
Setor de Vigilância Sanitária
Três de Maio – RS

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OBTER OU RENOVAR 

O ALVARÁ SANITÁRIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 

CONSULTÓRIO MÉDICO

 Cópia do alvará de localização da Prefeitura e da taxa paga do corrente ano;

 Cópia do projeto arquitetônico aprovado pela 14° CRS;

 Cópia do alvará sanitário antigo (para renovação);

 Cópia do comprovante de pagamento da taxa sanitária;

 Cópia atualizada de comprovante de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ), se pessoa jurídica, ou do Cadastro de Pessoa Física (CPF), se
pessoa física;

 Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, quando houver, ou Registro de
Empresário; 

 Declaração do profissional na condição de Responsável Técnico de acordo com a

atividade  desenvolvida  no  estabelecimento,  naquele  endereço,  com  assinatura

original, e declarando também o tipo de atividade ou serviço que é prestado no

local, ou seja, se faz apenas consulta médica, algum tipo de exame (quais) e/ou

procedimentos invasivos etc;

 Cópia da carteira profissional;

 Diplomas de graduação, mestrado, e certificados de especialização;

 Cópia atualizada da carteira de vacinação constando as imunizações contra téta-

no, hepatite B e outros agentes biológicos, (contendo no mínimo as doses atuali-

zadas da Hepatite B ou anti-HBS, e imunização atualizada contra tétano);

 Relação de todos os equipamentos utilizados e seus respectivos laudos de manu-

tenção preventiva;

 Cópia prontuários de atendimento, termo de consentimento e ficha de avaliação;

 Cópia do certificado de limpeza de caixa de água por  firma credenciada (com

alvará sanitário); (-6 meses)

 Cópia do certificado de desinsetização e desratização por firma credenciada (com

alvará sanitário); (-6meses)
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 POP's (Procedimento Operacional Padrão) de todos os procedimentos realizados

com referência legal; 

 Certificado  de aferição e calibragem do esfigmomanômetro e balança e/ou nota

fiscal, no mínimo anual;

 Cópia  de certificado de empresa habilitada para o recolhimento dos resíduos de

saúde, se houver no local ou declaração de somente geração de resíduos do grupo

D;

 Plano de Monitoramento de Esterilização do consultório; (uma cópia é apresentada

no setor da VISA e outra deve ficar no local)

 Preencher o formulário de requerimento.


