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CAPÍTULO V 

DO LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS 

 

Artigo 68 - Nenhum estabelecimento sediado no município e que se enquadram no 

presente Código Sanitário poderá funcionar sem prévia licença do órgão de 

Vigilância Sanitária competente; 

                  § 1º -  Para   os  estabelecimentos  comerciais   fixos  o  licenciamento  é  

denominado  de Boletim de Ocupação e Funcionamento e compete ao 

órgão de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde a 

expedição do mesmo, atendidas as exigências legais; 

                  § 2º -  Para  os  veículos  de  transporte  e  comercialização  de  alimentos,   

transporte  de medicamentos, correlatos e afins o licenciamento é 

denominado de Licença Sanitária de Veículo e compete ao órgão de 

Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde a expedição do 

mesmo, atendidas as exigências legais, sendo válida por 01 (um) ano após 

a emissão; 

 

 

                  § 3º -  Para  o  comércio  eventual   ou   comércio  ambulante,    quiosque   e  

feirante,    o licenciamento é denominado de Licença Sanitária de 

Ambulante e compete ao órgão de Vigilância Sanitária da Secretaria 

Municipal de Saúde a expedição do mesmo, atendidas as exigências 

legais, sendo válida por 01 (um) ano após a emissão; 

                  § 4º - Fica  denominado  de  Certificado  de  Inspeção  Sanitária  o  

licenciamento   especial de estabelecimentos tais como:  farmácias,  

drogarias,  dispensários,  distribuidoras de   medicamentos e afins, 
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clínicas médicas e  odontológicas, importadores   e   exportadores   de    

produtos    médicos,    odontológicos,  equipamentos e correlatos  e de 

alimentos, que   obrigatoriamente  deverão  requerer  este  certificado  até  

30/04  de  cada  ano,  sendo    válido até 30/04 do ano subseqüente, e será 

concedido após  inspeção  das  instalações  

                            pela   autoridade  sanitária  obedecidas  as   especificações   deste   Código  

e   Normas  Técnicas Especiais. 

                  § 5º - Os estabelecimentos citados    acima    além    do    Boletim    de    

Ocupação     e  Funcionamento, obrigatoriamente deverão possuir o 

Certificado de Inspeção Sanitária. 

 
Artigo 69  - O  requerimento  para  solicitação  de  Boletim  de  Ocupação  e   

Funcionamento  e  do  Certificado  de  Inspeção  Sanitária,  da  Licença 

Sanitária de Veiculo e  da Licença Sanitária de Ambulante,  deverá  ser feito 

em modelo próprio na sede do órgão competente de Vigilância Sanitária do 

Município. 

                     Parágrafo único  -  O   requerente   obrigatoriamente   deverá   apresentar   os   

seguintes documentos: 

I- os estabelecimentos onde se fabriquem, beneficiem, manipulem, acondicionem, 

conservem, depositem, transportem, produzam, distribuam, vendam: alimentos, 

produtos farmacêuticos, cosméticos, saneantes domissanitários e outros 

produtos de interesse à saúde, salão de beleza, barbearia, gabinete ou casa de 

massagem, hotéis, motéis, locais de esporte, recreação e lazer e 

estabelecimentos que prestem serviços que possam pôr em risco a saúde 

individual ou coletiva da população; requerimento assinado pelo proprietário ou 

por seu representante legal, constando o nome ou razão social, nome fantasia, 

endereço completo, inscrição no CNPJ/CIC;          
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II- consultório,  ambulatório  médico e/ou odontológico,  fisioterapia,  laboratório  

e oficina de prótese dentária, terapia ocupacional, nutricionista, psiquiatria, 

psicologia, fonoaudiologia, otorrinolaringologia e outras especialidades da área 

médica, bem como veterinários, e lojas agropecuárias, deverão anexar além do 

requerimento e documentos citados no Inciso I, cópia do  título de  propriedade  

do  imóvel  ou  contrato  de  locação,   cópia  da  identidade profissional, cópia 

quitada da anuidade do respectivo conselho de classe. Para loja de produtos 

agropecuários além dos documentos citados acima, será necessária a 

apresentação do contrato de responsabilidade técnica  e certificado de 

regularidade de pessoa jurídica do Conselho Regional de Medicina Veterinária; 

III- clínica médica, odontológica, serviços de RX, radioterapia e medicina nuclear, 

fisioterapia, terapia ocupacional, nutricionista, psiquiatria, psicologia, 

fonoaudiologia, otorrinolaringologia, laboratório de análise clínica  e outras 

especialidades da área médica, bem como veterinária, deverão anexar além do 

requerimento e documentos citados no Inciso I, cópia do título de propriedade 

do imóvel ou contrato de locação, anexar cópia do contrato social visado no 

órgão competente, cópia da    carteira do responsável técnico do   conselho de 

classe e  

anuidade quitada, cópia da anuidade do conselho de classe quitada no ano em 

exercício, declaração do responsável técnico informando que atendimento a 

clínica se propõe a prestar, recursos complementares disponíveis, horários de 

funcionamento, relação dos profissionais que prestam serviços no 

estabelecimento, bem como cópia da anuidade do ano em exercício quitada e 

carteira dos respectivos conselhos de cada profissional, cópia do projeto de 
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arquitetura conforme exigência da Vigilância Sanitária, declaração de 

responsabilidade técnica e eventuais substitutos.   Para os serviços  de RX,  

radioterapia  e  medicina nuclear,  fica obrigatória a  apresentação do laudo de  

aprovação das  instalações  e   equipamentos    fornecida    pelo    Instituto    de   

Radioproteção   e   Dosimetria  -   IRD/CNEM; 

IV- instituto de esteticismo, hidroterápico, ginástica e congênere deverão anexar 

além do requerimento e documentos citados no Inciso I, contrato social, cópia 

da carteira de identidade profissional do responsável técnico e anuidade quitada, 

cópia autenticada do certificado de habilitação dos profissionais; 

 V-   cozinha industrial, indústria de alimentos, buffet, deverão anexar além do 

requerimento e documentos citados no Inciso I, contrato social, cópia da 

carteira de identidade profissional do responsável técnico e anuidade do 

respectivo conselho de classe quitada, planta baixa com layout indicando 

fluxograma de produção e cópia do manual de boas práticas na fabricação; 

      VI-     farmácias, drogarias, farmácia com manipulação, dispensários de medicamentos, 

ervanários, distribuidora de produtos médicos, hospitalares, odontológicos e 

correlatos, deverão anexar além do requerimento e documentos citados no 

Inciso I, cópia do título de propriedade do imóvel ou contrato de locação, 

anexar cópia do contrato social visado no órgão competente, cópia da carteira 

do responsável técnico do conselho de classe e anuidade quitada, cópia da 

anuidade do conselho de classe quitada no ano em exercício, cópia do 

certificado de regularidade expedida pelo respectivo conselho de classe, cópia 

do projeto de arquitetura conforme exigência da Vigilância Sanitária. Para 

farmácia com manipulação planta baixa com layout indicando fluxograma de 

produção e cópia do manual de boas práticas na fabricação; 
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    VII-       óticas e estabelecimentos óticos, comércio de aparelhos ou produtos 

ortopédicos, deverão anexar além do requerimento  e documentos citados no 

Inciso I, cópia do título de propriedade do imóvel ou contrato de locação,  

anexar cópia  do  contrato  

         social visado no órgão competente, cópia da carteira do responsável técnico do 

conselho de classe e anuidade quitada, cópia da anuidade do conselho de classe 

quitada no ano em exercício, cópia do certificado de regularidade expedida pelo 

respectivo conselho de classe, cópia do projeto de arquitetura conforme 

exigência da Vigilância Sanitária somente para industrialização de produtos 

óticos, livro de registro para transcrição de receita médica com termo de 

abertura averbado pela autoridade sanitária; 

     VIII-   estabelecimentos de ensino de qualquer natureza, creche, ensino de primeiro e 

segundo grau deverão anexar além do requerimento e documentos citados no 

Inciso I, cópia do título de propriedade do imóvel ou contrato de locação, 

anexar cópia do contrato social visado no órgão competente quando for o caso e 

cópia do laudo do Corpo de Bombeiros. Para creche fica obrigatória a 

apresentação da cópia da identidade profissional e anuidade quitada do 

responsável técnico, cópia da identidade profissional do nutricionista, do 

auxiliar ou técnico de enfermagem, relação dos profissionais que prestam 

serviços à creche; 

       IX-      veículos    de   transporte    e    comercialização    de    alimentos,     transporte   

de medicamentos,  correlatos   e  afins,   deverão   anexar   além   do  

requerimento  e documentos citados no Inciso I,  a documentação de 

licenciamento do veículo; 

        X-     comércio ambulante, feirantes e comércio eventual, o permissionário deverá 

anexar além do requerimento e documentos citados no Inciso I, cópia de 
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comprovante de residência, autorização do órgão competente da Secretaria 

Municipal de Fazenda; 

       XI-     os estabelecimentos que não foram contemplados com a municipalização de 

ações de saúde e os que não constam no presente Código estarão sujeitos às 

exigências da Legislação  Federal e Estadual em vigor. 

 


