
DOCUMENTAÇÃO: 
 
ENTIDADE CARNAVALESCA: 
 

1. Requerimento preenchido e assinado pelo Responsável Legal 
2. Cópia do Contrato Social atualizado 
3. Termo de Responsabilidade Legal, assumindo todas as responsabilidades 

perante à Vigilância Sanitária, conjuntamente com os diretores e/ou proprietários 
da Entidade Carnavalesca, por qualquer evento que tenha interesse à Saúde, 
durante o carnaval 2012. 

3.1.Procuração, com firma reconhecida, caso o responsável legal não seja 
proprietário e/ou diretor da Entidade, investindo aquele de poder, para assumir 
responsabilidade perante à VISA, por qualquer evento que venha a ocorrer durante o 
Carnaval 2012. 
4. Declaração do Responsável Legal, relacionando: 
4.1. Data e Circuito do Desfile 
4.2. A utilização (ou não), por parte do BLOCO, de produtos para efeitos especiais, 
discriminando tipo de produto e o registro no Órgão competente, de acordo com a 
finalidade proposta - anexar cópia do rótulo. 
4.3. As Empresas contratadas para a prestação de serviços (alimentos/ assistência 
médica/ esterelização /lavagem de materiais) com endereço. Telefone e ponto de 
referência com a cópia do Alvará de Saúde das empresas contratadas 
 

POSTO MÉDICO: 
 
1.Cópia do Alvará de Saúde atualizado e do Contrato de Terceirização firmado entre o 
BLOCO e cada EMPRESA prestadora de serviço ( Assistência Médica, Esterelização e 
lavagem de Materiais), quando for o caso. 
2.Caso a entidade contrate um médico ( pessoa física) como responsável técnico do 
Posto Médico, este deverá comparecer à Central de Vistoria para assinar o Termo de 
Responsabilidade Técnica pelo referido Posto, apresentando cópia do R.G, CPF, 
Anuidade do Conselho e contrato firmado entre as partes 
3. Relação nominal e cópia dos documentos (R.G., CPF, Anuidade dos Conselhos) dos 
profissionais de saúde contratados, discriminando data/ circuito dos plantões (escala). 
4. Relação de materiais, equipamentos, instrumentos e medicamentos a serem 
utilizados. 
5. Plano de Gerenciamento de resíduos de Serviços de Saúde PGRSS 
 
LANCHONETE / BAR: 
 

1. Cópia do Alvará de Saúde ( atualizado) e contrato de terceirização firmado entre 
o BLOCO e cada EMPRESA prestadora de serviço – quando for o caso 

2. Caso a própria entidade vá explorar a lanchonete / bar, apresentar uma 
declaração, indicando o nome do responsável e assinada por este. 

3. Declaração relacionando os produtos a serem comercializados e/ou distribuídos 
OBS: Todos os alimentos comercializados e/ou distribuídos deverão estar embalados 
individualmente, em boas condições higiênico-sanitárias, devidamente acondicionados e 
rotulados indicando a data de fabricação, prazo de validade e ingredientes, sob pena de 
serem apreendidos, de acordo com a Portaria Estadual 01/00 e Lei Municipal 5504/99.  
 


