
 
 

 

 

 

 

 

GRUPO: MEDICAMENTOS/COSMETICOS/SANEANTES/PRODUTOS PARA SAUDE 

SUBGRUPO: FABRIL  

AGRUPAMENTO: INDUSTRIA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMES  

1742-7/01 Fabricação de fraldas descartáveis  

1742-7/02 Fabricação de absorventes higiênicos  

1742-7/99 Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitario 

2063-1/00 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

3291-4/00 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras  

3292-2/01 Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo  

3292-2/02 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional  

Licença inicial / Cadastro  

Alvará de Funcionamento e Localização  

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe (pessoa jurídica)  
CNPJ  
Contrato social  

Relação de produtos a serem produzidos  

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  

Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico ou protocolo 

Taxa de fiscalização sanitária  

Renovação da Licença  

Alvará de Funcionamento e Localização  

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe (pessoa jurídica) 
Relação de produtos produzidos com respectivos registros/notificações  
Autorização de Funcionamento Empresa (AFE)  

Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico 

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária  

 

AGRUPAMENTO: INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS  

2014-2/00 Fabricação de gases industriais  

2110-6/00 Fabricação de produtos farmoquímicos  

2121-1/01 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano  

2121-1/02 Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano 

2121-1/03 Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano 

2123-8/00 Fabricação de preparações farmacêuticas  

Licença inicial / Cadastro  

Alvará de Funcionamento e Localização  

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe  

CNPJ  
Contrato social  

Relação de produtos a serem produzidos  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  

Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico ou protocolo 
Taxa de fiscalização sanitária  
 
Renovação da Licença  

Alvará de Funcionamento e Localização  
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 
Relação de produtos produzidos com respectivos registros  
Autorização de Funcionamento Empresa (AFE)  
Autorização Especial (AE) quando produzir medicamento sujeito a controle especial 
Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária  



 
 
 
 
 
 
 

AGRUPAMENTO: INDUSTRIA DE PRODUTOS E PREPARADOS QUIMICOS DIVERSOS / PRECURSORES  

2091-6/00 Fabricação de adesivos e selantes  

2093-2/00 Fabricação de aditivos de uso industrial  

Licença inicial / Cadastro  

Alvará de Funcionamento e Localização  

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe  

CNPJ  
Contrato social  

Relação de produtos a serem produzidos  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  

Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico ou protocolo 
Taxa de fiscalização sanitária  
 
Renovação da Licença  

Alvará de Funcionamento e Localização  
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 

Relação de produtos produzidos com respectivos registros  
Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária  

 

AGRUPAMENTO: INDUSTRIA DE CORRELATOS / PRODUTOS PARA A SAÚDE  

2219-6/00 Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente  

2660-4/00 Fabricação de aparelhos, eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação  

2660-4/00 Fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de 

laboratório  

3092-0/00 Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios  

3250-7/02 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em 
geral, exceto sob encomenda  

3250-7/02 Fabricação de mobiliários para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório  

3250-7/03 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em 

geral sob encomenda  

3250-7/04 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeito físico e aparelhos ortopédico 

3250-7/05 Fabricação de materiais para medicina e odontologia  

3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos  

3250-7/08 Fabricação de artefatos de tecido não tecido para uso odonto-médico-hospitalar  

Licença inicial / Cadastro  
Alvará de Funcionamento e Localização  

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe (pessoa jurídica)  
CNPJ  

Contrato social  
Relação de produtos a serem produzidos  

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  

Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico ou protocolo 

Taxa de fiscalização sanitária  

Renovação da Licença  
Alvará de Funcionamento e Localização  

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe (pessoa jurídica) 
Relação de produtos produzidos com respectivos registros  

Autorização de Funcionamento Empresa (AFE)  

Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico 

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária  

 

AGRUPAMENTO: INDUSTRIA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS  



 
 
 
 
 
 

2052-5/00 Fabricação de desinfestantes domissanitários  

2061-4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos  

2062-2/00 Fabricação de produtos de limpeza e polimento  

Licença inicial / Cadastro  
Alvará de Funcionamento e Localização  

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe (pessoa jurídica)  
CNPJ  

Contrato social  
Relação de produtos a serem produzidos  

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  

Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico ou protocolo 

Taxa de fiscalização sanitária  

Renovação da Licença  
Alvará de Funcionamento e Localização  

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe (pessoa jurídica) 
Relação de produtos produzidos com respectivos registros/notificações  
Autorização de Funcionamento Empresa (AFE)  

Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico 

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária  

 

SUBGRUPO: DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA  

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE CORRELATOS / PRODUTOS PARA A SAÚDE  

4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 

laboratórios  

4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 

4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos  

4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; 

partes e peças  

4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domésticos não 

especificados anteriormente  
Licença inicial / Cadastro  

Alvará de Funcionamento e Localização  

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe  

CNPJ  
Contrato social  

Relação de produtos a serem comercializados  

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico ou protocolo 
Taxa de fiscalização sanitária  

Renovação da Licença  

Alvará de Funcionamento e Localização  

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 
Autorização de Funcionamento Empresa (AFE)  

Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico 

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária  

 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICO, PRODUTO DE HIGIENE E PERFUMES  

4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria  

4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal  

4649-4/08 Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  

Licença inicial / Cadastro  

Alvará de Funcionamento e Localização  



 
 
 
 
 
 

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe  

CNPJ  
Contrato social  

Relação de produtos a serem comercializados  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  

Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico ou protocolo 
Taxa de fiscalização sanitária  
 
Renovação da Licença  

Alvará de Funcionamento e Localização  

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 

Relação de produtos a serem comercializados  
Autorização de Funcionamento Empresa (AFE)  

Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  

Taxa de fiscalização sanitária  
 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS  

4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
Licença inicial / Cadastro  

Alvará de Funcionamento e Localização  

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 

Relação de produtos a serem comercializados  
CNPJ  

Contrato social  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  

Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico ou protocolo 
Taxa de fiscalização sanitária  
 
Renovação da Licença  

Alvará de Funcionamento e Localização  

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 

Relação de produtos a serem comercializados  
Autorização de Funcionamento Empresa (AFE)  

Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  

Taxa de fiscalização sanitária  
 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS  

4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano  

4644-3/02 Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário  

Licença inicial / Cadastro  

Alvará de Funcionamento e Localização  

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe (pessoa jurídica)  
CNPJ  

Contrato social  

Relação de produtos a serem comercializados  

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  

Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico ou protocolo 

Taxa de fiscalização sanitária  

Renovação da Licença  

Alvará de Funcionamento e Localização  

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe (pessoa jurídica) 
Relação de produtos a serem comercializados  

Autorização de Funcionamento Empresa (AFE)  
Autorização Especial (AE) quando medicamento sujeito a controle especial  



 
 
 
 
 
 

Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico 

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária  

 

SUBGRUPO: COMERCIO VAREJISTA  

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS  

4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

4789-0/05 Comercio Varejista de produtos saneantes domissanitários  

Licença inicial / Cadastro  

Alvará de localização e funcionamento 

Contrato Social  
CNPJ (Pessoa Jurídica)  

Declaração de atividades desenvolvidas assinado pelo responsável legal ou técnico 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  

Taxa de fiscalização sanitária.  
 

Renovação da Licença  

Alvará de localização e funcionamento  

Declaração de atividades desenvolvidas assinado pelo responsável legal ou técnico  

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária  

 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS  

3250-7/09 Serviço de laboratório óptico  

3312-1/03 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 

irradiação  

3312-1/04 Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos 

4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos*  

4774-1/00 Comércio varejista de artigos de ótica  

Licença inicial / Cadastro  

Alvará de localização e funcionamento  

*Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 

Contrato Social  
CNPJ  

Declaração de atividades desenvolvidas assinado pelo responsável legal ou técnico 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  

Taxa de fiscalização sanitária.  

Renovação da Licença  

Alvará de localização e funcionamento  
*Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe  

Declaração de atividades desenvolvidas assinado pelo responsável legal ou técnico 

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária  
 

Quando for comercio varejista de artigos de ótica apresentar também:  

*Contrato de responsabilidade técnica firmada entre o óptico e a empresa com assinaturas autenticas  
*Tratando-se   de   responsabilidade   do   Diretor/Sócioproprietário   dever   ser   apresentando   declaração  de  

responsabilidade técnica  
*Diploma de Técnico óptico ou Optometrista  

*Comprovante de Residência do técnico óptico  
*Declaração do laboratório óptico fornecedor pela responsabilidade dos produtos fornecidos  



 
 
 
 
 
 
 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS  

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos  

Licença inicial / Cadastro  

Alvará de localização e funcionamento  

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 

Contrato Social  
CNPJ  
Parecer de aprovação pela Vigilância Sanitária do projeto arquitetônico ou o protocolo do ano vigente 

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária.  
 

Renovação da Licença  

Alvará de localização e funcionamento  

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 

Certificado de escrituração digital (SGNPC)  

Autorização de Funcionamento Empresa (AFE)  

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  

Taxa de fiscalização sanitária  
 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS COM MANIPULAÇÃO  

4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas  
Licença inicial / Cadastro  

Alvará de localização e funcionamento  
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 
Contrato Social  

CNPJ  

Declaração de atividades desenvolvidas assinado pelo responsável legal ou técnico 
Parecer de aprovação pela Vigilância Sanitária do projeto arquitetônico ou o protocolo 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária.  
 

Renovação da Licença  

Alvará de localização e funcionamento  

Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 

Certificado de escrituração digital (SGNPC)  
Declaração de atividades desenvolvidas assinado pelo responsável legal ou técnico 
Autorização de Funcionamento Empresa (AFE)  

Autorização Especial (AE) quando dispensar medicamento sujeito a controle especial 

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  

Taxa de fiscalização sanitária  

 


