
4649-4/99

Comércio atacadista de outros equipamentos e 
artigos de uso pessoal e doméstico não especifi-
cados anteriormente...

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde – Inclusive Importadoras

4664-8/00

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso odonto-médico-hospita-
lar; partes e peças...

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde – Inclusive Importadoras
5223-1/00 Estacionamento de veículos...

BR
...exceto pátios para estadia ou guarda de veícu-
los apreendidos

AR
...especificamente pátios para estadia ou guarda 
de veículos apreendidos

6203-1/00
Desenvolvimento e licenciamento de programas 
de computador não customizáveis...

BR

...desde que não haverá o desenvolvimento de 
softwares que realizam ou influenciam direta-
mente no diagnóstico, monitoramento, terapia 
(tratamento) para a saúde.

AR

...desenvolvimento de softwares que realizam ou 
influenciam diretamente no diagnóstico, monitora-
mento, terapia (tratamento) para a saúde.

7120-1/00 Testes e análises técnicas...

BR
...desde que não haverá no exercício da atividade 
a análise de produto sujeito à vigilância sanitária.

AR
...exclusivamente no exercício da atividade a 
análise de produto sujeito à vigilância sanitária.

7500-1/00 Atividades veterinárias...

BR

...desde que o resultado do exercício da atividade 
não incluirá a comercialização e/ou uso de 
medicamentos controlados e/ou equipamentos de 
diagnóstico por imagem.

AR

...desde que o resultado do exercício da atividade 
inclua a comercialização e/ou uso de medica-
mentos controlados e/ou uso equipamentos de 
diagnóstico por imagem.

8423-0/00 Justiça...

BR
...exceto Unidades Prisionais com serviços de 
Saúde e de Interesse à Saúde

AR
...exclusivamente Unidades Prisionais com 
serviços de Saúde e de Interesse à Saúde

8630-5/99
Atividades de atenção ambulatorial não especifi-
cadas anteriormente...

BR

...especificamente para as atividades prestadas 
por médicos (inclusive os anestesistas) autôno-
mos ou constituídos como empresas individuais 
e que exercem a profissão exclusivamente em 
consultórios de terceiros ou em unidades hospi-
talares.

AR
...especificamente Farmácia Pública credencia-
das ou não para dispensação de Talidomida.

4771-7/01
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, 
sem manipulação de fórmulas

MR

...drogarias com RPAID-Roteiro Padrão de 
Autoinspeção em Drogarias DEFERIDO e sem 
atividade de Prestação de Serviço Farmacêutico 
de Aplicação de Vacinas

AR

...drogarias com RPAID-Roteiro Padrão de 
Autoinspeção em Drogarias INDEFERIDO ou 
Drogarias com atividade de Prestação de Serviço 
Farmacêutico de Aplicação de Vacinas indepen-
dente do resultado do RPAID

8630-5/02
Atividade médica ambulatorial com recursos para 
realização de exames complementares...

MR

...incluindo as Unidades Públicas de Saúde que 
realizam tais procedimentos, excetuando Serviço 
de Medicina Hiperbárica e demais exames com 
CNAE específico

AR
...exclusivamente Serviço de Medicina Hiperbári-
ca

9602-5/02
Atividades de estética e outros serviços de cuida-
dos com a beleza...

MR
...SEM procedimentos invasivos que NÃO exige 
RT-Responsável Técnico

AR
...COM procedimentos invasivos que exige 
RT-Responsável Técnico

4911-6/00 Transporte ferroviário de carga...

BR

...exceto para medicamentos, insumos far-
macêuticos, produtos para saúde, cosméticos, 
saneantes e alimentos

MR ...exclusivamente para alimentos

AR

...exclusivamente para medicamentos, insumos 
farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos 
ou saneantes

4930-2/01
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, municipal...

BR

...exceto para medicamentos, insumos far-
macêuticos, produtos para saúde, cosméticos, 
saneantes e alimentos

MR ...exclusivamente para alimentos

AR

...exclusivamente para medicamentos, insumos 
farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos 
ou saneantes

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO SANITáRIA

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO SANITÁRIA
Nº /ANO:
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:
01 - RAZÃO SOCIAL:
02- NOME DE FANTASIA:
04 – CNPJ:
05 – ENDEREÇO:
06 - N.º: 07 - COMPLEMENTO:
08 - BAIRRO: 09 - MUNICÍPIO: 10- CEP:
11 - UF: 12 - FONE:
13 - E-MAIL:
14 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

Código (CNAE)
Descrição da Atividade:

15 - DECLARO ESTAR CIENTE DESTA NORMA E DEMAIS 
NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES PARA A ATIVIDADE PRE-
TENDIDA E ME COMPROMETO AO CUMPRIMENTO DAS 
MESMAS, ASSEGURANDO A qUALIDADE DOS PRODUTOS 
E/OU SERVIÇOS OFERECIDOS.
16 - REPRESENTANTE LEGAL:
NOME:

17 – CPF:

ASSINATURA:

18 - RESPONSÁVEL TÉCNICO (qUANDO EXIGIDO POR 
LEGISLAÇÃO VIGENTE):

19 - CPF:
20 - PROFISSÃO:

N.º DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO: UF:

ASSINATURA:
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