
Atividades Econômicas 

1742-7/01 Fabricação de fraldas descartáveis 

1742-7/02 Fabricação de absorventes higiênicos 

2014-2/00 Fabricação de gases industriais 

2063-1/00 Fabricação de cosméticos, produtos de higiene pessoal e produtos de perfumaria 

2110-6/00 Fabricação de produtos farmoquímicos 

2121-1/01 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano 

2121-1/02 Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano 

2121-1/03 Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano 

2123-8/00 Fabricação de preparações farmacêuticas 

3291-4/00 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras 

7120-1/00 Testes e análises técnicas 

8610-1/01 Atividade  de  atendimento  hospitalar  –  exceto  Pronto-Socorro  e  Unidades  para
atendimento a urgências.

8610-1/02 Atividades de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento
a urgências 

8630-5/07 Atividade de reprodução humana assistida

8640-2/03 Serviços de diálise e nefrologia 

8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia

8640-2/12 Serviços de hemoterapia 

8640-2/14 Serviços de Bancos de Células e Tecidos Humanos 

8640-2/99 Atividades de serviços de complementação diagnóstica terapêutica não especificadas
anteriormente  (exceto  para  serviço  de  radiometria  e  de  testes  de  qualidade  em
radiodiagnóstico, por estar sujeito à Licença de Funcionamento Estadual)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SOLICITAÇÃO*: 

CÓDIGO: TIPO:

1 Comprovante de responsabilidade técnica - art - anotação de responsabilidade técnica ou rrt -
registro de responsabilidade técnica - cópia 

2 Memorial descritivo de fluxos e de atividades - cópia 

3 Memorial descritivo do projeto arquitetônico da edificação - cópia 

4 Projeto arquitetônico da edificação (jogos de plantas, completo) - cópia 

5 Projeto  do  tratamento,  destinação  final  ou  afastamento  dos  efluentes  gerados  pelo
empreendimento (Resolução 430/11- CONAMA) - cópia 

6 Projeto  do  tratamento,  destinação  final  ou  afastamento  dos  resíduos  gerados  pelo
empreendimento (Lei 12305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS) – cópia 

7 Formulário  de  solicitação  de  avaliação  físico  funcional  de  projeto  de  edificação  de
estabelecimento de interesse da saúde – LTA (Anexo II) 

*Documentação descrita na Portaria CVS 10 de 05/08/2017

PREFEITURA DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COVISA

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS CUJOS ESTABELECIMENTOS 
ESTÃO SUJEITOS À AVALIAÇÃO FÍSICO FUNCIONAL DO PROJETO DE 

EDIFICAÇÃO E DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO – LTA
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