ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Programa de Atenção a Estabelecimentos de Saúde
ITENS NECESSÁRIOS PARA ALVARÁ SANITÁRIO DE ESTABELECIMENTOS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS DE IDADE
ALVARÁ DE SAÚDE
DOCUMENTOS:
1. Requerimento padrão solicitando Alvará Sanitário Inicial (retirar no Protocolo Geral da
Prefeitura Municipal de Viamão);
2. Cópia do contrato social ou declaração de firma individual, registrado na junta comercial
ou no cartório de registro de documentos ou cópia da ata de fundação do
estabelecimento (quando tratar-se de estabelecimento filantrópico, registrado em
cartório);
3. Cópia do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) da empresa, atualizado;
4. ART, anotação de responsabilidade técnica na área da saúde, no seu Conselho de
Classe (médico(a) ou enfermeiro(a) ou nutricionista, ou especialista na área da saúde);
5. Cópia da Carteira Funcional do(a) Responsável Técnico(a) na área da saúde, expedida
pelo respectivo órgão de classe (CRM/RS ou COREN/RS ou CRN/RS);
6. Declaração do(a) Responsável Técnico(a) na área de Educação (curso de nível superior
completo);
7. Cópia da Carteira funcional e ou Registro no MEC do(a) Responsável Técnico(a) na
área de Educação, expedida pelo órgão de classe, ou cópia frente e verso do diploma de
graduação;
8. Lista das atividades desenvolvidas pela escola;
9. Carta de habite-se ou Laudo técnico com memorial descritivo das condições estruturais,
hidráulicas e elétricas do prédio, elaborado por engenheiro ou arquiteto, registrado no
CREA. - Em caso de prédio novo, aprovação de projeto arquitetônico.
10. Certificado limpeza de caixa d’ água e controle de pragas. (desratização e
desinsetização).
VISTORIA:
11. Cumprimento dos itens do Check list da Portaria Estadual 172/05 – que estabelece o
regulamento técnico para licenciamento de Estabelecimentos de Educação Infantil;
12. Cumprimento dos itens do Check list da Portaria 78/09 e RDC 216/04;– Aprova a Lista
de Verificação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação, que aprova Normas
para Cursos de Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação e dá
outras providências.
Fica o estabelecimento ciente de que esta lista contem itens mínimos para obtenção
do Alvará de Saúde, e que outros documentos podem ser solicitados no momento da vistoria.

“Doe sangue; doe órgãos: Salve vidas!

