
Inspeção Sanitária 



Agenda 
• Objetivo 
• Acesso ao Módulo 
• Criando um Novo Relatório de Inspeção 
• Pesquisando um Relatório 
• Editando um Relatório 



Objetivo 
• Oferecer um processo automatizado 
• Evitar retrabalho no preenchimento de 

dados 
• Facilitar o acesso ao histórico de inspeções 

realizadas 
• Padronizar os documentos para todos os 

níveis 
• Compartilhar os dados com agilidade entre 

todos os níveis 



Acesso ao Módulo 
Clique na aba “atividades técnicas” e depois em “relatório 
de inspeção” 



Tela Inicial do Módulo  
Vamos começar inserindo uma nova inspeção sanitária. Clique no 
botão “novo” 



Selecionar Pessoa Jurídica/Física 
Para Selecionar insira os dados para pesquisa (CNPJ, CPF, Razão 
Social ou  Nome Fantasia e município da empresa) e clique em 
pesquisar. 



Uma listagem que corresponde com sua pesquisa irá 
surgir, clique na linha da pessoa jurídica/física que deseja 
selecionar. 



Preencha os campos do cadastro corretamente (os campos podem 
variar de acordo com a natureza da inspeção selecionada) e clique 
no botão “salvar”. 



A “natureza da inspeção” poderá ser uma: 

• rotina 
• solicitação 
• denúncia outros órgãos 
• denúncia meio de comunicação 
• denúncia ministério público 
• denúncia ministério público do trabalho 

 
 



A criação de alvarás somente será possível se na opção “natureza 
da inspeção” for selecionado uma “solicitação de serviço”. Ao 
selecionar uma solicitação será necessário indicar o número de 
processo referente a mesma. 



Uma mensagem de sucesso deverá aparecer na tela. 



Agora vamos entender melhor as outras abas do cadastro. 



Equipes 
Aqui vamos inserir uma pessoa contratada. No painel “pessoas 
contratadas” clique em “inserir pessoa”. 



Digite o nome da pessoa e sua função e clique em adicionar. 



O registro adicionado deverá aparecer no painel. 
Vamos também aprender a utilizar os painéis de “equipe inspeção” e “equipe elaboração”, a 
inserção é exatamente a mesma nestes dois casos, portanto exibiremos apenas a inserção 
no painel “equipe inspeção”. Clique no botão inserir fiscal. 



Insira os dados de pesquisa, clique no botão pesquisar e então clique na pessoa 
na qual deseja selecionar. 



O registro deverá aparecer no respectivo painel. Caso queira excluir algum 
registro basta clicar nos botões vermelhos indicados pelas setas. 



Parecer / Situação Encontrada - Informações  
 

• Objetivo  
 – Permite informar o parecer para cada situação 
 encontrada de uma determinada inspeção, podendo 
 haver uma ou mais situações encontradas / pareceres 
 para a mesma inspeção. 



 
 
 
 
 
 
Parecer / Situação Encontrada - Informações  
• Tipos de parecer 
 – Podem haver 3 tipos de parecer:  

  • Pendente – Situação encontrada com aspectos pendentes  
  • Indeferido – Situação encontrada com aspectos errados  
  • Deferido  
 – Situação encontrada com todos aspectos corretos 
 – Não é possível ter mais de 1 parecer do mesmo tipo;  
 – Enquanto o último parecer for Deferido ou Indeferido não é possível 

incluir  outros pareceres;  
 – Parecer Deferido é necessário para concluir uma Solicitação de Serviço;  

 – Parecer Pendente possibilita realizar mais inspeções “Reinspeções”, 
 informando a nova situação no mesmo relatório. 



Cadastro de Parecer / Situação Encontrada 
Selecione o parecer e a data, insira a situação encontrada e clique em 
“salvar/adicionar parecer”. 

 



Uma mensagem de sucesso deverá aparecer. 
 



Anexos e Documentos 
Os formados aceitos são JPG, PNG, GIF e PDF. Para adicionar um anexo clique em 
escolher arquivo. 



Selecione o arquivo no seu computador e clique em abrir. 



Clique em enviar para salvar o arquivo. 



Por fim uma mensagem de sucesso deverá aparecer na tela. Caso queira excluir um 
arquivo basta clicar no botão vermelho indicado pela seta. 



Para voltar para a tela de listagem de inspeções clique em fechar. 



Na tela de listagem preencha os campos de busca, clique em pesquisar e depois 
selecione a inspeção desejada. 



Na tela de edição você pode alterar os dados da inspeção (alguns dados não são 
liberados para edição), caso queira salvar as alterações, inserir uma nova inspeção ou 
imprimir a solicitação atual, clique nas opções abaixo.   



Agora vamos visualizar o relatório de inspeção sanitária. Clique em fechar.  



Clique em “visualizar”   



Preencha os dados de busca e clique em “visualizar”. 
Caso não haja dados relacionados ao período de busca, a mensagem “Sem dados para 
exibir. Verifique se os dados inseridos estão corretos” irá aparecer na tela. 


