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ROTEIRO DE AUTOINSPEÇÃO PARA ATIVIDADES:
COD_CNAE DENONINAÇÃO ATIVIDADE

9603-3/01 Gestão e manutenção de cemitérios

9603-3/02 Serviços de cremação

9603-3/03 Serviços de sepultamento

9603-3/04 Serviços de funerárias

9603-3/99 Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente

ITEM DESCRIÇÃO S N NA
INFRAESTRUTURA 

1
Possui equipamentos, móveis e utensílios, em 
bom estado de conservação e higienização? 

2

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

3

O estabelecimento possui sala de recepção para o 
público, dotada de filtro e/ou bebedouro de água 
potável?

4

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

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 está livre de pragas, insetos, 
roedores e de condições que propiciem abrigo e 
criatório de animais prejudiciais à saúde, em 
especial os mosquitos transmissores de 
DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA, FEBRE 
AMARELA?

PROCEDIMENTO

7
É respeitada a proibição de se manter cadáveres 
nas dependências do estabelecimento?

DOCUMENTAÇÃO

8
O Alvará Sanitário está afixado em local visível ao 
público?

9

Possui o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO)?

10

Existe registro da operação de higienização do 
reservatório de água na frequência 
recomendada? (no mínimo a cada seis meses) 

11

É realizado controle químico (desinsetização e 
desratização) expedido por empresa 
especializada, com A.A.S.(Alvará de Autorização 
Sanitária) válido?

12
Existe registro de treinamentos de atualização 
realizados?



TABAGISMO
13 Possui placa indicativa da proibição de fumar?

14
É Respeitada a proibição de fumar dentro e no 
entorno do estabelecimento?

LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA:

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

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.

RES SES/MG nº 4798/2015: Institui Regulamento Técnico que disciplina as condições mínimas 
para instalação, funcionamento e licenciamento de estabelecimentos prestadores de serviços 
funerários e congêneres, públicos ou privados, no Estado de Minas Gerais.
Lei Estadual 12903/98: Define medidas para combater o tabagismo no estado e proibe o uso do 
cigarro e similares nos locais que menciona.


