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Este anexo refere-se ao disposto no artigo 6º da presente Portaria. 

Aqui estão relacionados os estabelecimentos por tipo de atividade econômica, conforme a 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística constantes do Anexo I da presente portaria, cujos estabelecimentos estão 

dispensados de Licença de Funcionamento pela Vigilância Sanitária, apesar de sujeitos à sua 

atuação. 

GGrruuppoo  II  ––  AAttiivviiddaaddeess  RReellaacciioonnaaddaass  aa  PPrroodduuttooss  ddee  IInntteerreessssee  àà  SSaaúúddee      //      SSuubbggrruuppoo  AA  ––  FFaabbrriill    

Agrupamento 01 – INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

1031-7/00 FABRICAÇÃO DE 

CONSERVAS DE FRUTAS 

Estabelecimento fabricante de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes. 

Estabelecimento fabricante de sucos integrais, tropicais, prontos para beber e néctares de frutas. 

Estabelecimento fabricante de polpas de frutas para sucos. 

1041-4/00 FABRICAÇÃO DE ÓLEOS 

VEGETAIS EM BRUTO, 

EXCETO ÓLEO DE MILHO 

Estabelecimento fabricante de óleos vegetais em bruto, não comestíveis. 

Estabelecimento no qual se exercem atividades de obtenção de tortas, farinhas e farelos de 

sementes oleaginosas e de subprodutos residuais da fabricação de óleos, sem finalidade de 

matéria prima para alimentos. 

1042-2/00 FABRICAÇÃO DE ÓLEOS 

VEGETAIS REFINADOS, 

EXCETO ÓLEO DE MILHO 

Estabelecimento fabricante de óleos vegetais refinados, não comestíveis. 

Estabelecimento fabricante de ceras de origem vegetal, para fins não alimentícios. 

Estabelecimento no qual se exercem outros beneficiamentos processados em óleos vegetais 

(sopragem, oxidação, polimerização, hidrogenação, etc.), para fins não alimentícios. 

1043-1/00 FABRICAÇÃO DE 

MARGARINA E OUTRAS 

GORDURAS VEGETAIS E DE 

ÓLEOS NÃO COMESTÍVEIS 

DE ANIMAIS 

 Estabelecimento fabricante de margarina. 

 Estabelecimento fabricante de outras gorduras vegetais não comestíveis. 

 Estabelecimento fabricante de óleos não comestíveis de origem animal. 

Estabelecimento no qual se exercem atividades de extração de óleos de peixe e de mamíferos 

marinhos. 

1096-1/00 FABRICAÇÃO DE 

ALIMENTOS E PRATOS 

PRONTOS 

Estabelecimento fabricante de pratos prontos ou refeições - refrigeradas ou congeladas - a base de 

carnes vermelhas, aves e peixes. 

 



GGrruuppoo  II  ––  AAttiivviiddaaddeess  RReellaacciioonnaaddaass  aa  PPrroodduuttooss  ddee  IInntteerreessssee  àà  SSaaúúddee          //        SSuubbggrruuppoo  AA  ––  FFaabbrriill      

Agrupamento 01 – INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

1099-6/02 FABRICAÇÃO DE PÓS 

ALIMENTÍCIOS 
Estabelecimento fabricante de pós para refrescos ou outras bebidas. 

1099-6/04 FABRICAÇÃO DE GELO 

COMUM 

Estabelecimento fabricante de gelo que não entra em contato com alimentos ou que não seja para 

consumo humano. 

1099-6/99 FABRICAÇÃO DE OUTROS 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

Estabelecimento fabricante de extrato de guaraná. 

Estabelecimento fabricante de extratos e sucos de carnes, pescados, crustáceos e moluscos. 

Agrupamento 03 – INDÚSTRIA DE ADITIVOS PARA ALIMENTOS 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

2093-2/00 FABRICAÇÃO DE ADITIVOS 

DE USO INDUSTRIAL 
Estabelecimento fabricante de lubrificantes sintéticos não derivados do petróleo. 

Estabelecimento fabricante de compostos químicos utilizados como auxiliares de processo ou de 

performance do produto final nos diversos segmentos de mercado, como: sucro-álcool, papel e 

celulose, construção civil, couro, têxtil, lubrificantes, etc. 

Estabelecimento fabricante de óleos essenciais não utilizados como aditivos de alimentos ou 

coadjuvantes de tecnologia e que não utilizam precursores. 

Estabelecimento fabricante de compostos utilizados na produção de insumos para fins diversos, 

tais como, insumos e componentes destinados à fabricação dos produtos saneantes 

domissanitários, cosméticos, produtos de higiene pessoal e ou, perfumes e produtos para saúde, 

independente da utilização de precursores no seu processo de síntese química. 

Estabelecimento fabricante de extratos de produtos aromáticos naturais, resinoides, águas 

destiladas aromatizadas, óleos essenciais, misturas odoríferas para fabricação de cosméticos e 

saneantes. 

Agrupamento 04 – INDÚSTRIA DE EMBALAGEM DE ALIMENTOS 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

1731-1/00 FABRICAÇÃO DE 

EMBALAGENS DE PAPEL 

Estabelecimento fabricante de embalagens de papel, impressas ou não, simples, plastificadas ou 
de acabamento especial (sacolas, saco de papel Kraft, comuns ou multifoliados, de papéis impermeáveis, 

de papéis metalizados e semelhantes, etc.), inclusive de papel celofane, que não entram em contato 

com alimento. 

Estabelecimento fabricante de envelopes. 

1732-0/00 FABRICAÇÃO DE 

EMBALAGENS DE 

CARTOLINA E PAPEL 

CARTÃO 

Estabelecimento fabricante de embalagem de cartolina e de papel cartão que não entra em 

contato com alimento. 

1733-8/00 FABRICAÇÃO DE CHAPAS DE 

EMBALAGENS DE PAPELÃO 

ONDULADO 

Estabelecimento fabricante de chapas de papelão ondulado. 

Estabelecimento fabricante de faces simples de papelão ondulado. 

Estabelecimento fabricante de embalagens e acessórios de papelão ondulado que não entram em 

contato com alimento. 

2071-1/00 FABRICAÇÃO DE TINTAS, 

VERNIZES, ESMALTES E 

LACAS. 

Estabelecimento fabricante de pigmentos e corantes preparados, como, por exemplo, pó xadrez. 

Estabelecimento fabricante de tintas, vernizes, esmaltes e lacas para pintura e repintura de 

imóveis, automóveis e móveis. 

2222-6/00 FABRICAÇÃO DE 

EMBALAGEM DE MATERIAL 

PLÁSTICO 

Estabelecimento fabricante de embalagens de material plástico que não entram em contato com 

alimento (caixas, sacos, garrafas, frascos, etc.). 
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Agrupamento 04 – INDÚSTRIA DE EMBALAGEM DE ALIMENTOS 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

2312-5/00 FABRICAÇÃO DE 

EMBALAGENS DE VIDRO 

Estabelecimento fabricante de garrafas, garrafões e bombonas de vidro que não entram em 

contato com alimento. 

Estabelecimento fabricante de vasilhames de vidro para laboratórios farmacêuticos e perfumarias. 

2341-9/00 FABRICAÇÃO DE 

PRODUTOS CERÂMICOS 

REFRATÁRIOS 

Estabelecimento fabricante de artefatos refratários de cerâmicas (tijolos, ladrilhos e semelhantes) 

Estabelecimento fabricante de materiais refratários aluminosos, silicosos, sílico-aluminosos, 

grafitosos, pos-exotermicos, chamote e semelhantes 

Estabelecimento fabricante de cimento refratário. 

2349-4/99 FABRICAÇÃO DE 

PRODUTOS CERÂMICOS 

NÃO REFRATÁRIOS, NÃO 

ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

Estabelecimento fabricante de artefatos de cerâmica ou de barro cozido para uso doméstico ou de 

adorno (panelas, talhas, filtros, potes, etc.) 

Estabelecimento fabricante de produtos cerâmicos para uso na indústria do material elétrico 
(isoladores, interruptores, receptáculos, etc.) 

Estabelecimento fabricante de cerâmica branca: louças de mesa (aparelhos completos e peças avulsas 

de louças para serviços de mesa como aparelhos de jantar, chá, café, bolo e semelhantes) 

Estabelecimento fabricante de cerâmica artística 

Estabelecimento fabricante de cerâmica técnica (para uso de acordo com sua função: eletroeletrônicos, 

magnéticos, ópticos, químicos, térmicos, mecânicos, biológicos, etc.) 

Estabelecimento fabricante de cerâmicas de alta tecnologia. 

2591-8/00 FABRICAÇÃO DE 

EMBALAGENS METÁLICAS 
Estabelecimento fabricante das embalagens metálicas que não entram em contato com alimento. 

Agrupamento 05 – INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

2219-6/00 FABRICAÇÃO DE 

ARTEFATOS DE BORRACHA 

NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

(CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA) 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de laminados e fios de borracha. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma 

de borracha. Colchões infláveis de borracha. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de materiais para reparação de câmaras de ar e 

outros artigos de borracha. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de artefatos de borracha para uso nas indústrias de 

material elétrico, eletrônico, transporte, mecânica, etc. (correias, tubos, gaxetas, juntas, etc.). 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de artefatos de borracha para uso doméstico, 

pessoal e higiênico. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de artigos diversos de borracha natural, sintética 

ou regenerada, vulcanizada ou não, inclusive borracha endurecida. 
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Agrupamento 05 – INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

2219-6/00 

(CONTINUAÇÃO) 

FABRICAÇÃO DE 

ARTEFATOS DE 

BORRACHA NÃO 

ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de botas de borracha. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de tecido impregnado, coberto ou laminado com 

borracha, onde a borracha é o componente principal. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de bicos para mamadeiras e chupetas. 

2660-4/00 FABRICAÇÃO DE 

APARELHOS 

ELETROMÉDICOS E 

ELETROTERAPEUTICOS 

E EQUIPAMENTOS DE 

IRRADIAÇÃO 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de equipamentos de irradiação para indústria 

alimentar 

Estabelecimento no qual se exercem atividades de manutenção e reparação de aparelhos e 

equipamentos eletrônicos para uso médico-hospitalar, odontológico e de laboratório. 

2829-1/99 FABRICAÇÃO DE 

OUTRAS MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS,  

DE USO GERAL,  

NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE,  

PEÇAS E ACESSÓRIOS 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de unidades de retificação e destilação para refinarias 

de petróleo, indústrias químicas e de bebidas, etc. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de balanças industriais, comerciais e domésticas, 

automáticas ou não. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de plataformas para pesagem de caminhões. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de extintores de incêndio. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de máquinas de filtrar e depurar líquidos. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de calandras. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de máquinas de embalar, ensacar e etiquetar. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de intercambiadores (trocadores) de calor. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de vaporizadores. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de máquinas automáticas para venda de produtos. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de carrosséis, balanços, galerias de tiro e outros 

equipamentos para feiras e parques de diversões. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de peças e acessórios para máquinas e equipamentos 

de uso geral. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de balanças de precisão. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial 

específico. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de ferros para soldar e pistolas para solda elétrica. 

Estabelecimento no qual se exerce a instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 

de uso geral. 

3092-0/00 FABRICAÇÃO DE 

BICICLETAS E 

TRICICLOS NÃO 

MOTORIZADOS, PEÇAS E 

ACESSÓRIOS 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de unidades de bicicletas e triciclos 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de outros veículos para portadores de deficiência 

física, com ou sem motor. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de carrinhos para bebês. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de peças e acessórios para bicicletas. 
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Agrupamento 05 – INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

3250-7/07 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS 

ÓPTICOS 

Estabelecimento fabril de artigos ópticos (óculos, lentes para óculos, armações para óculos, peças e 

acessórios para óculos de sol, blocos de vidro óptico, filtros ópticos). 

Estabelecimento fabril de óculos para segurança e proteção. 

3292-2/02 FABRICAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

PARA SEGURANÇA PESSOAL E 

PROFISSIONAL 

Estabelecimento no qual se confeccionam roupas, calçados e equipamentos de segurança industrial. 

Estabelecimento no qual se confeccionam roupas profissionais. 

Estabelecimento no qual se confeccionam luvas, máscaras, cintos de segurança, colete salva-

vidas, boias, capacetes de qualquer material e equipamentos, para segurança, proteção e 

salvamento etc. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de luvas para praticar esportes. 

Estabelecimento no qual se exerce a fabricação de roupas de proteção e segurança e de 

roupas especiais resistentes ao fogo. 

6203-1/00 DESENVOLVIMENTO E 

LICENCIAMENTO DE 

PROGRAMAS DE COMPUTADOR 

NÃO COSTUMIZÁVEIS 

Estabelecimento fabril no qual se desenvolvem softwares que não realizam ou influenciam 

diretamente no diagnóstico, monitoramento, terapia (tratamento) para saúde. 

Agrupamento 06 – INDÚSTRIA DE  

COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMES 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

2063-1/00 FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS, 

PRODUTOS DE PERFUMARIA E 

DE HIGIENE PESSOAL 

Estabelecimento fabril de produtos de higiene e perfumaria para animais ou uso veterinário. 

3291-4/00 FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, 

PINCÉIS E VASSOURAS 
Estabelecimento fabril de pincéis, vassouras e escovas que não sejam de uso dental humano. 

Agrupamento 07 – INDÚSTRIA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

2061-4/00 FABRICAÇÃO DE SABÕES E 

DETERGENTES SINTÉTICOS 
Estabelecimento fabril de glicerina para uso não farmacêutico. 

Agrupamento 08 – INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

2014-2/00 FABRICAÇÃO DE GASES 

INDUSTRIAIS 

Estabelecimento fabril de gases industriais (líquido ou comprimido) para fins não medicinais 

como: gases elementares; ar líquido ou comprimido; gases refrigerantes; gases inertes (dióxido 

de carbono); misturas de gases industriais e ou acetileno. 

Estabelecimento fabril de gelo seco (anidrido carbônico). 



 

GGrruuppoo  II  ––  AAttiivviiddaaddeess  RReellaacciioonnaaddaass  aa  PPrroodduuttooss  ddee  IInntteerreessssee  àà  SSaaúúddee          

SSuubbggrruuppoo  BB  ––  DDiissttrriibbuuiiddoorraa  //  IImmppoorrttaaddoorraa  

Agrupamento 10 – COMÉRCIO ATACADISTA DE DIVERSAS CLASSES DE PRODUTOS 

CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

4693-1/00 COMÉRCIO ATACADISTA 

DE MERCADORIAS EM 

GERAL, SEM 

PREDOMINÂNCIA DE 

ALIMENTOS OU DE 

INSUMOS AGROPECUÁRIOS 

Estabelecimento comercial atacadista de produtos não sujeitos a atuação da vigilância sanitária 

Estabelecimento comercial atacadista de insumos agropecuários. 

Estabelecimento comercial atacadista de matérias-primas, insumos e componentes destinados a 
fabricação de produtos saneantes domissanitários, cosméticos, produtos de higiene pessoal, 

perfumes e produtos para saúde 

Estabelecimento comercial atacadista de artigos para uso na agropecuária. 

Estabelecimento comercial atacadista de massames. 

Estabelecimento comercial atacadista de artigos de serigrafia, exceto tinta. 

  Agrupamento 11 – COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

4633-8/02 COMÉRCIO ATACADISTA 

DE AVES VIVAS E OVOS 
Estabelecimento comercial atacadista de aves vivas. 

Agrupamento 15 – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA 

DE INSTRUMENTOS E 

MATERIAIS PARA USO 

MÉDICO, CIRURGICO, 

HOSPITALAR E DE 

LABORATÓRIOS 

Estabelecimento comercial atacadista de vaporizadores para ambientes. 

Estabelecimento comercial atacadista de massageadores de gengiva. 

Estabelecimento comercial atacadista de massageadores musculares sem indicação terapêutica. 

Estabelecimento comercial atacadista de vidro, vidraria em geral, sem reagentes, para laboratório 

(tubos de ensaios e outros). 

4645-1/02 COMÉRCIO ATACADISTA 

DE PRÓTESES E ARTIGOS 

DE ORTOPEDIA  

Estabelecimento comercial atacadista de calçados ortopédicos prontos. 

4664-8/00 COMÉRCIO ATACADISTA 

DE MÁQUINAS, APARELHOS 

E EQUIPAMENTOS PARA 

USO ODONTO-MÉDICO-

HOSPITALAR, PARTE E 

PEÇAS 

Estabelecimento comercial atacadista de componentes eletrônicos e não eletrônicos para 
máquinas, equipamentos, aparelhos odonto-médico-hospitalar e laboratorial. 

Estabelecimento comercial atacadista de mobiliário sem indicação para apoio a procedimento 

médico ou odontológico. 

Estabelecimento comercial atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 

veterinário. 

Agrupamento 16 – COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS,  

PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMES 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

4646-0/01 

COMÉRCIO ATACADISTA 

DE COSMÉTICOS E 

PRODUTOS DE 

PERFUMARIA  

Estabelecimento comercial atacadista de produtos cosméticos, de higiene, de perfumaria e, 

repelentes de uso veterinário. 
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Agrupamento 21 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

4722-9/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE 

CARNES - AÇOUGUE 
Estabelecimento comercial varejista associado ao abate de animais. 

4724-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE 

HORTIFRUTIGRANJEIROS 

Estabelecimento comercial varejista de aves vivas, coelhos e outros pequenos animais vivos para 

alimentação. 

Agrupamento 26 – COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

4772-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE 

COSMÉTICOS, PRODUTOS 

DE PERFUMARIA E DE 

HIGIENE PESSOAL  

O comércio varejista de artigos de perfumaria, toucador, cosméticos e de higiene pessoal (creme 

dental, pasta de dente, sabonetes, etc.), que comercializa produtos na embalagem original de fábrica e 

não efetuam o fracionamento. 

O comércio varejista de produtos de higiene e perfumaria para uso veterinário. 
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SSuubbggrruuppoo  DD  ––  PPrreessttaaççããoo  ddee  SSeerrvviiççooss  ccoomm  PPrroodduuttooss  RReellaacciioonnaaddooss  àà  SSaaúúddee  

Agrupamento 30 – ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS RELACIONADOS À SAÚDE 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

8292-0/00 ENVASAMENTO E 

EMPACOTAMENTO SOB 

CONTRATO  

Estabelecimento prestador se serviço com atividades de envasamento, empacotamento e 

etiquetagem de produtos não sujeitos à atuação da vigilância sanitária. 

Estabelecimento prestador se serviço de embalagem de pacotes de presentes. 

Estabelecimento prestador se serviço de beneficiamento de produtos agrícolas, sem transformação 

química ou física fora da unidade agrícola e não complementar ao cultivo. 

Estabelecimento prestador se serviço de engarrafamento para terceiros sob contrato, de bebidas 

regulamentadas pelo órgão competente da agricultura 

Agrupamento 40 – DEPÓSITO DE PRODUTOS RELACIONADOS À SAÚDE 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 5211-7/01 ARMAZÉNS GERAIS 

(EMISSÃO DE WARRANT) 

Estabelecimento que presta serviço de armazenamento (depósito), inclusive em câmaras 

frigoríficas e silos, de todo o tipo de produto - sólido, líquido e gasoso - não sujeitos à atuação de 

vigilância sanitária. 

5211-7/99 DEPÓSITOS DE 

MERCADORIAS PARA 

TERCEIROS – EXCETO 

ARMAZÉNS GERAIS E 

GUARDA MÓVEIS 

Estabelecimento que presta serviço de armazenamento (depósito), inclusive em câmaras 
frigoríficas e silos, de todo o tipo de produto - sólido, líquido e gasoso - não sujeitos à atuação de 

vigilância sanitária. 
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Agrupamento 50 – TRANSPORTE DE PRODUTOS RELACIONADOS À SAÚDE 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

DE CARGAS – EXCETO 

PRODUTOS PERIGOSOS E 

MUDANÇAS, MUNICIPAL 

Estabelecimento que exerce atividade de locação de veículos rodoviários de carga com 
motorista, que transporta produtos não sujeitos à atuação da vigilância sanitária, dentro do 

município. 

Estabelecimento que exerce atividade de transporte rodoviário, dentro do município, de produtos 

não sujeitos à atuação da vigilância sanitária 

4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

DE CARGAS – EXCETO 

PRODUTOS PERIGOSOS E 

MUDANÇAS, 

INTERMUNICIPAL, 

INTERESTADUAL E 

INTERNACIONAL 

Estabelecimento que exerce atividade de locação de veículos rodoviários de carga com 
motorista, que exerce o transporte intermunicipal, interestadual e internacional, de produtos não 

sujeitos à atuação da vigilância sanitária. 

Estabelecimento que exerce atividade de transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e 

internacional de produtos não sujeitos à atuação da vigilância sanitária. 

 

Agrupamento 60 – CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E 

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

8122-2/00 CONTROLE DE PRAGAS 

URBANAS 
Estabelecimento prestador de serviços de desinfecção 

8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA 

NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

Estabelecimento prestador de serviços de limpeza e de tratamento de piscinas. 

Estabelecimento prestador de serviços de limpeza especializada, como a limpeza de chaminés, de 

fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar. 

Estabelecimento prestador de serviços de limpeza de máquinas industriais. 

Estabelecimento prestador de serviços de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc. 

Estabelecimento prestador de serviços de limpeza do interior de tanques marítimos. 

Estabelecimento prestador de serviços de limpeza de garrafas. 

Estabelecimento prestador de serviços de limpeza de ruas. 

Estabelecimento prestador de serviços de limpeza de caixas de água e caixas de gordura. 

Estabelecimento prestador de serviços de eliminação de microorganismos nocivos por meio de 

esterilização em produtos agrícolas e livros. 

Estabelecimento prestador de serviços de limpeza não especificados anteriormente. 



 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS 

CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ANEXO III – PORTARIA CVS 01/2019 
 

ESTABELECIMENTOS NÃO SUJEITOS AO  

LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

151 
 

 

GGrruuppoo  IIIIII  ––  DDeemmaaiiss  AAttiivviiddaaddeess  RReellaacciioonnaaddaass  àà  SSaaúúddee      //      SSuubbggrruuppoo  AA  ––  PPrreessttaaççããoo  ddee  SSeerrvviiççooss  CCoolleettiivvooss  ee  SSoocciiaaiiss  

Agrupamento 81 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETIVOS E SOCIAIS 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO 

E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

Estabelecimento no qual se operam canais de irrigação. 

Estabelecimento no qual se presta serviço de dessalinização de água do mar ou águas subterrâneas 

para a produção de água como principal produto de interesse. 

Solução alternativa individual de abastecimento de água para consumo humano. 

3701-1/00 GESTÃO DE REDES DE 

ESGOTO Unidade de tratamento de águas residuais de indústrias para prevenção da poluição. 

3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO 

PERIGOSOS 
Estabelecimento no qual se prestam serviços de coleta e transporte de entulhos e refugos de obras 

e demolições. 

3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS 

PERIGOSOS 
Estabelecimento no qual se prestam serviços de coleta de resíduos perigosos em qualquer estado 

físico, exceto os resíduos de serviços de saúde. 

Estabelecimento no qual se prestam serviços de coleta de óleo usado de estaleiros, de postos de 

combustíveis ou de outras fontes 

Estabelecimento no qual se prestam serviços de coleta de resíduos nucleares. 

Estabelecimento no qual se prestam serviços de coleta de baterias usadas. 

Estabelecimento no qual se operam estações de transferência de resíduos perigosos, exceto 

resíduos de serviços de saúde. 

3822-0/00 TRATAMENTO E 

DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS 

PERIGOSOS 

Estabelecimento no qual se presta qualquer tipo de tratamento e disposição final de resíduos 

perigosos, em qualquer estado físico, exceto os resíduos de serviços de saúde. 

4687-7/02 COMÉRCIO ATACADISTA 

DE RESÍDUOS E SUCATAS 

NÃO METÁLICOS – EXCETO 

DE PAPEL E PAPELÃO 

Estabelecimento comercial atacadista de resíduos de fiação e tecelagem têxteis. 

Estabelecimento comercial atacadista de resíduos de sacos usados. 

Estabelecimento comercial atacadista de resíduos de melaço de cana. 

Estabelecimento comercial atacadista de resíduos de pó e cavaco de madeira. 

4729-6/01 TABACARIA Estabelecimento comercial varejista que se destina exclusivamente ao comércio de cigarros, 

charutos, cigarrilhas, cachimbos, narguilé ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou 

não do tabaco, sem consumo destes produtos no próprio local. 

5590-6/99 OUTROS TIPOS DE 

ALOJAMENTO NÃO 

ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

Estabelecimento para alojamento em dormitórios coletivos não turísticos tipo, casa de estudante, 

pensionato e similares. 

Estabelecimento para alojamentos de curta duração, não especificados anteriormente. 

Vagão-leito. 

7739-0/03 ALUGUEL DE PALCOS, 

COBERTURAS E OUTRAS 

ESTRUTURAS DE USO 

TEMPORÁRIO, EXCETO 

ANDAIMES 

Estabelecimento no qual se presta serviço de locação de módulos metálicos para alojamento em 
evento, construção civil, etc. 

Estabelecimento no qual se presta serviço de locação de palcos, coberturas e estandes para 

qualquer uso. 

Estabelecimento no qual se presta serviço de locação de tabuleiros de feiras. 

Estabelecimento no qual se presta serviço de locação de outras estruturas de uso temporário. 



 

GGrruuppoo  IIIIII  ––  DDeemmaaiiss  AAttiivviiddaaddeess  RReellaacciioonnaaddaass  àà  SSaaúúddee      //      SSuubbggrruuppoo  AA  ––  PPrreessttaaççããoo  ddee  SSeerrvviiççooss  CCoolleettiivvooss  ee  SSoocciiaaiiss  

Agrupamento 81 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETIVOS E SOCIAIS 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

8591-1/00 ENSINO DE ESPORTES Escola esportiva na qual se exercem outras atividades de ensino, tais como, futebol, basquete, 

vôlei, artes marciais, equitação, entre outras. 

Estabelecimento no qual professores independentes exercem outras atividades de ensino esportivo 

como, futebol, basquete, vôlei, artes marciais, equitação, entre outras. 

Escola na qual se exercem atividades dos técnicos e assistentes de atividades esportivas praticadas 

por atletas profissionais. 

9311-5/00 GESTÃO DE INSTALAÇÕES 

DE ESPORTE 
Estabelecimento no qual se operam e organizam eventos esportivos. 

9312-3/00 CLUBES SOCIAIS, 

DESPORTIVOS E SIMILARES 

Clube social destinado a outras modalidades de práticas esportivas e sociais que não tenham 

piscinas, como centros de equitação ou clubes de golfe, boxe, xadrez, trilhas, tiro, entre outros. 

9319-1/99 OUTRAS ATIVIDADES 

ESPORTIVAS NÃO 

ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

Profissional que realiza atividades esportivas por conta própria como, atletas, árbitros, 

treinadores, juízes, etc. 

Estabelecimento no qual se presta apoio à pesca e caça esportiva. 

9603-3/01 GESTÃO E MANUTENÇÃO 

DE CEMITÉRIOS 

Estabelecimento no qual se presta serviço de administração de necrópole. 

Estabelecimento no qual se presta serviço de cessão de uso de jazigos. 

Estabelecimento no qual se presta serviço de locação de jazigos. 

Estabelecimento no qual se presta serviço de aluguel e locação de lóculos. 

Estabelecimento no qual se efetua venda de gavetas de cemitérios. 

Estabelecimento no qual se efetua venda de jazigos. 

Estabelecimento no qual se efetua venda de sepulturas. 

9603-3/02 SERVIÇOS DE CREMAÇÃO Forno crematório. 

Estabelecimento que apreende e transporta animais abandonados em vias públicas para cremação. 

9603-3/05 SERVIÇOS DE 

SOMATOCONSERVAÇÃO 
Estabelecimento prestador de serviços exclusivos de necromaquiagem. 

9603-3/99 ATIVIDADES FUNERÁRIAS E 

SERVIÇOS RELACIONADOS 

NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

Estabelecimento no qual se prestam serviços de aluguel de capelas e de locais para velórios; e, de 

venda de tumbas. 
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Agrupamento 82 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

7500-1/00 ATIVIDADES 

VETERINÁRIAS 

Estabelecimento ou veículo que presta serviço exclusivo de remoção de animais. 

Estabelecimento veterinário como: consultório, clínica, ambulatório, hospital, maternidade, entre 

outros. 
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Agrupamento 83 – OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS À SAÚDE 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

4773-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE 

ARTIGOS MÉDICOS E 

ORTOPÉDICOS 

Estabelecimento no qual se fabricam calçados ortopédicos prontos. 

7120-1/00 TESTES E ANÁLISES 

TÉCNICAS 

Laboratório que realiza testes físicos, químicos, e outros testes analíticos de todos os tipos de 

materiais e de produtos não sujeitos à atuação da Vigilância Sanitária. 

Laboratório que realiza prestação de serviço de aferição de balanças, instrumento de medidas ou 

aferição metrológica ou calibração. 

Laboratório que realiza prestação de serviço de análise e amostragem de minério composição e 

pureza de minerais ou de óleos minerais. 

Laboratório que realiza testes no campo da higiene alimentar relacionados à produção de 

alimentos para animais. 

Laboratório que realiza prestação de serviço de análise de sementes. 

Laboratório que realiza testes de desempenho completo de máquinas e motores: automóveis, 

equipamentos eletrônicos não sujeitos à atuação da Vigilância Sanitária. 

Laboratório que realiza provas de resistência e inspeção, visando avaliar o funcionamento ou o 

envelhecimento de instalações e materiais não sujeitos à atuação da Vigilância Sanitária. 

Laboratório que realiza provas de resistência e inspeção, visando o controle técnico de 

construções. 

Laboratório que realiza provas de resistência e inspeção, visando avaliar periodicamente veículos 

motorizados, visando à segurança das estradas. 

Laboratório que realiza provas de resistência e inspeção, visando fornecer certificados de 

homologação de barcos, aviões, veículos motorizados, projetos nucleares, etc. 

Laboratório policial. 

Laboratório que realiza testes em espécies animais. 

Laboratório que realiza prestação de serviço de monitoramento ambiental. 

Laboratório que realiza prestação de serviço de medição da poluição, análise de contaminação por 

emissão de fumaça.  

Laboratório que realiza prestação de serviço de medição de pureza do ar. 

Laboratório que realiza prestação de serviço de testes acústicos e de vibração. 

9601-7/03 TOALHEIROS Estabelecimento no qual se prestam serviços de desinfecção têxtil; higienização de roupas e 

aventais; lavagem a seco e ou automática de roupas de uso não hospitalar. 

Estabelecimento no qual se prestam serviços de lavagem de carpete, cortinas e de roupas de uso 

não hospitalar. 

Estabelecimento no qual se prestam serviços de coleta e entrega de roupas para lavanderias e os 

postos de recebimento de lavanderias que processam roupas de uso não hospitalar. 

9602-5/01 CABELEIREIROS, 

MANICURE, PEDICURE E 

BARBEARIA 
Estabelecimento no qual se fabricam perucas 

 



 

GGrruuppoo  IIVV  ––  PPrroommooççããoo  ddee  PPrrooggrraammaass  ddee  SSaaúúddee  

Agrupamento 91 – PRODUTOS DE INTERESSE DA SAÚDE 
CNAE  ESTABELECIMENTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÃO SUJEITOS AO LICENCIAMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

8412-4/00 REGULAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DE SAÚDE, 

EDUCAÇÃO, SERVIÇOS 

CULTURAIS E OUTROS 

SERVIÇOS SOCIAIS 

Estabelecimento público no qual se regulam programas de abastecimento de água potável 

Estabelecimento público no qual se regulam programas de saúde dental, comunitárias e outros 

programas de saúde. 

Estabelecimento público no qual se regulam programas de proteção ambiental. 

Estabelecimento público no qual se regulam programas de concessão de bolsas de estudo. 

Estabelecimento público no qual se promovem atividades culturais e recreacionais. 

Estabelecimento público no qual se exerce a distribuição de financiamento público a artistas. 

Estabelecimento público no qual se regulam programas habitacionais e de auxílio-gás. 


