
 
AGRUPAMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS 

Transporte rodoviário de cargas - exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e 
internacional 

Transporte rodoviário de cargas - exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 

Transporte rodoviário de produtos perigosos 

Os estabelecimentos deverão solicitar para os seus veículos a licença sanitária. Pode ser solicitado no 
momento do requerimento do alvará em processos distintos com documentação específica. 
 
Licença inicial / Cadastro  
Documentos  
Alvará de localização e funcionamento  
Certificado do Conselho de Classe do Responsável (quando transporte de medicamentos)  
CNPJ 
Relação de atividades desenvolvidas  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária. 
 
Renovação da Licença  
Documentos  
Certificado do Conselho de Classe do Responsável (quando transporte de medicamentos)  
Alvará de localização e funcionamento  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 

 
 

LICENÇA SANITÁRIA PARA OS VEÍCULOS 

Licença inicial 
Documentos  
Alvará Sanitário da empresa 
Certificado do Conselho de Classe do Responsável  
Documento do veículo contendo nº da Placa e nº do Chassi 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária para veículos 
 

 

 
AGRUPAMENTO: ESTERILIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 

Imunização e controle de pragas urbanas 

Licença inicial / Cadastro  
Documentos  
Alvará de localização e funcionamento  
Certificado do Conselho de Classe do Responsável  
CNPJ e quando for o caso CPF  
Relação de atividades desenvolvidas  
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  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 

 

 
AGRUPAMENTO: OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS À SAÚDE 

Educação infantil - creche 

Educação infantil – pré escola 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Educação superior – graduação 

Educação superior – graduação e pós-graduação  

Educação superior – pós-graduação e extensão 



Educação profissional de nível técnico 

Educação profissional de nível tecnológico  

Os estabelecimentos que prestam serviços de educação superior ou técnica/tecnológica que possuem 
atividades relacionadas a prestação de serviço de saúde estão sujeitas a documentação relacionadas 
as atividades especificas. 
Licença inicial / Cadastro  
Documentos  
Alvará de localização e funcionamento  
Certificado do Conselho de Classe do Responsável (quando for o caso)  
CNPJ 
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 

 

 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE 

AGRUPAMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS 

Atividades veterinárias 

Os estabelecimentos que prestam serviços de hospitais veterinários, clínicas veterinárias, 
consultórios veterinários. 
Licença inicial / Cadastro  
Documentos  
Alvará de localização e funcionamento  
Certificado do Conselho de Classe do Responsável  
CNPJ e quando for o caso CPF  
Relação de atividades desenvolvidas 
Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação da planta baixa ou protocolo 
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 

 
SUBGRUPO: ATIVIDADES RELACIONADAS A SAÚDE 

AGRUPAMENTO: OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS À SAÚDE 

Serviços de prótese dentária 

Outras atividades de tratamento de beleza 

Lavanderias 

Limpeza em prédios em domicilios 

Cabeleireiros 

Clínicas de estética e similares 

Outras atividades de serviços pessoais, não especificadas anteriormente 

Os estabelecimentos que prestam serviços de limpeza em hospitais ou outras unidades de saúde, as 
lavanderias que processam roupas hospitalares e unidades de saúde e as clinicas de estética deverão 
apresentar certificado do conselho de classe do responsável técnico ou equivalente. 
Licença inicial / Cadastro  
Documentos  
Alvará de localização e funcionamento  
Certificado do Conselho de Classe do Responsável (quando for o caso)  
CNPJ e quando for o caso CPF  
Relação de atividades desenvolvidas  
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licença inicial / Cadastro  
Documentos  
Alvará de localização e funcionamento  
Certificado do Conselho de Classe do Responsável (quando for o caso) Ver asteriscos 
CNPJ  
Relação de atividades desenvolvidas  
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) ver asteriscos  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 

 

 
 

AGRUPAMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETIVOS E SOCIAIS 

Testes e análises técnicas* 

Comercio Varejista de combustíveis 

Coleta de resíduos perigosos* 

Coleta de resíduos não-perigosos* 

Tratamento e disposição de resíduos perigosos* 

Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos* 

Usinas de compostagem* 

Recuperação de sucatas de alumínio 

Recuperação de materiais metálicos - exceto alumínio 

Recuperação de materiais plásticos 

Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 

Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos - exceto de papel e papelão 

Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 

Recuperação de materiais não especificados anteriormente 

Gestão de redes de esgoto* 

Atividades relacionadas a esgoto - exceto a gestão de redes* 

Captação, tratamento e distribuição de água* 

Distribuição de água por caminhões* 

Serviços de somato conservação 

Serviços de cremação 

Gestão e manutenção de cemitérios 

Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente 

Clubes sociais, desportivos e similares 

Atividades de condicionamento físico- Academias de ginástica* 

Gestão de instalações de esportes 

Ensino de esportes 

Parques de diversões e parques temáticos 

Alojamento, higiene e embelezamento de animais 

Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 

Outras atividades não elencadas anteriormente 


