
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Saúde Ambiental

Vigilância Sanitária

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRÉ-VISTORIA

1 – Requerimento (SMS);

2 – Planta Baixa, exclusiva do estabelecimento, contemplando medidas lineares, áreas 
internas dos compartimentos, espessura das paredes, a nomenclatura dos ambientes e layout
dos principais móveis e equipamentos com escala não menor que 1/100;

Obs.: a planta baixa não poderá ser entregue de lápis ou caneta esferográfica.

3 – Objeto social ou declaração de atividade;

4 – Declaração emitida pelo responsável técnico e/ou legal digitada, contendo descrição de 
todos os procedimentos e/ou especialidades desenvolvidas em cada ambiente;

5 – Se o EAS utilizar equipamento de radiodiagnóstico, apresentar o levantamento radio 
métrico e o teste de aceitação (conformidade) de acordo com a Port. SVS/MS 453/98;

6 – Planta de localização do estabelecimento, com o nome da rua, n.º, nome do edifício (se 
for o caso), ponto de referência (pode ser um desenho simples);

7 – DAM emitido pela SMS – quitado em qualquer agência da rede bancária ou casa lotérica –
original e cópia.

8 – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) de acordo com as 
Resoluções ANVISA RDC 306/04 e CONAMA 358/05;

9 - Anexar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou CRT (Certidão de 
Responsabilidade Técnica) pela elaboração e/ou implantação do PGRSS. Caso o 
responsável pela elaboração e/ou implantação do PGRSS seja o Responsável Técnico 
pelo Estabelecimento, deverá ser anexada cópia desta ART ou CRT ao PGRSS;

OBSERVAÇÃO:

I. Se for análise de Projeto arquitetônico incluir especificação básica dos materiais de 
acabamento;

II. Quando o estabelecimento destinar-se ao comércio de produtos médico-
hospitalares, apresentar o item 2 em duas vias;

III. Quando o estabelecimento destinar-se a indústria de gelo apresentar em duas vias 
(Portaria n.° 326 de 30/07/97):

• Fluxograma da produção de gelo em cubo ou escama;
• Memorial descritivo da produção;
• Manual de boas práticas de fabricação da unidade de processamento.



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Saúde Ambiental

Vigilância Sanitária
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS LICENÇA INICIAL OU 1º ALVARÁ DE SAÚDE 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOPATOLOGIA, ANATOMO PATOLOGIA E POSTO 
DE COLETA

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 – Relação de Equipamentos e procedimentos;

7 – Contrato da empresa responsável pelo destino dos resíduos (cópia);

8 – Anuidade da empresa junto ao conselho regional de classe (cópia);

9 – Documentos do responsável legal: RG e CPF (cópia);

10 – Documentos do responsável técnico (cópia): RG e CPF; Carteira do conselho regional de classe (páginas 
da foto, identificação e registro); Certificado de regularidade técnica (CRT) atualizado; Carteira de trabalho 
(páginas da foto, identificação e contrato) ou comprovação de vínculo com a empresa;

11 – Declaração referente ao procedimento adotado para o transporte de material biológico coletado para o 
laboratório a ser analisado (para postos de coleta);

12 – Comprovante de pré-vistoria deferida;

13 – Relação de profissionais com suas especialidades e números de registros em seus respectivos conselhos 
de classe;

14 – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) de acordo com as Resoluções 
ANVISA RDC 306/04 e CONAMA 358/05;

15 - Anexar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou CRT (Certidão de Responsabilidade Técnica) pela 
elaboração e/ou implantação do PGRSS. Caso o responsável pela elaboração e/ou implantação do PGRSS 
seja o Responsável Técnico pelo Estabelecimento, deverá ser anexada cópia desta ART ou CRT ao 
PGRSS;

16 – DAM emitido pela SMS quitado – original e cópia.

OBS.: Caso haja Alvará de Saúde anterior da SMS ou DIVISA e ou anuidade da empresa junto ao conselho de 
classe, anexar à cópia.

Disponibilizar na inspeção sanitária:
1 – Certificados atualizados de realização de serviços de controle de pragas urbanas (desinsetização, 
desratização, descupinização) do estabelecimento e de higienização dos reservatórios de água potável;
2 – Manual de procedimentos operacionais padrão (POPS); 
3 – Laudo laboratorial de análise física e microbiológica da água potável utilizada e de controle de qualidade da 
água insumo analítico;
4 – Contrato com as empresas que prestam o transporte;
5 – Manual de biossegurança e seus Procedimentos Operacionais Padrão (POPS) para higienização dos 
ambientes, limpeza e desinfecção de superfícies de materiais de lavagem das mãos, de uso de uniformes e 
equipamentos de proteção individual.



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Saúde Ambiental

Vigilância Sanitária

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS LICENÇA INICIAL OU 1º ALVARÁ DE SAÚDE 
DROGARIAS, COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES OU 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

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 – Anuidade da empresa junto ao conselho regional de classe (cópia);

7 – Documentos do responsável legal: RG e CPF (cópia);

8 – Documentos do responsável técnico (cópia): RG e CPF; Carteira do conselho regional de classe (páginas da 
foto, identificação e registro); Certificado de regularidade técnica (CRT) atualizado; Carteira de trabalho (páginas 
da foto, identificação e contrato) ou comprovação de vínculo com a empresa;

11 – Comprovante de pré-vistoria deferida;

12 – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) de acordo com as Resoluções 
ANVISA RDC 306/04 e CONAMA 358/05, caso não tenha apresentado na pré-vistoria.

13 - Anexar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou CRT (Certidão de Responsabilidade Técnica) pela 
elaboração e/ou implantação do PGRSS. Caso o responsável pela elaboração e/ou implantação do PGRSS 
seja o Responsável Técnico pelo Estabelecimento, deverá ser anexada cópia desta ART ou CRT ao 
PGRSS;

14 – DAM emitido pela SMS quitado – original e cópia.

OBS.: 1 – Se houver sala de aplicação de injetáveis na drogaria, apresentar documentos do técnico ou auxiliar 
de enfermagem (cópia):

Carteira do COREN (Conselho Regional de Enfermagem); Anuidade do COREN; Carteira de Trabalho 
(páginas da foto, identificação e contrato).

2 – Se houver Alvará de Saúde anterior da DIVISA (Vigilância Sanitária) e ou anuidade da empresa junto 
ao conselho de classe, anexar à cópia.

Disponibilizar na inspeção sanitária:

1 – Manual de boas práticas (para distribuidora de medicamentos e correlatos);
2 – Certificados atualizados de realização de serviços de controle de pragas urbanas (desinsetização, 
desratização, descupinização) do estabelecimento e de higienização dos reservatórios de água potável.



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Saúde Ambiental

Vigilância Sanitária

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS RENOVAÇÃO ALVARÁ DE SAÚDE 
DROGARIAS, COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, ÓTICAS, HOSPITAL DIA, 

HOME- CARE CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E OUTROS.
EMPRESAS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, HIGIENIZADORAS E CONTROLADORAS DE PRAGAS, 

ACADEMIAS, LABORATÓRIOS (ANÁLISES CLÍNICAS, ORTOSE, PROTESE ORTOPÉDICA E 
ODONTOLÓGICA), POSTO DE COLETA, EMPRESA DE SERVIÇO MÉDICO EM EVENTOS, 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, ETC.

1 – Requerimento (SMS);

2 – Alvará de Saúde anterior (CÓPIA FRENTE E VERSO). Nos casos de parcelamentos anteriores, 
apresentar CÓPIA das parcelas (DAM’s) pagas,

3 – Certidão negativa de débito em nome da empresa e no endereço atual emitida pela Secretaria Municipal da 
Fazenda (original);

4 – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) de acordo com as Resoluções 
ANVISA RDC 306/04 e CONAMA 358/05, caso haja alterações da cópia apresentada a VISA anteriormente;

5 - Anexar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou CRT (Certidão de Responsabilidade Técnica) pela 
elaboração e/ou implantação do PGRSS. Caso o responsável pela elaboração e/ou implantação do PGRSS 
seja o Responsável Técnico pelo Estabelecimento, deverá ser anexada cópia desta ART ou CRT ao 
PGRSS;

6 – Anuidade do Responsável Técnico e da empresa junto ao conselho regional de classe (cópia);

7 – Certificado de Regularidade Técnica (CRT) atualizado (somente para drogarias e comércio de produtos 
médico-hospitalares).

8 – DAM emitido pela SMS quitado em qualquer agência da rede bancária– original e cópia.

OBS.: 1 – Se houver sala de aplicação de injetáveis na drogaria, apresentar anuidade do COREN do técnico ou 
auxiliar de enfermagem da drogaria (cópia):

Disponibilizar na inspeção sanitária:

1 – PGRSS E OS POP’s;

2 – Certificados atualizados de realização de serviços de controle de pragas urbanas (desinsetização, 
desratização, descupinização) do estabelecimento e de higienização dos reservatórios de água potável;

3 – Laudo laboratorial de análise físico-química e microbiológica da água potável.


