
    COMÉRCIO DE ALIMENTOS  

Açougues 

Supermercados e similares 

Cantinas (serviços de alimentação para eventos privativos). 

Bufê (serviços de alimentação para eventos e recepções) 

Restaurantes e similares 

Padarias, confeitarias e similares 

Sorveterias e similares 

Bares, lanchonetes e similares 

Peixarias 

Distribuidora de água mineral natural / água natural / água adicionada de saís 

Importadora e exportadora de alimentos 

Veículos de transporte de alimentos 

Cozinha industrial 

    COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE 

Estabelecimento comercial de produto cosmético, de higiene pessoal e perfume sem 
fracionamento exceto supermercados 
 

Estabelecimento de distribuição e armazenamento de cosmético, produto de higiene pessoal, 
cosmético e perfume sem fracionamento 
 

Estabelecimento comercial de artigos médico-hospitalares (estabelecimentos que comercializam 
instrumentos cirúrgicos, equipamentos de diagnóstico e produtos para a saúde em geral) 

Estabelecimento que comercializa produtos para a saúde, diretamente ao consumidor sem 
fracionamento (casas dentais, empresas de ortopedia técnica, empresas de confecção de 
calçados ortopédicos; empresa de comercialização de artigos ortopédicos e outros) 

Estabelecimento de armazenamento de produto para a saúde sem fracionamento (depósitos de 
equipamentos, instrumentos de artigos médico-hospitalares tais como tomógrafo, mamógrafo 
aparelhos de raios X, algodão, gaze, instrumental cirúrgico, gel para eletrocardiografia, produtos 
para correção estética e embelezamento tais como toca térmica, secador de cabelo e outros) 

    Farmácia de Manipulação sem Homeopatia 

   Estabelecimento distribuidor de medicamentos, drogas, insumos farmacêutico 

 
   SERVIÇOS DE SAÚDE E OUTROS DE INTERESSE À SAÚDE 

Lavanderia não hospitalar 



Estabelecimento de ensino fundamental, médio e superior 

Centro de Formação de Condutores  

Institutos de beleza sem responsabilidade médica (barbearia, salão, pedicuro etc.)   

Serviços de tatuagem e piercing  

Estabelecimento comercial de lentes oftálmicas (óticas)  

Academias de ginásticas, musculação e congêneres  

Clubes, parques aquáticos e congêneres  

Hotel, motel e congêneres  

Cinema, teatro, casa de espetáculos e congêneres  

Transporte de água para abastecimento humano  

Creche e pré-escola  

Casas de apoio e/ou convivência para crianças, adolescentes e adultos  

Clínica veterinária com procedimento invasivo  

Comércio de Produtos veterinários e defensivos agrícolas de interesse à saúde  

Desinsetizadora 

Consultório médico sem procedimento invasivo 

Consultório ou clínica de Psicologia 

Consultório Odontológico 

Laboratório de Prótese 

Ambulatórios e/ou consultórios veterinários 

Clínica ou consultório de fisioterapia 

Estabelecimento de diagnóstico por métodos gráficos e/ou de imagem ultrassonografia 

Laboratório clínico extra hospitalar 

Posto de coleta laboratorial 

Instituição de Longa Permanência para idosos 

 

 

 
 


