PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Produtos de Interesse à Saúde - Passo a Passo para
Solicitação de Alvará Inicial
A documentação deve ser enviada em meio digital, no formato PDF legível. Não serão aceitos
documentos em outro formato. Os documentos básicos (do 1 ao 4) deverão ser enviados em um
único arquivo (PDF) denominado “Documentos Básicos” e os demais documentos em outro único
arquivo (PDF) denominado “Documentos Específicos”, para o e-mail
alvarasaude@sms.prefpoa.com.br, tendo como assunto (do e-mail) Alvará inicial + ramo de
atividade. O tamanho máximo dos anexos deve ser de 14Mb.
O e-mail alvarasaude@sms.prefpoa.com.br é exclusivo para envio de documentos.
Os documentos devem ser digitalizados diretamente dos originais e não de cópias.
Atenção: não serão aceitos arquivos em imagem ou fotos.
O requerente deverá manter a disposição da vigilância todos os documentos que foram
digitalizados para o caso de vistoria e de fiscalização, em atendimento a legislação vigente.
Será enviado e-mail com link de acesso ao seu Processo Administrativo do Sistema Eletrônico de
Informações da Prefeitura de Porto Alegre para acompanhamento do seu requerimento.
No mesmo link o requerente poderá imprimir o alvará, que ficará disponível durante a sua
vigência. O documento deverá ser mantido em lugar bem visível no estabelecimento, em
atendimento a legislação vigente.
Documentos Básicos:
1. Requerimento Alvará de Saúde, devidamente preenchido e assinado
(requerimento_alvara_de_saude_sei__s-833 - disponível para download na Carta de Serviços da
Prefeitura Municipal de Porto Alegre);
2. Contrato Social ou Estatuto ou Ata ou Requerimento de Empresário ou Declaração de Firma
Individual;
3. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, atualizado, constando o ramo desejado. Acesse
o comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp;
4. Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico (SMDE), atualizado, constando o ramo desejado.
Documentos específicos:
As listas de documentos específicos estão disponíveis para download na Carta de Serviços da
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, conforme segue:
•

Armazenadora de Medicamentos (Arquivo: alvara_inicial_armaz_medicamentos__matriz)

•

Distribuidora de Correlatos + Transporte (Arquivo: alvara_inicial_dist_correlatos_e_transporte)

•

Aquisição de retinoides (Arquivo: aquisicao_retinoides)

•

Controle de Pragas (Arquivo: alvara_inicial_controle_de_pragas)

•

Distribuidora Correlatos (Arquivo: alvara_inicial_dist_correlatos)
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•

Distribuidora Cosméticos – Matriz (Arquivo: alvara_inicial_dist_cosmeticos___matriz)

•

Distribuidora Cosméticos – Filial (Arquivo: alvara_inicial_dist_cosmeticos__filial)

•

Distribuidora, Fracionadora e Importadora de Insumos Farmacêuticos (Arquivo:
alvara_inicial_importadora,_distribuidora_e__fracionadorade_insumos)

•

Distribuidora Medicamentos – Matriz (Arquivo: alvara_inicial_dist_medicamentos__matriz)

•

Distribuidora Medicamentos – Filial (Arquivo: alvara_inicial_dist_saneantes_filial_)

•

Autorização Especial - distribuidora de medicamentos (Arquivo:
autorizacao_especial_(ae)_dist_medicamentos)

•

Distribuidora Saneantes – Matriz (Arquivo: alvara_inicial_dist_saneantes__matriz)

•

Distribuidora Saneantes – Filial (Arquivo: alvara_inicial_dist_saneantes_filial_)

•

Drogaria (Arquivo: alvara_inicial_drogaria)

•

Farmácia (Arquivo: alvara_inicial_farmacia)

•

Autorização Especial – farmácia (Arquivo: autorizacao_especial_(ae)_farmacia)

•

Farmácia Hospitalar (Arquivo: alvara_inicial_farmacia_hospitalar)

•

Importadora Cosméticos (Arquivo: alvara_inicial_importadora_cosmeticos)

•

Importadora Medicamentos (Arquivo: alvara_inicial_importadora_de_medicamentos)

•

Importadora Saneantes (Arquivo: alvara_inicial_importadora_saneantes)

•

Indústria Cosméticos (Arquivo: alvara_inicial_industria_de_cosmeticos)

•

Indústria Saneantes (Arquivo: alvara_inicial_industria_de_saneantes)

•

Ortopedia Técnica (Arquivo: alvara_inicial_ortopedia_tecnica)

•

Transporte Correlatos (Arquivo: alvara_inicial_trans__correlatos_)

•

Transporte Cosméticos – Matriz (Arquivo: alvara_inicial_trans__cosmeticos__matriz_)

•

Transporte Cosméticos – Filial (Arquivo: alvara_inicial_trans__cosmeticos__filial_)

•

Transporte Medicamentos – Matriz (Arquivo: alvara_inicial_trans__medicamentos__matriz)

•

Transporte Medicamentos – Filial (Arquivo: alvara_inicial_trans__medicamentos__filial)

•

Autorização Especial - transportadora de medicamentos (Arquivo:
autorizacao_especial_(ae)_trans_medicamentos)

•

Transporte Saneantes – Matriz (Arquivo: alvara_inicial_trans__saneantes_matriz_)

•

Transporte Saneantes – Filial (Arquivo: alvara_inicial_trans__saneantes__filial_)
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