CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAE no Estado
do Rio de Janeiro, para fins de licenciamento sanitário
A Resolução SES nº 2191/2020, publicada em 07/12/2020 no Diário
Oficial do Estado, estabelece as listas e os critérios para a CLASSIFICAÇÃO
NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAE, por grau de risco sanitário ou
dependente de informação para o devido enquadramento, sujeitas à ação da
vigilância sanitária no Estado do Rio de Janeiro, para fins de licenciamento
sanitário e para ações fiscalizatórias e pós mercado, que tem por objetivo a
prevenção de riscos e agravos à saúde da população pelo consumo de produtos e
serviços , dentro das boas práticas.
A Resolução SES nº 2191/2020 apresenta como estrutura:
1) as classificações de risco sanitário;
2) apresenta as tabelas de risco dependentes de informação;
3) os critérios e condições de licenciamento sanitário de acordo com o risco
sanitário;
4) a dispensa de licenciamento sanitário do MEI;
5) dispõe sobre o dever de atender às obrigações estabelecidas na (s) legislação
(ções) aplicáveis a atividade;
MEI - Microempreendedor Individual

A Resolução CGSIM Nº 59, publicada em 12 de agosto de 2020 apresenta
como estrutura:
1) o procedimento especial de registro, licenciamento, alteração, baixa,
cancelamento, suspensão, anulação e legalização do MEI, que será no Portal do
Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br);
2) a manifestação de concordância quanto ao conteúdo do Termo de Ciência e
Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de
Funcionamento de que trata a norma abrangendo todas as ocupações
permitidas ao Microempreendedor Individual, conforme definidas na
Resolução;
3) á autorização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades
econômicas, ainda que em sua residência, para fins de verificação da
observância dos referidos requisitos;
4) o não cumprimento do declarado e não atendimento os requisitos legais
exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o
cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de
Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.

