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Objetivo do SISVISA

Permitir através de um sistema de informações, melhoria na atenção integrada ao 
cidadão, contribuir para agilidade no atendimento e facilitar a capacidade dos gestores 
para monitorar, avaliar e planejar ações sanitárias associadas ao exercício de 
Atividades Econômicas de interesse da Vigilância Sanitária na Cidade do Rio de 
Janeiro.
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CARIOCA DIGITAL 

Credenciamento
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Carioca Digital - http://carioca.rio.rj.gov.br/

http://carioca.rio.rj.gov.br/


5

Carioca Digital - instruções iniciais para cadastramento
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Carioca Digital - instruções iniciais para cadastramento
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Carioca Digital - instruções iniciais para cadastramento
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Importante:
Se requerente 
for Pessoa 
Jurídica 
(empresa) no 
1º acesso deve 
ser realizada a 
vinculação do 
CNPJ ao CPF do 
Requerente 
(Representante 
Legal).

CPF
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Informar o CNPJ para cadastramento e clicar 
“OK”. A informação será validada na Receita 
Federal e se estiver tudo certo, aparecerá na 
aba “Sou proprietário” a razão social e o CNPJ 
vinculado.

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 



12

CARIOCA DIGITAL 

Roteiro para criação da 
Procuração Eletrônica
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1- O representante legal do CNPJ do estabelecimento deverá se logar no Carioca e cadastrar 

sua empresa (acessar menu Empresas e informar o CNPJ no campo da lateral esquerda)

2- A empresa cadastrada será apresentada na lateral esquerda, em seguida o representante 

legal deverá clicar na aba Represento e na empresa listada, conforme a figura abaixo.
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3- O formulário para cadastro de procurador será apresentado e o representante deverá 

informar o CPF do procurador, o período de vigência da procuração e as funcionalidades para 

as quais a procuração é válida no Carioca, no caso "Licenciamento da Vigilância Sanitária".
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4- O procurador receberá um email informando sobre o convite para assumir a procuração
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5- Ao clicar no link, se cadastrar e logar no Carioca ele visualizará a notificação sobre o 

convite no canto superior direito da tela e deverá clicar nela:
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6- Será apresentada a tela informando os detalhes do convite da procuração e solicitando 

que o procurador aceite ou recuse o convite.



18

7- Após aceitar o convite o procurador poderá utilizar a funcionalidade da Auto Declaração 

para o CNPJ representado, enquanto a procuração estiver vigente.
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8-Página da Autodeclaração do SISVISA no Carioca Digital habilitada para envio de 

requerimentos a partir do “procurador”



Atenção – Lembretes – Inscrições Municipais associado a CNPJ (Pessoa Jurídica)

Somente o Representante Legal da empresa perante a Receita Federal e demais 
pessoas que sejam autorizadas pelo mesmo através da Procuração Eletrônica do 
Carioca Digital, estarão aptos a solicitar o requerimento de licenciamento sanitário 
por Autodeclaração. 

Importante lembrar que depois de aprovada a Procuração Eletrônica deve ser 
retornar para a página do Licenciamento Sanitário da Vigilância Sanitária para 
acessar o CNPJ do Estabelecimento , identificar a Inscrição Municipal e desta forma 
habilitar as funcionalidades do SISVISA para Autodeclaração. 
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Caso ocorra problema de acesso ou credenciamento no Carioca Digital

Encaminhar e-mail para a Superintendência de Educação, 
Comunicação e Inovação em Vigilância Sanitária: 

nes.subvisa@gmail.com

É importante enviar as informações associadas ao requerente: Nome, CPF, CNPJ, 
Razão Social, quando for o caso.  Anexar print da tela onde ocorre o problema e/ou 
tela onde é apresentada a mensagem de erro para agilizar o entendimento da 
situação e reprodução da mesma pela equipe técnica responsável. 
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SISVISA – Autodeclaração 

Integração com Carioca Digital
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Carioca Digital - instruções iniciais para cadastramento

Selecionar o CPF/CNPJ do 
estabelecimento para o 
qual se deseja a Licença 
Sanitária. Serão listadas 
todas as Inscrições 
Municipais relacionadas ao 
CPF/CNPJ informado.

O requerente deverá 
escolher a Inscrição 
Municipal para a qual 
deseja a Licença Sanitária.

123.124.124-11

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

123456
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123.124.124-11

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

123456

SISVISA – Quadro O que eu posso fazer

A partir da seleção da 
Inscrição Municipal, 
O SISVISA irá obter as 
informações do 
Estabelecimento, validar 
o canal de 
licenciamento associado 
as atividades 
econômicas vinculadas 
e habilitar 
funcionalidades 
disponíveis no quadro 
“O que eu posso fazer”.
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SISVISA – funcionalidades que poderão ser habilitadas - exemplos

Resumo das 
informações do 
Requerente

Número do Processo 
SICOP (Protocolo)

Chamada para 
Visualizar Histórico 
de Requerimentos.

123.124.124-11

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

123456
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SISVISA – funcionalidades que poderão ser habilitadas - exemplos

Área de mensagens

123.124.124-11

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

123456
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SISVISA – funcionalidades que poderão ser habilitadas - exemplos

Carrinho de compras que 
mostra a evolução da 
situação requerimento.

123.124.124-11

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

123456
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SISVISA – funcionalidades que poderão ser habilitadas - exemplos

O que eu posso fazer:

Funcionalidades 
habilitadas para uso 
pelo SISVISA

123.124.124-11

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

123456
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• Se associada a Inscrição Municipal do Estabelecimento só houver 
atividade(s) econômica(s) classificada(s) com canal de 
licenciamento “Simplificado” ou “Licenciamento com Inspeção” 
não serão habilitadas funcionalidades no quadro “O que eu posso 
fazer” (Atividades econômicas inibidas para petição eletrônica 
neste momento). Na próxima versão do SISVISA estes canais de 
licenciamento serão habilitados para envio de requerimentos de 
licenciamento. 

• Uma mensagem informativa será apresentada na área do Carioca 
Digital – Pendências (mensagens). 

• Estabelecimentos que estejam “Inativos” de acordo com situação 
da Inscrição Municipal não serão habilitados para realizar 
requerimento de licenciamento sanitário por Autodeclaração.

SISVISA – Não habilitação da Autodeclaração
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SISVISA – Não habilitação da Autodeclaração

Mensagem:

Inscrição Municipal com Atividades econômicas classificadas 
como canal de licenciamento “Licenciamento com Inspeção”

123.124.124-11

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

123456
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SISVISA – Não habilitação da Autodeclaração

Mensagem:

Inscrição Municipal com Atividades econômicas classificadas 
como canal de licenciamento “Simplificado”

123.124.124-11

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

123456
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SISVISA – Não habilitação da Autodeclaração

123.124.124-11

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

123456

Caso estabelecimento esteja “Inativo” na base do 
SISVISA, a Autodeclaração não será habilitada.

As situações abaixo da Inscrição Municipal no SINAE (SMF), 
inativam o Estabelecimento no SISVISA:

- 6,28,36,40,41 OU 42 -> "INSCRICAO BAIXADA"
- 45 -> "INSC CANCELADA POR BAIXA NA RFB"
- 23 -> "INSC SUSPENSA DE OFICIO"
- 44 -> "INSC SUSP POR BAIXA RFB"
- 10 -> "INSC BAIXA ISS"
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SISVISA – Funcionalidades do SISVISA área “O que eu posso fazer”

Nova Licença Sanitária por 
Autodeclaração Online

Atualizar dias e horário de funcionamento

Continuar processo de requerimento de 
licenciamento por Autodeclaração

10 
dias

Acompanhar o estágio do requerimento 
enviado (carrinho de compras)

Solucionar exigências
30 

dias

Consultar motivos de indeferimento do 
requerimento

Visualizar e emitir a licença 
sanitária provisória

Consultar histórico de 
requerimentos

10 
dias
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Início

Nova Licença 
Sanitária por 

Autodeclaração 
Online

Novo ou 

Em 
preenchimento

Continuar 
Processo de Nova 
Licença Sanitária 

por 
Autodeclaração 

Online

Alterar Dias e 
Horários de 

Funcionamento 
do 

Estabelecimento

Enviado

Alterar Dias e 
Horários de 

Funcionamento 
do 

Estabelecimento

Em análise

Alterar Dias e 
Horários de 

Funcionamento 
do 

Estabelecimento

Em Exigências

Solucionar 
Exigências

Alterar Dias e 
Horários de 

Funcionamento 
do 

Estabelecimento

Indeferido

Verificar Motivo 
do indeferimento

Alterar Dias e 
Horários de 

Funcionamento 
do 

Estabelecimento

Deferido

Visualizar Licença 
Sanitária 

Provisória

Alterar Dias e 
Horários de 

Funcionamento 
do 

Estabelecimento

Nova Licença 
Sanitária por 

Autodeclaração 
Online

SISVISA – Situação do requerimento x funcionalidades habilitadas
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Nova Licença Sanitária por Autodeclaração 
Online
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• Acessar o Portal Carioca Digital com as credenciais previamente definidas.
• Informar o CPF/CNPJ do estabelecimento para o qual se deseja a Licença 

Sanitária. Serão listadas todas as Inscrições Municipais relacionadas ao 
CPF/CNPJ informados.

• O requerente deverá escolher a Inscrição Municipal para a qual deseja a 
Licença Sanitária. Serão apresentadas as informações referentes à Inscrição 
Municipal.

• São disponibilizadas as funcionalidades que o requerente poderá executar no 
SISVISA através do Portal Carioca Digital.

• O Requerente deverá selecionar a funcionalidade “Nova Licença Sanitária por 
Autodeclaração Online”.

Cadastrar Novo requerimento de licenciamento Autodeclaração
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Cadastrar Novo requerimento de licenciamento Autodeclaração

Ao selecionar a funcionalidade, 
será apresentada a tela abaixo, 
com as informações recuperadas 
do SINAE e a mensagem relativa 
ao prazo para o envio do 
requerimento. Nessa tela, a 
única informação possível de 
atualização é a “Área Útil (TIS) 
m2”.

Prazo para envio do requerimento
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Cadastrar Novo requerimento de licenciamento Autodeclaração

Serão apresentadas, para seleção 
do Requerente, os dias e 
horários de funcionamento do 
estabelecimento. É obrigatória a 
seleção dessas informações.

Prazo para envio do requerimento
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Cadastrar Novo requerimento de licenciamento Autodeclaração

Serão listadas todas as 
Atividades Econômicas 
associadas à Inscrição Municipal 
informada.

As atividades econômicas foram 
classificadas pela Vigilância 
Sanitária em relação a: 
segmento, risco e canal de 
licenciamento.

Prazo para envio do requerimento
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Cadastrar Novo requerimento de licenciamento Autodeclaração

Não será permitido escolher 
Atividades Econômicas cujo canal 
de licenciamento seja:  
“Licenciamento Com inspeção” 
ou Atividades Econômicas ainda 
não classificadas pela SUBVISA.

Para selecionar uma Atividade 
Econômica cujo canal de 
licenciamento seja 
“Simplificado” será necessário 
selecionar também uma 
Atividade Econômica de 
Licenciamento Autodeclaração.
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Cadastrar Novo requerimento de licenciamento Autodeclaração

Será apresentado o Roteiro de 
Auto inspeção criado a partir das 
Atividades Econômicas 
selecionadas. 
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Perguntas do Roteiro 

Perguntas: Sim, Não , Não de aplica com 
Anexo. 
Se responder “Sim” será obrigatório 
anexar documento, arquivo.

Perguntas: Sim, Não , Não de aplica. 

Informar valor, quantidade, texto.

Observação: o tamanho máximo para cada arquivo anexado é de 2 Megabytes.
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Perguntas do Roteiro 

Ao clicar no botão ao lado esquerdo da pergunta, será apresentada uma 
dica, orientação sobre o enunciado.
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Perguntas do Roteiro 

Se cor do botão estiver azul indica que a pergunta já foi preenchida.
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Cadastrar Novo requerimento de licenciamento Autodeclaração

Ao clicar no botão “Salvar”, as 
informações serão cadastradas e o 
Requerimento ficará disponível para o 
Requerente fazer alterações, como por 
exemplo: Área útil, Atividades 
Econômicas, respostas do Roteiro de Auto 
inspeção e os Dias e Horários de 
funcionamento do estabelecimento. O 
prazo para o envio é mantido, conforme 
mostrado na tela.

Prazo para envio do requerimento



50

Cadastrar Novo requerimento de licenciamento Autodeclaração

Ao clicar no botão “Avançar”, caso todas as 
perguntas tenham sido respondidas será 
apresentado o Termo de Responsabilidade.
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Cadastrar Novo requerimento de licenciamento Autodeclaração

A confirmação do Termo de 
Responsabilidade é obrigatória.

Ao confirmar o Termo de 
Responsabilidade e clicar no 
botão “Sim” o Requerimento será 
enviado para a análise da 
SUBVISA.
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Cadastrar Novo requerimento de licenciamento Autodeclaração

O Requerente poderá acompanhar a situação 
do Requerimento por meio do número de 
protocolo gerado através do Portal Carioca 
Digital ou ainda do SICOP Web, que enviará e-
mail informando do cadastramento do 
protocolo em questão.

Enquanto a situação do Requerimento for 
“Enviado”, o Requerente poderá alterar as 
respostas do Roteiro de Auto inspeção. Os 
Dias e Horários de funcionamento do 
estabelecimento poderão ser alterados 
independentemente da situação do 
Requerimento. Todas as alterações serão 
acessadas através das funcionalidades 
disponibilizadas no Portal Carioca Digital.
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Atualizar requerimento de licenciamento por 
Autodeclaração 
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• Acessar o Portal Carioca Digital com as credenciais previamente definidas.
• Informar o CPF/CNPJ do estabelecimento para o qual se deseja a Licença 

Sanitária. Serão listadas todas as Inscrições Municipais relacionadas ao 
CPF/CNPJ informados.

• O requerente deverá escolher a Inscrição Municipal para a qual deseja a 
Licença Sanitária. Serão apresentadas as informações referentes à Inscrição 
Municipal.

• São disponibilizadas as funcionalidades que o requerente poderá executar no 
SISVISA através do Portal Carioca Digital.

Atualizar requerimento de licenciamento por Autodeclaração 
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Atualizar requerimento de licenciamento por Autodeclaração 

Para o requerimento com situação “Novo” ou  “Em preenchimento” serão apresentadas as 
funcionalidades no Portal Carioca Digital:
• Continuar Processo de Nova Licença Sanitária por Autodeclaração Online.
• Alterar Dias e Horários de Funcionamento do Estabelecimento.

Para o requerimento com situação “Enviado”, serão apresentadas as funcionalidades no 
Portal Carioca Digital:
• Alterar Dias e Horários de Funcionamento do Estabelecimento
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Ao selecionar a funcionalidade, 
será apresentada a tela abaixo, 
com as informações recuperadas 
do SINAE e a mensagem relativa 
ao prazo para o envio do 
requerimento. Nessa tela, a 
única informação possível de 
alteração é a “Área Útil (TIS) m2”.

Atualizar requerimento de licenciamento por Autodeclaração 

Prazo para envio do requerimento

Requerimento situação “Novo” ou 
“Em preenchimento”
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Serão apresentadas, para seleção 
do Requerente, os dias e 
horários de funcionamento do 
estabelecimento. É obrigatória a 
seleção dessas informações.

Atualizar requerimento de licenciamento por Autodeclaração 

Prazo para envio do requerimento

Requerimento situação “Novo” ou 
“Em preenchimento”
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Serão listadas todas as 
Atividades Econômicas 
associadas à Inscrição Municipal 
informada.

Atualizar requerimento de licenciamento por Autodeclaração 

Prazo para envio do requerimento

Requerimento situação “Novo” ou 
“Em preenchimento”
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Atualizar requerimento de licenciamento por Autodeclaração 

Não será permitido escolher 
Atividades Econômicas cujo canal 
de licenciamento seja:  
“Licenciamento Com inspeção” 
ou Atividades Econômicas ainda 
não classificadas pela SUBVISA.

Para selecionar uma Atividade 
Econômica cujo canal de 
licenciamento seja 
“Simplificado” será necessário 
selecionar também uma 
Atividade Econômica de 
Licenciamento Autodeclaração.

Requerimento situação “Novo” ou 
“Em preenchimento”
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Será apresentado o Roteiro de 
Auto inspeção criado a partir das 
Atividades Econômicas 
selecionadas. 

Ícone laranja: não 
preenchimento. Se clicar no 
mesmo aparece uma dica.

Atualizar requerimento de licenciamento por Autodeclaração 

Requerimento situação “Novo” ou 
“Em preenchimento”
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Ao clicar no botão “Salvar”, as informações 
serão cadastradas e o Requerimento ficará 
disponível para o Requerente fazer 
alterações – poderão ser alteradas: Área 
TIS, Atividades Econômicas, respostas do 
Roteiro de Auto inspeção e os Dias e 
Horários de funcionamento do 
estabelecimento. O prazo para o envio é 
mantido, conforme mostrado na tela.

Atualizar requerimento de licenciamento por Autodeclaração 

Prazo para envio do requerimento
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Ao clicar no botão “Avançar”, caso todas as 
perguntas tenham sido respondidas será 
apresentado o Termo de Responsabilidade.

Atualizar requerimento de licenciamento por Autodeclaração 
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A confirmação do Termo de 
Responsabilidade é obrigatória.

Ao confirmar o Termo de 
Responsabilidade e clicar no 
botão “Sim” o Requerimento será 
enviado para a análise da 
SUBVISA.

Atualizar requerimento de licenciamento por Autodeclaração 
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O Requerente poderá acompanhar a situação 
do Requerimento por meio do número de 
protocolo gerado através do Portal Carioca 
Digital ou ainda do SICOP Web, que enviará e-
mail informando do cadastramento do 
protocolo em questão.

Enquanto a situação do Requerimento for 
“Enviado”, o Requerente poderá alterar as 
respostas do Roteiro de Auto inspeção. Os 
Dias e Horários de funcionamento do 
estabelecimento poderão ser alterados 
independentemente da situação do 
Requerimento. Todas as alterações serão 
acessadas através das funcionalidades 
disponibilizadas no Portal Carioca Digital.

Atualizar requerimento de licenciamento por Autodeclaração 
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Alterar Dias e Horários de Funcionamento do Estabelecimento

Não será permitido escolher 
Atividades Econômicas de 
Licenciamento Com inspeção ou 
Atividades Econômicas ainda não 
classificadas pela SUBVISA.

Para selecionar uma Atividade 
Econômica de Licenciamento 
Simplificado será necessário 
selecionar também uma 
Atividade Econômica de 
Licenciamento Autodeclaração.
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Solucionar Exigências
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• Acessar o Portal Carioca Digital com as credenciais previamente definidas.
• Informar o CPF/CNPJ do estabelecimento para o qual se deseja a Licença 

Sanitária. Serão listadas todas as Inscrições Municipais relacionadas ao 
CPF/CNPJ informados.

• O requerente deverá escolher a Inscrição Municipal para a qual deseja a 
Licença Sanitária. Serão apresentadas as informações referentes à Inscrição 
Municipal.

• São disponibilizadas as funcionalidades que o requerente poderá executar no 
SISVISA através do Portal Carioca Digital.

• O Requerente deverá selecionar a funcionalidade “Solucionar Exigências”.

Solucionar Exigências
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Solucionar Exigências

O Requerente deverá solucionar 
a exigência (marcando a opção 
correta ou anexando o 
documento necessário) e clicar 
no botão “Avançar”.

Prazo para o cumprimento da 
exigência é apresentado.
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Ao clicar no botão “Avançar”, será 
verificado se todas as perguntas 
foram respondidas. Caso todas as 
perguntas tenham sido 
respondidas

Solucionar Exigências
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Ao clicar no botão “Avançar”, será 
verificado se todas as perguntas 
foram respondidas. Caso todas as 
perguntas tenham sido 
respondidas.

A confirmação do Termo de 
Responsabilidade é obrigatória.

Ao confirmar o Termo de 
Responsabilidade e clicar no 
botão “Sim” o Requerimento será 
enviado para a análise da 
SUBVISA.

Solucionar Exigências
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Solucionar Exigências

O Requerente poderá 
acompanhar a situação do 
Requerimento por meio do 
número de protocolo gerado 
através do Portal Carioca Digital 
ou ainda do SICOP Web.

Não é gerado um novo número 
de protocolo na ação de 
solucionar exigências, ou seja  o 
mesmo protocolo gerado quando 
o requerimento de licenciamento 
foi enviado é atualizado.
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Consultar Motivos Indeferimento 
Requerimento por Autodeclaração
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• Acessar o Portal Carioca Digital com as credenciais previamente definidas.
• Informar o CPF/CNPJ do estabelecimento para o qual se deseja a Licença 

Sanitária. Serão listadas todas as Inscrições Municipais relacionadas ao 
CPF/CNPJ informados.

• O requerente deverá escolher a Inscrição Municipal para a qual deseja a 
Licença Sanitária. Serão apresentadas as informações referentes à Inscrição 
Municipal.

• São disponibilizadas as funcionalidades que o requerente poderá executar no 
SISVISA através do Portal Carioca Digital.

• O Requerente deverá selecionar a funcionalidade “Verificar Motivo do 
indeferimento”.

Consultar Motivos Indeferimento Requerimento por Autodeclaração
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Verificar Motivo do indeferimento

Será apresentado o motivo de 
justificativa para o 
indeferimento associado a 
Capitulação Legal a cada 
pergunta, cuja resposta 
apresentada não foi aceita.

Legislação Geral 
http://www.rio.rj.gov.br/web/vigilanc
iasanitaria/legislacao-geral

http://www.rio.rj.gov.br/web/vigilanciasanitaria/legislacao-geral
http://www.rio.rj.gov.br/web/vigilanciasanitaria/legislacao-geral
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Emitir Licença Sanitária Provisória
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• Acessar o Portal Carioca Digital com as credenciais previamente definidas.
• Informar o CPF/CNPJ do estabelecimento para o qual se deseja a Licença 

Sanitária. Serão listadas todas as Inscrições Municipais relacionadas ao 
CPF/CNPJ informados.

• O requerente deverá escolher a Inscrição Municipal para a qual deseja a 
Licença Sanitária. Serão apresentadas as informações referentes à Inscrição 
Municipal.

• São disponibilizadas as funcionalidades que o requerente poderá executar no 
SISVISA através do Portal Carioca Digital.

• O Requerente deverá selecionar a funcionalidade “Visualizar Licença 
Sanitária Provisória”.

Emitir Licença Sanitária Provisória
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Para obter a impressão da 
Licença Sanitária Provisória o 
Requerente deverá clicar no 
botão “Imprimir”.

Visualizar Licença Sanitária Provisória
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Visualizar Histórico de Requerimento de 
Licenciamento
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• Acessar o Portal Carioca Digital com as credenciais previamente definidas

• Informar o CPF/CNPJ do estabelecimento, serão listadas todas as Inscrições 
Municipais relacionadas ao CPF/CNPJ informados.

• O requerente deverá escolher a Inscrição Municipal para a qual deseja 
visualizar o histórico.

• O requerente selecionará a opção de histórico.

• Será exibido todo o histórico de requerimento para a inscrição municipal 
informada. 

Visualizar Histórico de Requerimento de Licenciamento
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Histórico de Requerimento de Licenciamento
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Mensagens informativas ou de validação 
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• Por favor, informar uma área válida!
 A área válida deve ser informada.

• Por favor, informe o(s) dia(s) de funcionamento do estabelecimento!
 O(s) dia(s) de funcionamento do estabelecimento devem ser informados.

• Por favor, informe o(s) horário(s) de funcionamento do estabelecimento!
 O(s) horário(s) de funcionamento do estabelecimento devem ser informados.

• Pelo menos uma atividade deve ser selecionada
 Selecionar ao menos uma atividade econômica.

Mensagens informativas ou de validação 
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• Por favor, responda a todas as perguntas!
 Responder a todas as perguntas.

• Por favor, verificar perguntas que possuem arquivo para anexar!
 Anexar os arquivos às perguntas com arquivos a anexar.

• Por favor, arquivos devem ter tamanho máximo de 2MB!
 O arquivo anexado deve ter o tamanho máximo de 2MB.

• Por favor, arquivos devem ter nome com tamanho máximo de 100 caracteres!
 O nome do arquivo deverá possuir no máximo 100 caracteres.

Mensagens informativas ou de validação 
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• Por favor, arquivos permitidos: .jpg, .png, .bmp, .tiff, .pdf, .doc, .docx!
 Os arquivos anexados podem ser apenas do tipo citado.

Imagem (jpg, .png, .bmp, .tiff), pdf  ou word (.doc, .docx).

• Confirmar o termo de responsabilidade.
 Confirmar o termo.

• Requerimento com número de protocolo “Número de Protocolo” foi enviado com sucesso 
“Data e Horário do envio”
• Confirmação do envio do requerimento.

• Outras mensagens de integração poderão ser apresentadas, em situações específicas, e 
indicarão o procedimento a ser realizado.

Mensagens informativas ou de validação 
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http://www.rio.rj.gov.br/web/vigilanciasanitaria/exibeconteudo?id
=5851211

Manual do SISVISA Visão Requerente

http://www.rio.rj.gov.br/web/vigilanciasanitaria/exibeconteudo?id=5851211
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Dúvidas, perguntas ?
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Dúvidas, problemas de acesso, credenciamento no Carioca 
Digital, acesso à Autodeclaração do SISVISA, assim como 

sugestões,  encaminhar e-mail para a Superintendência de 
Educação, Comunicação e Inovação em Vigilância Sanitária: 

nes.subvisa@gmail.com

Em relação a problemas no Carioca Digital ou acesso à Autodeclaração do SISVISA, é 
importante enviar as informações associadas ao requerente: Nome, CPF, CNPJ, Razão 
Social, quando for o caso.  Anexar print da tela onde ocorre o problema e/ou tela onde 
é apresentada a mensagem de erro para agilizar o entendimento da situação e 
reprodução da mesma pela equipe técnica responsável. 
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Parabéns
Você acaba de concluir a capacitação inicial para o Requerimento da 

Licença Sanitária por Autodeclaração Online.
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Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais IVIG/COPPE/UFRJ
Av. Pedro Calmon s/no, Bloco P - Centro de Tecnologia - Ilha do Fundão, Cidade 

Universitária - Rio de Janeiro-RJ - CEP: 21941-596, Tel/Fax: 2562-8258/2562-8259

Fundação BIO-RIO 
Av. Carlos Chagas Filho, nº 791 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão

CEP: 21.941 - 904 Rio de Janeiro / RJ – Brasil Tel: (+55-21) 3525 - 2400 / Fax: (+55-21) 
3867 - 5514


