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Município

BAIXO GUANDU
www.saude.es.gov.br/visa/pactuacao

Atividades econômicas fiscalizadas pela

VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL
CNAE

DESCRIÇÃO

1122-4/04

Fabricação de bebidas isotônicas

2014-2/00

Fabricação de gases industriais

2093-2/00

Fabricação de aditivos de uso industrial

2110-6/00

Fabricação de produtos farmoquímicos
Fabricação de medicamentos alopáticos para uso
humano
Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso
humano
Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso
humano
Fabricação de preparações farmacêuticas

2121-1/01
2121-1/02
2121-1/03
2123-8/00

OBSERVAÇÃO
Desde que o gás fabricado seja utilizado para fins
terapêuticos e/ou para gaseificação de bebidas
Desde que o resultado do exercício da atividade seja
aditivo alimentar ou insumo farmacêutico

Atividades de limpeza não especificadas
anteriormente

Desde que haja no exercício da atividade o procedimento
de esterilização de produtos relacionados à saúde; e/ou a
prestação de serviços de reprocessamento por gás óxido
de etileno (E.T.O) ou suas misturas; e/ou a prestação de
serviços de esterilização por gás óxido de etileno ou suas
misturas em hospital ou entidade a ele assemelhada; e/ou
a prestação de serviços de irradiação de alimentos por
radiação ionizante; e/ou a prestação de serviços de
esterilização através de óxido de etileno (E.T.O) ou
radiação ionizante; e/ou a prestação de serviços de
eliminação de micro-organismos nocivos por meio de
esterilização em equipamentos médico-hospitalares e/ou
outros

8292-0/00

Envasamento e empacotamento sob contrato

Desde que haja no exercício da atividade, o envasamento,
fracionamento e/ou empacotamento de produtos sujeitos à
vigilância sanitária, tais como: engarrafamento de produtos
líquidos, incluindo alimentos e bebidas, empacotamento de
sólidos, envasamento em aerossóis ou empacotamento de
preparados farmacêuticos

8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto prontosocorro e unidades para atendimento a urgências

8129-0/00

8640-2/10

Atividade médica ambulatorial com recursos para
realização de procedimentos cirúrgicos
Serviços de quimioterapia

8640-2/11

Serviços de radioterapia

8640-2/12

Serviços de hemoterapia

8690-9/02

Atividades de bancos de leite humano

8630-5/01

Base legal:
Resolução CIB nº 091/2019 de 10/06/2019 (publicado no DIO/ES de 10/07/2019)
Resolução CIB nº 075/2021, de 17/05/2021 (publicada no DIO/ES de 19/05/2021)
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