
 
LISTA DE DOCUMENTOS COMUM A TODOS OS ESTABELECIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Requerimento  Documentos 

Segunda via de 
documentos  

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Pedido da empresa relacionando o documento 
Taxa de requerimento 

Cancelamento da 
Licença / Desativação 

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Comprovante de baixa da firma na prefeitura 
Taxa de requerimento 

Cópia de processo 
administrativo 
sanitário.  

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Procuração, quando for solicitado pelo advogado ou procurador da 
empresa. 
Taxa de requerimento 

Análise de projeto 
arquitetônico  
 

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Formulário de análise de projeto arquitetônico 
ART devidamente recolhida no Conselho 
Memorial Descritivo com Projeto arquitetônico completo em 2 vias 
incluindo o layout das instalações)  
Relatório técnico com as atividades a serem desenvolvidas 
Taxa de requerimento 

Defesa ou recurso em 
processo 
administrativo  

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Apresentar a procuração, quando for solicitado pelo advogado da 
empresa  
Recurso ou Defesa escrita e apresentadas pelo proprietário e /ou 
advogado 
Taxa de requerimento 

Venda de retinóicos Petição em forma de ofício, subscrita pelo responsável técnico 
contendo a relação dos medicamentos, apresentação (concentração 
e forma farmacêutica), quantidades estimadas mensalmente e a 
justificativa de uso ou a venda.  
Certificado de Regularidade Técnica emitida pelo CRF/MT;  
Licença Sanitária/Alvará Sanitário atualizado;  
C.N.P.J;  
Cadastro conforme modelo da VISA; 
Taxa de requerimento 

Uso de Misoprostol Petição em forma de ofício, subscrita pelo responsável técnico, 
contendo a relação dos medicamentos e as quantidades estimadas e 
a justificativa para uso. 
Certificado de Regularidade Técnica emitida pelo CRF/MT ou 
CRM/MT  
Licença Sanitária/Alvará Sanitário atualizado;  
C.N.P.J;  
Cadastro conforme modelo da VISA;  
Taxa de requerimento 
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Razão Social  Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
CNPJ ou CPF,  
Alvará de localização e funcionamento  
Contrato social 
Taxa de requerimento 

Incorporação/ 
Fusão/Cisão/ 
Sucessão 
 

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Comprovante de baixa da firma na junta comercial e receita estadual 
CNPJ e quando for o caso CPF  
Contrato social  
Documentação que registra a operação, indicando as transações que 
ocorreram   
Taxa de requerimento 

Baixa de 
responsabilidade 
técnica 

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária. 
Obs.: para Drogarias/Farmácias de Manipulação/Distribuidoras: 
Certificado de Escrituração Digital e Relatório Impresso do Inventario 
(SNGPC). 
Farmácias hospitalares:Relação dos Medicamentos em Estoque; 
Taxa de requerimento 

Assunção de 
Responsabilidade 
técnica  

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Certificado do Conselho de Classe do Responsável 
Taxa de requerimento 

Ampliação / 
Redução de 
atividade ou 
Categoria de 
produtos 

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Documento relacionando quais as atividades a serem ampliadas ou 
reduzidas 
Obs: o estabelecimento poderá ser notificado a apresentar novos 
documentos. 
Taxa de requerimento 

Responsabilidade 
legal  
 

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
CNPJ e quando for o caso CPF 
Contrato social 
Taxa de requerimento 

Endereço  
 

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
CNPJ,  
Alvará de localização alterado 
Contrato Social alterado 
Obs: o novo estabelecimento deverá atender quando for o caso com 
a apresentação de planta baixa aprovado pela VISA 

 


