
 

                              SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ 
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – SVS 

CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – CEVS 
Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4536 Fax : 3330-4535 

www.saude.pr.gov.br  - visa@sesa.pr.gov.br 

1  

NOTA TÉCNICA N.º 004/2018/CEVS/SVS 
 
ASSUNTO: EMISSÃO DE LICENÇA SANITÁRIA 
 
  

A presente Nota Técnica tem o objetivo de esclarecer e orientar as equipes de 

vigilância sanitária dos municípios e das Regionais de Saúde no estado do Paraná 

acerca dos procedimentos e processos de trabalho envolvidos para a emissão da 

Licença Sanitária, considerando a legislação vigente que determina procedimentos de 

simplificação, desburocratização e agilidade no processo de abertura de novas 

empresas e negócios, tendo como base a RDC n.º 153, de 26 de abril de 2017 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que classifica o risco sanitário, e a 

implantação da REDESIM na maioria dos municípios no Estado do Paraná, bem como a 

constante e crescente solicitação de licença sanitária por parte de pessoas físicas, 

empresas e atividades econômicas, mesmo daquelas que não necessitariam da licença 

sanitária para o seu funcionamento. 

 Esta Nota Técnica está disposta em forma de perguntas e respostas, para facilitar 

o entendimento acerca do tema abordado. 

 

1 - O que é Licença Sanitária? 

      De acordo com a Resolução RDC Anvisa/MS n° 153, de 26 de abril de 2017 , a 

Licença Sanitária é o documento emitido pelo órgão de vigilância sanitária do Sistema 

Único de Saúde - SUS, que habilita a operação de atividade(s) específica(s) sujeita(s) à 

vigilância sanitária. 

  

 2- Quais tipos de estabelecimentos e atividades econômicas necessitam da 
Licença Sanitária para o seu funcionamento? 

     Os estabelecimentos de interesse à saúde e os serviços de saúde definidos no 

Código Sanitário do Estado do Paraná, Decreto Estadual nº 5711/02, artigos 161, 413 e 

445 e os que exerçam atividades cuja classificação nacional de atividades econômicas 

(CNAE’s) estejam elencadas na Instrução Normativa n.º 16/17 da Resolução RDC nº 

153/17, da Anvisa. 
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A exceção cabe aos estabelecimentos e entidades públicas e militares que, de 

acordo com a Lei Federal nº 6437/77, artigo 10, parágrafo único, estão dispensados da 

Licença Sanitária, contudo devem cumprir os requisitos previstos na legislação sanitária 

para o seu funcionamento.  

 

3 – E quanto aos demais tipos de estabelecimentos, não elencados na resposta da 

pergunta 2, mas que solicitam Licença Sanitária, como proceder? 

 Os demais estabelecimentos, serviços e atividades econômicas estão 

dispensados da Licença Sanitária para o seu funcionamento. No caso de solicitação de 

Licença Sanitária por esses estabelecimentos, a Vigilância Sanitária poderá emitir a 

Declaração de Dispensa da Licença Sanitária – Pessoa Jurídica, conforme modelo 

proposto no Anexo I da presente Nota Técnica.  

Todavia, esses estabelecimentos não estão isentos de cumprir os requisitos  

estabelecidos no Código Sanitário do Estado e normas específicas aplicáveis para a 

proteção e prevenção da saúde individual e coletiva da população, nem das ações de 

fiscalização das autoridades competentes, para verificação do cumprimento de 

requisitos, tais como saúde ocupacional, saúde ambiental, condições higiênico-

sanitárias, investigações epidemiológicas, dentre outras. 

  

4- Como deve ser feito o deferimento de Licença Sanitária, considerando a 
classificação de risco das atividades econômicas? 

    A Licença Sanitária deve ser emitida aos estabelecimentos sujeitos à vigilância 

sanitária, de acordo com a classificação de risco sanitário estabelecido na Instrução 

Normativa nº 16/17 da Resolução RDC nº 153/17, as quais estão divididas em atividades 

de Alto Risco Sanitário (Anexo I), Baixo Risco Sanitário (Anexo II) e Risco Dependente 

de Informação (Anexo III). 
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5 - Como deve ser feito o deferimento da Licença Sanitária para atividades 
econômicas de alto risco sanitário? 

 A emissão da Licença Sanitária para atividades de alto risco sanitário deve ser 

baseada na constatação de que o estabelecimento atende as exigências sanitárias 

disponíveis na legislação para a(s) respectiva(s) atividade(s) pretendida(s), mediante 

inspeção prévia no estabelecimento e avaliação de documentação pertinente. Esta 

documentação deve estar disponível no estabelecimento para verificação. 

 

6 - Como deve ser feito o deferimento da Licença Sanitária para atividades 
econômicas de baixo risco sanitário? 

    A Licença Sanitária para os estabelecimentos de baixo risco sanitário deve ser emitida 

prévia à inspeção da vigilância sanitária, mediante apresentação de informações e 

declarações pelo responsável legal da empresa, visando permitir o cumprimento dos 

requisitos exigidos ao exercício da atividade requerida.  

 

7 – Considerando que o Código Sanitário do Estado, no artigo 163 do Decreto 
5711/02 que regulamenta a Lei 13.3331/01, estabelece que a Licença Sanitária deve 
ser emitida somente após inspeção no estabelecimento, a emissão da Licença 
Sanitária prévia à inspeção para estabelecimento de baixo risco possui 

embasamento legal? 

 A Assessoria Jurídica (AJU) da Secretaria de Estado da Saúde emitiu o Parecer 
n.º 0167/2014 a respeito do conflito entre o artigo 163 do Código Sanitário do Paraná 

(Lei Estadual 13.331/2001, regulamentado pelo Decreto 5711/2002), a Lei 

Complementar Estadual nº 163/2013 e a Resolução RDC ANVISA/MS n.º 49, de 31 de 

outubro de 2013, que prevê a emissão da Licença Sanitária prévia à inspeção para 

atividades do Microempreendedor Individual – MEI, Economia Solidária e 

Empreendimento Familiar Rural. 

 Segundo o Parecer da AJU/SESA, “entende-se que, com a posterior edição das 

Leis Complementares em análise, houve a revogação dos dispositivos que regulam em 
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sentido contrário ao que dispõem as referidas leis. Deve-se, então, aplicar o que dispõe 

as normas mais recentes”. 

 Nesse sentido, a Resolução RDC nº 153/17 da ANVISA estabelece o 

licenciamento prévio à inspeção às atividades de baixo risco sanitário amparado na Lei 
Federal nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007, que estabelece no artigo 5.º e 
parágrafo único: 

 

 “Art. 5o Para os fins de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, 

os requisitos de segurança sanitária, controle ambiental e prevenção contra incêndios 

deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos e entidades que 

componham a Redesim, no âmbito das respectivas competências. 

§ 1o As vistorias necessárias à emissão de licenças e de autorizações de 

funcionamento poderão ser realizadas após o início de operação do estabelecimento 

quando a atividade, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse 

procedimento.” 

 Sendo assim, em função de se enquadrar no mesmo entendimento do Parecer  

n.º 0167/2014 – AJU/SESA, a emissão da Licença Sanitária prévia à inspeção para 

atividades de baixo risco sanitário, com base na Resolução RDC nº 153/17 possui 

embasamento legal para a sua aplicação. 

 Nesse mesmo contexto enquadra-se o artigo 4.º da Resolução SESA/PR n.º 107, 

de 06 de março de 2018, que estabelece os requisitos mínimos de Boas Práticas e 

condições sanitárias para a instalação e funcionamento das Instituições de Ensino 

Fundamental, Médio, Profissionalizante e Superior no Estado do Paraná. 

 

8 - Como a Visa deve agir em relação aos estabelecimentos de baixo risco 
previamente licenciados? 

 O fato de a vigilância sanitária emitir uma licença sanitária a estabelecimentos 

que desenvolvem atividades de baixo risco sanitário não significa que a vigilância não 

necessite ou deva deixar de inspecionar e monitorar esses estabelecimentos ou 

atividades. Pelo contrário, a vigilância sanitária deverá estabelecer e executar ações de 
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pós-mercado e monitoramento, que devem ser previstos no planejamento ou plano de 

ação anual de vigilância sanitária.     

 

9 - O que são ações de pós-mercado e monitoramento? 

 São ações que visam a verificação da conformidade dos produtos e serviços 

sujeitos à vigilância sanitária após a entrada no mercado ou início da oferta do serviço 

que, no contexto da presente Nota Técnica, serão realizadas após a emissão da licença 

sanitária prévia, estabelecidas dentro de um plano ou programação anual de vigilância 

sanitária. 

Caracterizam-se por ações de inspeções programadas e por amostragem, 

monitoramento e investigações de notificações de eventos adversos e queixas técnicas, 

surtos, intoxicações ou contaminações que venham ao conhecimento da vigilância 

sanitária, seja por parte dos cidadãos, profissionais de saúde, imprensa, redes sociais 

ou demais canais; o levantamento e gestão de informação, atendimento de denúncias, 

coletas de amostras para análise laboratorial, atendimento de demandas de promotorias, 

polícias, sociedade civil organizada, dentre outras ações. 

Para uma maior efetividade e eficiência da ação, é imprescindível utilizar-se de 

ferramentas de gestão de riscos e de perigos no campo de atuação da vigilância 

sanitária. 

 

10 – Como se deve proceder quanto às solicitações de Licença Sanitária para 
atividades econômicas de “Risco Dependente de Informação” ? 

 Deve-se consultar no Anexo III da Instrução Normativa nº 16/17 a relação 

numérica de perguntas para definir o risco relacionado ao ramo de atividade sob 

consulta. Verificar no Anexo IV da Instrução Normativa se as perguntas orientadoras 

para o ramo de atividade sob consulta remetem a uma resposta afirmativa ou negativa. 

 Caso a resposta de qualquer uma das perguntas orientadoras para o ramo de 

atividade sob consulta for afirmativa, aquele ramo será classificado como sendo de Alto 

Risco Sanitário, devendo ser adotados os procedimentos necessários a essa 

classificação de risco (vide resposta da pergunta 5 da presente Nota Técnica). 
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 Caso a resposta de qualquer uma das perguntas orientadoras para o ramo de 

atividade sob consulta for negativa, existem duas possíveis situações: 

1 – o estabelecimento será classificado como sendo de Baixo Risco Sanitário se esse 

ramo de atividade constar na relação do Anexo I da Instrução Normativa nº 16/17, 

devendo ser adotados os procedimentos necessários relativos a essa classificação de 

risco, para fins de licença sanitária (vide respostas das perguntas 6, 7 e 8 da presente 

Nota Técnica).  

2 - se o ramo de atividade consultado não constar na relação do Anexo I da Instrução 

Normativa nº 16/17, esse ramo não será considerado como de interesse à saúde, sendo 

dispensado da Licença Sanitária para o seu funcionamento. Nesse caso, orientamos 

emitir a Declaração de Dispensa da Licença Sanitária – Pessoa Jurídica, conforme 

modelo proposto no Anexo I da presente Nota Técnica. 

 

11 – A Licença Sanitária é aplicável a Pessoa Física e em que situações? 

 De acordo com o Código Sanitário do Estado do Paraná, a Licença Sanitária é 

emitida aos estabelecimentos de saúde e de interesse à saúde que estejam de acordo 

com a normatização sanitária em vigor e que apresentem pessoal qualificado, 

capacidade administrativa, física funcional e operacional adequada ao tipo de atividade e 

ao grau de risco que possa trazer à saúde.  

 Portanto, a licença sanitária é expedida para estabelecimentos que estão 

caracterizados como pessoa jurídica, possuindo cadastro nacional de pessoa jurídica 

(CNPJ).  

 Todavia, têm sido comum estabelecimentos de serviços de saúde, como 

consultórios ou clínicas com Alvará de Localização/Funcionamento em nome de 

profissionais de saúde liberais, como médicos e odontólogos, que são caracterizados 

como Pessoa Física. Nesse caso, a licença sanitária será liberada para pessoa física, 

considerando a estrutura física e operacional de propriedade ou sob a responsabilidade 

do profissional de saúde onde o mesmo atuará, desde que atenda aos requisitos 

sanitários quanto a local, equipamentos, instrumentos e procedimentos necessários. Por 

exemplo: o consultório odontológico cujo alvará de localização da prefeitura está no 
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nome do odontólogo cujo espaço e estrutura física está sob sua responsabilidade. 

Nestas situações, o ramo de atividade deverá ser condizente às atividades 

desenvolvidas nessa empresa, utilizando-se os códigos CNAE’s referentes. 

 Têm surgido muitas solicitações equivocadas de licença sanitária de profissionais 

de saúde liberais que apenas prestam serviços em instituições para as quais são 

contratados, como hospitais e unidades de saúde. Nesse caso, não cabe a liberação de 

licença sanitária para pessoa física e esse profissional não depende desse documento 

para exercer a sua atividade e celebrar contratos de prestação de serviços, uma vez que 

atenda às exigências previstas na legislação para o exercício da sua atividade 

profissional, como a inscrição e regularidade perante o seu conselho de profissão. Para 

essa situação, orienta-se a emissão de documento de Dispensa da Licença Sanitária 

para Pessoa Física, proposto no Anexo II da presente Nota Técnica.  

Se a licença sanitária for solicitada por pessoa física que irá apenas prestar 

serviços profissionais em outros locais, mas cuja solicitação inclua ramos de atividades 

que requerem estrutura física e equipamentos, como consultório ou clínica, nesse caso a 

licença sanitária deverá ser indeferida, caso o profissional não possua estrutura própria 

e sob sua responsabilidade para executar a atividade, por não atender a requisitos de 

estrutura e operacionais para as atividades solicitadas.  

 

12 – Como proceder nas solicitações de Licenças Sanitária para estabelecimentos 
que exercem atividades sem endereços físicos, mas que atuam de forma 
itinerante, como serviços móveis? 

 Conforme o Código Sanitário de Saúde do Paraná, a Licença Sanitária é emitida 

aos estabelecimentos de interesse à saúde de acordo com a normatização sanitária em 

vigor, considerando a estrutura física, funcional e operacional. As normas sanitárias 

vigentes, na sua maioria, remetem às estruturas fixas, com endereço definido do 

estabelecimento, o que impossibilita a liberação da licença sanitária para 

estabelecimentos itinerantes que possuem ramos de atividades com essas exigências.  

Todavia, devido ao crescimento do setor, têm surgido normas sanitárias para 

estabelecimentos e serviços itinerantes, como odontomóveis entre outros, o que, nesse 



 

                              SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ 
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – SVS 

CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – CEVS 
Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4536 Fax : 3330-4535 

www.saude.pr.gov.br  - visa@sesa.pr.gov.br 

8  

caso, viabiliza o licenciamento e funcionamento desses estabelecimentos e serviços. 

Porém, deve-se considerar se a legislação municipal sobre comércio, prestação de 

serviços, postura e ocupação do solo permite e se possui requisitos específicos para 

essa modalidade de funcionamento. 

 No caso dos chamados “Food Trucks” a atividade se compara aos serviços de 

alimentação ambulantes, aplicando-se os requisitos conforme Nota Técnica nº 08/2013 – 

Boas Práticas para Comércio Ambulante de Alimentos - emitido pela Divisão de 

Vigilância Sanitária de Alimentos – DVVSA do Centro Estadual de Vigilância Sanitária, 

ou outra que vier substituí-la. 

 Portanto, a liberação de licença sanitária para estabelecimentos que atuam de 

forma itinerante é possível apenas para os ramos de atividade que possuam Normas 

Sanitárias de serviços e atividades móveis e que atendam a legislação municipal.  

 

13 – Como se deve proceder em solicitações de licença sanitária para 
estabelecimentos cujo tipo de instalação no Alvará de Localização/Funcionamento 

é o de “Escritório de Contato”? 

 O escritório de contato é um tipo de instalação para atividades administrativas, 

onde se elege o domicílio da empresa, tendo em vista que a atividade principal é 

desenvolvida em outro local, 

A Licença Sanitária para ramos de atividade de interesse à saúde com o tipo de 

instalação “Escritório de Contato” não é aplicável quando a legislação sanitária exige 

estruturas, equipamentos e requisitos técnicos para o funcionamento dessas atividades. 

Nesse caso, deve-se indeferir a licença sanitária para a atividade solicitada. A licença 

sanitária deve ser deferida para o endereço onde efetivamente são exercidas as 

atividades e que atendam aos requisitos da legislação sanitária.  

Caso a licença sanitária seja requerida para ramos de atividade que não são de 

interesse à saúde, orienta-se a emissão de documento de isenção da Licença Sanitária, 

proposto no Anexo I da presente Nota Técnica. 
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14 – Como proceder em solicitações de licença sanitária para estabelecimentos, 
entidades e serviços públicos e militares? 

 Conforme já explicado na resposta da pergunta 2, os estabelecimentos públicos e 

militares não necessitam de licença sanitária para o seu funcionamento. Havendo 

solicitação de licença sanitária por parte desses estabelecimentos, não há óbice em 

fazer o deferimento quando constatado em inspeção o cumprimento dos requisitos da 

legislação sanitária, no caso de atividade de alto risco sanitário ou a emissão da licença 

sanitária prévia a inspeção para atividades de baixo risco sanitário. Para ramos de 

atividade que não são de interesse à saúde, pode-se emitir a declaração de dispensa da 

Licença Sanitária, conforme modelo proposto no Anexo I da presente Nota Técnica. 

 

15 – Qual deve ser o prazo de validade da licença sanitária após a sua emissão? 

  De acordo com o Código Sanitário do Paraná, a licença sanitária terá a validade 

de 1(um) ano a contar da data da sua emissão ou de acordo com regulamentação 

específica, podendo o município regulamentar validades superiores, considerando o 

risco sanitário de cada atividade. 

 

 As chamadas licenças sanitárias “provisórias” ou com validade menor não estão 

previstas na legislação. Para uma licença sanitária com prazo menor de 1(um) ano, o 

município deverá ter legislação específica prevendo esse prazo, com a renovação 

mediante prévia inspeção em se tratando de atividade de alto risco sanitário. 

 

16 – Como está definida a competência entre os entes estadual e municipais na 

emissão de licença sanitária no Paraná? 

 A competência para as ações de vigilância sanitária no estado do Paraná está 

definida na Deliberação nº 287, de 23/08/2013 da Comissão Intergestores Bipartite, 

considerando a implantação do programa VigiaSUS, que estabelece as ações de 

vigilância em saúde em três elencos e classifica os municípios em três portes para 

assumir as ações de vigilância em saúde dos elencos estabelecidos. A referida 

deliberação possui uma relação com um indicativo de porte dos municípios para 
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embasar a pactuação nas Comissões Intergestores Regionais – CIR’s. Com o porte 

pactuado, o município assume as ações do elenco referente, o que inclui as atividades 

de inspeção e emissão de licença sanitária aos estabelecimentos listados no referido 

elenco de competência. A Secretaria Estadual de Saúde, por meio  de suas Regionais 

de Saúde, assume complementarmente as ações não pactuadas pelos municípios. 

Dessa forma, os municípios do Porte I possuem competência para emitir licença 

sanitária para atividades do elenco 1 e nesses municípios a Regional de Saúde emite 

licença sanitária para as atividades dos elencos 2 e 3. Os municípios do Porte II 

possuem competência para emitir licença sanitária paras as atividades dos elencos 1 e 2 

e nesses municípios a Regional de Saúde emite licença sanitária das atividades do 

elenco 3. Os municípios do porte III possuem competência da emissão de licença 

sanitária para todos os elencos.  

 Se o ramo de atividade não constar dos elencos, a competência da emissão da 

licença sanitária é do município, observando as orientações já descritas nesta Nota 

Técnica. 

 Importante ressaltar que os elencos de ações foram atualizados pela Deliberação 

CIB nº 177/2017. 

 A Regional de Saúde também poderá emitir licença sanitária para atividades de 

elencos que sejam da competência do município mas que estejam correlacionadas 

diretamente com a atividade do elenco que está sendo inspecionado pela Regional, de 

forma a otimizar e racionalizar o processo de inspeção, por exemplo: a realização de 

inspeção, pela Regional de Saúde, em indústrias farmacêuticas (elenco 3) localizadas 

em municípios de Porte II deve englobar, caso a empresa desenvolva, as demais 

atividades como distribuição, armazenamento e transporte (elenco 2), mesmo que essas 

constem em elenco inferior. 

 

17 – Como fica a emissão das licenças sanitárias prévias no SIEVISA? 

 O Sistema Estadual de Informação em Vigilância Sanitária - SIEVISA será 

atualizado para possibilitar a emissão de licenças sanitárias não vinculadas a registros 

de inspeção. Enquanto isso foi criado no SIEVISA o motivo de inspeção “Licença 
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Sanitária Prévia à Inspeção” e alterado o relatório de inspeção padrão para incluir duas 

alternativas: se a inspeção foi realizada, ou se a inspeção não foi realizada (no caso de 

emissão de licença sanitária prévia a inspeção). Na escolha da segunda alternativa, os 

demais campos poderão ser preenchidos como N/A (“Não Aplicável”). 

  

 

   

 

Curitiba, 13 de abril de 2018. 

 
 
 
 

 
 
 

Paulo Costa Santana 
Diretor do Centro de Vigilância Sanitária – CEVS 

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA-PR 
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NOTA TÉCNICA N.º 004/2018 
 
 

ANEXO I  
 

Declaração de Dispensa de Licença Sanitária – Pessoa Jurídica 
 
 

 Declaramos, para os devidos fins, que o 

estabelecimento____________________________________________, CNPJ 

nº:_____________________, com endereço a 

____________________________________ no município de ___________________, 

no estado do Paraná, está dispensado da licença sanitária dos ramos de atividade 

listados abaixo, considerando a legislação sanitária vigente. 

  Código CNAE                  Descrição da Atividade (Subclasse CNAE) 

            ____________          ___________________________________ 

 

            ____________                ___________________________________ 

  

Todavia, os responsáveis do estabelecimento em epígrafe ficam cientes de que 

estão sujeitos à fiscalização de agentes públicos de saúde para a verificação do 

cumprimento de requisitos higiênico-sanitários, de condições de salubridade, de 

segurança e saúde dos seus trabalhadores e demais requisitos para a prevenção de 

riscos à saúde individual e coletiva da população resultantes das atividades 

desenvolvidas, dispostas no Código Sanitário do Estado (Lei Estadual nº 13.331/01 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5.711/02, ou outro que vier a substituí-lo) e 

legislação vigente que o estabelecimento deverá cumprir. 
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NOTA TÉCNICA N.º 004/2018 
 
 
 

ANEXO II 
 

Declaração de Dispensa de Licença Sanitária – Pessoa Física 

 

 Declaramos, para os devidos fins, que o 

profissional___________________________________________, CPF 

nº:____________________, com endereço fiscal sito a 

____________________________________ no município de ___________________, 

no estado do Paraná, fica dispensado da licença sanitária para os ramos de atividade 

listados abaixo, características de prestação de serviço profissional, tendo em vista que 

a regulação e fiscalização de atividades profissionais não está no âmbito das ações de 

vigilância sanitária. 

 

  Código CNAE                  Descrição da Atividade (Subclasse CNAE) 

              

             ____________         __________________________________ 

 

            _____________             __________________________________ 


