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Documento para:

Anexo VII - Relação de Documentos para Solicitação de Cadastro / Licença Funcionamento Sanitária Inicial
Grupo III - Demais Atividades Relacionadas à Saúde
Subgrupo B - Prestação de Serviços Relacionados à Saúde

Pessoa Física

Observações

DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO (cópia simples)

São válidos os seguintes documentos: Carteiras e/ou
Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de
Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo
Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia
Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros;
Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos
ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valham
como documento de identidade; Certificado de
Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e
Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação
(com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97),
carteiras funcionais do Ministério Público e carteiras
funcionais expedidas por órgão público que, por lei
federal, valham como identidade.

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF (cópia simples)

Documento do CPF: somente se não constar no
documento de identidade.

COMPROVANTE DE ENDEREÇO:
             
consumo de água, energia elétrica e telefone – fixo ou móvel;
Declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física;
Demonstrativos ou comunicados do INSS ou da SRF; Contracheque emitido por órgão público; Termo de Rescisão do
Contrato de Trabalho; Boleto bancário de mensalidade escolar
ou plano de saúde, condomínio ou financiamento habitacional;
Fatura de cartão de crédito; Extrato/ demonstrativo bancário
de outras contas, corrente ou poupança, empréstimo ou
aplicação financeira; Extrato do FGTS; Guia/carnê do IPTU ou
IPVA; Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos;
Infração de trânsito; Laudo de avaliação de imóvel pela Caixa;
Escritura ou certidão de ônus do imóvel.

Comprovante de endereço atualizado (últimos 3
meses) e correspondente ao endereço da prestação
do serviço. Nos casos em que o comprovante não
estiver no nome do solicitante, apresentar um
documento ou declaração que vincule ao endereço
citado.

Responsabilidade Técnica pelo Estabelecimento ou Serviço¹

Observações

Agrupamentos:
26 – Prestação de Serviços Veterinários

Formulário Para Todas Atividades Econômicas

Observações

ANEXO XI - INFORMAÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Anexo XI - Devidamente preenchido e assinado para
todas as atividades.

SUB-ANEXO XI-B - EQUIPAMENTOS DE SAÚDE

XI-B - Devidamente preenchido e assinado por todas
empresas que possuirem equipamentos de saúde,
conforme Tabela 2 do Anexo XII.

Documento para:
Pessoa Jurídica

Observações

ATO CONSTITUTIVO:
Sociedades empresárias constituídas na forma de sociedade em
nome coletivo, sociedade comandita simples e sociedade limitada:
cópia simples do contrato social e de suas alterações posteriores
devidamente registrado na JUCESP e cópia simples da ata de
eleição da última diretoria, se houver;
 Sociedades empresárias constituídas na forma de sociedade
anônima ou em comandita por ações: cópia simples do estatuto
social e de suas alterações posteriores, devidamente registrado
na JUCESP, e cópia simples da ata de eleição da última diretoria;
 Sociedades simples constituídas na forma de sociedade em
nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade
limitada e sociedade cooperativa: cópia simples do contrato social
e de suas alterações posteriores, devidamente registrado no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas e cópia simples da ata de
eleição da última diretoria, se houver;

No documento do Ato Constitutivo deve constar,
como objeto social, a atividade econômica declarada
no pedido de cadastro/ licença, com exceção das
atividades não finalísticas previstas em lei (ex:
refeitório/ alimentação para funcionário; creche;
ambulatório dentro de empresa).

 Associações: cópia simples do estatuto social e de suas
alterações posteriores, devidamente registrado no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas e cópia simples da ata de eleição da última
diretoria;

DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO
ESTABELECIMENTO/ SERVIÇO:
                
carteira do respectivo Conselho Regional ou cópia frente e verso
da cédula de identidade profissional

DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DO RESPONSÁVEL
TÉCNICO:
CARTEIRA DE TRABALHO: cópia simples das páginas da foto, da
identificação da carteira profissional e do contrato / registro do
vínculo empregatício;
ou
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: cópia simples do
contrato, constando carga horária de trabalho, assinado e com
firma reconhecida.
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 Fundações: cópia simples do estatuto social e de suas
alterações posteriores, devidamente registrado no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas e cópia simples da ata de eleição da
última diretoria.

Fica dispensada a apresentação da carteira de trabalho
quando o responsável técnico for sócio do estabelecimento.

Nas parcerias público - privadas: apresentar também
o Termo de Convênio.

Empresa Individual: cópia simples da declaração de empresário,
devidamente registrado na Junta Comercial. No caso de Micro
Empreendedor Individual - MEI: cópia simples do Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual.
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli): cópia
simples do ato constitutivo e de suas alterações posteriores,
devidamente registrado na JUCESP;

¹ Somente para o CNAE 3600-6/01 e CNAE 8730-1/02 – Instituições para cumprimento de medidas sócio-educativas

Documento para:

(FUNDAÇÃO CASA), quando houver prestação de serviço de saúde
Pessoa Física

Observações

DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO (cópia simples)

São válidos os seguintes documentos: Carteiras e/ou
Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de
Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo
Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia
Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros;
Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos
ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valham
como documento de identidade; Certificado de
Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e
Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação
(com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97),
carteiras funcionais do Ministério Público e carteiras
funcionais expedidas por órgão público que, por lei
federal, valham como identidade.

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF (cópia simples)

Documento do CPF: somente se não constar no
documento de identidade.

COMPROVANTE DE ENDEREÇO:
    
        
consumo de água, energia elétrica e telefone – fixo ou móvel;
Declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física;
Demonstrativos ou comunicados do INSS ou da SRF; Contracheque emitido por órgão público; Termo de Rescisão do
Contrato de Trabalho; Boleto bancário de mensalidade escolar
ou plano de saúde, condomínio ou financiamento habitacional;
Fatura de cartão de crédito; Extrato/ demonstrativo bancário
de outras contas, corrente ou poupança, empréstimo ou
aplicação financeira; Extrato do FGTS; Guia/carnê do IPTU ou
IPVA; Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos;
Infração de trânsito; Laudo de avaliação de imóvel pela Caixa;
Escritura ou certidão de ônus do imóvel.

Comprovante de endereço atualizado (últimos 3
meses) e correspondente ao endereço da prestação
do serviço. Nos casos em que o comprovante não
estiver no nome do solicitante, apresentar um
documento ou declaração que vincule ao endereço
citado.

Responsabilidade Técnica

Observações

Atividades de Serviço de Remoção de Cadáveres (CNAE 9603-3/99) e para Atividade de Captação, Tratamento de
Água para Consumo Humano, com Distribuição por Meio de Caminhões-Pipa ou outro Veículo de Transporte Similar
do CNAE 3600-6/02

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - CRLV (cópia simples)
Atividade de Captação, Tratamento e Distribuição de Água para Consumo Humano por Solução Alternativa Coletiva do
CNAE 3600-6/01
LAUDO ANALÍTICO DA ÁGUA BRUTA COLETADA PELO LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE, emitido há no
máximo 6 meses, de acordo com os parâmetros dos anexos I, VII e X, mais o parâmetro pH, exceto os parâmetros dos
produtos secundários da desinfecção e desinfetantes, da Portaria do Ministério da Saúde nº 2914/2011 e suas
atualizações, elaborado por laboratório credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Declaração do Responsável Legal de que o ponto de captação não encontra-se em área contaminada ou, quando o
ponto se encontrar em área contaminada, Parecer Técnico da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB),
referente à qualidade ambiental no raio de 500 metros do ponto de captação da água, emitido há no máximo 1 ano;
Cópia da outorga de direito de uso de recursos hídricos expedida pelo Departamento de Água e Energia Elétrica - DAEE
da Secretaria de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Atividade de Sistema Público de Abastecimento de Água do CNAE 3600-6/01
LAUDO ANALÍTICO DA ÁGUA BRUTA COLETADA PELO LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE, datado de no
máximo 6 meses, de acordo com os parâmetros dos anexos I, VII e X, mais o parâmetro pH, exceto os parâmetros dos
produtos secundários da desinfecção e desinfetantes, da Portaria do Ministério da Saúde nº 2914/2011 e suas
atualizações, elaborado por laboratório credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (INMETRO).
CRITÉRIOS USADOS PARA DEFINIÇÃO DO PLANO DE AMOSTRAGEM para análise periódica da qualidade da água, de
forma a atender a Portaria MS 2914/2011 ou outra que venha substitui-la.
MAPAS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO ATUALIZADOS

DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
                
carteira do respectivo Conselho Regional ou cópia frente e verso
da cédula de identidade profissional.
CERTIFICADO DE REGULARIDADE TÉCNICA (cópia simples)

Atividade de Captação, Tratamento de Água para Consumo Humano, com Distribuição por Meio de Caminhões-Pipa ou
outro Veículo de Transporte Similar do CNAE 3600-6/02
LAUDO ANALÍTICO DA ÁGUA BRUTA COLETADA PELO LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE, datado de no
máximo 6 meses, de acordo com os parâmetros da Portaria do Ministério da Saúde nº 2914/2011 ou a que a suceder,
elaborado por laboratório acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(INMETRO).
DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL de que o ponto de captação não encontra-se em área contaminada ou, quando o
ponto se encontrar em área contaminada, Parecer Técnico da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB),
referente à qualidade ambiental no raio de 500 metros do ponto de captação da água, datado de no máximo 1 ano ;
CÓPIA DA OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS EXPEDIDA PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Quando o caminhão-pipa é abastecido por mais de uma solução alternativa coletiva de abastecimento de água,
apresentar comprovante da origem da água transportada, informando:
1) A relação dos fornecedores;
2) O comprovante do Cadastro da Vigilância em Saúde dos outros municípios quando se tratar de fornecedores localizados
fora do Município de São Paulo.

Atividade Exclusivamente de Distribuição de Água para Consumo Humano por Meio de Caminhões-Pipa ou outro
Veículo de Transporte Similar do CNAE 3600-6/02
COMPROVANTE DA ORIGEM DA ÁGUA TRANSPORTADA informando:
1) A relação dos fornecedores;
2) O comprovante do Cadastro da Vigilância em Saúde dos outros municípios quando se tratar de fornecedores localizados
fora do Município de São Paulo.

DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DO RESPONSÁVEL
TÉCNICO:
CARTEIRA DE TRABALHO: cópia simples das páginas da foto, da
identificação da carteira profissional e do contrato / registro do
vínculo empregatício;
ou
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: cópia simples do
contrato, constando carga horária de trabalho, assinado e com
firma reconhecida.

Fica dispensada a apresentação da carteira de trabalho
quando o responsável técnico for sócio do estabelecimento.

Responsabilidade Técnica pelo(s) Equipamento(s) de Saúde²

Observações

DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO(S)
EQUIPAMENTO(S):
             
do respectivo Conselho Regional ou cópia frente e verso da
cédula de identidade profissional.

² Se houver equipamento de saúde que necessite de
Responsável Técnico e deva receber um número CMVS,
conforme Tabela 2 do Anexo XII. Se o responsável
técnico pelo equipamento for o mesmo do
estabelecimento, não há necessidade de apresentar
novamente a documentação.

DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DO RESPONSÁFica dispensada a apresentação da carteira de trabalho
VEL TÉCNICO:
    ! quando o responsável técnico for sócio do estabelecimento.
"#$$$$%$tro do vínculo empregatício;
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