
A partr do ano de 2019, todos os estabe䎂ecimentos,  ANTIGOS e  NOVOS, deverão

requerer,  EXCLUSIVAMENTE  POR  AMBIENTE  DIGITAL,  o  novo  䎂icenciamento

sanitário, sob pena de MULTA e INTERDIÇÃO DA ATIVIDADE.

Estamos traba䎂hando para a 䎂iberação do Sistema e, enquanto isso não ocorre, NÃO

SERÃO APLICADAS SANÇÕES em face do funcionamento de estabe䎂ecimentos.

A  SUBVISA  divu䎂gará,  oportunamente,  o  ca䎂endário  esca䎂onado  por  grupos  de

atvidade,  com  os  praios  䎂imite  para  o  requerimento  da  1ªq  LICENÇA,

excepciona䎂mente no ano de 2019.

As novas moda䎂idades de Licenciamento Sanitário são as seguintes:

- Licença Sanitária de Funcionamento (LSF): concedida a estabe䎂ecimentos regu䎂ados
pe䎂a  vigi䎂ância  sanitária  ou  de  interesse  da  vigi䎂ância  de  ioonoses,  devendo  ser
anua䎂mente reva䎂idada até 30 de abri䎂, abrangendo:

 O comércio de a䎂imentos
 As indústrias de a䎂imentos regu䎂ados pe䎂a ANVISA
 O comércio farmacêutco
 Os serviços assistenciais de saúde, inc䎂uídas as ambu䎂âncias
 As atvidades re䎂acionadas à saúde.
 A empresas transportadoras e seus veícu䎂os e os autônomos  transportadores

de a䎂imentos e produtos farmacêutcos.
 As  creches,  os  orfanatos,  as  pré-esco䎂as,  esco䎂as,  os  estabe䎂ecimentos  de

ensino e congêneres.
 Os circos e parques de diversão com funcionamento permanente,  parques

aquátcos, parques temátcos e congêneres.
 As casas de shows e espetácu䎂os, os serviços de diversão, as casas de festa, as

sa䎂as de apresentação, os teatros, os cinemas e congêneres.
 Os c䎂ubes, as piscinas, saunas, termas e congêneres.
 Os serviços de captação, abastecimento, transporte e distribuição de água.
 Os  serviços  de  co䎂eta,  remoção,  gerenciamento  e  transporte  de  resíduos

especiais, os serviços de imuniiação e contro䎂e de pragas urbanas e vetores e
congêneres.

 Os hotéis, motéis, as hospedarias, os a䎂ojamentos, a䎂bergues e congêneres.
 Os shoppings centers, centros comerciais, condomínios comerciais ou mistos

e congêneres. 
 Os estádios, as arenas, quadras e os ginásios po䎂iesportvos.
 As estações rodoviárias, metroviárias, aquaviárias e ferroviárias.
 Os serviços de 䎂avanderia, 䎂avanderia industria䎂 e hospita䎂ar.
 Ambu䎂antes, feirantes e demais atvidade não 䎂oca䎂iiadas. 



ESTÃO ISENTOS DA EXIGIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE LSF:

 O autônomo ou profssiona䎂 䎂ibera䎂 autônomo que:
o Mediante outorga de uso por parte do responsáve䎂 pe䎂o 䎂oca䎂 em que

exerça  suas  atvidades  de  saúde  e  já  possuidor  de  䎂icenciamento
sanitário (médicos, dentstas e demais profssionais de saúde).

o Preste serviço de interesse à saúde para pessoa jurídica já possuidora
de 䎂icenciamento

 Os serviços próprios,  integrantes  de um estabe䎂ecimento sob regu䎂ação de
vigi䎂ância sanitária e de interesse da vigi䎂ância de ioonoses.

-  Licença Sanitária de Atvidades Re䎂acionadas (LSAR): concedia a estabe䎂ecimentos
re䎂acionados com a vigi䎂ância sanitária, devendo ser anua䎂mente reva䎂idada até 30
de abri䎂, abrangendo todas as pessoas jurídicas que exerçam as seguintes atvidades:

 Indústria.
 Comércio.
 Prestação de serviços.

ESTÃO ISENTOS DA EXIGIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE LSAR:

 O autônomo e o profssiona䎂 䎂ibera䎂 autônomo. 
 A pessoa jurídica ou o empresário individua䎂 que ut䎂iiem de domicí䎂io apenas

como  ponto  de  referência,  observadas  as  restrições  dispostas  em  seus
respectvos a䎂varás.

-  Licença Sanitária de Atvidades Transitórias – LSAT: concedida com praio máximo
de cento e oitenta dias, em raião de:

 Pessoa  fsica  ou  jurídica  ,  para  cada  atvidade  sujeita  à  vigi䎂ância  sanitária
exercida em eventos rea䎂iiados em área púb䎂ica ou privada.

 Organiiador do evento.
 Ambu䎂antes,  veícu䎂os  e  demais  atvidades  não  䎂oca䎂iiadas  exercidas  em

eventos em área púb䎂ica.
 Pessoa  jurídica   responsáve䎂  por  obras  de  construção,  reforma,  acréscimo,

demo䎂ição,  insta䎂ação,  modifcação,  montagem  ou  desmontagem  de
edifcações, estruturas, equipamentos e insta䎂ações executadas por pessoas
jurídicas.

 Pessoa jurídica   responsáve䎂 pe䎂a produção de a䎂imentos ou de fornecimento
de refeições destnados à a䎂imentação co䎂etva de traba䎂hadores, em coiinhas
ou refeitórios insta䎂ados em canteiros de obra.



-  Registro  de  Estabe䎂ecimento  de  Produção  Agropecuária (REPA):  concedido  por
adesão vo䎂untária, devendo ser anua䎂mente reva䎂idado até 30 de abri䎂, abrangendo
os estabe䎂ecimentos que rea䎂iiem o comércio municipa䎂: 

 De  produtos  de  origem  anima䎂,  comestveis  ou  não  e  que  necessite  de
certfcação sanitária e registro dos produtos que comercia䎂iia. 

 De  produtos  de  origem  vegeta䎂,  comestveis  ou  não, e  que  necessite  de
certfcação sanitária e registro dos produtos que comercia䎂iia.

-  Autoriiação Sanitária  Provisória (ASP):  concedida  à  ttu䎂o  precário  e em caráter
improrrogáve䎂 até trinta de abri䎂 de cada exercício, para estabe䎂ecimentos regu䎂ados
pe䎂a  vigi䎂ância  sanitária,  mas  com  pendências  re䎂atvas  à  obtenção  de  A䎂vará  ou
autoriiação junto à SMF e possuidores das seguintes característcas: 

 Mobi䎂iário  ou  equipamento  fxo  䎂oca䎂iiado  em  área  púb䎂ica  (quiosques),
destnado à preparação ou comercia䎂iiação de refeições rápidas, 䎂anches ou
bebidas para o consumo imediato.

 Veícu䎂o  especia䎂,  tracionado  ou  rebocado,  destnado  à  preparação  ou
comercia䎂iiação  de  refeições  rápidas,  䎂anches  ou bebidas  para  o  consumo
imediato, tais como caminhão ou bicic䎂eta de comida (food truck e food bike).

 Veícu䎂os não tracionados e equipamentos estacionados ou fxados em área
púb䎂ica,  destnados  à  preparação  ou comercia䎂iiação  de  refeições  rápidas,
䎂anches ou bebidas para o consumo imediato.

 Atvidades  exercidas  no  interior  de  residências,  como  retaguarda  para  o
armaienamento, a produção, o pré-preparo e a conservação de a䎂imentos.

OBSERVAÇÃO: A concessão de ASP poderá se dar de forma uni䎂atera䎂 e discricionária,

sendo passíve䎂  de revogação a qua䎂quer tempo por interesse púb䎂ico ou qua䎂quer

outro motvo superveniente e não importará em reconhecimento de direito. 


