
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

GERÊNCIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA SANITÁRIA
INDÚSTRIA DE SANEANETES DOMISSANITÁRIOS E COSMÉTICOS

Os  documentos  deverão  ser  apresentados  os  originais  e  entregues  em  fotocópias,  exceto os
procedimentos  operacionais  padronizados,  que deverão ser  apenas  apresentado e  ficar  disponível  no
estabelecimento.
Caso a empresa esteja enquadrada como MEI – Microempreendedor Individual  o contrato social  será
substituído pelo Certificado de Microempreendedor Individual – CCMEI
* De acordo com a Lei Municipal Complementar nº 135 de 1º de Agosto de 2014

1. LICENÇA SANITÁRIA INICIAL
a) Requerimento;
b) Contrato Social e última alteração (se houver)
c) Cadastro Municipal do Contribuinte – CMC;
d) Cópia  da  Carteira  de  Identidade  do

Proprietário;
e) Apresentação do Certificado de Imunização e

Controle de vetores e pragas urbanas emitido
por  empresa  licenciada  junto  à  Vigilância
Sanitária (em se tratando de firma localizada
em outro Município, anexar cópia da licença
concedida pelo respectivo município);

f) Apresentação do Certificado de Comprovação
de  limpeza  da  Caixa  d’água  emitido  por
empresa  licenciada  junto  à  Vigilância
Sanitária (em se tratando de firma localizada
em outro Município, anexar cópia da licença
concedida pelo respectivo município);

g) RT (comprovação da responsabilidade técnica
emitida pelo conselho de classe);

h) Cópia  da  Carteira  do  Conselho  (Identidade
Profissional);

i) AFE (Autorização de Funcionamento);
j) Licença Ambiental;
k) Procedimentos Operacionais Padrão;
l) Relação dos produtos fabricados;
m) Cópia  da  Carteira  Nacional  de  Habilitação

(CNH)  de  todos  os  condutores  de  veículos
utilizados  no  transporte  de  produtos  sob
regulação sanitária  –  Se  realizar  a  atividade
de transporte;

n) Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento
de  Veículos  emitido  pelo  DETRAN  de  todos  os
veículos utilizados no transporte de produtos sob
regulação  sanitária  –  Se  realizar  a  atividade  de
transporte;

o) Apresentação  do  Certificado  de  Imunização  e
Controle de vetores e pragas urbanas emitido por
empresa  licenciada  junto  à  Vigilância  Sanitária
(em  se  tratando  de  firma  localizada  em  outro
Município, anexar cópia da licença concedida pelo
respectivo município) – Se realizar a atividade de
transporte;

p) Taxa  de  Vigilância  Sanitária  paga*,  exceto
Microempreendedor individual (MEI).
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2 – RENOVAÇÃO
a) Requerimento;
b) Última  alteração  do  Contrato  Social  (se

houver);
c) Cadastro Municipal do Contribuinte – CMC;
d) Apresentação do Certificado de Imunização

e  Controle  de  vetores  e  pragas  urbanas
emitido  por  empresa  licenciada  junto  à
Vigilância  Sanitária  (em  se  tratando  de
firma  localizada  em  outro  Município,
anexar  cópia  da  licença  concedida  pelo
respectivo município);

e) Apresentação  do  Certificado  de
Comprovação  de  limpeza  da  Caixa  d’água
emitido  por  empresa  licenciada  junto  à
Vigilância  Sanitária  (em  se  tratando  de
firma  localizada  em  outro  Município,
anexar  cópia  da  licença  concedida  pelo
respectivo município);

f) RT  (comprovação  da  responsabilidade
técnica emitida pelo conselho de classe);

g) Cópia da Carteira do Conselho (Identidade
Profissional);

h) Licença Ambiental;
i) Cópia  da  Carteira  Nacional  de  Habilitação

(CNH) de todos os condutores de veículos
utilizados  no  transporte  de  produtos  sob
regulação sanitária – Se realizar a atividade
de transporte;

j) Cópia  do  Certificado  de  Registro  e
Licenciamento  de  Veículos  emitido  pelo
DETRAN de todos os veículos utilizados no
transporte  de  produtos  sob  regulação
sanitária  –  Se  realizar  a  atividade  de
transporte;

k) Apresentação do Certificado de Imunização
e  Controle  de  vetores  e  pragas  urbanas
emitido  por  empresa  licenciada  junto  à
Vigilância  Sanitária  (em  se  tratando  de
firma  localizada  em  outro  Município,
anexar  cópia  da  licença  concedida  pelo

respectivo município) – Se realizar a atividade
de transporte;

l) Taxa  de  Vigilância  Sanitária  paga*,  exceto
Microempreendedor individual (MEI).
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