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JOÃO NEIVA
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Atividades econômicas fiscalizadas pela

VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL
CNAE

DESCRIÇÃO

2014-2/00

Fabricação de gases industriais

2219-6/00

Fabricação de artefatos de borracha não
especificados anteriormente

2660-4/00

Fabricação de aparelhos eletromédicos e
eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

2829-1/99

Fabricação de outras máquinas e equipamentos de
uso geral não especificados anteriormente, peças e
acessórios

Desde que haja fabricação de equipamentos, acessórios
e/ou aparelhos ou suas partes de uso ou de aplicação
médica, hospitalar, odontológica ou laboratorial destinadas
ao diagnóstico, prevenção, apoio, tratamento ou
reabilitação da saúde, inclusive os de educação física,
embelezamento e correção estética

3092-0/00

Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados,
peças e acessórios

Desde que haja a fabricação de triciclos não-motorizados,
peças e acessórios que serão utilizados como produtos
para saúde

3250-7/01
3250-7/02
3250-7/03

3250-7/04

OBSERVAÇÃO
Desde que o gás fabricado seja utilizado para fins
terapêuticos e/ou para gaseificação de bebidas
Desde que haja fabricação de preservativos e/ou de luvas
para procedimentos médicos, odontológicos ou
hospitalares

Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e
utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e
de laboratório
Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico,
odontológico e de laboratório
Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de
defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob
encomenda
Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de
defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral,
exceto sob encomenda

3250-7/05

Fabricação de materiais para medicina e odontologia

3250-7/07

Fabricação de artigos ópticos

3250-7/09

Serviço de laboratório óptico

3292-2/02

Fabricação de equipamentos e acessórios para
segurança pessoal e profissional

Desde que haja no exercício da atividade a fabricação de
artefatos de tecido não tecido (TNT) para uso odontomédico-hospitalar

6203-1/00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador não-customizáveis

Desde que haja o desenvolvimento de softwares que
realizam ou influenciam diretamente no diagnóstico,
monitoramento, terapia (tratamento) para a saúde

7120-1/00

Testes e análises técnicas

Desde que haja no exercício da atividade a análise de
produto sujeito à vigilância sanitária

8630-5/07

Atividades de reprodução humana assistida

8640-2/03

Serviços de diálise e nefrologia

8640-2/04

Serviços de tomografia

8640-2/06

Serviços de ressonância magnética

8640-2/10

Serviços de quimioterapia

8640-2/11

Serviços de radioterapia

8640-2/12

Serviços de hemoterapia

8640-2/13

Serviços de litotripsia

Desde que haja fabricação de produto para saúde
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8640-2/14

Serviços de bancos de células e tecidos humanos

8640-2/99
8690-9/02

OBSERVAÇÃO

Atividades de serviços de complementação
diagnóstica e terapêutica não especificadas
anteriormente
Atividades de bancos de leite humano

Base legal:
Resolução CIB nº 062/2021, de 13/05/2021 (publicada no DIO/ES de 18/05/2021)
Resolução CIB nº 091/2019, de 10/06/2019 (publicada no DIO/ES de 10/07/2019)

