
 

Licenciamento Sanitário 

Perguntas mais frequentes 

1. O que é licença sanitária? 

Documento administrativo expedido pela Vigilância Sanitária municipal, atesta que o 

estabelecimento possui condições para entrar em operação, físico-estruturais e 

sanitárias. Por isto concede o direito ao estabelecimento de desenvolver atividade 

econômica de interesse à saúde, em determinado local de uso público ou privado, em 

Curitiba. 

2. O que envolve o processo de Licenciamento Sanitário Digital? 

Trata-se da legalização das empresas em relação à Vigilância Sanitária para o exercício 

das atividades econômicas de interesse à saúde, via internet, nos casos de Renovação 

da Licença Sanitária ou para Licença Sanitária inicial para empresas cujo alvará seja 

anterior à 31/08/2018.  

O sistema também emite a Dispensa de Licenciamento Sanitário para os 

estabelecimentos que exercem atividades que não são consideradas de interesse à 

saúde. Este é um documento facultativo.  

3. Como fazer o cadastro e obter a Licença pela internet? 

Acessar o portal e-Cidadão utilizando seu CPF, e preencher o formulário com as 

informações para gerar login e senha.  

Para emissão do documento, indicar “Licença Sanitária” no campo “O que você 

procura?” Preencher o requerimento e responder perguntas, se necessário. Emitir a 

taxa com a ferramenta presente na solicitação e aguardar a compensação bancária.  

4. A solicitação de dispensa de Licenciamento Sanitário é obrigatória? 

Não, é opcional. 
 
Os estabelecimentos que exercem atividades econômicas de interesse a saúde, 
classificados como isentos, estão relacionadas no Anexo I da Resolução SMS nº 02/18.  
Poderão obter a Declaração de Dispensa de Licenciamento Sanitário no ato de sua 

formalização no portal Empresa Fácil Paraná (REDESIM). Quando se tratar de empresa 

já formalizada, anterior à REDESIM, poderá requerer à Vigilância Sanitária Municipal, 

via portal e-cidadão , mediante protocolo e pagamento de taxa de expediente.  

É o que estabelece a Lei Complementar nº 40/2001 (Código Tributário Municipal). 

5. Como saber se o meu estabelecimento precisa de licença sanitária ou é 

dispensado? 

https://servicodigital.curitiba.pr.gov.br/servico/i/5ec440a6c4e3d801af2e79a3/servicos-digitais+licenciamento-sanitario
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2020/00304696.pdf
https://servicodigital.curitiba.pr.gov.br/servico/i/5ec440a6c4e3d801af2e79a3/servicos-digitais+licenciamento-sanitario
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2020/00293800.pdf


O enquadramento é feito de acordo com a classificação do grau de risco sanitário 
associado à atividade econômica desenvolvida pelo estabelecimento de interesse da 
saúde, conforme a Resolução SMS nº 02/18.  

6. Como é realizado o cálculo para o valor da taxa de licença sanitária? 

É calculado cumulativamente, conforme metragem quadrada da área do 
estabelecimento e pela complexidade da análise da atividade econômica (seja principal 
ou secundária) de maior risco pelos critérios da Vigilância Sanitária.    

O não pagamento da taxa dentro do prazo acarretará em cancelamento do processo 
automaticamente. Saiba o valor que deve ser pago em 2020 na Tabela VI do Decreto 
Municipal nº 1666/19.  

Quais estabelecimentos podem ter isenção de taxa para obter a licença sanitária? 

São os Prestadores do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante protocolo de 
requerimento; e aqueles declarados de utilidade pública, que precisam apresentar a 
correspondente Lei aprovada com a concessão do título.  

Como solicitar a isenção de taxa para Prestador SUS? 

 Preencher o Requerimento (específico) de solicitação da isenção de taxas de 
Vigilância Sanitária  

 Anexar cópia do Alvará de Funcionamento, da Secretaria Municipal de Finanças 
(SMF). Esta exigência vale apenas para estabelecimentos ou entidades em 
funcionamento 

 Anexar Ofício em papel timbrado do estabelecimento solicitando a isenção de 
taxas de Vigilância Sanitária, assinado pelo representante legal  

Protocolar na Sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) – Rua Francisco Torres, nº 
830 - Térreo, ou nos Protocolos dos Distritos Sanitários, que funcionam em todas as 10 
Administrações Regionais da cidade.  

Observação: o Microempreendedor Individual (MEI) está dispensado de qualquer ato 

público de liberação para o exercício de suas atividades econômicas; pode dar início 

imediato à sua atividade, assim que concluído o seu registro no Portal do 

Empreendedor.  

7. Qual a diferença entre licença sanitária e licença sanitária simplificada? 

Para fins de licenciamento sanitário adota-se a seguinte classificação do grau de risco 
das atividades econômicas de interesse à saúde:  
I - Alto Risco: as que exigem inspeção sanitária no local e análise documental prévia 
por parte da Vigilância Sanitária para emissão da Licença Sanitária  
II - Baixo Risco: as que não exigem prévia realização de inspeção sanitária no local por 
parte da Vigilância Sanitária recebem a Licença Sanitária Simplificada 
 

8. Como solicitar licença sanitária para pessoa física ou casos excepcionais? 

http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/images/DECRETO%201666%20ATUALIZA%20TAXAS.pdf
http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/images/DECRETO%201666%20ATUALIZA%20TAXAS.pdf
http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/images/REQUERIMENTO%20SOLICITA%C3%87%C3%83O%20DE%20ISEN%C3%87%C3%83O%20TAXA%20DE%20VIGIL%C3%82NCIA%20SANIT%C3%81RIA.pdf


Este tipo de licença sanitária será emitida somente para aqueles profissionais que 

executem as atividades em estabelecimento fixo, ou seja, que possuam alvará de 

pessoa física no local de atendimento. 

Os processos das solicitações relacionadas aos casos excepcionais ou para pessoa física 

- como médicos, dentistas ou outros profissionais da saúde -, deverão ser protocolados 

de modo presencial, preferencialmente no Distrito Sanitário onde o estabelecimento 

está situado. É necessário apresentar estes documentos:  

 Requerimento  

 Protocolo Geral da Vigilância Sanitária preenchido e assinado  

 Cópia do Alvará de Localização e Funcionamento, expedido pela Secretaria 

Municipal de Finanças, vigente  

 Taxa de Vigilância Sanitária: Guia de Recolhimento autenticada ou 

comprovante bancário. 

A guia é emitida somente nos Núcleos Regionais de Finanças, das Ruas da Cidadania.   

Leva em conta as normas do Código da Atividade Econômica de Interesse à Saúde e do 

o porte do estabelecimento (área em metros quadrados). 

Como estes serviços estão suspensos durante o período de Situação de Emergência em 
Saúde Pública, a alternativa é fazer contato com a Secretaria Municipal de Finanças via 
e-mail. Enviar para coordenacaoregionaissmf@curitiba.pr.gov.br o requerimento 
preenchido, a cópia do alvará de localização e funcionamento; solicitar a GUIA DAM 
(Documento de Arrecadação municipal) para pagar a taxa de licença sanitária. 
 
O valor da Taxa VISA é atualizado anualmente. Para o ano de 2020 é o que dispõe a 
Tabela VI do Decreto Municipal n°1666/2019 
 

9. Quando devo solicitar a licença sanitária pelo Empresa Fácil? 

Quando o estabelecimento estiver iniciando as atividades econômicas no município de 

Curitiba ou alterando o alvará de localização e funcionamento. 

10. Como solicitar a licença sanitária para caminhão de transporte de produtos de 

interesse à saúde? 

Entrar no portal e-cidadão e preencher as informações para login – CPF e senha. No 

campo “O que você procura?” indicar “Licença Sanitária”. Preencher o requerimento e 

perguntas se necessário, emitir a taxa através da ferramenta presente na solicitação e 

aguardar a compensação bancária.  

Não esqueça de anexar à solicitação o documento do veículo a ser licenciado.  

11. Qual o prazo de validade da licença sanitária? 

Varia conforme o grau de risco das atividades desenvolvidas. Para saber mais consulte 

a Resolução SMS nº 02/2018. 

http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/vigilancia/sanitaria/requerimentos.html
mailto:coordenacaoregionaissmf@curitiba.pr.gov.br
http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/images/DECRETO%201666%20ATUALIZA%20TAXAS.pdf

