
SUBGRUPO: COMÉRCIO VAREJISTA 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 

Comércio varejista de laticínios e frios 

Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 

Comércio varejista de carnes – açougues 

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 

Comércio varejista de bebidas 

Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 

Padaria e confeitaria com predominância de revenda 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – Hipermercado. 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados. 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, 
mercearias e armazéns 

Comercio varejista de peixes - Peixaria 

Padaria e confeitaria com predominância de produção própria 

Os estabelecimentos que comercializarem produtos denominados suplementos alimentares deverão 
apresentar habilitação do profissional (nutricionista ou farmacêutico) conforme lei municipal nº 4552 
16 DE MARÇO DE 2004 
Licença inicial / Cadastro  
Documentos 
 Alvara de Funcionamento e Localização  
Certificado do Conselho de Classe do Responsável (quando for o caso) ver a lei citada acima 
CNPJ  
Contrato social   
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária  
 
Renovação da Licença  
Documentos  
Alvara de Funcionamento e Localização  
Certificado do Conselho de Classe do Responsável (quando for o caso) ver a lei citada acima 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária  
  

 

 
AGRUPAMENTO: COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS COM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 

Serviços ambulantes de alimentação 

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar  

Cantina – serviços de alimentação privativos 

Restaurantes e similares 

Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê 

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas 

Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares 

Padaria e confeitaria com predominância de revenda 

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 

Padaria e confeitaria com predominância de produção própria 

Licença inicial / Cadastro  
Documentos  
Alvara de Funcionamento e Localização  
Certificado do Conselho de Classe do Responsável (quando for o caso)  
CNPJ e quando for o caso CPF  
Contrato social  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária   
Taxa de fiscalização sanitária  
 
Renovação da Licença  
Documentos  
Alvará 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: COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS 

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas 

Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 

Comércio varejista de medicamentos veterinários 

Farmácia (manipulação) 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  
Alvará de Funcionamento e Localização  
Certificado de regularidade técnica   
CNPJ 
Contrato social 
Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação da planta baixa ou protocolo (farmácia manipulação) 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária  
 
Renovação da Licença  
Documentos  
Alvará de Funcionamento e Localização  
Certificado de regularidade técnica 
Autorização de Funcionamento Especial (AFE) (drogarias) 
Autorização Especial (AE) (farmácia de manipulação) 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária  

 

 

 
AGRUPAMENTO: COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS 

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE 

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 

Comércio varejista de artigos de ótica 

Óticas obs: além dos documentos especificados abaixo, apresentar:  
Contrato de responsabilidade técnica firmada entre o óptico e a empresa com assinaturas autenticadas. 
Tratando-se de responsabilidade do Diretor, Sócio-Proprietário deverá ser apresentado Declaração de 
Responsabilidade Técnica; 
Diploma de Técnico Óptico; 
Comprovante de residência do responsável técnico;  
Lista das atividades desenvolvidas pelo estabelecimento assinada pelo óptico responsável;  
em caso de instalação de estabelecimentos do comércio varejista de produtos ópticos, será necessário uma 
declaração do laboratório óptico, fornecedor, pela responsabilidade dos produtos fornecidos.  
 
Licença inicial / Cadastro  
Documentos 
Alvará de Localização e Funcionamento  
Certificado do Conselho de Classe do Responsável (quando for o caso) 
CNPJ  
Contrato social  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária   
Taxa de fiscalização sanitária  
 
Renovação da Licença  
Documentos  
Alvará de Localização e Funcionamento  
Certificado do Conselho de Classe do Responsável (quando for o caso)  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária  
 

 

 



AGRUPAMENTO: COMÉRCIO VAREJISTA NÃO ELENCADOS ANTERIORMENTE 

Comércio Varejista não elencados anteriormente  

Licença inicial / Cadastro  
Documentos  
Alvara de Funcionamento e Localização  
Certificado do Conselho de Classe do Responsável (quando for o caso)  
CNPJ e quando for o caso CPF  
Contrato social  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária   
Taxa de fiscalização sanitária  
 
Renovação da Licença  
Documentos  
Alvará 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   

 


