
- Clinica de Estética e Similares 

 
Documentação necessária para Licença de Funcionamento Inicial + Assunção de 

responsabilidade técnica: 

 Requerimento ao prefeito da solicitação de licença de funcionamento inicial; 

 Anexo XI- Informações em Vigilância Sanitária; 

 Sub Anexo XI – B Das Informações em Vigilância Sanitária (Equipamentos de 

Saúde) – consultar necessidade do mesmo; 

 Laudo técnico de avaliação (LTA) - consultar necessidade do mesmo; 

 Original do recolhimento da taxa para de Licença de funcionamento 

 ( Solicitar o  Boleto da taxa pessoalmente no balcão da Vigilância Sanitária); 

 Cópia do Contrato social e ou Contrato de locação; 

 Cópia do Contrato de serviços terceirizados e suas respectivas cópias de 

licenciamento sanitário (Se for o caso); 

 Manuais de normas e rotinas do local; 

 Copia do RG e CPF  do responsável legal; 

Assunção de responsabilidade técnica quando licença inicial: 

 Documento de comprovação de habilitação profissional (Conselho profissional); 

 Cópia de comprovante de vínculo empregatício do responsável técnico; 

 Declaração do horário de permanência do responsável técnico no 

estabelecimento; 

 Original do recolhimento da taxa de assunção (Solicitar o  Boleto da taxa de 

Assunção de responsabilidade técnica pessoalmente no balcão da Vigilância 

Sanitária); 

 

Documentação necessária para Renovação de Licença: 

 Requerimento ao prefeito da solicitação de renovação de licença de 

funcionamento; 

 Anexo XI- Informações em Vigilância Sanitária; 

 Sub Anexo XI – B Das Informações em Vigilância Sanitária (Equipamentos de 

Saúde) – consultar necessidade do mesmo; 

 Cópia da Licença de funcionamento do ano anterior; 

 Original do recolhimento da taxa de Renovação de Licença de funcionamento 

 ( Solicitar o Boleto da taxa pessoalmente no balcão da Vigilância Sanitária); 

 

Documentação para troca de responsabilidade Técnica: 

 

Baixa de responsabilidade Técnica: 

 Requerimento ao prefeito da solicitação de baixa de responsabilidade técnica; 

 Anexo XI- Informações em Vigilância Sanitária; 

 Copia de documento que comprove encerramento de atividade de 

responsabilidade técnica; 

 Copia da licença de funcionamento que conste o nome do responsável técnico; 

 

Assunção de responsabilidade Técnica: 

 Requerimento ao prefeito da solicitação assunção de responsabilidade técnica; 

 Anexo XI- Informações em Vigilância Sanitária; 

 Copia de documento de inscrição do responsável técnico no conselho 

profissional; 

 Declaração do horário de permanência do Responsável técnico no local; 



 Original do recolhimento da taxa de responsabilidade técnica ( Solicitar o  

Boleto da taxa de Assunção de responsabilidade técnica pessoalmente no balcão 

da Vigilância Sanitária); 

 
Valores das taxas: 

 Responsabilidade Técnica: R$ 30,00 

 Licença de funcionamento: 

1. Clínica de estética sem responsabilidade médica: R$ 95,00 

2. Clinica de estética com responsabilidade técnica: R$159,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualquer dúvida entrar em contato com a Vigilância Sanitária. 

Telefone: (19)3874-4655 ou 3874-9131 
Responsável pela área: Alexandra/Raquel. De Seg a Sex das 08:00 ás 16:30 

 


