
2011 

 1 

 

SMS / VISA - DOCUMENTOS PARA 

LICENÇA INICIAL OU RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE SAÚDE 

TRANSPORTADORA  DE PRODUTOS DE INTERESSES DA SAÚDE PÚBLICA, 

MEDICAMENTOS,  PRODUTOS DE HIGIENE, COSMÉTICOS E PERFUMES 

UM PROCESSO PARA SEDE DA EMPRESA E OUTRO PARA CADA VEÍCULO 

 

EMPRESA 

1. Requerimento (SMS) e DAM emitido pela SMS - quitado em qualquer agência da rede bancária  
-  original e cópia; 
2. Alvará de Funcionamento (SEFAZ) de acordo com atividade exercida - (cópia); 
3. Certidão negativa de débito em nome da empresa e no endereço atual – Secretaria Municipal da 
Fazenda (original); 
4. CNPJ (cópia) somente para Licença Inicial; 
5. Contrato Social e alterações (cópia); 
6. Relação de todos os veículos com data de aquisição, marca, modelo e ano; 
9. Declaração assinada e datada pelo Responsável Legal, com relação dos produtos transportados; 
10. Documentos do responsável técnico (cópia) para Licença Inicial, de produtos de saúde e 

medicamentos,  
- RG, CPF e Carteira do conselho regional de classe (páginas da foto, identificação e registro),;   
- Anuidade do responsável técnico junto ao conselho regional de classe ou certificado de 

regularidade técnica (CRT) atualizado. Também na Renovação; 
    - Carteira de trabalho (páginas da foto, identificação e contrato) ou comprovação de vínculo com 
o estabelecimento. 
11. Cópia de quitação dos parcelamentos do último Alvará de Saúde, apresentar na Renovação. 
 

VEÍCULO 

1. Documentos dos itens 1, 2, 3 e 4 
2. Documento de IPVA atualizado do veículo (original e cópia); 
3. Documento de Habilitação Classe D do condutor (original e cópia); 
4. Alvará de Saúde atualizado da sede da empresa (cópia). 
5. Cópia de quitação dos parcelamentos do último Alvará de Saúde, apresentar na Renovação 
 
OBSERVAÇÃO: 

1. Os veículos para transporte de produtos perecíveis deverão possuir isolamento isotérmico e 
termômetro de máxima e mínima. 

 

Disponibilizar na inspeção sanitária: 

1. Certificados atualizados de realização de serviços de controle de pragas urbanas (desinsetização, 
desratização) do veículo e estabelecimento;  
2. Certificados atualizados de realização de serviço de higienização dos reservatórios de água 
portável do estabelecimento; 
3. Contratos com as empresas para as quais são prestados o serviço de transporte. 
4. Procedimentos de higienização dos veículos; 
5. Registros de manutenção dos veículos; 
6. Manual de Biossegurança. 
 


