
AGRUPAMENTO: INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 

Torrefação e moagem do café 

Fabricação de produtos do arroz 

Fabricação de gelo comum 

Fabricação de adoçantes naturais e artificiais 

Fabricação de produtos para infusão 

Fabricação de conservas de palmito 

Fabricação de produtos de panificação 

Beneficiamento de café 

Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 

Fabricação de pós alimentícios 

Fabricação de produtos a base de café 

Fabricação de massas alimentícias 

Fabricação de biscoitos e bolachas 

Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates 

Produção de frutas cristalizadas, balas e semelhantes 

Fabricação de açúcar de cana refinado 

Fabricação de óleo de milho refinado 

Fabricação de açúcar em bruto 

Fabricação de alimentos e pratos prontos 

Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos 

Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente 

Fabricação de conservas de frutas 

Fabricação de óleo de milho em bruto 

Fabricação de amidos e féculas de vegetais 

Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho 

Moagem de trigo e fabricação de derivados 

Produção de farinha de mandioca e derivados 

Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho 

Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho 

Refino e outros tratamentos do sal 

Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais 

Beneficiamento de arroz 

Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis 

Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito 

Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba 

Fabricação de águas envasadas 

Indústria de alimentos. Obs: - Nessa categoria estão os que precisam de registro e os isentos de registro na 
ANVISA. - A falta do Certificado de regularidade técnica indefere o pedido de renovação e licença para as 
indústrias.  
Envasadura de água mineral e potável de mesa Obs: - A falta do Parecer da Vigilância Sanitária de 
aprovação da planta baixa indefere o pedido de renovação e licença. - A falta do Certificado de regularidade 
técnica indefere o pedido de renovação e licença.  
 
Licença inicial / Cadastro  
Documentos: Alvara de Funcionamento e Localização 
Certificado do Conselho de Classe do Responsável 
Cópia do contrato social 
Cópia do CNPJ  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação da planta baixa ou protocolo (acima de 100m²) 
Taxa de fiscalização sanitária 
No caso de águas minerais, apresentar: cópia do decreto de lavras fornecido pelo DNPM - Departamento 
Nacional de Produção Mineral. 
Quando utilizar radiação, apresentar os seguintes documentos:  
Cópia da autorização para operação do CNEN 
Relação de profissionais monitorado atualizada 
Cópia do plano de radio proteção 
 
Renovação da Licença  
Documentos: Alvara de Funcionamento e Localização 
Certificado do Conselho de Classe do Responsável (quando for o caso) 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPAMENTO:INDÚSTRIA DE ADITIVOS PARA ALIMENTOS 

Fabricação de outros produtos inorgânicos não especificados 

Fabricação de outros produtos químicos orgânicos não especificados 

Fabricação de fermentos e leveduras 

Fabricação de outros produtos inorgânicos não especificados  

 

AGRUPAMENTO: INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PARA ALIMENTOS 

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 

Fabricação de embalagens de papel 

Fabricação de embalagens de material plástico 

Fabricação de produtos cerâmicos refratários 

Fabricação de embalagens metálicas 

Fabricação de embalagens de cartolina e papel cartão 

Fabricação de embalagens de vidro 

Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente 

Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado 

Licença inicial / Cadastro  
Documentos: Alvara de Funcionamento e Localização  
Certificado de curso de boas práticas operacionais conforme atividade desenvolvida 
Certificado do Conselho de Classe do Responsável 
Cópia do contrato social 
Cópia do CNPJ  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação da planta baixa ou protocolo 
Taxa de fiscalização sanitária 
Quando utilizar radiação, apresentar os seguintes documentos: Cópia da autorização para operação do 
CNEN/ Cópia do contrato de dosimetria com serviço de monitoração individual credenciado pela CNEN e 
relação de profissionais monitorado atualizada/ Cópia do plano de radio proteção/ Memorial dos cálculos de 
blindagem das salas  
 
Renovação da Licença  
Documentos: Alvara de Funcionamento e Localização 
Certificado do Conselho de Classe do Responsável (quando for o caso) 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
Quando utilizar radiação, apresentar os seguintes documentos: Cópia do contrato de dosimetria com serviço 
de monitoração individual credenciado pela CNEN e relação de profissionais monitorado atualizada/ Cópia do 
plano de radio proteção 



AGRUPAMENTO: INDÚSTRIA DE CORRELATOS / PRODUTOS PARA A SAÚDE 

Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios 

Fabricação de artefatos de tecido não tecido para uso odonto-médico-hospitalar 

Fabricação de materiais para medicina e odontologia 

Fabricação de artigos ópticos 

Fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de 
laboratório 

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 

Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral, 
exceto sob encomenda 

Fabricação de mobiliários para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório. 

Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e 
acessórios 

Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente 

 

AGRUPAMENTO: INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMES 

Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

Fabricação de escovas, pincéis e vassouras 

Fabricação de fraldas descartáveis 

 

AGRUPAMENTO: INDÚSTRIA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 

Fabricação de desinfestantes domissanitários 

Fabricação de produtos de limpeza e polimento 

Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 

 

AGRUPAMENTO: INDÚSTRIA DE PRODUTOS E PREPARADOS QUÍMICOS DIVERSOS / PRECURSORES 

Fabricação de adesivos e selantes 

Fabricação de aditivos de uso industrial 

 

AGRUPAMENTO: INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS 

Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano 

Fabricação de preparações farmacêuticas 

Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano 

Fabricação de gases industriais 

Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano 

Fabricação de produtos farmoquímicos 

  
Licença inicial / Cadastro  
Documentos 
Alvara de Funcionamento e Localização  
Certificado do Conselho de Classe do Responsável  
Cópia do CNPJ  
Cópia do contrato social  
Cópia do(s) contrato(s) de serviço(s) terceirizado(s)  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária   
Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação da planta baixa ou protocolo 
Taxa de fiscalização sanitária  
 
Renovação da Licença  
Documentos  
Alvara de Funcionamento e Localização  
Certificado do Conselho de Classe do Responsável  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária 

 


