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Missão 

     Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde além de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, 

incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 

da saúde.  
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Articulações 
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ORGANOGRAMA 
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Principais Demandas 

Vistorias para concessão e revalidação de Alvará Sanitário; 

5896 processos protocolados em 2016 

Vistorias para atendimento de denúncias; 

4385 denúncias recebidas em 2016 

Vistorias para atendimento de outras organizações públicas (ex.:Ministério 

Público); 

Vistorias em eventos; 

519 processos protocolados em 2016 

Busca ativa de estabelecimentos funcionando sem Alvará Sanitário; 

Elaboração e revisão de legislações. 



Concessões de Alvará 

Sanitário 
Responsável pelo estabelecimento preenche requerimento e Roteiro de 

Auto-Inspeção 

Responsável pelo estabelecimento ou representante protocola processo de 

solicitação de Alvará Sanitário no Pró-Cidadão 

Pró-Cidadão encaminha processo para Protocolo da Vigilância Sanitária 

Protocolo da VISA encaminha processo para fiscal responsável pela área 

Fiscal analisa os documentos do processo 

defere por inspeção documental OU realiza vistoria presencial 

Fiscal defere o Alvará Sanitário e encaminha para o Protocolo VISA 

Protocolo VISA encaminha o processo para Pró-Cidadão 

Responsável pelo estabelecimento ou representante retira o Alvará 

Sanitário. 



Por que um Alvará Sanitário 

pode ser deferido já vencido? 

A primeira vistoria presencial demorou para ser realizada; 

O responsável pelo estabelecimento demorou para cumprir as exigências 

essenciais para deferimento do Alvará Sanitário; 

O responsável pelo estabelecimento não solicitou Alvará Sanitário no(s) 

ano(s) anterior(es); 

O responsável pelo estabelecimento não solicitou Baixa do Alvará Sanitário 

quando ficou sem trabalhar naquele local por determinado tempo. 



O que fazer? 

O responsável pelo estabelecimento deve solicitar renovação do seu Alvará 

Sanitário já vencido e realizar o pagamento de taxas a todos os anos em que 

o Alvará não foi renovado. 

 



Onde encontrar informações sobre 

cada atividade regulada? 

www.pmf.sc.gov.br 

Digitar 

atividade 

Ex.: Lanchonete 



Download do Roteiro de Auto-

Inspeção 

Onde encontrar informações sobre 

cada atividade regulada? 



OBRIGADA! 

Vigilância em Saúde – S.M.S. – P.M.F. 

Av. Henrique Silva Fontes, 6100 – Trindade 

Tel: 32123913 (Gerência) 39520117 (Luiza) 

Email: gervisafloripa@gmail.com luizamoritzage@gmail.com 
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