
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
GERÊNCIA DE ALIMENTOS
Responsável Maria do Nazareht

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA SANITÁRIA

Os documentos deverão ser entregues em fotocópias  exceto do manual de boas práticas de fabricação e de procedimentos
operacionais padronizados, que deverá ser apenas apresentado e ficar disponível no estabelecimento.
Aplica-se aos serviços de alimentação que realizam algumas das seguintes atividades: manipulação, preparação, fracionamento,
armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo, tais como cantinas,
bufês, comissarias, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatessens, lanchonetes, padarias, pastelarias,
restaurantes, rotisserias e congêneres. 

1. LICENÇA SANITÁRIA INICIAL
1. Requerimento
2. Contrato Social e última alteração
3. CMC - Inscrição Municipal
4.  Responsável  Técnico  (certidão  de  registro  no
conselho  de  classe  e  quitação)  ou  Responsável
Capacitado (certificado de capacitação);
5. Cópia do R.G. do Proprietário.
6.  Termo  da  Vigilância  Sanitária  liberando  o
estabelecimento.
7.  Manual  de  Boas  Práticas  de  Fabricação  e
Procedimentos  Operacionais  Padronizados  (RDC
nº 216, de 15 de setembro de 2004), assinados em
todas as páginas pelo técnico e proprietário. 
8.  Documentação  comprovando  capacitação  dos
manipuladores  em  higiene  pessoal,  em
manipulação  higiênica  dos  alimentos  e  em
doenças transmitidas por alimentos (RDC nº 216,
de 15 de setembro de 2004);
9. Documento comprovando a limpeza da piscina
e a análise da água (se houver);
10. Certificado de vistoria do veículo de transporte
de alimentos (se houver). 
11. Protocolo da  COMEA
12. Taxa de Vigilância Sanitária paga*, exceto 
Microempreendedor Individual – MEI.

Apresentou: 
(   )  Certificado de controle  de vetores  e pragas
urbanas  concedido  por  firma  licenciada  pela
vigilância sanitária.

(    ) Certificado de limpeza de caixa d’água 
concedido por firma licenciada pela vigilância 
sanitária. 

2. RENOVAÇÃO

1. Última alteração do contrato social (se houver);

2.  Termo  da  vigilância  sanitária  liberando  o
estabelecimento.

3. Documentação comprovando capacitação anual
dos  manipuladores  em  higiene  pessoal,  em
manipulação  higiênica  dos  alimentos  e  em
doenças transmitidas por alimentos (RDC nº 216,
de 15 de setembro de 2004);

4.  Responsável  Técnico  (certidão  de  registro  no
Conselho de Classe e quitação) ou Responsável
Capacitado (certificado de capacitação);

5. Documento comprovando a limpeza da piscina
e a análise da água (se houver);

6. Certificado de vistoria do veículo de transporte 
de alimentos (se houver);

7. Taxa de Vigilância Sanitária paga*, exceto 
Microempreendedor Individual – MEI.
Apresentou: 
(   )  Certificado de controle  de  vetores  e  pragas
urbanas  concedido  por  firma  licenciada  pela
vigilância sanitária. 

(    ) Certificado de limpeza de caixa d’água 
concedido por firma licenciada pela vigilância 
sanitária. 
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