
ANEXO III -  RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ALVARÁ DE SAÚDE E LICENCIAMENTO SANITÁRIO

ITEM  I - ROL DE DOCUMENTOS - MÉDIO RISCO SANITÁRIO SEM RT

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LICENCIAMENTO SANITÁRIO

1º ALVARÁ DE SAÚDE

1. A abertura da empresa na JUCER, www.empresafacil.ro.gov.br com solicitação de licenciamento sanitário;

2. Apresentação do comprovante de pagamento de Taxas do Licenciamento Sanitário, entregue digitalizada no portal da JUCER
www.empresafacil.ro.gov.br.

3. As empresas que exercerão atividades ligadas a Serviços de Saúde necessitam de aprovação prévia de planta arquitetônica
das instalações do empreendimento.

4. As empresas de Fabricação de Alimento devem pré aprovar o rótulo e a embalagem dos produtos que serão fabricados.

5. Todas as empresas de atividades ligadas a Profissionais da Área de Saúde devem apresentar cópia do CNES – Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde;

OBS: As taxas de Vigilância Sanitária serão expedidas a partir da solicitação do Alvará Sanitário e disponibilizadas no portal da
JUCER    www.empresafacil.ro.gov.br  , após lançamento de Notificação Tributária Eletrônica - NEF.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NA RENOVAÇÃO

1. Requerimento padrão VISA PMVH, assinado pelo proprietário ou procurador legal;

2. Procuração do Representante Legal com cópia de RG, quando for o caso;

3. Cartão CNPJ atualizado (Caso haja alteração somente de nome fantasia da empresa);

4. Apresentação do comprovante de pagamento de Taxas do Licenciamento Sanitário;

DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NO ESTABELECIMENTO

1. Certificado de Limpeza e Desinfecção de Reservatórios de Água emitido por empresa regular.

2. Certificado de desratização e Desinsetização emitido por empresa regular junto na VISA;

3. Certificado  de Limpeza  e Manutenção de Ar  Condicionado emitido  por  empresa  regular,  ou  PMOC, para  empresas  com
sistema de ar condicionado a partir de 60.000 btus;

4. Manual de boas práticas de fabricação, ou Manual de Boas Práticas de fracionamento e acondicionamento de produtos;

5. Procedimentos  Operacionais  Padrões  (POP's)  dos  processos  de  limpeza  e  higienização  dos  reservatórios  de  água,
bebedouros e outros equipamentos de uso coletivo e individual.

ITEM  II - ROL DE DOCUMENTOS -  MÉDIO RISCO SANITÁRIO COM RT

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LICENCIAMENTO SANITÁRIO
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1º ALVARÁ DE SAÚDE

1. A abertura da empresa será realizada junto à JUCER, www.empres  afacil.ro.gov.br  , com solicitação de licenciamento sanitário
2. Apresentação do comprovante de pagamento de Taxas do Licenciamento Sanitário, entregue digitalizada no portal da JUCER.
3. Cópia do Certificado de Regularidade Técnica expedida pelo Conselho Profissional correspondente entregue digitalizada no

portal da JUCER www.empresafacil.ro.gov.br
4. Cópia da carteira profissional do RT expedida pelo Conselho Profissional correspondente
5. Prova de relação contratual entre o RT e empresa, caso o RT não seja o proprietário; obrigatório a comunicação de mudança

do RT a Vigilância Sanitária entregue digitalizada no portal da JUCER www.empresafacil.ro.gov.br;
6. Relação do tipo  de serviço que será prestado e os equipamentos  que serão utilizados,  com os respectivos  registros na

ANVISA, caso necessário.
7. Será exigível responsável técnico da empresa de CNAE 9601-7/01 – Lavanderia, quando destinada a serviços de lavanderia

hospitalar.
8. As empresas que exercerão atividades ligadas a Serviços de Saúde necessitam de aprovação prévia de planta arquitetônica

das instalações do empreendimento.
9. As empresas de Fabricação de Alimento devem pré aprovar o rótulo e a embalagem dos produtos que serão fabricados.
10. Todas as empresas de atividades ligadas a Profissionais da Área de Saúde devem apresentar cópia do CNES – Cadastro

Nacional de Estabelecimentos de Saúde;

OBS: As taxas de Vigilância Sanitária serão expedidas a partir da solicitação do Alvará Sanitário e disponibilizadas no portal da
JUCER    www.empresafacil.ro.gov.br  , após lançamento de Notificação Tributária Eletrônica - NEF.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NA RENOVAÇÃO

1. Requerimento padrão VISA PMVH, assinado pelo proprietário ou procurador legal;
2. Procuração do Representante Legal com cópia de RG, quando for o caso;
3. Cartão CNPJ atualizado;
4. Apresentação do comprovante de pagamento de Taxas do Licenciamento Sanitário;
5. Cópia do Certificado de Regularidade Técnica expedida pelo Conselho Profissional correspondente;
6. Cópia da carteira profissional do RT;
7. Prova de relação contratual entre o RT e empresa, caso o RT não seja o proprietário; obrigatório a comunicação de mudança

do RT a Vigilância Sanitária;

DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NO ESTABELECIMENTO

1. Certificado de Limpeza e Desinfecção de Reservatórios de Água emitido por empresa regular.
2. Certificado de desratização e Desinsetização emitido por empresa regular junto na VISA;
3. Certificado  de Limpeza  e Manutenção de Ar  Condicionado emitido  por  empresa  regular,  ou  PMOC, para  empresas  com

sistema de ar condicionado a partir de 60.000 btus;
4. Manual de boas práticas de fabricação, ou Manual de Boas Práticas de fracionamento e acondicionamento de produtos;
5. Procedimentos  Operacionais  Padrões  (POP's)  dos  processos  de  limpeza  e  higienização  dos  reservatórios  de  água,

bebedouros e outros equipamentos de uso coletivo e individual.
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ITEM III - ROL DE DOCUMENTOS - ALTO RISCO SANITÁRIO - SEM RT

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO LICENCIAMENTO SANITÁRIO

1º ALVARÁ DE SAÚDE

1. A abertura da empresa na JUCER, www.empresafacil.ro.gov.br com solicitação de licenciamento sanitário;
2. Apresentação do comprovante de pagamento de Taxas do Licenciamento Sanitário, entregue digitalizada no portal da JUCER -

www.empresafacil.ro.gov.br .
3. PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e contrato com firma credenciada para dar fim aos

resíduos gerados ou declaração que não produz resíduos potencialmente infeccioso, perfurocortantes.
4. Manual  de  boas  práticas  quanto  a  atividade  desenvolvida  e  Procedimentos  Operacionais  Padrões  (POP's)  de  atividades

relacionadas a serviços de interesse à saúde;
5. Laudo laboratorial da qualidade da água (fonte alternativa), caso a empresa realize atividades de manipulação de alimentos e

atividades relacionadas a saúde;
6. As empresas que exercerão atividades ligadas a Serviços de Saúde necessitam de aprovação prévia de planta arquitetônica

das instalações do empreendimento.
7. Relação do tipo  de serviço que será prestado e os equipamentos  que serão utilizados,  com os respectivos  registros na

ANVISA, caso necessário;
8. Certificado de Limpeza e Desinfecção de Reservatórios de Água emitido por empresa regular junto a VISA / PVH;
9. Certificado de desratização e Desinsetização emitido por empresa regularizada junto a VISA;
10. Certificado de Limpeza e Manutenção de Ar Condicionado emitido por empresa regular junto a VISA, caso o equipamento seja

usado.
11. Será exigível responsável técnico da empresa de CNAE 9601-7/01 – Lavanderia, quando destinada a serviços de lavanderia

hospitalar.
12. As empresas que exercerão atividades ligadas a Serviços de Saúde necessitam de aprovação prévia de planta arquitetônica

das instalações do empreendimento.
13. As empresas de Fabricação de Alimento devem pré aprovar o rótulo e a embalagem dos produtos que serão fabricados.
14. Todas as empresas de atividades ligadas a Profissionais da Área de Saúde devem apresentar cópia do CNES – Cadastro

Nacional de Estabelecimentos de Saúde;

OBS: As taxas de Vigilância Sanitária serão expedidas a partir  da inspeção sanitária fiscal e disponibilizadas no portal  da
JUCER    www.empresafacil.ro.gov.br  , após lançamento de Notificação Tributária Eletrônica - NEF.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NA RENOVAÇÃO

1. Requerimento padrão VISA PMVH, assinado pelo proprietário ou procurador legal;
2. Procuração do Representante Legal com cópia de RG, quando for o caso;
3. Cartão CNPJ atualizado;
4. Apresentação do comprovante de pagamento de Taxas do Licenciamento Sanitário;
5. Laudo laboratorial da qualidade da água (poço artesiano), caso a empresa realize atividades de manipulação de alimentos e

atividades relacionadas a saúde;
6. Certificado de limpeza e desinfecção de reservatórios de água emitido por empresa regular junto a VISA / PVH;
7. Certificado de desratização e desinsetização emitido por empresa regularizada junto a VISA;
8. Certificado de limpeza e manutenção de ar condicionado emitido por empresa regular junto a VISA, caso o equipamento seja

usado.
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ITEM IV - ROL DE DOCUMENTOS - ALTO RISCO SANITÁRIO - COM RT

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O LICENCIAMENTO SANITÁRIO

1º ALVARÁ DE SAÚDE

1. A abertura da empresa na JUCER, www.empresafacil.ro.gov.br com solicitação de licenciamento sanitário;
2. Apresentação do comprovante de pagamento de Taxas do Licenciamento Sanitário, entregue digitalizada no portal da JUCER -

www.empresafacil.ro.gov.br .
3. Cópia do Certificado de Regularidade de Responsabilidade Técnica expedida pelo Conselho Profissional correspondente;
4. Cópia da carteira profissional do RT;
5. Prova de relação contratual entre o RT e empresa, caso o RT não seja o proprietário; obrigatório a comunicação de mudança

do RT a Vigilância Sanitária;
6. PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e contrato com firma credenciada para dar fim aos

resíduos gerados ou declaração que não produz resíduos potencialmente infeccioso, perfurocortantes.
7. Manual  de  boas  práticas  quanto  a  atividade  desenvolvida  e  Procedimentos  Operacionais  Padrões  (POP's)  de  atividades

relacionadas a serviços de interesse à saúde;
8. Laudo laboratorial da qualidade da água (poço artesiano), caso a empresa realize atividades de manipulação de alimentos e

atividades relacionadas a saúde;
9. Laudo  radiométrico  do  equipamento  de  Raio  X  fornecido  por  físico  devidamente  credenciado  para  atuar  no  Estado  de

Rondônia, quando tiver equipamento de Rx;
10. Certificado de Limpeza e Desinfecção de Reservatórios de Água emitido por empresa regular junto a VISA / PVH;
11. Certificado de desratização e Desinsetização emitido por empresa regularizada junto a VISA;
12. Certificado de Limpeza e Manutenção de Ar Condicionado emitido por empresa regular junto a VISA, caso o equipamento seja

usado;
13. Parecer Técnico emitido por Órgão sanitário aprovando o projeto arquitetônico da empresa.
14. Será exigível responsável técnico da empresa de CNAE 9601-7/01 – Lavanderia, quando destinada a serviços de lavanderia

hospitalar.
15. As empresas que exercerão atividades ligadas a Serviços de Saúde necessitam de aprovação prévia de planta arquitetônica

das instalações do empreendimento.
16. As empresas de Fabricação de Alimento devem pré aprovar o rótulo e a embalagem dos produtos que serão fabricados.
17. Todas as empresas de atividades ligadas a Profissionais da Área de Saúde devem apresentar cópia do CNES – Cadastro

Nacional de Estabelecimentos de Saúde;
18. Certificado de curso técnico com habilitação específica para limpeza, higienização e esterilização de instrumentos e artigos

para as atividades econômicas ligadas ao CNAE 9609-2/06 – Serviços de tatuagem e colocação de piercing.

OBS: As taxas de Vigilância Sanitária serão expedidas a partir  da inspeção sanitária fiscal e disponibilizadas no portal  da
JUCER    www.empresafacil.ro.gov.br  , após lançamento de Notificação Tributária Eletrônica - NEF.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NA RENOVAÇÃO

1. Requerimento padrão VISA PMVH, assinado pelo proprietário ou procurador legal;
2. Procuração do Representante Legal com cópia de RG, quando for o caso;
3. Cartão CNPJ atualizado;
4. Apresentação do comprovante de pagamento de Taxas do Licenciamento Sanitário;
5. Cópia do Certificado de Regularidade de Responsabilidade Técnica expedida pelo Conselho Profissional correspondente;
6. Cópia da carteira profissional do RT;
7. Prova de relação contratual entre o RT e empresa, caso o RT não seja o proprietário; obrigatório a comunicação de mudança

do RT a Vigilância Sanitária;
8. Laudo comprobatório  das manutenções  preventivas  e corretivas de equipamentos  médicos,  ou Nota fiscal  de compra de

equipamentos novos;
9. Laudo laboratorial da qualidade da água (poço artesiano), caso a empresa realize atividades de manipulação de alimentos e

atividades relacionadas a saúde;
10. Laudo  radiométrico  do  equipamento  de  Raio  X  fornecido  por  físico  devidamente  credenciado  para  atuar  no  Estado  de

Rondônia, quando tiver equipamento de Rx;
11. Certificado de Limpeza e Desinfecção de Reservatórios de Água emitido por empresa regular junto a VISA / PVH;
12. Certificado de desratização e Desinsetização emitido por empresa regularizada junto a VISA;
13. Certificado de Limpeza e Manutenção de Ar Condicionado emitido por empresa regular junto a VISA, caso o equipamento seja

usado.
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