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SMS / VISA - DOCUMENTOS PARA
LICENÇA INICIAL OU RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE SAÚDE
INDÚSTRIA DE SANEANTE RISCO I, INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS, EMPRESA QUE
COMERCIALIZA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.
PERFUMES,COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL
1. Requerimento (SMS);
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);
5. Contrato Social e alterações (cópia);
6. Plano de gerenciamento de resíduos;
7. Anuidade da empresa junto ao conselho regional de classe (cópia);
8. Documentos do responsável legal: RG e CPF (cópia).
9. Relação dos produtos fabricados com as respectivas fórmulas químicas (indústria);
10. Documentos do responsável técnico (cópia) para Licença Inicial. Exceto para estabelecimentos
que comercialize produtos de higiene, limpeza, perfumes, cosméticos e higiene pessoal caso NÃO
realizem fracionamento.
- 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. Comprovante de pré-vistoria deferida (somente indústria);
12. DAM emitido pela SMS - quitado em qualquer agência da rede bancária - original e cópia.
13. Cópia de quitação dos parcelamentos do último Alvará de Saúde, apresentar na Renovação
DISPONIBILIZAR NA INSPEÇÃO SANITÁRIA:
1. Certificados atualizados de realização de serviços de desinsetização, desratização do
estabelecimento e de higienização dos reservatórios de água potável;
2. As indústrias deverão apresentar o Manual de Boas Práticas de Fabricação;
3. As indústrias deverão apresentar relação das análises realizadas no Laboratório de Controle de
Qualidade;
4. Parecer do Instituto do Meio Ambiente - IMA (indústria);
5. Manual de Biossegurança.
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