
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
Secretaria Municipal de Saúde

 Divisão de Vigilância em Saúde  - Vigilância Sanitária

COMUNICADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Considerando a Resolução SES/MG Nº 6460, de 06 de novembro de 2018, que
“Adota  a  Classificação  Nacional  de  Atividades  Econômicas  –  CNAE  –  para  as
atividades econômicas sujeitas ao controle sanitário, estabelece sua classificação de
risco  para  fins  de  licenciamento  sanitário  e  dispõe  sobre  a  responsabilidade  de
licenciamento sanitário do Estado e dos Municípios no âmbito do estado de Minas
Gerais.”

A  Coordenação  de  Vigilância  Sanitária  do  município  de  Pedro  Leopoldo,
comunica  aos  proprietários,  responsáveis  e  responsáveis  técnicos  de  todos
estabelecimentos cujo a atividade sejam:

CNAE DENOMINAÇÃO

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas 

4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de 
fórmulas 

4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 

Que  de  acordo  com  esta  resolução,  estes  estabelecimentos  deverão  possuir
Projeto Arquitetônico aprovado pela Vigilância Sanitária, conforme expresso no Artigo
5º.

“Art.  5º  –  Os  estabelecimentos  sujeitos  ao  controle
sanitário  classificados  como de  alto  risco  deverão solicitar  a
regularização  junto  à  Vigilância  Sanitária  competente,
municipal ou estadual, e somente poderão iniciar as atividades
após a obtenção do alvará sanitário. 

Parágrafo único – Os estabelecimentos cujas atividades
econômicas  sejam  classificadas  como  de  alto  risco  deverão
antes do início de sua operação ter seus projetos arquitetônicos
aprovados  pela  Vigilância  Sanitária  competente,  ressalvadas
as atividades contempladas no Anexo IV desta Resolução.” 

Os  estabelecimentos  que  já  possuem  alvará  sanitário  vigente,  deverão
providenciar  a  regularização  do  projeto  arquitetônico  até  a  data  de  vencimento  do
alvará,  estando  a  renovação  do  mesmo  condicionada  a  aprovação  do  projeto
arquitetônico. 

A Vigilância Sanitária encontra-se a disposição para quaisquer esclarecimentos
necessários. 
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