
 ALVARÁ SANITÁRIO – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM RX Intra Oral. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS. 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

1. Requerimento solicitando a Licença sanitária, dirigido ao órgão de vigilância sanitária, contendo razão social, 

CNPJ, ramo de atividade, endereço, CEP, telefone, assinado pelo representante legal e responsável técnico do 

estabelecimento.. 

2.. Em anexo -Preencher o Termo de responsabilidade técnica e legal-( assinado pelo responsável técnico). 

3. Cópia do Laudo Radiométrico( atualizado) e certificado de calibração dos instrumentos de medida  emitido por 

laboratório do CNEN ou laboratório reconhecido pelo CNEN. 

4.Cópia do certificado de blindagem do cabeçote. 

5. Cópia do relatório do teste de aceitação do(s) equipamentos(s), emitido pelo fornecedor após sua instalação com 

o aceite do titular do estabelecimento. 

6.Relatórios dos Teste de Controle de Qualidade atualizados(vigentes) emitido por especialista em física 

radiodiagnostica, segundo item 5.14 e 5.19 da Portaria MS 453 de 01.06.98. 

7. Declaração do Responsável Técnico que são executados no máximo 25 radiografias periapicais por semana. Carga 

de trabalho acima deste valor é necessário controle dosimétrico no serviço(Contrato de monitoração) ou ter a carga 

dividida entre os profissionais. 

8. Declaração do Responsável Técnico de que não houve alterações no espaço físico ou instalações desde a data das 

medições do Laudo Radiométrico em vigor; 

9.Cópia do laudo de limpeza do reservatório de água. ( ou declaração que não possuí). 

10.Cópia  do  pagamento de recibo atualizado da empresa que coleta resíduos contaminados ou  cópia do contrato 

atualizado. 

11.Apresentar cópia da declaração de Regularidade junto ao CRO . 

12.  Cópia do Número do cadastro CNES( Cadastro Nacional de estabelecimentos de saúde). Se não tiver o Número 

favor falar com Iria da Secretaria de Saúde ou com os  Fiscais da Vigilância sanitária para encaminhar o cadastro.) 

13. Cópia Alvará  Bombeiros vigente. 

Os Documentos a seguir devem estar disponíveis no serviço em pasta específica, para verificação pela autoridade 

sanitária: 

- Comprovante  vacinação contra Hepatite B dos Profissionais e Funcionários da área clínica. 

- Rotinas e procedimentos escritos das ações de desinfecção/esterilização das superfícies e materiais 

( Instrumental). 

- Cópia do teste de eficiência microbiológica de esterilização da autoclave. ( Obs: se for Auto Clave  nova 

cópia NF e Garantia) 

Lembrete:É imprescindível o envio de toda a documentação para a realização da vistoria e liberação do 

Alvará Sanitário. 

Atender a integra da Portaria 453/98 e Portaria 488/2006 OU outras que vierem substu´-las. 



Os documentos ficarão arquivados no processo e deverão ser encaminhados via Protocolo da Prefeitura 

Municipal de Três Passos. 

 

 

Item 3-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA e LEGAL. 

Eu    

nome profissão 

 

Inscrito(a) no:    sob n
o
  

conselho profissional  

CPF  RG  

Domicilio à rua  cidade de  

 

Fone   Fax    Declaro que sou o(a) responsável técnico pelo:  

 

estabelecimento 

 

Sita à rua:  

 

Pelo qual responderei junto à autoridade sanitária quanto às exigências da legislação vigente. Declaro-me, outrossim, ciente de 

que está sob minha responsabilidade, fazer cumprir, entre outras, as seguintes condições: 

* Assegurar que nos procedimentos radiológicos sejam utilizados as técnicas e os equipamentos adequados. 

* Zelar para que as exposições de pacientes sejam as mínimas necessárias para atingir o objetivo do procedimento radiológico 

requisitado, levando em conta os padrões aceitáveis de qualidade de imagem e as restrições conferidas pelos níveis de referência 

de radiodiagnóstico estabelecidos na Portaria 453/98. 

* Elaborar e revisar as tabelas de exposição (técnicas de exames) para cada equipamento de raios-X do serviço. 

*Orientar e supervisionar as atividades da equipe no que se refere às técnicas e procedimentos radiológicos. 

* Assegurar que sejam feitos os assentamentos dos procedimentos radiológicos, requeridos na Portaria 453/98. 

 

___/___/___         ____________________________________________________  

Data     Assinatura 

 

 


