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SMS / VISA - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
LICENÇA INICIAL OU RENOVAÇÃO ALVARÁ DE SAÚDE 
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PACIENTE (AMBULÂNCIA)/ UTI 

MÓVEL/AQUISIÇÃO DE NOVOS VEÍCULOS 

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) - (cópia). 

3. Certidão negativa de débito em nome da empresa e no endereço atual emitida pela Secretaria 

Municipal da Fazenda (original); 

4. CNPJ (cópia) para licença inicial;  

5. Contrato Social e alterações (cópia); 

6. Declaração referente à área geográfica de atendimento e do tipo de transporte; 

7. Relação datada e assinada pelo Responsável discriminando marca, modelo e ano dos veículos 8. 

8. Relação dos profissionais com números de registros em seus respectivos conselhos de classe que 

realizam o transporte; 

9. Plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (PGRSS) de acordo com a RDC nº. 

306/2004 ou outra que possa vir a substituí-la  (site www. anvisa.gov.br). 

10. Documento do responsável técnico (cópia) Licença Inicial: 

- 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. Apresentar também na Renovação 

- Carteira de trabalho (páginas da foto, identificação e contrato) ou outro comprovante de 

vínculo com a empresa 

11. Cópia de quitação dos parcelamentos do último Alvará de Saúde, apresentar na Renovação 

 
AMBULÂNCIA 

1. Apresentar os itens 1, 2, 3, 4, 
2. Documentos de IPVA atualizado do veículo (original e cópia); 
3. Declaração referente à área geográfica de cobertura e do tipo de transporte realizado; 
4. Documento de Habilitação Classe D e Comprovante do curso para condutor de veículos de 
emergência (resolução CONTRAN nº 168 de 14/12/2004) –  cópia e original 
5. Alvará de Saúde da empresa (cópia) 
6. Cópia de quitação dos parcelamentos do último Alvará de Saúde, apresentar na Renovação 
  
DISPONIBILIZAR NA INSPEÇÃO SANITÁRIA: 
 

1. Registro de manutenção e procedimentos de higienização do veículo; 
2. Certificado de realização de serviço de controle de pragas.  


