
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXADOS AO REQUERIMENTO VISA/SMS – SALVADOR  

 

 

2016 

PRÉ VISTORIA*, LICENÇA INICIAL E RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE SAÚDE  

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM VEÍCULOS (Food trucks, trailrs e afins) 

ENTREGUE (SIM) OU (NÃO) 

1. (    ) Requerimento preenchido e assinado. (www.salus.saude.salvador.ba.gov.br ) portal do cidadão) * 

2. (    ) DAM emitido pela SMS - quitado em qualquer agência da rede bancária ou lotérica - 

original e cópia. (www.salus.saude.salvador.ba.gov.br portal do cidadão)* 

3. (    ) CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) em nome do permissionário 

com a sinalização de sua adaptação ao serviço de comida de rua, emitido pelo DETRAN 

(Departamento Estadual de Trânsito);* 

4. (    ) Carteira de habilitação Documento de Habilitação do condutor Classe B para automóvel utilitário 

leve e Classe C,D ou E para caminhões.( cópia);* 

5. (    ) Declaração contendo a qualidade técnica da proposta incluindo: segurança do alimento, 

presença ou não de responsável técnico, cardápio, quantidade estimada de alimentos a serem 

comercializados, fluxo operacional, estrutura física e equipamentos, datada e assinada pelo 

Responsável Legal dos produtos produzidos;* 

6. (    ) Alvará de Funcionamento (SEFAZ) - constando as atividades exercidas na prática (cópia);   

7. (    ) Contrato Social ou Estatuto Social (Licença Inicial) / Última Alteração (copia) (Renovação) 

8. (    ) Certidão negativa de débito em nome da empresa e no endereço atual, emitida pela 

Secretaria Municipal da Fazenda (original) ( www.sefaz.salvador.ba.gov.br )  

9. (    ) RG e CPF do responsável legal (cópia);  

10.(  ) Planta baixa, datada e assinada pelo Responsável Legal ou Técnico exclusiva do 

equipamento, contemplando medidas lineares, áreas internas dos compartimentos, revestimento 

das paredes e esboço dos principais móveis e equipamentos de acordo com seu fluxograma de 

operações com escala não menor que 1:100, incluindo os reservatórios de água potável e água 

servida;* 

11. (    ) Relação com endereço e alvará sanitário datada e assinada pelo Responsável Legal, dos 

fornecedores de doces, salgados, lanches e outros e da área de pré-preparo quando for o caso; 

12.(    ) Comprovante da pré-vistoria deferida quando for necessário; 

13.(    ) Cópia do último Alvará de Saúde (Renovação) ou Boletim de Ocorrência Policial no caso 

de perda ou extravio. 

14.(    ) Copia da quitação dos parcelamentos do último Alvará de Saúde (Renovação). 

Disponibilizar na inspeção sanitária conforme a categoria do equipamento: 

 Certificados atualizados de realização de serviços de controle de pragas urbanas (desinsetização, 

desratização, descupinização) do estabelecimento e de higienização dos reservatórios de água 

potável, registros de controle de temperatura dos equipamentos e alimentos, atestados de saúde e 

exames dos manipuladores de alimentos, manual de boas praticas e Procedimentos Operacionais 

Padrão - POP, contrato de destinação de resíduos oleosos, certificado de realização de curso de boas 

práticas de manipulação de alimentos, Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) para todos os 

funcionários. 

OBS. AS DECLARAÇÕES, LISTAS, RELAÇÕES E OUTROS SERÃO ACEITAS SE ESTIVEREM 

DATADAS E ASSINADAS PELO RESPONSÁVEL LEGAL. 

http://www.salus.saude.salvador.ba.gov.br/
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/

