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^r. COMIS SAO INTERGESTORES BIPARTITE

SECRETARIADE ESTADO DASAUDE DE RORAIMA

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

RESOLUçAO
crB.RR No 53/2017

OS COORDENADORES DA CO[4]SSÃO INTERGESTORES B]PARTITE, NO USO dE SUAS

atribuições legais que lhe foram conferidas e em cumprimento aos dispositivos constantes

do seu Regimento Interno, e

Considerando o art. 11, incisos V e VII do Regimento Interno da Comissão

Intergestores Bipa rtite - CIB;

Considerando a Resolução CIB.RR No 2l/20L6, que aprova a criação da Câmara

Técnica de caráter temporário, composta paritariamente e desfeita após o cumprimento do

seu objetivo, para discussões com o Município de Boa Vista, acerca das ações de

descentra lização das atividades de vigilância sanitária, composta pelos membros indicados

pela Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria MunÍcipal de Saúde de Boa Vista;

Considerando ainda, consenso entre a Gestão Estadual e a Gestão do MunicÍpio de

Boa Vista na 8a reunião ordinária da Comissão de Intergestores Bipartite, ocorrida em

t3/O9/20L7 )

Considerando a diretriz da d escentra lização político-ad ministrativa, prevista na

Constituição Federal e na Lei Federal no 8.080 de 19 de setembro de 1990 e as disposições

da Lei Federal no 8,142, de 28 de dezembro de 1990, que trata sobre a participação da

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências

intergoverna mentais;

Considerando a Portaria ANVISA n. 1.052. de 08 de maio de 2007, que aprova e

divulga o Plano Dlreíor de Vigilância Sanitária (PDVISA);

Considerando a Portaria GM/MS n. 2o4, de 29 de janeiro de 2oo7, que regulamenta

o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde,

na forma de Blocos de Financiamento, com o respectivo monitorarnento e controle;

Considerando o Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei 8.080

de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema único de Saúde -
SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfed e rativa, e dá

outras providências;

Considerando a InstruÇão Normativa - IN No 16, de 26 de abril de 2017, que dispõe

sobre a lista de ClassificaÇão Nacionül de Atividades Econômicas - CNAE classificadas por

grau de risco para fins de licenciamento sanitário; e
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COM]SSÀO IN'fEITGESI'ORI]S I]I IàIÜ I'f]]
SECITE-IARIA DE ESTADO DA SAUDE DE I(OI(AIMA

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

Considerando a necessidade de atualização normativa da atuação da Vigilância

Sanitária do Estado de Roraima e da Vigilância Sanitária do município de Boa Vista, tendo

em vista a consolidação do processo de descentra lização das ações de vigilância sanitária,

Considerando a Resolução CIB/RR no 3312077, que pactuou a d escentra lização das

açoes de Vigilância Sanitária;

RESOLVEM:

Art. 1o Descentralizar as atividades sujeitas à vigilância sanitária e análise de

projetos arquitetônicos baseados nas RDC's no 50/02 e 5!/lL.nos termos constantes no

anexo I, II, III e IV que estabelece as atividades de competência da Vigilância Sanitária do

Estado no âmbito do município de Boa Vista e da Vigilância Sanitária do Município de Boa

Vista na execução e gestão das ações de sua competência, de forma hierarquizada.

§ 1" A Vigilância Sanitár!a Estadual, deverá garantir a realização de atividades de

capacitação e,/ou treinamento em serviço, a fim de viabilizar a assunção das referidas ações

pelo município, conforme o anexo V.

§ 20 O início da assunção das atividades ocorrerá 07 (sete) dias após a realização da

capacitação e/ou treinamento de cada atividade de acordo com o anexo V

§ 30 As atividades desta pactuação que não constem no anexo V, por já serem executadas

pela Vigilância Sanitária de Boa Vista ou por prescindirem de treinamento prévio, terão a

responsa bilidade de execução das ações pela Vigilância Sanitária do município de Boa Vista

imediatamente após a publicação desta resolução.

§ 40 Competirá à Vigilâncla Sanltária do município de Boa Vista a concessão, revalidação e

cancelamento de licença e inspeção sanitária das atividades constantes no Anexo II de

acordo com o estabelecido desta resolução.

Art- 2" Para efeito de transferência de responsa bilidades na execução das ações de

Vigilância Sanitária, nos termos descritos nos anexos I, II, III, IV e V desta Resolução,

vigorará a data de 7 de junho de 2077, data da realização da 5a reunião ordinária da

CIB/RR E CONSIDERANDO A Resolução CIB/RR n' 33/2017, publicada no DOE no 3031 de

28 de junho de 2Qt7,

Art.30 a partir da data de sua publicação no I)iário

Oficial do Estado-

Boa Vista/RR, 13 de se mbro de 2017.

MARCELO BORBA
Secretário Adjunto de

QUERGIN DE À. FILHO
Secretá rio de de U ir.r rn Lr tã

Coordenador

em vrgo r
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À COMIS SÃO INTERGESTORES BIPARTITE

SECRE]ARIADE ESTADO DA SAUDE DE RORAIMA

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ANEXO I
RESOLUçÂO CrB No 53/2017

ATTvIDADEs suJErrAs À vrcrLÂNcra sanltÁnta, DE coMpETÊNcrA DA
vrcrlÂncrl slrlrÁnra EsTADUAL r,ro ÂNIerro Do MUNrcÍpro DE BoA vrsrA,
SEGUNDo o cRAU DE coMpLExroaoe olsnçÕES eARA GERENCTAMENTo Do

RISCO SANITARIO.
ORD. CNAE D ESCRIÇAO

01 3A22-0/OO Tratamento e disposicão de resíduos periqosos
n, 8730-7/99 Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas

e particulares não especificadas anteriormente
03 9601-7 /0L Lavanderia Hospita la r
o4 8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e

unidades para atendimento a urqências
05 8610- 1/02 Atividades de atendimento em pronto socorro e unidades

hospitalares para atendimento a urqências
06 B62t-6/0L UTI móvel

u/-t 8630-s/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de
proced imentos cirú rq icos

07 .2 8630-s/01 Clínica cir: olhcs com rêcursos para realização de procedimentos
cirú rq ico r;

u/.3 8630-5/01 CIínica oftalmológica com recursos para a realização de
proced imentos cirú rq icos

08 8630-5/07 Atividades de reproducão humana assistida
09 8640-2/03 ServiÇos de diálise e nefroloqia
10 8640-2104 Sc.rvicos de to m oq rafia
11 B64O-2/O5 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação

ion iza nte, exceto tomoqrafia
72 8640-2/tO Servicos de quimioteraDia
13 8640-2/17 ServiÇos de rad iotera pia

1"4 8640-2/L2 ServiÇos de hemoterapia
15 8640-2/r4 Servicos de bancos de células e tecidos humanos
-Lb 8690-9/02 Atividades de bancos de leite humano
t7 8690-9/99 Outras aiivi(lildcs de atenção à saúde humana não especificadas

aT i- C.T:.r n I C

18 2770-6/Ot) i'ar i)ri.rar i; o (ia Drôdutos farmoquímicos
19 712L-1/07 Firlriii:;,; r: r:1,.: ircCicarnentos alopáticos para uso humano
20 2L2L-t/02 Fabricacão de medicamentos homeoDáticos para uso humano
2t 272t-7/03 Fabricacão de medicamentos fitoterápicos para uso humano
22 2723-A/ 00 Fa bricacão de oreoaracões farmacêuticas
23 2660-4/oO Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e

equipamentos de irrad iaÇão
24 3250-7 /O7 Fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso

médico, cirúroico, odontolóqico e de laboratório
25 3250-7 /02 Fabricação cle mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e

de la bo ratório
26 3250-7 /04 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos

físicos e aparelhos ortopédicos em geral, exceto sob ençqmenda
27 3250-7 /05 Fabricacão de materiais para medicina e odontologia
28 477L-7 /02 Comércio varejista de produtos farmacêutícos, com manipulação

de fórm u las

(p
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COM IS SÃO INTERGESTORES BIPARTITE

SECREIARIADE ESTADO DA SAÚDE DE RORAIMA

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

AÍ{EXO II
RESOLUçÃO CIB No 53/2017

ANÁLISE DE PRoJETo ARQUITETôNIco BASEADo NAs RDc.S No 5ol02 E5L/TLI
DE COMPETÊNCIA DA VIGILÂNCIA sANITÁRIA ESTADUAL NO ÂMBITO DO

MUNICÍPIO DE BOA VISTA SEGUNDo O GRAU DE COMPLEXIDADE DAS AçóES
PARA GERENCIAMENTO DO RISCO SANITÁRIO.

29 8650-0/07 Atividades de teraDia de nutricão enteral e Darenteral
30 2014-2/OO Fa bricação de qases industriais
31 77 42-7 /07 Fabricacão de fraldas desca rtáveis
?, t7 42-7 /02 Fa bricacão de absorventes hiqiênicos
33 17 427 /O2 Fa b rlcôc; o dc Absorventes H iq iê n icos

ORD. C NAE DESCRIÇAO
01 8 610- 1/0 1 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e

unidades para atendimento a urqências
o2 86tO-t /02 Atividades de atendimento em pronto socorro e unidades

hospltalares para atendimento a urqências
03 8630-5/07 Atlvidades de reproducão humana assistida
o4 8640-2/03 Servicos de diálise e nefroloqia
05 8640-2104 Servicos de tomoq rafia
06 a640-2/70 Servicos de ou imioteraDia
o7 a640-2/77 Servicos de rad iote ra pia
08 8640-2/72 Servicos.le h cmote ra pia

09 8640-2/74 Sr:r'"'ico:: rle bancos de células e tecidos humanos
10 8650-0/07 Ati,,i:J:'.'r5 ri.r iuraria dc nutriÇão enteral e parenteral
11 8690-9/02 Ali,.,i.lii.,.:, ri: bancos dc leite humano
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COMIS SAO INTERGESTORES BIPARTITE

SECRLTARIÀ DE ESTADO DA SAÚDE DE RORAIMA

SECRTTARIAS MTINICIPAIS DE SAUDE

ANEXO III
RESOLUçÃO CrB No 53/2017

ATTvTDADES suJErrAs À vrcruÂrucra snnrrÁnta oe couperÊtcrA DA
VIGILÂNCIA SInTTÁnTa DE BoA VISTA SEGUNDo o GRAU DE coMPLEXIDADE DAs

AÇOES PARA 6:RENCIÂT,IENTO DO RISCO SANITARIO.

ORD. CNAE orsc nrçÃo

01 1053-8/00 Fabricacão de sorvetes e outros qelados comestíveis
02 1091- 1/01 FabricaÇão de produtos de panificação industrial
03 L097-t/02 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de

producão própria
04 1092-9/OO Fabricacão de biscoitos e bolachas
05 1094-5/00 FabricaÇõo dc |';r s::;r s alimentícias
06 1095-3/00 FabricaÇão de especiarias, molhos, temperos e condimentos
o7 7099-6/O4 Fa brica çã o de qclo r:omum
OB 1099-6/99 Fabricação Cc, ouLros produtos alimentícios não especificados

anteriormcntc
09 rL21-6/OO Fabricação de áquas cnvasadas
10 0892-4103 Refino e outros tratamentos do sal
11 1031-7/00 Fabricacão de conscrvas de frutas
t2 1032-5/01 Fabricacão de conservas de palmito
13 LO32-5/99 Fabricacão de conservas de lequmes e outros veqetais, exceto Dalmito
74 7047-4/OO Fabricacão de óleos veqetais em bruto, exceto óleo de milho
15 t042-2loo Fabricacão de óleos veqetais refinados, exceto óleo de milho
lf) 1043- 1/00 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não

comestíveis de animais
17 to6t-9 /02 Fabricação de produtos do arroz
18 LO62-7 /00 Moaqem de triqo e fabricacão de derivados
19 LO64-3/OO Fabricacão de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho
20 1065-1/01 Fabricacão de amidos e féculas de veqetais
2t to65-L/02 FabricaÇão de ó1co de milho em bruto
22 1065-1/03 Fabricacão de ólco dc milho refinado

ro69-4/oo Mcã!cm c í.:lrri:,r.,.ro dc produtos de origem vegetal não especificados
ãntcri(1i-ir,.]-ri )

24 to77-6/00 Fabricaçio dc lÇúcar crn bruto
-)q to72-4/0t Fabricacão Cc acúcar de cana refinado
26 t072-4/02 Fabricacão de acúcar de cereais (dextrose) e de beterraba
27 10 81- 3/0 1 Beneficia mento de café
28 1081-3/02 Tôrrefacão e moaclcm de café
29 108 2- 1/0 0 Fabricacão de produtos à base de café
30 to93-7 /47 Fabricacão de Drodutos derivados do cacau e de chocolates

7093-7 /02 FabricaÇão de frutas cristalizadas, balas e semelhantes
32 1096-1/00 Fabricacão de alimentos e pratos Drontos
33 7099-6/02 Fa b rica Çã o dc pí;s alirr.:entícios
34 1099-6/03 Fabricação de fermentos e leveduras
35 1099-6/05 Fabricacão de produtos pâra infusão (chá, mate, etc.)
36 1099-6/06 Fabricacão de adocantes naturais e artificiais
37 7099-6/07 FabricaÇão de alimentos dietéticos e complementos alimentares

1t22-4/04 Fabricacãc r.lc b: b:tl;:s isotônicas
39 7t22-4/99 Fal)ri.r;:carr d. c ii-.s bebidars não alcoólicas não
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COM IS SÃO INTERGESTORES BIPARTITE

SECREIAI{IADE ESTADO DA SAÚDE DE RORAIMA

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ORD, CNAE DESCRIçÃO

anteriormcnte
40 4621-4/OO Comércio atacadista de café em qrão
4l 4622-2/OO Comó rcio atacerlis':e dc sôia
42 4623-L/O5 Comércio atacaJ lst.r Cc cacau
43 4637-7/OO Comércio atacaC sta de leite e laticínios
44 4632-O/Ot Comcrcio;lttace.i sta de cereais e lequminosas beneficiados
45 4632-0/02 Comércio ata ca i sta de farinhas, amidos e féculas
46 4632-O/03 Comércio atacadista de cereais e leguminosas be.neticiados, farinhas,

amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acond iciona mento
associada

47 4633-8/Ot Comercio atac.rCistil de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e
lequ mes íresr:os

48 4633-8/02 Comércio atacadista de aves vivas e ovos
49 4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
50 4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
51 4634-6103 Comércio atacadista de Descados e frutos do mar
52 4634-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
53 4635-4/OL Comércio atacadista de áqua mineral

4635-4/02 Comércio atacadista de cerveia, choDe e refriqerante
55 4635-4/03 Comórcio ata.:r.lis'.J cle bebidas com atividade de fracionamento e

aconC ici{rna rÍr ci, lo :js:iociada
56 4635-4/99 Comércio atacad sta de bebidas não especificadas anteriormente

4637 -L/07 Comórcio;r'.ac.,.lrsi:r Ce cafe torrado, moído e solúvel
5B 4637 -t/02 LomeTCio atJca.i s'.:: cie acúcar
59 4637-1/03 Lomerclo atJíti a.l s'.:r de óleos e qorduras
60 4637-t/04 Comércio atacad sta de Dães, bolos, biscoitos e similares
61 4637-L/05 Comércio a taca d sta de massas alimentícias
67 4637-r/06 Comércio ata ca cl sta de sorvetes
63 4637 -7/07 Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e

semelhantes
64 4637-L/99 Comércio atacaÍlista cspecializado em outros produtos alimentícios não

esDeciticados a n te rio rm ente
65 4639-7 /0r Comércio atacadista de produtos alimentícios em qeral
66 4639-7 /02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de

fracionamento e acond icio na mento associada
67 469r-5/OO Comérclo atacadista de mercadorias em geral, com predominância de

prod utos alimentícios
6B 47rr-3/07 Comércic Varil.i::,ia dc Ínercadorias em geral, com predominância de

Drorjt:1.|: i'lrr rr 'Iic'-s i'ri)!rmcrcados
69 47 tL-3/02 Ccnrclr:: r "ri.r":.',:r ii r n.rcrcadorias em geral, com predominância de

produtrr,::IInrc:r':íciot; sr pe rme rcados

70 47 t2-7/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominâncÍa de
produtos alimentícios minimercados, merçearias e armazéns

7L 47 21-7/02 Padaria e confeitaria com predominância de revend!
72 4727-L/03 Comércio vareiista de laticínios e frios

472t-r/04 Comércio vareiista de doces, balas, bombons e semelhantes
74 4722-9 /07 Comércio vareiista de carnes aÇougues
75 4722-9 / 02 Pe ixa ria
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COM IS SAO INTERGESTORES BIPARTITE

SECREIARiADE ESTADO DA SAUDE DE RORAIMA

SIICITE'IAIUAS MUNICIPAIS DE SAUDE

ORD. CNAE DESCRTçÃO

/o 4723-7 /00 Corné rcio vareji:jta de bebidas
77 4724-5/OO Comércio vareiista de hortifrutiq ra nieiros
7B 4729-6/02 Comercio varejista de mercadorias em loias de conveniência
79 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em

produtos alimentícios não especificados anteriormente
BO 5617-2/01 Resta u ra ntes e sim ila res
81 5671-2/O2 Eares e outros esta belecimentos especializados em servir bebidas
82 561,1-2/O3 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
83 5672-t/O0 Serviços a mbulantes de alimentaqão
84 5620-t/01 Forneci rT)cn'.o (l: a I i mcntos prepa rados preponderantemente para

empresas
84,t 5620-t/0L S e rviço c,rc;;l ir'trti,.cão ca te rinq;

5620-r/Ot Serviços rl i: cl),tinlr;; industrial
84.3 5620-1/01 Serviço .lc i:lrmcrl::çõo íornccimento de alimentos preparados

prepondcr.nlarxc|'.c para empresas
84.4 5620-1/01 Serviço de alimentação fornecimento de comida preparada de produção

própria prepond era ntemente para empresas
84.5 5620-7/07 Serviço de alimentação fornecimento de marmitas prepondera ntemente

para empresas
84.6 5620- 1/01 ServiÇo de alimentaÇão fornecimento de refeiÇões industriais
84.7 5620-1/01 Serviço de alimentação fornecimento de refeições preparadas e

embaladas, p re pond era ntemente para emDresas
84.8 5620-1./07 Venda sob contrato de refeiÇões preparadas
85 5620-t/O2 Serviços de alimentaÇão para eventos e recepÇões bufê
86 5620-7/03 Cantinas serviÇos de alimentacão orivativos
B7 5620-7/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para

consu mo domicilia r
88 527L-7 /07 Armazcns qei-eis emissão de warrant
89 527t-7 /99 Dcpós'.c:l aj.r rr'r.(:-r(lciias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda

ma\/oi1, ( l
90 3600-6/02 Distribuição de á9Lra por caminhões
91 3702-9/00 Ativ dad.rs TCi.riiir[]ir(lirs a esctoto, exceto a qestão de redes
92 3821- 1/00 Tratamento e disposicão de resíduos não periqosos
93 4930-2/Ot Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

municipal
94 493O-2/O2 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

intermunicipal, interestadual e internacional
95 5 5 10- 8/01 H otó is
96 5510-8/02 Apa rth oté is
97 5510-8/03 Motéis
98 5590-6/01 Alberqucs, exccto .ssistenciais
99 5590-6/03 Pensões (ê lo jamento)
100 5s90-6/99 Outros aloÍamentos não especificados anteriormente
101 8511-2/00 Educacão inia n Lrl crecl.re
LO2 8512-1/00 Educacão ii f.r ni il Dró-cscola
103 8513-9/00 Ensino fL rn d a f.: ntir l

to4 I591- 1/00 En sin o de esportes
105 8599-6/99 Ou'-í.:r . l :l . .:-. ,::: i:rr;iro não cspecificadas anteriormente
106 877t-5/02 Irsl.ltLriCac:r c-r l.)nl a pcrmanôncia para idosos
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COMIS SÃO INTERGESTORES BIPARTITE

SECRE]AIUADE ESTADO DA SAUDE DE RORAIMA

SECI{ETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ORD, CNAE DESCRTçÃO

707 8711-5/05 Condonrínios rosidilnclais para id osos
108 8772-3/OO AtividaCcs clr: ílrnccinrento de infraestrutura de apoio e assistência a

Dacienlc f i d:r ri(::l il
109 a720-4/07 Atividados dC c'rirtro:i de assistência psicossocial
110 87 20-4/99 Atividadcs (.lc a:;:iilj'.ôncia psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios

psíquicos, dciiciôncia mcntal e dependência química não especificadas
anteriormcnt.l

111 8730-7/07 O rfa n atos
t12 8730-7/99 Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e

particulares não especificadas anteriormente
113 8800-6/00 Servicos de assistência social sem aloíamento
714 9372-3/O0 Clubes sociais, esportivôs e similares
115 9313-1/00 Atividadcs de cr n d icio na me nto físico
116 9321-2/OO Paroues de diversão e Daroues temáticos
1-t7 9607-7 /OL Lavanderias ( EXCETO HOSPITALAR)
118 9602-5/O! Cabeleireiros, nranÍcure e ped icu re
119 9602-5/02 AtivlC.d.s d.r.r'rl.il,cir e outros serviÇos de cuidados com a beleza
120 9603-3/01 Gcstão e ir.rlirui.ln;:o de cemitérios
127 9603-3/02 Se rvicos dc crcmacão
722 9603-3/03 Se rviÇos de sel.ultamento
l23 9603-3/O4 Se rvicos de l'unerárias
r24 9603-3/0s ServiÇos de sorn atocon se rva Çã o
125 9603-3/99 Atividades funcr;1ri:.rs c scrviços relacionados não especificados

anteriormcntc
726 9609-2/05 Atividades (lc saunã r: banhos
727 9609-2/06 Servicos de tatuaqem e colocacão de piercinq
128 9609-2/07 Alo jamcnto Õc.rnliirôis d omésticos
L29 9609-2/99 outras atividades de serviÇos pessoais não especificadas anteriormente
130 4649-4/OB Comórcio ár'aacar.iist.r cle produtos de higiene, Iimpeza e conservação

domiciliar
131 4649-4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação

domiciliar, com atividade de fracionamento e acond iciona mento ê§sociada
732 4789-O/05 Comércio vareiista de produtos saneantes domissanitários
LJJ at22-2/00 ImuniTaaãr) a) c:r rtaclal de Draqas urbanas
734 8129-0/00 Ativida des de lim peza não especificad as anteriormente
135 5277-7 /Ot Armazóns gerâis em issãq
136 3250-7 /06 ServiÇos ciq il p!!s ?_!gn t
737 3250-7 /07 Fa brica çã o dç a ltigqs qpticos
138 3250-7 /09 Servico cie la bor-ató rio óptico
139 7500-u00 Ativid a d es vc Lc iin ii rias
L40 B62t-6102 Servicos móveis de atendimento a urgências, exçelq pql lJT! l'n-óve l.

74L 8622-4/OO Serviçcs de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de
aten d imc nto a rrqôncias

t42 8630-5/01 AtiviCade mó,.lica arnbulatorial com recursos para realização de
proccdimentos cirú rq icos

1A) 1 8630- 5/01 Clínica C: na:'.r.'l:1,gicJ com recuTsos para a realização de procedimentos
c i rú rq ico:;

742.2 8630-5/01 AtividaCc:i dc clíirir:r:l rnéCica com TecuTSos para a realização de
DToce- ri rnt,. ( : :-l;:o3;

@
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( ]{] i,4 i 3 :i ÃO IN'TERGESTORES BIPARTITE

SLla:.1:'l .,.irl,rr Dir lrslADO DA SAUDE DE RORAIMA

SI]CIIETAIUAS MUNICIPAIS DE SAUDE

ORD. CNAE DESCRTçÃO

1A) ? 8630-5/01 Clínica de im pla nte capilar;
143 8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames

complementares
143.1 8630-s/02 Clínica de olhos com recursos para a realização de exames

complcrncnteres
743.2 8630-5/02 Clínica dermato ógica com recursÕs para a realização de exames

com plemci.rt;r fCi
t43.3 8630-s/02 Ativldades de ciínica médica com recuTSos para a realização de exames

complemcnte:cs;
r43.4 8630-s/02 Clínica oÍtaiirc,ógii:i .-ôm rccursos para a realização de exames

complcmcnf ã r-ír:l

743.5 8630-5/02 Pcsto dc a-;:;i:.l.lrclrr rnór.lica sem internaÇão
143.6 8630-5/02 Postô cie saúde pú b lica
144 8630- 5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
745 8630-s/04 Ativid a d c odo r.rio lóq ica
L46 8630-5/06 Servicos de vacinacão e imunizacão humana
147 8630-5/99 Atividades de atencão ambulatorial não esDecificadas anteriormente
148 8640-2/Ot Laboratórios de anatomia Datolóqica e citolóqica
L49 8640-2/02 Laboratórios clír.:lcos
150 864O-2/Os Densitomctria óssca
151 8640-2/06 Serviços dc ru:s::onância maqnética
L52 8640-2/07 Serviços de diaçnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante/

exceto ressonâ nci.r ma q n ética
153 864O-2/O8 Serviços r.Jc cllagnóstico por registro gráfico ECG, EEG e outros exames

anáioco:
754 8640-2/09 Sr:rr.,iir:s í :r l': . ,a:ii r:c por mótodos ópticos, endoscopia e outros exames

a n;i lo i. l::
155 a640-2/13 ServiÇos dc litotripsia
156 B640-2/99 Ar.ividi;ir:: i.r ::r;,":i,.:: Ce complcmentação diagnóstica e terapêutica não

esDeci[icaCi]s a: il'.c rio i-ir en te
157 8650-0/01 Atividades de enfermaqem
158 8650-0/02 Atividades de Drofissionais da nutricão
159 8650-0/03 Alividadcs rli: D:-: crio{tia e DSicanálise
160 8650-0/04 Ativid a d es dc flsioteraDia
1b1 8650-0/05 Ativid a d es de toi-aria ocuDacional
762 8650-0/06 Ativid a d cs cic ícnc::udiolooia
163 8650-0/99 Atividados de proíissionais da área de saúde não especificadas

a n tc rio rrÍr a n tr)
164 8690-9/01 Atividades de práticas inteqrativas e comDlementares em saúde humana
165 8690-9/03 Al.ividadcs de acu pu ntura
1t)b 8690-9/04 Ativida.lcs clc porl o loo ia
t67 4774-7/O0 Comórcio \'.rcli::1. Ca artiqos de óptica
168 3250-7 /03 Fabric;;.,.i....,-,-.a :rllr.s e utensílios para correção de defeltos físicos e

aoi.:;cli r , o 1,r'r::1 ::::: em qcral sob encomenda
169 4644-3/0L Comércio atlcaclisl.r C. medicamentos e droqas de uso humano
1-70 4645-7101 Comércio atacadist.a de instrumentos e materiais para uso médico/

cirúrqico, hospitalar e dc laboratórios
t7L 4645-1/02 Comércio atacôdista de próteses e artiqos de ortopedia
772 4645-1103 Comércio atacadista de produtos odontolóqicos
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COMIS SAO INTERGESTORES BIPARTITE

SECRE'IAIIiADE ESTADO DA SAÚDE DE RORAIMA

SECIIETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

ORD. CNAE D ESCRIçÀO

4664-8/00 Comórcio aLac;r:lsi. o.: máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
odonto nró:-;co -rl::'; ,::iaTt partes e peÇas

774 477L-7 /Ol Comórcio virr:t.jil,lir l1:: proclutos íarmacôuticos, sem manipulaÇão de
fórmula:;

175 471L-7 /02 Comórcio v:r rjj i:;'.a do produtos farmacêuticos, com manipulação de
fórmulas

176 4773-3/OO Comórcio var'-rl]:il. ílc artiqos médicos e ortopédicos
777 7729-2/03 Aluqucl cle nratcriz':l rnódico
L78 4646-O/O2 Comércio atacadista de produtos de hiqiene pessoal
t79 4930-2/OL Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

municipal
180 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

intermunicipal, interestadual e intern aciona I

181 52tt-7 /0L Armazóns rjerais e rnis:,ão de warrant
182 52tL-7 /99 Depás los d: n:::rcadoi-ias para terceiros, exceto armazéns gerais e

gua.rriI-i:riivCis ' 1:DI:AI\iENTOS, COSNlÉTICOS, PRODUTOS PARA A
S^tlDI: F !:li ! ,.1 ES)

183 20sz-5/00 Fa L-, rica cão de clssiní'estantes domissanitários
1-84 206L-4/OO Fabricacõo dc s;bõcs e deterqentes sintéticos
185 2062-2/00 Fa b ricã Çã o de p rod u tos de limpeza e polimento
186 3299-O/06 Fabricarc;j (ic \ ,r'ar:i. iiciusivc decorativas
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COMI S SÃO INTERGESTORES BIPARTITE

SECREIAIIIADE ESTADO DA SAÚDE DE RORAIMA

SI]CRETARIAS MLTNICIPAIS DE SAUDE

ANEXO IV
RESOLUçÃO CrB No 53/2017

ANÁLrsE DE pRolETo AReurrETÔNIco BASEADo NAs RDc-s No 5ol02 Est/!t,
DE COMPETÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BOA VISTA SEGUNDO O GRAU
DE COMPLEXIDADE DAS AçõES PARA GERENCIAMENTO DO RISCO SANITÁRIO.

ORD. CNAE D ESCRIçAO

01 B63o-s/01 Ativi.iadi) riórllc;l ambulatôrial com recursos para realização de
procardi Jr'1.ririô:; cirÚrqicos

01. 1 8630-5/01 C ínica r-c :;llrr:s co:r rccuTSos para realização de procedimentos
clrúÍric1s

07.2 8630-5/01 C ínica clc, Ír.llciógica com recursos para a realização de
proc.r(l imc,rt,:r:r cirú rqicos

01.3 8630-5/01 Ativicadc:r rjc c Ínica médica com recursos para a realização de
D rcccd ime n tos cirÚ ro icos;

ot.4 8630-5/01 Clínica oftalmológica com recursos para a realização de
procedimentos cirú rq icos

02 8630-s/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de
exames comDlementares

02.1 8630-5/02 Clínica de olhos com recursos para a realização de exames
complementares

o?.2 B63o-s/02 Clínica dci-inatológica com recursos para a realização de exames
cornnlCritatntã i'es

02.3 8630-s/02 AtiVi{.rardc:j ric clínica médica com Tecursos para a realização de
c)(itrr'ít:t c ' I -,1,.,'ar C nt:t rcs:

o2.4 8630-5/02 Clínica oftirlrnológica com recursos para a realização de exames
.omnlcrrcil;rcs

02.5 8630-s/02 Posto de assistôncia médica sem internaÇão
02.6 8630-5/02 Posto de saúde pú b lica
03 8630-5/03 Ativl(.ii(lc rrór,lca ambulatorial restrita a consultas
o4 8630-5/04 AtiviC.r d e od o n Lo lóq ica
05 8630-5/06 Servicos de vacinacão e imunizacão humana
06 8630-s/99 Atividacles Cc ai,enção ambulatorial não especificadas

anicriormcrtc
o7 8640-2/Al l-a [ro r-r-.':,:'; r] o:; .l e ô n atôm i a pato lóg i ca e citológ ica

08 8640-2/02 La bcra:tcirlos clín icos
09 8640-2/Os Scrviçc:j clc ciagnóstlco por imagem com uso de radiação

ionizanta-., cxccLo tomoq rafia
10 8640-2/05 Dcnsitoir.rtri.r óssca
11 8640-2/06 Scrviil:r Cc r,.:ssonância maqnética
1') 8640-2/07 Sciviçr:; dc dlirgnóstico por imagem sem uso de radiação

ia ir'i, r.' ta, r: ;l':r:1 o rcssonância maqnética
13 a64O-2/AB Scrviços de diagnóstico por registro 9ráfico ECG, EEG e outros

Lx, ,.§ll D',?s
74 8640-71A9 Scrvlços rjc rjiagróstico por métodos ópticos, endoscopia e

oulros c (.'r mcs aráloqos
15 8640-2/13 Se rviÇos dc lilotripsia
16 4644-3/0t Comórcio atacadista de medicamentos e droqas de uso humano
17 477 t-7 /O7 Comórcio vrrejista clc produtos farmacêuticos, sem manipulação

cc iór:' r'rl r



COMIS SÃO INTERGESTORES BIPARTITE

SECRI]IAII{ADE ESTADO DA SAÚDE DE RORAIMA

SIICRE'1Ai{IAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

18 477L-7 /03 Comércio vareiista de orodutos farmacêuticos homeopáticos
19 5217-7 /99 Dc2óri'!.s rlc i;,crcadorias para terceiros, exceto armazéns gerais

c g ua rrj,;-r:- ó..,:i:; ( 1"1 EDICAIvIENTOS, COSM ÉTICOS, PRODUTOS
PAIiA A S,'.I-IDi E SAi.JEANTES)
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COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

SECRETARIADE ESTADO DASAÚDE DE RORAIMA

SECRETARIAS MTINICIPAIS DE SAÚDE
ANEXO V

RESOLUçÃO CrB No 053/2017

cRoNoGRAMA DE cApAcrrAçÃo r/ou TRETNAMENTo ru rnseeçÃo slxrrÁnra NAs ATTVTDADEs suJErrAs À vrcrlÂncra
salr trÁnra

§tt§

CNAE D ESCRIçAO
PERIODO DA

capacrraÇÃo
C1 1053-8/00 Fabricação de sci-..':::: 'r outros gelados ccmestíveis 1e Quinzena Ce

Setembro Ce 2A77
c2 1091-1/01 Fabricação de prcdutos Ce paniflcação industrial 1a Quinzena de

SetemLrro de 2017
c4 1A97-9/O0 Fabricação de biscoitos e bolachas 1a Quinzena de

Setembro de 2A17
Ll5 1094- 5/oo Fabricação de massa s allmenticias 1. Qu ifi z! n. Lle

Setembrc de 20i 7

05 1C95 3/C C Fabricação cic c:prc "r. ,.;, ntolhos, temperos e condinientos -Ld qurnzÉnê cc
Seiembro de 2017

c7 1099-6/04 Fabricação de gelo cornum 1a Quinzena de
Setembro de 2077

OB 1099-6/99 Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 1a Quinzena de
Setembro de 2Ol7

09 1127-6/OO Fa bricação de águas envasadas 1a Quinzena de
Setembro de 2017

10 5620-L/ot Fornecimento de alimentos preparados prepond erantêmente para empresas 1a Quinzena de
Setembro de 2Ot7

10. 1 s62O-U01 Serviços de cozinha ind ustrial 1a Quinzena de
Setembro de 2017

70.2 s62O-U01- Serviço de alimentação fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para
empresas

1a Quinzena de
Setembro de 2077

10.3 5620-t/Ot ServiÇo de alimentação fornecimento de comida preparada de produção própria
preponderantemente para empresas

1a Quinzena de
Setembro de 2Ot7

t0.4 5620-u01 Servico de alimentacão fornecimento de marmitas prepond era ntemente para empresas 1a Quinzena de
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COMIS SÃO INTERGESTORES BIPARTITE

SECR-ETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RORAIMA

SECRETARIAS MLTNICIPAIS DE SAÚDE

ORD, CNAE DESCRIçÃO
PERIODO DA

CAPACITAÇÃO
Setembro de 2017

10.5 5620-u01 Serviço de alimentação fornecimento de refeições industriais 1a Quinzena de
Setembro de 2077

10.5 5620- 1/01 S:rviço de alimentaÇão forneclmento de refeições preparadas e embaladas,
Drercnderantemente para em p resa s

1a Qu inzena de
Setembro de 2077

74.7 562A-7/A7 V:irl: sob contrato de refeições preparadas 1a Qu inzena de
S.t.mbro de 2417

11 8621-6/02 Sclviços móvels de atendiÍlento a urgências, exceto por UTI móvel. 1a Quinzena de
Julhc de 2017

1,2 852?,-1/CA SêrviÇos de remoção de pacientes, exceto cs serviços móveis de atendimento a urgências 1a Quinzena de
lulhc de 2017

13 8630-5/01 ÁalviCade médica arnbulatorial com TecuTsos oara realização de procedirnentos cirúrgicos 1a Quinzena de
lulho de 2C 17

13,1 863 o - 5/01 Clínica dermatológica com Tecursos para a realização de procedimentos cirúrgicos 1ii Qu inzena de
iulho de 2017

t3.2 8 630 - 5/01 /:.'.,,,i:1rCes de clínica médica ccm recltTScs Ir;'a a r::lização de procedimentcs cirúrgicos; 1a Quinzena de
lulho de 2017

74 8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realizaÇão de exames complementares la Quinzena de
Julho de 2017

L4.7 8630-5/02 Clínica de olhos com recursos para a realização de exames complementares 1a Quinzena de
I ulho de 2017

14.2 B63o-5/02 Clínica dermatológica com recursos para a realização de exames complementares la Quinzena de
lulho de 2017

B63o-5/02 Atividades de clínica médica com recursos para a realização de exames complementares; 1a Quinzena de
Julho de 2017

15 B640-7/05 Densitometria óssea 1a Quinzena de
lulho de 2017
Aula Prática

16 8640-2/06 Serviços de ressonância magnética 1a Quinzena de
Julho de 2017
Aula Prática
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COMIS SÀO INTERGESTORES BIPARTITE

SECRETARIADE ESTADO DA SAÚDE DE RORAIMA

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ORD. CNAE DESCRIçAO
PERÍODO DA

CAPACITAÇÃO
t7 8640-2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante. exceto ressonância

magnética
la Quinzena de
Ju lho de 2017
Aula Prática

8640-2/09 Serviços de diagnóstico por métodos ópticos, endoscopia e outros exames análogos 1a Quinzena de
lulho de 2017
Aula Prática

19 [i31C-2/L3 Serviços de litotrips ia 1a Quinzena de
lulhc de 2Cl7
Au la Pr.i tica

7_A 325A-7 /A3 Fabricação de aparelhos e utensíllos para correção de defeitos fÍsicos e aparelhos
ortopédicos em qeral scb encomenda

1o Quinzena de
Aq os:c de 2 017

2.C /,544-3/07 Comércio aiacadistê ce rltccicamentos e drogas de uso humanc 1o Qulnzena oe
Aqosto de 2 017

1545-ilAt Comércio atacadista de ins:rumentos e materlais para uso médicc, clrúrgicc, hospltalar e

de la bora tórios
1o Quinzena ale

Aqosto de 2 017

2Z ,+s15-i/02 Comércio atacadista cl: p;ileses e artigos de ortopedia 1o Quinzena de
Aqosto de 2 017

23 4645-t/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos 10 Quinzena de
Aqosto de 2017

24 4664-8/OO Conrércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico
hosDitalar: Dartes e pecas

10 Quinzena de
Aqosto de 2017

25 7729-2/03 Aluguel de material médico 10 Quinzena de
Aqosto de 2017

26 4646-O/Ol Comércio atacadista de cosméticos e artigos de perfumaria 10 Quinzena de
Aqosto de 2017

27 4930-2/O1 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 10 Quinzena de
Aqosto de 2017

4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

10 Quinzêna de
Aoosto de 2017

29 52t1-7 /01 Armazéns gerais emissão de warrant 10 Quinzena de
Aqosto de 2017
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COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RORAIMA

SECRETARIAS MIINICIPAIS DE SAÚDE

ORD. CNAE DESCRIçAO PERIODO DA
CAPACITACÃO

30 521L-7 /99 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
(MEDICAMENTOS, COSMETICOS, PRODUTOS PARA A SAUDE E SANEANTES)

10 Quinzena de
Aoosto de 2017

31 2052-s/OO Fa b rica ção de desinfestantes domissanitários 1o Quinzena de
Aqosto de 2017

32 2067-4/OO Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 10 Quinzena de
Aqcsto de 2017

33 z06z-2100 Fabri.açãc de produtos de limpeza e polimento 1o Qu inzena de
Aqcsto de 2017

(



COMISSÃO INTERGESTORES BIPAR| ITE

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RORAIMA

SECRETARIAS MLINICIPAIS DE SAÚDE
E/OU TREINAMENTO EM ANÁLISE DE PROJETO ARQUITETôNICO BASEADO NAS RDC.S NOCRONOGRAMA DE CAPACITAçÃO

50lO2 E sLlLt

LYn

ORD. C NAE DESCRTçÃO PERÍODO DA
CAPACITAÇÃO

01 8630-s/01 Atividade méd ica
cirú rq icos

ambulatcrial com Tecursos para realização de procedimentos 20 semestre de 2017

01.1 8530-5/01 Clínica de olhos com Tecurscs oar: realização de procedimentos cirúrqiccs 20 semestre de ZO77

0L ,2 3530-5/C1 Clínica dern.ratológica com recui'scs pêra a realização de procedimentos círúrqicos 20 semestre de 2C!7
01,3 853C-5/01 Ativldades de clínica médica conr recuTsos para a realização de procedimentos

cirú rq icos;
20 semestre de 2 017

01.4 8 510- s/c 1 Clínica oítalmológica com Te.,-lrs.i oara a realização de procedimentos cirúr-qicos 2o semestre de Zo17
02 AtÍvid ad e médica

complementares
ambulatori:l cc i''r recursos para realização de exames 2o semestTe de 2077

02.7 irí.r30-5/02 Clínica de olhos com Tecui-sos t:trz a realização de exames compLerreniares 2u s:mestíe de lu I /
a2.z !530-5/02 Clínica Eelmatológica com recui'jos para a realização de exames complemeniares 20 semestre de ZA77
02.3 8530-s/02 Atividades de clínica médica com recursos para a realização de exames

com p leme ntares;
20 semestre de 2OL7

02.4 8530-5/02 Clínica oftalmolóqica com TecuTsos para a realizacão de exames complementares 20 semestre de 2ol7
0 2.5 8530-5/02 Posto de assistência médica sem internacão 20 semestre de 20L7
o2.6 8630-5/02 Posto de saúde pública 20 semestre de 2OL7
03 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 20 semestre de 2Of7
o4 8630-s/04 Atividade odontolóqica 20 semestre de 2Ol7
05 8630-5/06 Servicos de vacinaÇão e imunizaÇão humana 20 semestre de 20L7
06 8630-s/99 Atividades de atenÇão ambulatorial não especificadas anteriormente 20 semestre de 2Ol7
o7 8640-2lOt Laboratórios de anatomia patológica e citológica 20 semestre de 2017
OB 8640-2102 La boratórios clínicos 20 semestre de 2017
09 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto

tomoqrafia
20 semestre de 20L7

10 8640-2/O5 Densitometria óssea 20 semestre de 2Ol7
11 a640-2/06 Servicos de ressonância maqnética 20 semestre de 2077
1-2 8640-2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante. exceto

ressonância maqnética
20 semestre de 2Ol7
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RORAIMA

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
13 a640-2loB Servicos de diaqnóstico oor reqistro qráfico ECG, EEG e outros exames análoqos 20 semestre de 2017
t4 a640-2109 Servicos de diaqnóstico Dor métodos ópticos, endoscopia e outros exames análogos 20 semestre de 2077
15 8640-2/73 Serviços de litotripsia 20 semestre de 2Ol7
16 4644-3/Ol Comércío atacadista de medicamentos e droqas de uso humano 20 semestre de 2077
t7 4771-7 lOL Comércio vare'iista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 20 semestre de 2017
19 5217-7 /99 Depósitos C: rnsrcadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis

(MEDICAIV]:NTOS, COS14ETICOS, PRODIJTOS PARA A SAUDE E SANEANTES)
20 semestre de 2O\7


