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ITEM DESCRIÇÃO S N NA
INFRAESTRUTURA 

1

Estabelecimento encontra-se em boas 
condições de higiene e conservação, sem 
rachaduras e ou infiltrações?

2

O estabelecimento possui iluminação e 
ventilação eficientes, sejam naturais e ou 
artificiais?

3

Possui pisos, paredes, revestimentos e 
divisórias, feitos de materiais resistentes, lisos, 
laváveis, impermeáveis e íntegros?

4

Possui teto liso de material resistente, pintado 
na cor clara e livre de goteiras, infiltrações ou 
descascamentos?

5

As instalações sanitárias possuem lavatório 
provido de sabonete líquido, toalhas de papel 
ou outro sistema seguro para secagem de mãos 
e lixeira sem acionamento manual?

6

O estabelecimento é acessível aos portadores 
de deficiência física ou com mobilidade 
reduzida?

7
Possui equipamentos, móveis e utensílios, em 
bom estado de conservação e higienização? 

8

Em caso de existência de aparelhos de ar 
condicionado, é realizada a limpeza e 
manutenção  dos filtros?

9 Possui Lensômetro?
10 Possui Pupilômetro?
11 Possui alicates e chaves?
12 Possui Gabarito?
13 Possui Transferidores para marcação de lentes?
14 Possui Régua ou Escala?
15 Possui Especímetro?
16 Possui Ventilete ou Aquecedor?

PRODUTOS

17
Todos os produtos estão rigorosamente dentro 
do prazo de validade?

18

Todos os produtos químicos utilizados possuem 
registro na ANVISA/M.S. e instruções de uso em 
português e armazenados em local adequado?

PROCEDIMENTOS

19

O estabelecimento respeita a proibição que 
VEDA possuir consultório médico em suas 
dependências ou em qualquer outro local?



20

O estabelecimento respeita a proibição de afixar 
propaganda, cartazes, cartões ou indicar 
médicos oftalmologistas, clínicas e consultórios 
para consultas médicas gratuitas ou com 
redução de preço?

21

O estabelecimento não utiliza equipamentos/ 
instrumentos e outros aparelhos com fins de 
exames de diagnóstico?

22
O estabelecimento vende lentes de grau 
somente com a prescrição médica?

DOCUMENTAÇÃO 

23

Existe livro de registro e/ou sistema 
informatizado, devidamente autenticado no 
órgão sanitário, para transcrição diária de 
receitas prescritas pelo médico oftalmologista?

24

As prescrições médicas aviadas possuem o 
carimbo do estabelecimento óptico contendo o 
nome do Responsável Técnico?

TABAGISMO

25
É Respeitada a proibição de fumar dentro e no 
entorno do estabelecimento?

26 Possui placa indicativa da proibição de fumar?
LEGISLAÇÃO DE REFERENCIA:

Lei Municipal 7031/96: Dispõe sobre a normatização complementar dos procedimentos relativos 
à saúde pelo Código Sanitário Municipal e dá outras providências.

Lei Estadual 13317/99: Código de Saúde do Estado de Minas Gerais

Decreto Federal 77052/76: Dispõe sobre a fiscalização sanitária das condições de exercício de 
profissões e ocupações técnicas e auxiliares, relacionadas diretamente com a saúde.

Decreto Municipal 5616/87: Aprova o regulamento a que se refere o artigo 24 da lei nº 4.323, de 
13 de janeiro de 1986, que dispõe sobre inspeção e fiscalização sanitária municipal.
Decreto Federal 8262/14: Altera o Decreto nº 2.018, de 1º de outubro de 1996, que regulamenta 
a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996.
Resolução SES 154/95: Regulamenta o licenciamento de estabelecimentos óticos e dá outras 
providências.


