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ANEXO III – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEPENDENTE DE INFORMAÇÃO
 

CÓDIGO
CNAE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
DEPENDENTE DE INFORMAÇÃO

PERGUNTAS
PARA DEFINIR

RISCO
OBSERVAÇÕES

1096-
1/00 Fabricação de alimentos e pratos prontos 1

4632-
0/03

Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados, farinhas,
amidos e féculas, com atividade de
fracionamento e acondicionamento

associada

31

Caso realize a
atividade de

empacotamento de
alimentos, será
licenciado pelo

Estado.

4635-
4/03

Comércio atacadista de bebidas com
atividade de fracionamento e
acondicionamento associada

32

Caso realize a
atividade de

envasamento de
água mineral, será

licenciado pelo
Estado.

4664-
8/00

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso
odonto-médico-hospitalar; partes e

peças

33

4930-
2/01

Transporte rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças,

municipal
34

4930-
2/02

Transporte rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e

internacional

34

5211-
7/01 Armazéns gerais - emissão de warrant 35

5211-
7/99

Depósitos de mercadorias para terceiros,
exceto armazéns gerais e guarda-móveis 35

7500-
1/00 Atividades veterinárias 38

8129-
0/00

Atividades de limpeza não especificadas
anteriormente

39, 40, 41,
42,43 e 44

Caso as respostas
sejam positivas,
será licenciado
pelo Estado.

8630-
5/03

Atividade médica ambulatorial restrita a
consultas 46

8630-
5/99

Atividades de atenção ambulatorial não
especificadas anteriormente 46

8650-
0/01 Atividades de enfermagem 46

Caso realize
pequenos

procedimentos
invasivos, será
licenciado pelo

Estado.

8650-
0/99

Atividades de profissionais da área de
saúde não especificadas anteriormente 46

Caso realize
pequenos

procedimentos
invasivos, será
licenciado pelo

Estado.
8690-
9/99

Outras atividades de atenção à saúde
humana não especificadas anteriormente 46

9601-
7/01

Lavanderias 47 Caso se caracterize
como lavanderia

hospitalar ou
extra-hospitalar,
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será licenciado
pelo Estado.

9602-
5/02

Atividades de estética e outros serviços
de cuidados com a beleza 46

9609-
2/99

Outras atividades de serviços pessoais
não especificadas anteriormente 46

 
 

ANEXO IV – LISTA DE PERGUNTAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
 
 

NÚMERO DA
PERGUNTA TEXTO DA PERGUNTA

1
 

O resultado do exercício da atividade econômica será diferente de
produto artesanal?

31
Haverá no exercício da atividade a realização de fracionamento,

acondicionamento, embalagem e/ou rotulagem, consideradas etapas
do processo produtivo?

32
Haverá a realização de atividade de engarrafamento e/ou

rotulagem, consideradas etapas do processo produtivo, de água
mineral?

33 O resultado do exercício da atividade compreenderá a
comercialização de produtos para a saúde?

34

Haverá no exercício da atividade o transporte e/ou armazenamento
de medicamento, cosmético, perfume, produto de higiene, saneante,
produto para saúde, sangue, produtos que necessitam de condições

especiais de temperatura e umidade? 

35

Haverá, no exercício da atividade, o armazenamento de
medicamento, cosmético, perfume, produto de higiene, saneante,

produto para saúde, sangue e/ou produtos que necessitem de
condições especiais de temperatura e umidade?

38
O resultado do exercício da atividade incluirá a comercialização e/ou
uso de medicamentos controlados e/ou equipamentos de diagnóstico

por imagem?

39 Haverá no exercício da atividade o procedimento de esterilização de
produtos relacionados à saúde?

40 Haverá a prestação de serviços de reprocessamento por gás óxido
de etileno (E.T.O) ou suas misturas?

41
Haverá a prestação de serviços de esterilização por gás óxido de

etileno ou suas misturas em hospital ou entidade a ele
assemelhada?

42 Haverá a prestação de serviços de irradiação de alimentos por
radiação ionizante?

43 Haverá a prestação de serviços de esterilização através de óxido de
etileno (E.T.O) ou radiação ionizante?

44
Haverá a prestação de serviços de eliminação de micro-organismos

nocivos por meio de esterilização em equipamentos médico-
hospitalares e/ou outros?

45

Haverá, no exercício da atividade, o envasamento, fracionamento
e/ou empacotamento de produtos relacionados a saúde, tais como:
engarrafamento de produtos líquidos, incluindo alimentos e bebidas,

empacotamento de sólidos, envasamento em aerossóis ou
empacotamento de preparados farmacêuticos?

46 Haverá no exercício da atividade a realização de procedimentos
invasivos?

47
O exercício da atividade compreenderá lavanderia, autônoma e
independente de outro estabelecimento, que processa roupa

hospitalar?


