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COMUNIDADE TERAPÊUTICA 

 

Comunidades Terapêuticas são estabelecimentos de assistência e saúde, visando à reabilitação 

psicossocial, a reintegração à família e o retorno ao convívio social, dos dependentes de substâncias 

psicoativas, em situação de vulnerabilidade social, para ambos os sexos. 
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I. Lista de documentos específicos: 
1.  Termo de Responsabilidade padrão (da CGVS) devidamente assinado pelo responsável 

técnico, que deve ser profissional com nível superior, disponível na página da CGVS; 
2.  Relação das atividades a serem desenvolvidas no estabelecimento; 
3.  Listagem dos profissionais (nome, função, atividade e horário de trabalho e registro em 

Conselho, quando for o caso); 
4.  Roteiro de autoinspeção preenchido, assinado e datado pelo RT, disponível na página da 

CGVS; 
5.  Contrato com Empresa de recolhimento de resíduos de saúde, atualizado e licenciado pelo 

órgão ambiental (FEPAM/SMAM) e cópia do Alvará de Saúde da empresa; 
6.  Certificado de limpeza do reservatório de água emitido por empresa cadastrada na 

CGVS/ÁGUAS, atualizado; 
7.  Comprovante de desinsetização e desratização (anual), emitido por empresa licenciada; 
8.  Descrição da rotina de limpeza dos aparelhos de ar condicionado (Laudo de Manutenção e 

Limpeza); 
9.  Formulário de Informação das atividades a serem desenvolvidas no estabelecimento 

preenchido, assinado e datado pelo RT disponível na página da CGVS; 
10.  Comprovante de adequação do prédio ao PPCI – Plano de Prevenção e Combate a Incêndio; 
11.  Plano de evacuação do prédio em caso de sinistro; 
12.  Descrição dos procedimentos de higienização do ambiente e de superfícies; 

13.  Layout básico do estabelecimento. 

 
II. Informações adicionais: 

O serviço deverá manter a disposição da vigilância todos os documentos que porventura possam 
ser solicitados em vistoria, de acordo com a legislação vigente (ver roteiros de inspeção 
específicos das atividades exercidas). 


