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Informações relevantes ao Sistema Estadual de Vigilância Sanitária 

Leia as instruções 

Constituição 
1- Tipo do CNPJ Se Mantida indique o CNPJ da Mantenedora 

(   ) Matriz / Mantenedora (   ) Filial / Mantida  

2- Natureza 3- Situação 

(  ) Física (  ) Jurídica (   ) Albergada (   ) Albergante 

4- Tipo do Estabelecimento  

5- Razão Social  

6- Nome Fantasia  

7- CNPJ 8- Insc. Estadual 

  

9- Esfera Administrativa 10- CNAE Principal 11- Porte da empresa 

   

12- Natureza da organização 

1- (   )Sindicato 8-  (   )Administração Direta – Saúde 

2- (   )Cooperativa 9-  (   )Administração Direta - Outros Órgãos 

3- (   )Fundação Privada 10- (   )Administração Indireta – Autarquias 

4- (   )Empresa Privada 11- (   )Administração Indireta - Fundação Pública 

5- (   )Empresa de Economia Mista 12- (   )Administração Indireta - Empresa Pública 

6- (   )Serviço Social Autônomo 13- (   )Administração Indireta - Organização Social Pública 

7- (   )Pessoa Física 14- (   )Entidade Beneficente sem Fins Lucrativos 

Localização 
13- Endereço  

 

14- Número 15- Complemento  16- Bairro 17- CEP 

    

18- Cidade  

19- Fone (         )                     - 20- Fax (         )                     - 

21- Email  
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22- Atividades Secundarias1 
CNAE  CNAE  CNAE  CNAE  CNAE  

     
CNAE  CNAE  CNAE  CNAE  CNAE  

     

Relação dos Responsáveis 
23- Responsável Legal  

 

24- CPF 25- Código e descrição da classificação brasileira de ocupações – CBO 

   

26- Responsável Técnico / Diretor  

 

27- CPF   28- Conselho de Classe  

  Tipo                  Número 

   

29- Código e descrição da classificação brasileira de ocupações – CBO 

  

Declaro (amos) ter (mos) conhecimento das legislações e das normas, assim como da 
necessidade de cumprir com as mesmas. 

Assumo (imos) civil e criminalmente, inteira responsabilidade pela veracidade das 
informações prestadas neste formulário. Estou (amos) ciente (s) que responderei (mos), nas vias cabíveis, 
pela omissão ou inverdades nas informações aqui declaradas. 

Por ser verdade o que declaro (amos) e assumi (mos), assino (amos) abaixo. 

Cidade                                                                         - dia                    de                                de                    

Assinatura  

Responsável Legal  

Assinatura  

Responsável Técnico  

                                                                    

1 Indicar as atividades secundárias presentes no ficha do CNPJ e outras que a empresa exerça conforme tabela 

do CNAE. 
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Orientações para preenchimento 

Informações relevantes ao Sistema Estadual de Vigilância 

Sanitária 

Orientação gerais 

Deve ser preenchido por todo estabelecimento ou pessoa física que exerça atividades reguladas pela 

Vigilância Sanitária. 

O preenchimento do formulário não isenta a apresentação dos documentos. 

Em todos os casos o formulário deve ser datados e assinados pelos Responsável Legal e Técnico. 

Entende-se por responsável legal aquele que responde pela empresa e que seu nome esteja presente no 

contrato social, ou seja o proprietário do estabelecimento. No caso de sociedade o responsável é aquele 

designado em estatuto ou ata para esta atividade. 

Será responsável técnico o profissional inscrito no respectivo conselho de classe para esta finalidade na 

empresa solicitante, que deverá apresentar documento do conselho confirmando este como hábil para a ação 

naquela empresa. 

Campos do Formulário 

01- Tipo do CNPJ 

 

Indicar se o CNPJ é de uma empresa Matriz / Mantenedora ou Filial / Mantida. 

Matriz / Mantenedora: Quando a solicitação referir-se a um estabelecimento matriz da empresa 
ou a uma mantenedora do estabelecimento. 

Filial / Mantida: Quando a solicitação referir-se a um estabelecimento filial de empresa ou 
mantido por uma mantenedora. 

No caso de empresas mantidas sem CNPJ próprio, deve indicar o dado da mantenedora – Razão 

Social e CNPJ - mas os demais devem ser do estabelecimento objeto da licença. 
Empresas mantidas que possuem CNPJ próprio, indicar o seu CNPJ, Razão Social e 

obrigatoriamente o CNPJ da mantenedora, no campo ao lado. 

 
Quando se tratar de um serviço mantido por uma outra empresa (ex. hospitais mantidos por 

fundações) 

 

Quando esta não possuir CNPJ próprio: Deve preencher a ficha com os dados da mantenedora inclusive seu 

CNPJ e indicar o endereço do serviço. 
Quando possuir CNPJ próprio: Deve preencher a ficha com os dados próprios e indicar o CNPJ da mantenedora 

no campo indicado. 

 Laboratórios de análises clínicas que possuem uma sede e várias unidades de coletas. 

 
Cadastrar a sede como mantenedora e as demais unidades como mantidas. 
Como os postos de coletas e demais unidades possuem licença própria deve se proceder a solicitação para cada 

unidade separadamente. 

 
Laboratórios de análises clínicas ou postos de coletas que estão dentro de hospitais mas que possuem 

CNPJ Próprios. 

 
Deve solicitar a licença separadamente do hospital. Assinalar a opção Mantenedora ou Mantida de acordo com o 

caso e marcar no campo "3- Situação" a opção Albergado. 

 
Unidades de saúde pública que usam o CNPJ da prefeitura (Ex. Postos de saúde, PSF, Policlínicas, 

Hospitais e Outros) 

 
Deve solicitar uma licença para cada unidade indicando o CNPJ da prefeitura, marcando a opção mantido e o 

endereço de cada unidade. 

 Empresas que são únicas e não possuem nenhum tipo de unidade mantida 

 Assinalar o campo Mantenedora. 
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02- Natureza 

 

Este campo permite que sejam cadastrados no mesmo formulário pessoa física e jurídica, desta 
forma caso seja profissional autônomo deve assinalar "Física". Colocar o nome da pessoa física 
(responsável legal) no campo Razão Social. 

 
Profissional que deseja cadastrar seu consultório isolado (não esta dentro de um estabelecimento de 

assistência). 

 
Preencher a ficha indicando pessoa física, colocar o endereço do consultório e apresentar as documentações 

necessárias. 

 
Profissional que deseja cadastrar seu consultório de dentro de estabelecimento de assistência, para 

Notificação de  

 Receita 

 
Só será permitido caso o profissional seja locatário da sala, para isso deverá apresentar o contrato de aluguel e 

demais documentos exigidos. 

03- Situação 

 

Albergante: Situação na qual o estabelecimento objeto da solicitação da licença, abriga 
serviços, próprios e /ou terceirizados que desenvolvam um ou mais tipo de atividade numa mesma 
estrutura física. Exemplos: hospital, clínica especializada, policlínica, etc. 

Albergada: Situação na qual o estabelecimento objeto da solicitação da licença desenvolve suas 
atividades em uma estrutura albergante, de forma terceirizada, com ou sem CNPJ próprio. 
Exemplo: radiodiagnóstico e laboratório sediados num hospital. 

 Serviços albergados que utilizam o CNPJ da albergante. 

 
Estes serviços estão sobre a responsabilidade da estrutura albergante e quando possuírem licença própria devem 

indicar o tipo de CNPJ Mantido. 

 Quando se tratar de serviço albergado que possui CNPJ próprio (serviços terceirizados). 

 
São considerados serviços terceirizados, desta forma devem solicitar a licença e estar cadastrados na VISA, estes 

terão uma licença Própria. 

04- Tipo do Estabelecimento (tabela 4 do anexo IV) 

 Informar o tipo de estabelecimento conforme tabela da Lei 7.110/99-MT, presente no anexo IV. 
 Quando não for encontrada na tabela a descrição da atividade. 

 
Informar uma das opções "Demais Estabelecimentos de Alta Complexidade", "Demais Estabelecimentos de Media 

Complexidade" ou "Demais Estabelecimentos de Baixa Complexidade". 

05- Razão Social 

 
Colocar o nome da Razão Social conforme está na ficha do CNPJ da empresa, quando se tratar 

de pessoa física indicar o nome do responsável legal neste campo. 

 Cadastro de pessoa física (autônomo) 

 Indicar o nome do responsável legal neste campo. 

06- Nome Fantasia 

 Indicar o nome fantasia da empresa. 
 Quando for pessoa física. 

 Deixar o campo em branco. 

07- CNPJ 

 Indicar o CNPJ da empresa. 
 Quando for pessoa física. 

 Deixar o campo em branco. 
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08- Insc. Estadual 

 

Indicar número da inscrição estadual. 

O preenchimento deste campo será exigido somente para solicitações de renovação e alteração 
de Licença de Funcionamento, quando o estabelecimento possuir a inscrição. 

09- Esfera Administrativa 

 
Indicar no campo a esfera em que se dá a administração da empresa, são elas: 1) Privada; 2) 

Federal; 3) Estadual e 4) Municipal 
 Empresas filantrópicas ou beneficentes. 

 São consideradas empresas privadas, apenas não possuem fins lucrativos. 

 As unidades públicas, sejam elas: fundação, autarquia ou da administração direta. 

 Devem indicar a qual ente administrativo pertencem. 

10- CNAE Principal 

 Colocar neste campo o CNAE principal da empresa conforme a atividade pretendida. 
 Para o cadastro de pessoa física. 

 Localizar na Tabela 6 do anexo IV o CNAE correspondente a principal atividade exercida. 

 As unidades públicas, que não possuem CNPJ próprio. 

 Localizar na Tabela 6 do anexo IV o CNAE correspondente a principal atividade exercida. 

 
Empresas filantrópicas ou beneficentes que são mantidas e utilizam o CNPJ das mantenedoras (não 

possuem CNPJ próprio). 

 Indicar o CNAE principal da empresa mantida conforme a atividade pretendida. 

11- Porte da empresa 

 

Indicar o porte da empresa conforme certificado de porte emitido pela junta comercial. 
Os tipos são: Micro Empresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Empresa de Médio Porte 

(EMP) e Empresa de Grande Porte (EGP). 
 Para pessoa física 

 A pessoa física deve indicar como Micro Empresa. 

 As unidades públicas. 

 Deixar o campo em branco. 

12- Natureza da organização 

 Indicar qual a natureza da organização. 

13- Endereço 

 
Colocar o logradouro (Rua, Avenida, Travessa) onde está situado o estabelecimento objeto do 

cadastro. 
 Quando for ambulante. 

 Indicar o local ou endereço onde manipula ou armazena os produtos 

 Quando for ambulante que não produz apenas adquire para revender. 

 Indicar o endereço de sua residência. 

14- Número 

 Indicar o número do endereço 

15- Complemento 

 Quando houver, indicar. 

16- Bairro 

 Preencher com o bairro 
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17- CEP 

 Preencher com o CEP 

18- Cidade 

 Indicar a cidade 

19- Fone 

 Indicar o telefone. 

20- Fax 

 Indicar o Fax 

21- Email 

 
Escrever o E-mail, pode ser preenchido com o endereço eletrônico pessoal do responsável 

legal. 

22- Atividades Secundárias 

 

Registrar as atividades secundárias conforme está no cartão do CNPJ, caso haja outra 

atividade que não conste no cartão, identifique-as na tabela do CNAE e coloque no quando. 
Obs.: Registre apenas o número, tenha muita atenção ao fazê-lo pois se houver erro isso 

poderá gerar inconsistências no sistema. 
 Quando o número de atividades for maior que o número de campos. 

 Preencher outra folha deste formulário continuando a descrição. 

23- Responsável Legal. 

 

Preencher o campo com o nome completo do responsável legal. 

Entende-se por responsável legal aquele que responde legalmente pela empresa e que está 
presente no contrato social (Exemplo: proprietários e sócios). Nos casos de sociedades o 
responsável é aquele designado em estatuto ou ata para esta atividade. 

 No caso de pessoa física 

 O responsável técnico é o mesmo do legal 

24- CPF Responsável legal 

 Preencher com os dados do responsável legal. 

25- Código e descrição da classificação brasileira de ocupações – CBO 

 Indique conforme tabela 7 do anexo IV o código e a descrição. 

26- Responsável Técnico / Diretor 

 

Indicar o nome do responsável técnico. 
Será responsável técnico o profissional inscrito no respectivo conselho de classe para esta 

finalidade na empresa solicitante, que deverá apresentar documento do conselho confirmando este 
como hábil para a ação naquela empresa. 

Uma vez que os conselhos são responsáveis por verificar a existência de impedimentos legais e 
éticos que tornam o profissional inábil para o exercício da profissão, este órgão de vigilância só 
aceitará a responsabilidade técnica mediante o certificado de regularidade do conselho de classe. 

 Quando for pessoa física. 

 Preencher com o mesmo do Responsável Legal. 

 As atividades que não exigem profissional como responsável técnico 

 Deixar o campo em branco 
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27- CPF Responsável Técnico 

 Preencher com os dados do responsável técnico. 

28- Conselho de Classe 

 Indicar a sigla e o número. 

29- Código e descrição da classificação brasileira de ocupações – CBO 

 Indique conforme tabela 7 do anexo IV o código e a descrição. 
 


	Informações relevantes ao Sistema Estadual de Vigilância Sanitária

