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CNAE ATIVIDADE
4684-2-99 COMÉRCIO DE GASES MEDICINAIS

Estabelecimento:
Representante Legal:
Responsável Técnico:
CNPJ/CPF:
Fone: e-mail:

Legenda:
S – Sim;
N – Não;
NA – Não se aplica à atividade desenvolvida;
CF – Conformidade (a ser preenchido pelo fiscal no momento da inspeção).

ITENS NECESSÁRIOS S N NA CF ENQUADRAMENTO LEGAL
1.1 Adquiri os produtos somente de fornecedores
qualificados que fornecem Laudo técnico do Lote
de produto que está sendo adquirido?

Art. 12 e 25 da Lei Est. 6320/83

1.2 O Laudo técnico possui informações como
parâmetros de qualidade, cuidados no
armazenamento, instruções para uso e manuseio?

Art. 13.6 da RDC 09 de
04/03/2010

1.3 O Laudo técnico está assinado pelo
Responsável Técnico legalmente habilitado?

Art. 13.6 da RDC 09 de
04/03/2010

1.4 Cópia deste Laudo técnico deve estar
disponível para conferência das autoridades
sanitárias e deve ser arquivado pelo prazo mínimo
de um ano, a contar da data de vencimento do
produto.

Art. 13.6 da RDC 09 de
04/03/2010

1.5 Na nota fiscal deve ser registrado o número do
lote correspondente, de forma a possibilitar a
rastreabilidade de cada lote do gás medicinal
entregue ao cliente.

Art. 13.8 da RDC 09 de
04/03/2010

1.6 Confere na entrega a integridade dos cilindros
e lacre de válvula?

Art. 12 e 25 da Lei Est. 6320/83

1.7 Confere na entrega as marcações e selos
necessários para os cilindros de gases medicinais?

Art. 12 e 25 da Lei Est. 6320/83

1.8 Confere na entrega as cores dos cilindros
correspondentes a cada tipo de gás medicinal?

Art. 12 e 25 da Lei Est. 6320/83

1.9 O estabelecimento está ligado à rede pública
de abastecimento de água?

Art. 58 do Decreto Estadual nº
1846/2018

1.10 O estabelecimento está ligado à rede pública
coletora de esgotamento sanitário?

Art. 45 da Lei Federal
11.445/2007
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OBS:
1.– Autoridade de Saúde, no exercício de suas atribuições, poderá exigir além dos itens relacionados neste
roteiro, outros que se fizerem necessários para garantia da Saúde Pública, bem como que constam em
normas aplicáveis ao caso;

2.– Este roteiro poderá ser revisto, sempre que necessário, de acordo com as determinações da Autoridade
de Saúde.

Data do preenchimento do Roteiro de Auto Inspeção: _____/______/________.
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AUTODECLARAÇÃO

Declaro estar ciente das normas sanitárias vigentes para a atividade pretendida e me comprometo ao
cumprimento das mesmas, assegurando a qualidade dos produtos e/ou serviços oferecidos. Declaro ainda,
que as informações aqui prestadas são expressão da verdade e que o preenchimento deste roteiro com
informações falsas constitui infração sanitária, estando sujeito às sanções cabíveis.

_____________________________________________
Assinatura Representante Legal

________________________
CPF

_____________________________________________
Assinatura Responsável Técnico

_______________
Nº de inscrição do respectivo Conselho de Classe


