DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA ALVARÁ SANITÁRIO
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1 - ACADEMIA DE GINÁSTICA MUSCULAÇÃO E COND. FÍSICO:
ALVARÀ INICIAL:
Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
CPF e RG;
Comprovante de residência;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de água;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de Responsabilidade
Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
v Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
v Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
CPF e RG;
Comprovante de residência;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de água;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de Responsabilidade
Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
v Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
v Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
v Cópia do Alvará Sanitário anterior;
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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2 - SERVIÇOS DE ACUPUNTURA:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);
Cópia do Alvará Sanitário anterior;

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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3 - AGROINDÚSTRIA FAMILIAR
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em escola
homologada.
Cópia do Contrato Social;
Cópia do Cartão do CNPJatualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de água;
Certificado de Boas Práticas;
Certificado de Registro de Empresa junto ao Cons.Reg. De Nutricionistas(Cozinhas
industriais), cfe. Lei Fed. Nº 6.839 de 30/10/1980 – D.O.U. 03/11/1980, atualizado;
Registro de Empresa e anotação da responsabilidade técnica junto ao Conselho do
Profis.Resp.(cfe. Lei Federal nº 6.839 de 30/10/1980 – D.O.U. 03/11/1980), atualizado.
Para as empresas que produzem alimentos com registro obrigatóio(cfe. Res. Nº 278
de 22.09.2005-ANVISA);

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em escola
homologada.
Cópia do Contrato Social;
Cópia do Cartão do CNPJatualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de água;
Certificado de Boas Práticas;
Certificado de Registro de Empresa junto ao Cons.Reg. De Nutricionistas(Cozinhas
industriais), cfe. Lei Fed. Nº 6.839 de 30/10/1980 – D.O.U. 03/11/1980, atualizado;
Registro de Empresa e anotação da responsabilidade técnica junto ao Conselho do
Profis.Resp.(cfe. Lei Federal nº 6.839 de 30/10/1980 – D.O.U. 03/11/1980), atualizado.
Para as empresas que produzem alimentos com registro obrigatóio(cfe. Res. Nº 278
de 22.09.2005-ANVISA);
Cópia do alvará sanitário anterior.

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
4

4 –DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NATURAL E AGUÁ ADICIONADA DE SAIS:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em escola
homologada.
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em escola
homologada.
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
Cópia do Alvará Sanitário anterior;

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará para
a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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5 - BARRACA, BANCA, QUITANDA, QUIOSQUE E CONGÊNENES:
ALVARÀ INICIAL:
Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura)
CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de
reservatório de água;
v Cópia do certificado de desratização;
v Cópia do certificado de desinsetização;
v Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas
em escola homologada;
v
v
v
v
v

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Alvará anterior;
CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Certificado de Boas Práticas;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de
reservatório de água.

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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6 - CASAS DE APOIO E OU CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
ADULTOS:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
Cópia do Alvará Sanitário anterior;

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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7 - CEMITÉRIO / NECROTÉRIO / CREMATÓRIO E CAPELA MORTUÁRIA:
ALVARÀ INICIAL:
Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
v Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
v Cópia do Contrato Social;
v Cópia do CNPJ atualizado;
v Cópia do Alvará de Localização;
v Taxa;
v CPF e RG;
v Comprovante de residência;
v Cópia do certificado de desratização;
v Cópia do certificado de desinsetização;
v Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
v Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
v Cópia do Alvará Sanitário anterior;
OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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8 - CLÍNICA OU CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);
Cópia do Alvará Sanitário anterior;

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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9 - CONSULTÓRIO OU CLÍNICA COM OU SEM RAIO X:
ALVARÁ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Taxa;
Cópia do Alvará de Localização;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de Responsabilidade
Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de água.
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
PGRSS (plano de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde);

RENOVAÇÃO DE ALVARÁ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Taxa;
Cópia do Alvará Sanitário anterior;
Cópia do Alvará de Localização;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de Responsabilidade
Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de água.
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
PGRSS (plano de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde);

SE POSSUI RX:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Laudo ou levantamento radiométrico;
Relação dos funcionários monitorados;.
Cópia do contrato de monitoração;
Última planilha mensal de doses;
Relação do tipo e número médio mensal dos exames radiográficos realizados;
Relatório dos testes do controle da qualidade atualizados (vigentes) emitido por
especialista em física radiodiagnóstica, segundo itens 5.14 e 5.19 da portaria MS 453
de 01.06.1998;
Avental de chumbo e protetor de tireóide;
Desligar o retardo;
O fio disparador com 2 metros no mínimo;
É proibido o uso de localizador cônico;
10

v Suporte apropriado para sustentar os aventais plumbíferos de modo a preservar a
sua integridade;
OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
3 – A legislação sugerida abaixo pode ter sofrido alterações.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ATIVIDADE:
- Lei Federal 6.437/77, configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as
sanções respectivas;
- Regulamento aprovado pelo Decreto 23.430/74, decreto sanitário estadual;
- Decreto 36.934/96, conferência da validade de medicamentos e produtos;
- RDC 50/02 Anvisa, dispõe sobre a elaboração de projetos físicos para estabelecimentos
assistenciais de saúde;
- Lei Complementar 420/98, dispõe sobre a proteção e combate a incêndio;
- Lei 1028/2011, proíbe o uso de fumo em recintos fechados;
- Portaria 3523/98 MS/GM, dispõe sobre a qualidade do ar;
- Portaria 04/86 da DIMED, proíbe o reprocessamento de materiais de uso único;
- Conama 283/0, dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos serviços
de saúde;
- Manual de Biossegurança CGVS/SMS/2003;
- Entre outros.
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10 – COMÉRCIO DE ALIMENTOS:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em escola
homologada.
Cópia do Contrato Social;
Cópia do Cartão do CNPJatualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de água;
Certificado de Boas Práticas;

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em escola
homologada.
Cópia do Contrato Social;
Cópia do Cartão do CNPJatualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de água;
Certificado de Boas Práticas;
Cópia do alvará sanitário anterior.

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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11 - INDÚSTRIA PROCESSADORA DE GELADOS COMESTÍVEIS:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em escola
homologada.
Cópia do Contrato Social;
Cópia do Cartão do CNPJatualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Certificado de Boas Práticas;
Certificado de Registro de Empresa junto ao Cons.Reg. De Nutricionistas(Cozinhas
industriais), cfe. Lei Fed. Nº 6.839 de 30/10/1980 – D.O.U. 03/11/1980, atualizado,
para as empresas que produzem alimentos com registro obrigatório(cfe. Res. Nº
278 de 22.09.2005-ANVISA);

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em escola
homologada.
Cópia do Contrato Social;
Cópia do Cartão do CNPJatualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Certificado de Boas Práticas;
Certificado de Registro de Empresa junto ao Cons.Reg. De Nutricionistas(Cozinhas
industriais), cfe. Lei Fed. Nº 6.839 de 30/10/1980 – D.O.U. 03/11/1980, atualizado,
para as empresas que produzem alimentos com registro obrigatório(cfe. Res. Nº
278 de 22.09.2005-ANVISA);
Cópia do alvará sanitário anterior.

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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12 - COMÉRCIO DE SANEANTES E PRODUTOS DE HIGIÊNE PESSOAL:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia autenticada do contrato social da empresa;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do comprovante de residência do responsável técnico;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
AFE

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia autenticada do contrato social da empresa;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do comprovante de residência do responsável técnico;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Comprovação de renovação da AFE
Cópia do Alvará Sanitário anterior;

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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13 - DOCUMENTOS PARA COMÉRCIO EM GERAL
EMPRESAS:
v Requerimento (disponível no site da Prefeitura);
v Xerox do comprovante de Inscrição no CNPJ;
v Xerox do Contrato Social ou Declaração de Firma Individual e suas alterações;
(registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em Cartório de
Registro de Título e documentos);
v Xerox da Identidade e CPF dos sócios da empresa;
v Comprovante de residência dos sócios da empresa; (conta de água ou luz).
v Xerox da ficha de cadastramento e declaração de enquadramento na Secretaria da
Fazenda do Estado; (Inscrição Estadual);
v Alvará de Prevenção Contra Incêndios, fornecido pelo Corpo de Bombeiros;
v Xerox da escritura, matrícula no registro de imóveis, carnê do IPTU, contrato de
promessa de compra e venda e, em caso de locação – contrato de locação;
v Prestadores de serviço devem apresentar Termo de adesão ao DEISS;
v Identificação do Imóvel; (disponível na prefeitura);
v Ponto de referência – Anexar declaração, disponível no protocolo da prefeitura.
OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
AUTÔNOMOS:
Requerimento (disponível no site da prefeitura);
Xerox da Identidade e CPF;
Xerox do Curso de Atividade;
Xerox da identidade do conselho de classe a que pertence;
Alvará de prevenção contra incêndios, fornecido pelo corpo de bombeiros;
Xerox da escritura, matrícula no registro de imóveis, carnê do IPTU, contrato de
promessa de compra e venda e, em caso de locação – contrato de locação;
v Identificação do imóvel – disponível na prefeitura;
v Anuidade do conselho de classe;
v Comprovante de residência; (conta de água ou luz).
v
v
v
v
v
v

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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14 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM RAIO X
ALVARÁ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Taxa;
Cópia do Alvará de Localização;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de Responsabilidade
Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de água.
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.

RENOVAÇÃO DE ALVARÁ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Taxa;
Cópia do Alvará Sanitário anterior;
Cópia do Alvará de Localização;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de Responsabilidade
Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de água.
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.

SE POSSUI RX:
v
v
v
v
v

Avental de chumbo e protetor de tireóide;
Desligar o retardo;
O fio disparador com 2 metros no mínimo;
É proibido o uso de localizador cônico;
Suporte apropriado para sustentar os aventais plumbíferos de modo a preservar a
sua integridade;

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
3 – A legislação sugerida abaixo poderá ter sofrido alterações.
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LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ATIVIDADE:
- Lei Federal 6437/77, configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as
sanções respectivas;
- Regulamento aprovado pelo Decreto 23.430/74, decreto sanitário estadual;
- Decreto 36.934/96, conferência da validade de medicamentos e produtos;
- RDC 50/02 Anvisa, dispõe sobre a elaboração de projetos físicos para estabelecimentos
assistenciais de saúde;
- Lei Complementar 420/98, dispõe sobre a proteção e combate a incêndio;
- Lei 9.294/96, proibe o uso de fumo em recintos fechados;
- Portaria 3523/98 MS/GM, dispõe sobre a qualidade do ar;
- Lei Complementar 395/97, código municipal de saúde;
- Portaria 04/86 da DIMED, proibe o reprocessamento de materiais de uso único;
- Conama 283/0, dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos serviços
de saúde;
- Manual de Biossegurança CGVS/SMS/2003;
- Portaria Estadual 40/2000, Norma Técnica de Biossegurança em Estabelecimentos
Odontológicos e Laboratórios de Prótese no Rio Grande do Sul.
- Entre outros.
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15 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO SEM RX:
ALVARÁ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Taxa;
Cópia do Alvará de Localização;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água.
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.

RENOVAÇÃO DE ALVARÁ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Taxa;
Cópia do Alvará Sanitário anterior;
Cópia do Alvará de Localização;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água.
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.

OBSERVAÇÕES:
1 – O presente formulário é o requerimento padronizado para fins de obtenção da
inscrição cadastral de Nova Santa Rita;
2 – O requerente informará todos os dados possíveis solicitados no averso, bem como
exibirá os comprovantes à fiscalização para simples conferência;
3 – O protocolo de tal requerimento somente servirá de comprovante do pedido de
licença para atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ATIVIDADE:
- Lei Federal 6437/77, configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as
sanções respectivas;
- Regulamento aprovado pelo Decreto 23.430/74, decreto sanitário estadual;
- Decreto 36.934/96, conferência da validade de medicamentos e produtos;
18

- RDC 50/02 Anvisa, dispõe sobre a elaboração de projetos físicos para estabelecimentos
assistenciais de saúde;
- Lei Complementar 420/98, dispõe sobre a proteção e combate a incêndio;
- Lei 9.294/96, proibe o uso de fumo em recintos fechados;
- Portaria 3523/98 MS/GM, dispõe sobre a qualidade do ar;
- Lei Complementar 395/97, código municipal de saúde;
- Portaria 04/86 da DIMED, proibe o reprocessamento de materiais de uso único;
- Conama 283/0, dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos serviços
de saúde;
- Manual de Biossegurança CGVS/SMS/2003;
- Portaria Estadual 40/2000, Norma Técnica de Biossegurança em Estabelecimentos
Odontológicos e Laboratórios de Prótese no Rio Grande do Sul.
- Entre outros.
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16 - COZINHA INDUSTRIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO.
ALVARÀ INICIAL:
v Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
v Cópia do CPF e RG;
v Comprovante de residência;
v Taxa;
v Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em escola
homologada.
v Cópia do Contrato Social;
v Cópia do Cartão do CNPJatualizado;
v Cópia do Alvará de Localização;
v Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
v Cópia do certificado de desratização;
v Cópia do certificado de desinsetização;
v Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
v Certificado de Boas Práticas;
v Certificado de Registro de Empresa junto ao Cons.Reg. De Nutricionistas(Cozinhas
industriais), cfe. Lei Fed. Nº 6.839 de 30/10/1980 – D.O.U. 03/11/1980, atualizado;
v Registro de Empresa e anotação da responsabilidade técnica junto ao Conselho do
Profis.Resp.(cfe. Lei Federal nº 6.839 de 30/10/1980 – D.O.U. 03/11/1980),
atualizado. Para as empresas que produzem alimentos com registro obrigatóio(cfe.
Res. Nº 278 de 22.09.2005-ANVISA);
RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
v Cópia do CPF e RG;
v Comprovante de residência;
v Taxa;
v Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em escola
homologada.
v Cópia do Contrato Social;
v Cópia do Cartão do CNPJatualizado;
v Cópia do Alvará de Localização;
v Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
v Cópia do certificado de desratização;
v Cópia do certificado de desinsetização;
v Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
v Certificado de Boas Práticas;
v Certificado de Registro de Empresa junto ao Cons.Reg. De Nutricionistas(Cozinhas
industriais), cfe. Lei Fed. Nº 6.839 de 30/10/1980 – D.O.U. 03/11/1980, atualizado;
v Registro de Empresa e anotação da responsabilidade técnica junto ao Conselho do
Profis.Resp.(cfe. Lei Federal nº 6.839 de 30/10/1980 – D.O.U. 03/11/1980),
atualizado. Para as empresas que produzem alimentos com registro obrigatóio(cfe.
Res. Nº 278 de 22.09.2005-ANVISA);
v Cópia do alvará sanitário anterior.
OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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17 - DROGARIA:
ALVARÀ INICIAL:
v Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
v Cópia do Alvará de Localização;
v Taxa;
v Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
v Cópia do CNPJ atualizado;
v Cópia autenticada do contrato social da empresa;
v Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
v Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
v Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
v Cópia do comprovante de residência do responsável técnico;
v Cópia do certificado de desratização;
v Cópia do certificado de desinsetização;
v Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
v Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde;
v Comprovação de renovação da AFE
v Certidão de Regularidade
v SNGPC – Autorização de Transmissão Regular
v Cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação de Medicamentos em
Farmácia – BPM em Farmácias, Portaria 587/11.
RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
v Cópia do Alvará de Localização;
v Taxa;
v Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
v Cópia do CNPJ atualizado;
v Cópia autenticada do contrato social da empresa;
v Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
v Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT;
v Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
v Cópia do comprovante de residência do responsável técnico;
v Cópia do certificado de desratização;
v Cópia do certificado de desinsetização;
v Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
v Comprovação de renovação da AFE
v Certidão de Regularidade
v SNGPC – Autorização de Transmissão Regular
v Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde;
v Cópia do Alvará Sanitário anterior;
v Certificado de Transmissão Regular
OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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18 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO
D’ÁGUA:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia da Licença de Operação da FEPAM;
Registro das capacitações técnicas dos trabalhadores;
Cópia do POPs (Procedimento Operacional Padrão).

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia da Licença de Operação da FEPAM;
Cópia do Alvará Sanitário anterior;

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.

22

19 - ESTABELECIMENTO DE ENSINO (CRECHE E PRÉ-ESCOLA):
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);
Cópia do Alvará Sanitário anterior;

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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20 - DEESTABELECIMENTO DE ENSINO (1º, 2º E 3º GRAU):
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);
Cópia do Alvará Sanitário anterior;

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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21 - ESTABELECIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);
Cópia do Alvará Sanitário anterior;

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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22 - HOTEL, MOTEL E CONGÊNERES:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Taxa;
Cópia do Alvará de Localização;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;

EXIGÊNCIAS SE HOUVER DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS:
v Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em escola
homologada.
RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Taxa;
Cópia do Alvará de Localização;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;

EXIGÊNCIAS SE HOUVER DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS:
v Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em escola
homologada.
v Cópia do Alvará Sanitário anterior;
OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
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23 - INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
ALVARÀ INICIAL:
v Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
v Cópia do CPF e RG;
v Comprovante de residência;
v Taxa;
v Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em escola
homologada.
v Cópia do Contrato Social;
v Cópia do Cartão do CNPJatualizado;
v Cópia do Alvará de Localização;
v Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
v Cópia do certificado de desratização;
v Cópia do certificado de desinsetização;
v Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
v Certificado de Boas Práticas;
v Certificado de Registro de Empresa junto ao Cons.Reg. De
Nutricionistas(Cozinhas industriais), cfe. Lei Fed. Nº 6.839 de 30/10/1980 – D.O.U.
03/11/1980, atualizado;
v Registro de Empresa e anotação da responsabilidade técnica junto ao Conselho
do Profis.Resp.(cfe. Lei Federal nº 6.839 de 30/10/1980 – D.O.U. 03/11/1980),
atualizado. Para as empresas que produzem alimentos com registro
obrigatóio(cfe. Res. Nº 278 de 22.09.2005-ANVISA);
RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
v Cópia do CPF e RG;
v Comprovante de residência;
v Taxa;
v Certificado Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso 16h em escola homologada.
v Cópia do Contrato Social;
v Cópia do Cartão do CNPJ atualizado;
v Cópia do Alvará de Localização;
v Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
v Cópia do certificado de desratização;
v Cópia do certificado de desinsetização;
v Cópia certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de água;
v Certificado de Boas Práticas;
v Certificado
de
Registro
de
Empresa
junto
ao
Cons.Reg.
De
Nutricionistas(Cozinhas industriais), cfe. Lei Fed. Nº 6.839 de 30/10/1980 – D.O.U.
03/11/1980, atualizado;
v Registro de Empresa e anotação da responsabilidade técnica junto ao Conselho
do Profis.Resp. (cfe. Lei Federal nº 6.839 de 30/10/1980 – D.O.U. 03/11/1980),
atualizado. Para as empresas que produzem alimentos com registro
obrigatório(cfe. Res. Nº 278 de 22.09.2005-ANVISA);
v Cópia do alvará sanitário anterior.
OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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24 - INDÚSTRIA DE BEBIDAS ENERGÉTICAS.
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em escola
homologada.
Cópia do Contrato Social;
Cópia do Cartão do CNPJatualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Certificado de Boas Práticas;
Registro de Empresa e anotação da responsabilidade técnica junto ao Conselho do
Profis.Resp.(cfe. Lei Federal nº 6.839 de 30/10/1980 – D.O.U. 03/11/1980),
atualizado. Para as empresas que produzem alimentos com registro obrigatório (cfe.
Res. Nº 278 de 22.09.2005-ANVISA);

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em escola
homologada.
Cópia do Contrato Social;
Cópia do Cartão do CNPJatualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Certificado de Boas Práticas;
Registro de Empresa e anotação da responsabilidade técnica junto ao Conselho do
Profis.Resp.(cfe. Lei Federal nº 6.839 de 30/10/1980 – D.O.U. 03/11/1980),
atualizado. Para as empresas que produzem alimentos com registro obrigatório (cfe.
Res. Nº 278 de 22.09.2005-ANVISA);
Cópia do alvará sanitário anterior.

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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25 - LABORATÓRIO CLÍNICO:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde;
PGRSS (plano de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde).

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde;
PGRSS (plano de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde);
Cópia do Alvará Sanitário anterior.

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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26 - LAVANDERIA HOSPITALAR:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
Cópia do Alvará Sanitário anterior;

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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27 - LAVANDERIA NÃO HOSPITALAR:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do Alvará Sanitário anterior;

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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28 - ESTABELECIMENTO QUE MANIPULA E SERVE ALIMENTOS:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em
escola homologada.
Cópia do Contrato Social;
Cópia do Cartão do CNPJatualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório
de água;
Certificado de Boas Práticas;

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em
escola homologada.
Cópia do Contrato Social;
Cópia do Cartão do CNPJatualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório
de água;
Certificado de Boas Práticas;
Cópia do alvará sanitário anterior.

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.

32

29 - MASSAGISTA JUNTO A VISA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) MUNICIPAL:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Cópia e original do certificado de conclusão de curso;
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);
OBS: Os diplomas de Massagista têm de ser registrados pela FEPLAM
(Fundação Educacional Padre Landell de Moura);

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Alvará anterior;
CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Certificado de Boas Práticas;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório
de água.

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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30 - ÓTICA JUNTO A VISA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) MUNICIPAL:
ALVARÀ INICIAL:
v Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
v Cópia do CPF e RG;
v Comprovante de residência;
v Taxa;
v Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
v Cópia autenticada do diploma de Técnico Óptica ou Óptico prático;
v Contrato de responsabilidade técnica, firmado entre o óptico e a empresa,
comassinaturas reconhecidas por tabelião e cópia autenticada do contrato
detrabalho, e em se tratando de responsabilidade do diretor ou
sócioproprietário,apresentação de declaração de responsabilidade técnica;
v Cópia autenticada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
daempresa;
v cópia do alvará de funcionamento;
v Lista de atividades desenvolvidas pelo estabelecimento, assinada
peloresponsável;
v Cópia do comprovante de residência do responsável técnico;
v Cópia do certificado de desratização;
v Cópia do certificado de desinsetização;
v Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório
de água;
v Cópia autenticada do contrato social da empresa;
RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
v CPF e RG;
v Comprovante de residência;
v Taxa;
v Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
v Cópia autenticada do diploma de Técnico Óptica ou Óptico prático;
v Contrato de responsabilidade técnica, firmado entre o óptico e a empresa,
comassinaturas reconhecidas por tabelião e cópia autenticada do contrato
detrabalho, e em se tratando de responsabilidade do diretor ou
sócioproprietário,apresentação de declaração de responsabilidade técnica;
v Cópia autenticada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
daempresa;
v cópia do alvará de funcionamento;
v Lista de atividades desenvolvidas pelo estabelecimento, assinada
peloresponsável;
v Cópia do comprovante de residência do responsável técnico;32
v Cópia do certificado de desratização;
v Cópia do certificado de desinsetização;
v Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório
de água;
v Cópia autenticada do contrato social da empresa;
v Cópia do último alvará sanitário.
OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
34

31 - CLUBES PARQUES AQUÁTICOS E CONGÊNENES:
ALVARÀ INICIAL:
v Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
v Cópia do Contrato Social;
v Cópia do CNPJ atualizado;
v Cópia do Alvará Sanitário anterior;
v Cópia do Alvará de Localização;
v Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
v Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
v Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
v Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
v Cópia do CPF e RG;
v Comprovante de residência;
v Taxa;
v Cópia do certificado de desratização;
v Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
v Cópia do certificado de desinsetização;
EXIGÊNCIAS SE HOUVER DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS:
v Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em escola
homologada.
RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
v Cópia do Contrato Social;
v Cópia do CNPJ atualizado;
v Cópia do Alvará Sanitário anterior;
v Cópia do Alvará de Localização;
v Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
v Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
v Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
v Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
v Cópia do CPF e RG;
v Comprovante de residência;
v Taxa;
v Cópia do certificado de desratização;
v Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
v Cópia do certificado de desinsetização;
EXIGÊNCIAS SE HOUVER DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS:
v Certificado de Boas Práticas de Fabricação, BPF, curso de 16 horas em escola
homologada;
v Cópia do alvará sanitário anterior.
OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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32 - PODÓLOGO JUNTO A VISA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) MUNICIPAL:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Ato constitutivo ou Registro de Empresário registrados na Junta Comercial
ouem Cartório Civil das Pessoas Jurídicas;
Declaração do profissional na função de Responsável Técnico do
Estabelecimento e comprovante de inscrição como de profissional
autônomojunto aos órgãos competentes;
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório
de água;

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Alvará anterior;
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Ato constitutivo ou Registro de Empresário registrados na Junta Comercial
ouem Cartório Civil das Pessoas Jurídicas;
Declaração do profissional na função de Responsável Técnico do
Estabelecimento e comprovante de inscrição como de profissional
autônomojunto aos órgãos competentes;
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório
de água;

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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33 - POSTO DE COLETA:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);
PGRSS (plano de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde);

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);
Cópia do Alvará Sanitário anterior;
PGRSS (plano de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde);

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
3 – A legislação sugerida abaixo poderá ter sofrido alterações.
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LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ATIVIDADE:
- Lei Federal 6.437/77, configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as
sanções respectivas;
- Regulamento aprovado pelo Decreto 23.430/74, decreto sanitário estadual;
- Decreto 36.934/96, conferência da validade de medicamentos e produtos;
- RDC 50/02 Anvisa, dispõe sobre a elaboração de projetos físicos para estabelecimentos
assistenciais de saúde;
- Lei Complementar 420/98, dispõe sobre a proteção e combate a incêndio;
- Lei 1028/2011, proíbe o uso de fumo em recintos fechados;
- Portaria 3523/98 MS/GM, dispõe sobre a qualidade do ar;
- Portaria 04/86 da DIMED, proíbe o reprocessamento de materiais de uso único;
- Conama 283/0, dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos serviços
de saúde;
- Manual de Biossegurança CGVS/SMS/2003;
- Entre outros.
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34 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO
D’ÁGUA:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia da Licença de Operação da FEPAM;
Registro das capacitações técnicas dos trabalhadores;
Cópia do POPs (Procedimento Operacional Padrão).

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia da Licença de Operação da FEPAM;
Cópia do Alvará Sanitário anterior;

OBSERVAÇÕES:
1 – O presente formulário é o requerimento padronizado para fins de obtenção da
inscrição cadastral de Nova Santa Rita;
2 – O requerente informará todos os dados possíveis solicitados no averso, bem como
exibirá os comprovantes à fiscalização para simples conferência;
3 – O protocolo de tal requerimento somente servirá de comprovante do pedido de
licença para atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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35 - SALÃO DE BELEZA, CABELEREIRA E BARBEARIA:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de água.
Cópia e original do certificado de conclusão de curso;
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação hepatite B);

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Alvará anterior;
CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação hepatite B);
Cópia e original do certificado de conclusão de curso;
Cópia do Alvará de Localização;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de água.

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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36 - SERVIÇO DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIAS:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de
água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
Cópia do Alvará Sanitário anterior;

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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37 - TATUAGENS E PIERCING:
ALVARÀ INICIAL:
Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de Responsabilidade
Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
v Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Contrato Social;
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Comprovante de residência;
Cópia do CPF e RG;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de água;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de Responsabilidade
Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
v Controle de saúde e de vacinação dos aplicadores (carteira de vacinação);
v Cópia do Alvará Sanitário anterior;
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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38 - TRANSPORTE DE SANEANTES E PRODUTOS DE HIGIÊNE E COSMÉTICOS:
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia autenticada do contrato social da empresa;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT ;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de Responsabilidade
Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do comprovante de residência do responsável técnico;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de água;
AFE

RENOVAÇÃO DE ALVARÀ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da Prefeitura);
Cópia do Alvará de Localização;
Taxa;
Alvará de prevenção e proteção contra incêndio.
Cópia do CNPJ atualizado;
Cópia autenticada do contrato social da empresa;
Cópia do RG do RT – Responsável Técnico do estabelecimento;
Cópia da Carteira Profissional do Conselho de Classe do RT;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certificado de Responsabilidade
Técnica junto ao Conselho de Classe do RT atualizada;
Cópia do comprovante de residência do responsável técnico;
Cópia do certificado de desratização;
Cópia do certificado de desinsetização;
Cópia do certificado de limpeza e desinfecção bacteriológica de reservatório de água;
Comprovação de renovação da AFE
Cópia do Alvará Sanitário anterior;

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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39 - VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS (CAMINHÕES, MOTOS ETC...):
ALVARÀ INICIAL:
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão;(disponível no site da Prefeitura);
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Cópia do Contrato Social;
Cópia do Cartão do CNPJ atualizado;
Cópia do registro do veículo;

RENOVAÇÃO DE ALVARÁ:
v
v
v
v
v
v
v
v

Requerimento Padrão; (disponível no site da prefeitura)
Cópia do Alvará anterior;
Cópia do CPF e RG;
Comprovante de residência;
Taxa;
Cópia do Contrato Social;
Cópia do Cartão do CNPJ atualizado;
Cópia do registro do veículo;

OBSERVAÇÕES:
1 – Poderão ser solicitados outros documentos adicionais.
2 – O protocolo do requerimento servirá somente de comprovante do pedido de Alvará
para a atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.
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