
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE INTERESSE À SAÚDE

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO DA

GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE INTERESSE À SAÚDE

Obs: Deverão ser entregues cópias dos documentos solicitados, exceto o requerimento, que
deverá ser assinado pelo responsável legal ou técnico.

LICENÇA INICIAL RENOVAÇÃO

1. Requerimento;
2. Contrato  Social  e  última alteração,  se  houver
(apenas para pessoa jurídica);
3. Cadastro  Municipal  do  Contribuinte  –  CMC
(documento emitido  pela  Secretaria  de Finanças
da Prefeitura Municipal de Aracaju);
4. Comprovante  de  pagamento  da  Taxa  de
Vigilância  Sanitária,  exceto  Microempreendedor
individual (MEI)*;
5. Certidão de inscrição de pessoa jurídica junto
ao  conselho  de  classe,  constando  o  nome  e
registro  do  responsável  técnico  ou  certidão  de
regularidade profissional de pessoa física, se for o
caso;
6. Carteira  de  identidade  profissional  do
responsável  técnico  (carteira  emitida  pelo
conselho de classe);
7. Apresentação  do  certificado  de  limpeza  de
caixa  d’água  atualizado,  concedido  por  firma
licenciada pela vigilância sanitária (em se tratando
de firma localizada em outro município, anexar a
cópia do alvará sanitário concedido pelo respectivo
município);
8. Apresentação  do  certificado  de  controle  de
vetores  e  pragas  urbanas  (desinsetização  e
desratização)  atualizado,  concedido  por  firma
licenciada pela vigilância sanitária (em se tratando
de firma localizada em outro município, anexar a
cópia do alvará sanitário concedido pelo respectivo
município);
9. Contrato  com  empresa  coletora  de  resíduos
licenciada pela Vigilância Sanitária;
10. Certificados  de  conclusão  de  curso  dos
profissionais  que  desenvolvem  atividades  ainda
não reguladas por conselhos de classe.

1. Requerimento;
2. Última alteração do contrato social,  se houver
(apenas para pessoa jurídica);
3. Cadastro  Municipal  do  Contribuinte  –  CMC
(documento  emitido pela  Secretaria  de Finanças
da Prefeitura Municipal de Aracaju);
4. Comprovante  de  pagamento  da  Taxa  de
Vigilância  Sanitária,  exceto  Microempreendedor
individual (MEI)*;
5. Certidão de inscrição de pessoa jurídica junto
ao  conselho  de  classe,  constando  o  nome  e
registro  do  responsável  técnico  ou  certidão  de
regularidade profissional de pessoa física, se for o
caso;
6. Carteira  de  identidade  profissional  do
responsável  técnico  (carteira  emitida  pelo
conselho de classe);
7. Apresentação  do  certificado  de  limpeza  de
caixa  d’água  atualizado,  concedido  por  firma
licenciada pela vigilância sanitária (em se tratando
de firma localizada em outro município, anexar a
cópia do alvará sanitário concedido pelo respectivo
município);
8. Apresentação  do  certificado  de  controle  de
vetores  e  pragas  urbanas  (desinsetização  e
desratização)  atualizado,  concedido  por  firma
licenciada pela vigilância sanitária (em se tratando
de firma localizada em outro município, anexar a
cópia do alvará sanitário concedido pelo respectivo
município);
9. Contrato  com  empresa  coletora  de  resíduos
licenciada pela Vigilância Sanitária ou renovação;
10. Certificados  de  conclusão  de  curso  dos
profissionais  que  desenvolvem  atividades  ainda
não reguladas por conselhos de classe.

Além dos documentos relacionados acima, outros que se fizerem necessários serão requeridos pela
equipe  inspetora  no  ato  da  própria  fiscalização,  tais  como:  Contratos  de  Terceirização,  Plano  de
Gerenciamento  de  Resíduos  de  Serviços  de  Saúde  (PGRSS);  Procedimentos  Operacionais
Padronizados  (POP);  Certidões/Declarações  de  Responsabilidades  Técnicas;  Registros  de
manutenção de equipamentos; Escala de profissionais; Documentos comprobatórios de realização de
capacitações e frequência dos participantes, dentre outros.
* De acordo com a Lei Municipal Complementar nº 135, de 01/08/2014.
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