
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/ROPREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/RO
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DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ROL DE DOCUMENTOS PARA ESTABELECIMENTOS DE BAIXO RISCO SEM EXIGÊNCIA DE RT

CNAE "ATIVIDADES ECONÔMICAS DE RISCO SANITÁRIO  BAIXO
 SEM RESPONSABILIDADE TÉCNICA

EDITADO DO ANEXO I DO DECRETO 14.123 DE 04/03/2016"

1081-3/01 Beneficiamento de café

1081-3/02 Torrefação e moagem de café

2330-3/99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais 
semelhantes (Com interesse na fabricação de gesso)

2391-5/03 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras

3839-4/99 Recuperação de materiais não especificados anteriormente

4612-5/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos 
siderúrgicos e químicos (Com interesse em: Produtos químicos para limpeza)

4617-6/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

4618-4/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de 
perfumaria

4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-
hospitalares

4618-4/99 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não 
especificados anteriormente (Com interesse em: ração e outros produtos alimentícios para 
animais)

4623-1/01 Comércio atacadista de animais vivos

4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais

4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios

4632-0/01 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados

4632-0/02 Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas

4633-8/01 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos

4635-4/01 Comércio atacadista de água mineral

4635-4/02 Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante

4635-4/03 Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4635-4/99 Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente

4637-1/02 Comércio atacadista de açúcar

4637-1/03 Comércio atacadista de óleos e gorduras

4637-1/07 Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

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

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

4686-9/02 Comércio atacadista de embalagens
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4713-0/01 Lojas de departamentos ou magazines

4713-0/02 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

4713-0/03 Lojas duty free de aeroportos internacionais

4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4723-7/00 Comércio varejista de bebidas

4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4729-6/01 Tabacaria

4729-6/02 Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

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

4789-0/04 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

5510-8/02 Apart-hotéis

5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica -

8591-1/00 Ensino de esportes

8592-9/01 Ensino de dança

8592-9/02 Ensino de artes cênicas, exceto dança

8592-9/03 Ensino de música

8592-9/99 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

8593-7/00 Ensino de idiomas

8599-6/03 Treinamento em informática

8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos

8599-6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

8690-9/01 Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana

8690-9/99 Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

9003-5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

9200-3/01 Casas de bingo

9329-8/01 Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

9329-8/02 Exploração de boliches

9329-8/03 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares

9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos
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9491-0/00 Atividades de organizações religiosas ou filosóficas

9603-3/03 Serviços de sepultamento

9609-2/05 Atividades de sauna e banhos

9609-2/07 Alojamento de animais domésticos

9609-2/08 Higiene e embelezamento de animais domésticos

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA  INÍCIO DO LICENCIAMENTO SANITÁRIO
1º ALVARÁ DE SAÚDE

(Ambiente virtual JUCER abertura, Alteração e Encerramento de  Empresas)  
www.empresafacil.ro.gov.br

1. A abertura da empresa será realizada junto à JUCER, www.empresafacil.ro.gov.br, com solicitação
de licenciamento sanitário

2. Resposta a Questionário disponível no ambiente virtual da JUCER www.empresafacil.ro.gov.br  

3. Termo  Declaratório  firmado  pelo  proprietário  ou  representante  legal  da
empresa, disponível no portal da JUCER www.empresafacil.ro.gov.br

4. Apresentação  do  comprovante  de  pagamento  de  Taxas  do  Licenciamento  Sanitário,  entregue
digitalizada no portal da JUCER.

OBSERVAÇÃO:

As  empresas  de  CNAE  9609-2/07  Alojamento  de  animais  domésticos  e  9609-02/08 Higiene  e
embelezamento de animais domésticos,  devem manter  disponível  os POPs Procedimentos Operacionais
Padrões de limpeza e higienização de baias, superfícies e utensílios utilizados no banho e embelezamento de
animais; e Procedimentos de Descarte de resíduos sólidos gerados.

As empresas que manipulam e produzem alimentos devem apresentar cópia do Certificado do Curso de Boas
Práticas de Manipulação de alimentos do funcionário responsável.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A RENOVAÇÃO
(ambiente virtual ou presencial da VISA)

    http://visa.portovelho.ro.gov.br      

1. Requerimento padrão VISA PMVH, assinado pelo  proprietário  ou procurador legal,  disponível  no
ambiente virtual  no portal da VISA – http://visa.portovelho.ro.gov.br;

2. Resposta  a  Questionário  disponível  no  ambiente  virtual   no  portal  do  DVISA  –
http://visa.portovelho.ro.gov.br

3. Termo  Declaratório  firmado  pelo  proprietário  ou  representante  legal  da
empresa, disponível no portal da VISA  – http://visa.portovelho.ro.gov.br

4. Procuração do representante legal com cópia do RG, quando for o caso;

5. Cartão CNPJ atualizado;

Item 1 do ANEXO I da Instrução Normativa 01/2018/GAB/SEMUSA/DVISA

3 de 4

http://www.empresafacil.ro.gov.br/
http://visa.portovelho.ro.gov.br/
http://visa.portovelho.ro.gov.br/
http://visa.portovelho.ro.gov.br/
http://visa.portovelho.ro.gov.br/
http://www.empresafacil.ro.gov.br/
http://www.empresafacil.ro.gov.br/
http://www.empresafacil.ro.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/ROPREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
6. Apresentação  do  comprovante  de  pagamento  de  Taxas  do  Licenciamento  Sanitário,  entregue

digitalizada no portal da VISA  – http://visa.portovelho.ro.gov.br, ou presencialmente no Departamento
de Vigilância Sanitária.

DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NO ESTABELECIMENTO

1. Certificado de desratização e desinsetização emitido por empresa regular junto a VISA ;

2. Certificado de Limpeza e Manutenção de Ar Condicionado emitido por empresa regular junto a VISA;

3. Certificado de Limpeza e Desinfecção de Reservatórios de Água e bebedouro industrial, emitido por
empresa regular junto a VISA;
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