planta baixa sanitária da atividade com fluxo de TRABALHO X
EQUIPAMENTOS X MOBILIÁRIO PRINCIPAL X PACIENTES, conforme D.E.23.430/1974,
RDC50/02 e RDC 51/10;
Relatório Técnico Conclusivo que a área física está Adequada para a atividade em Saúde e ao
nº de pacientes,com ART ou RRT paga;
Comprovante de pagamento da taxa de alvará sanitário.

LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E POSTOS DE COLETA - RENOVAÇÃO
−

−
−
−

−
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−
−

Requerimento contendo razão social, CNPJ, ramo de atividade, endereço, CEP, telefone,
assinado pelo representante legal e diretor técnico do estabelecimento;
Cópia da Certidão de Regularidade emitida pelo Conselho Regional de Farmácia ou Certidão
de Responsabilidade Técnica emitida pelo Conselho de Biomedicina para o ano em exercício;
Certificado de controle de pragas realizada por empresa legalmente habilitada;
Certificado de limpeza das caixas d'água realizada por empresa legalmente habilitada;
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (PGRSS) revisado e
atualizado;
Cópia contrato com empresa habilitada para recolhimento de resíduos;
Contrato com provedor de ensaio para Contole de Qualidade Externo (para Laboratórios);
Cópia do Alvará Sanitário do Laboratório de Apoio (Posto de Coleta);
Inscrição no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES);
Comprovante de pagamento da taxa de alvará sanitário.

