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LICENCIAMENTO SANITÁRIO SIMPLIFICADO POR AUTO DECLARAÇÃO
BAIXO RISCO SANITÁRIO

QUESTIONÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO QUESTIONÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

INDÚSTRIAS SIM NÃO
NÃO SE
APLIC

A Indústria  de  atividade  CNAE  1033-3/02,  1041-4/00,  1042-2/00,  1071-6/00,  1072-4/01,  1072-4/02,
possui responsável técnico contratado?

*  Apresentar:  Comprovante  de  relação  contratual,  Cópia  da  Carteira  Profissional  e  Certificado  de
Regularidade Técnica.

A embalagem  e  o  rótulo  dos  produtos  estão  pré-aprovados  em  consulta  prévia,  de  acordo  com a
legislação específica?

* Apresentar obrigatoriamente junto ao Departamento de Vigilância Sanitária Municipal - DVISA, em 30
dias após a constituição da empresa:

Na Indústria  de farinha e café de atividade  CNAE 1063-5/00, 1081-3/01,1081-3/02,  há pessoal  com
capacitado em boas Práticas de Fabricação e Manipulação de Alimentos?
* Apresentar o certificado de boas práticas.

A empresa que exercerá as atividades econômicas CNAE 2330-3/99 e  2391-5/03 conhece a legislação
que diz respeito ao Programa de saúde do Trabalhador?

A empresa CNAE 3250-07/6 (Serviços de prótese dentária) possui responsável técnico?
*  Apresentar:  Comprovante  de  relação  contratual,  Cópia  da  Carteira  Profissional  e  Certificado  de
Regularidade Técnica.
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COMÉRCIO; (REPRESENTAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA)

4619-2/00; 4623-1/01; 4623-1/09; 4631-1/00; 4632-0/01; 4632-0/02; 4633-8/01;  4635-4/01; 4635-4/02;
4635-4/03; 4635-4/99; 4637-1/02; 4637-1/03;4637-1/05; 4637-1/07;  4713-0/01; 4713-0/02; 4713-0/03;
4721-1/04; 4723-7/00; 4724-5/00; 4729-6/01; 4729-6/02; 4731-8/00; 4772-5/00; 4789-0/04; 4789-0/05;
4642-7/02;  4643-5/02; 4646-0/01; 4646-0/02; 4686-9/02; 

SIM NÃO
NÃO SE
APLIC

A empresa com atividade CNAE 4612-5/00, 4617-6/00; 4618-4/01; 4618 4/02; 4618-4/99 que exercerá
somente atividade de representação comercial?

Possui área destinada a armazenamento de produtos?

A mercadoria passará diretamente da fábrica para a empresa compradora?

A empresa que  atuará no  Comércio Atacadista   -  CNAE:  4631-1/00; 4632-0/01; 4632-0/02; 4633-
8/01;  4635-4/01;  4635-4/02;  4635-4/03;  4635-4/99;  4637-1/02;  4637-1/03;  4637-1/07;  4686-9/02,de
diversos tipos de produtos, possui depósito de armazenamento?

No  depósito,  mantém  e  observa  as  condições  de  armazenamento  dos  produtos  impostas  pelos
fabricantes especificadas nas embalagens primárias e secundárias?

A empresa de CNAE 4632-0/01; 4646-0/01; 4646-0/02; 4789-0/05 planeja fazer no local fracionamento
de algum tipo de alimento, cosmético, produtos químicos ou domissanitários?

A empresa de CNAE: 4713-0/01; 4713-0/02; 4713-0/03 considerada como Loja de Departamentos, de
variedades e Duty free de aeroporto, comercializará Alimentos, bebidas, cosméticos ou perfumaria?

Fará fracionamento ou manipulação de alimentos ou produtos?

A empresa classificada como comércio varejista de produtos diversos - CNAE: 4721-1/04; 4723-7/00;
4724-5/00; 4729-6/01; 4729-6/02; 4642-7/02; 4772-5/00; 9329-8/03, observa na comercialização e no
armazenamento, as condições impostas pelo fabricante para manter as boas condições sanitárias e a
integridade dos produtos?

Todos os produtos comercializados são oriundos de indústrias regulares?

Em algum momento fará manipulação ou fracionamento de alimentos ou produtos?

A empresa comercializará carnes “in natura”, embutidos e pães no varejo?

Tem conhecimento da RDC/ANVISA 216?

A Empresa de CNAE 5611-2/02; 5611-2/03, atuará como Bar, Lanchonete, casas de chá, de sucos e
similares observará as limitações descritas para essas atividades segundo classificação do CONCLA?

Os alimentos produzidos e comercializados serão de consumo imediato no local?

Prestará serviços de distribuição e fornecimento de alimentos, em grande quantidade, em locais diversos,
empresas, eventos e similares?

Produzirá e servirá, em pequena escala, apenas alimentos tipo “ salgados e sanduíches”?

Produzirá  e servirá  refeições  tipo  “pratos executivos”,  pratos feitos,  pratos  comerciais,  self-service e
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similares?

Possui pessoal capacitado em curso de Boas Práticas de Fabricação (BPF)?

Tem conhecimento da RDC/ANVISA 216?

Quanto ao CNAE 4623-1/01, a empresa possui local adequado para a permanência do animal?
* Apresentar POP em 30 dias.
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Educação - Atividade de ensino, de esportes, danças, artes, músicas, idiomas,
informática ou cursos preparatórios

SIM NÃO NÃO SE
APLIC

A empresa CNAE 8591-1/00,8592-9/01, 8592-9/02, 8592-9/03, 8592-9/99, 8593-7/00, 8599-6/03, 8599-
6/04, 8599-6/05, 8599-6/99,irá desenvolver atividade de ensino, de esportes, danças, artes, músicas,
idiomas, informática ou cursos preparatórios?

No local possui sistema de arejamento e ou refrigeração instalado, com capacidade adequada ao número
máximo de pessoas?

A empresa contratada para a instalação e manutenção do sistema de refrigeração é regular  junto a
vigilância Sanitária?

A empresa  com  CNAE  9313-1/00,  atuará  na  área  de  condicionamento  físico,  possui  profissional
responsável técnico habilitado junto ao seu Conselho profissional?

ATIVIDADES PROFISSIONAIS  CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
OUTRAS ATIVIDADES E SERVIÇOS

SIM NÃO
NÃO SE
APLIC

A empresa CNAE 9609-2/07 exercerá atividades de serviços de hotelaria de animais domésticos?
* Apresentar POP em 30 dias.

A empresa  CNAE  9609-2/08  prestará  somente  serviços  de  higiene  e  embelezamento  de  animais
domésticos?

A empresa constituída com CNAE 9603-3/03 (serviço de sepultamento) conhece a legislação que diz
respeito ao Programa de saúde do Trabalhador?
Os  funcionários/colaboradores  terão  disponíveis  para  uso  obrigatório  dos  EPIs  necessários  ao
desenvolvimento da atividade?

A empresa de CNAE 9609-2/05 (Sauna e Banho) faz manutenção preventiva de Maquina equipamentos
e adotará procedimentos padrões de limpeza e higienização de ambiente?
* Apresentar POP em 30 dias.

A empresa de  CNAE 5510-8/02  (Apart Hotel) colocará a disposição dos hóspedes, no local, serviços
complementares de: 

● Lavanderia?

● Sauna?

● Serviço de Alimentação? 

A empresa CNAE 7739-0/03 aluga BANHEIROS QUÍMICOS?

Possui local próprio para o descarte de dejetos?
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ESTABELECIMENTO DE SAÚDE SIM NÃO
NÃO
SE

APLIC

A empresa CNAE 8630-5/03; 8650-0/02; 8650-0/03; 8650-0/04; 8650-0/05; 8650-0/06; 8690-9/01; 8690-
9/99; 8720-4/01; 9313-1/00, atuará como consultório de profissionais de apoio a saúde, com formação 
em: medicina, psicologia, nutrição, psicanálise, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e 
terapias alternativas e condicionamento físico?
*Apresentar a documentação referente ao responsável técnico, conforme relação de documentos.

No consultório ou sala de atendimento realizará procedimentos invasivos?

Realizará procedimentos envolvendo acupuntura? 

Fará aplicação de injetáveis?

Prestará serviços que envolvam pigmentação artificial de pele?

Fará uso tópico de produtos químicos (pomadas, cremes, gel)?

Utilizará aparelhos  fotoemissores ou de radiofrequência?

A empresa exercerá atividades de atendimento médico de urgência e emergência?
Atuando em área de terapias alternativas, a empresa no atendimento a pacientes utiliza 
animais para psicoterapias? 
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Informações fiscais GERAIS obrigatório a todos os CNAE INDEPENDENTE DO RISCO
SANITÁRIO

SIM NÃO NÃO
SE

APLIC

A empresa  tem  dentre  suas  atividades  secundárias  alguma  classificada  como médio  ou  alto  risco
sanitário, conforme classificação do Decreto 14.143 de 03/03/2016?

A empresa funcionará em endereço residencial? 

Possui, dentro da residência, área exclusiva para as atividades comerciais?

Possui local exclusivo para a guarda de produtos e equipamentos inerentes a atividade?

Atuará na área de alimentos em espaço exclusivo e independente da residência para a fabricação ou
manipulação de alimentos?

Tem ciência que a fiscalização poderá realizar inspeções sanitárias na empresa a qualquer tempo, sem
aviso prévio, desde que, dentro do horário de funcionamento da empresa?

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins legais que se fizerem necessários, que li este questionário de baixo risco, preenchi de

acordo  com  o  ramo  de  atividade  que  a  empresa

_________________________________________________________________exerce.

Declaro ainda que me responsabilizo e atesto a veracidade de todo o conteúdo do documento, e estou ciente das

sanções penais expostas no art. 299 do Código Penal Brasileiro, quais sejam: 

“Art. 299.  Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos,
e multa, se o documento é particular. 

Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou
se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.”

Local e data: ____________________,______de _________________de________.

__________________________________________ 
Nome completo do declarante


