
 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

Documentos necessários para tramitação de processo de análise e avaliação de Projeto Básico de 
Arquitetura de Estabelecimentos destinados à produção de Alimentos na Coordenação de Vigilância 
Sanitária de Aracaju – COVISA/AJU* 

Representação Gráfica contendo: 

 As plantas baixas, cortes e fachadas, com escalas não menores que 1:100; exceto as plantas de 
localização, de situação e de cobertura, que poderão ter a escala definida pelo autor do projeto; 

 Todos os ambientes com nomenclatura conforme listagem contida na RDC/ANVISA nº 216 de 15 de 
setembro de 2004 (manipulação de alimentos) e/ou Resolução RDC/ANVISA nº 275, de 21 de 
outubro de 2002 (indústrias);  

 Todas as dimensões (lineares, áreas dos compartimentos e espessura das paredes); 
 A locação de louças sanitárias, bancadas, layout com locação dos equipamentos portáteis e não 

portáteis, equipamentos de climatização, locais de armazenamento de produtos perecíveis e não 
perecíveis, locais de preparo de alimentos, locais de distribuição de alimentos, locais de 
higienização de utensílios; 

 Indicações de cortes, elevações, ampliações e detalhes;  
 Em se tratando de reforma e/ou ampliação e/ou conclusão, as plantas devem conter legenda 

indicando área a ser demolida, área a ser construída e área existente;  
 Identificação e endereço completo do estabelecimento, data da conclusão do projeto, número 

seqüencial das pranchas, área total e do pavimento; 
 O autor ou autores dos projetos devem assinar todas as peças gráficas dos respectivos projetos, 

mencionando o número do CREA e providenciar sempre a ART correspondente e recolhida na 
jurisdição onde for elaborado o projeto. 

 Relatório Técnico contendo: 

 Dados cadastrais do estabelecimento, tais como: razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ e 
número da licença sanitária de funcionamento anterior, caso exista; 

 Memorial do projeto de arquitetura descrevendo as soluções adotadas no mesmo, onde se incluem, 
necessariamente, considerações sobre os fluxos internos e externos (descrição do processo de 
produção de alimentos - recebimento de matéria-prima, pré-preparo, armazenamento, 
preparo e distribuição); 

 Resumo da proposta do estabelecimento, contendo listagem de atividades que serão desenvolvidas 
na edificação (descrição dos produtos a serem desenvolvidos pelo estabelecimento); 

 Especificação básica de materiais de acabamento (piso, teto, parede e bancadas) e equipamentos 
de infra-estrutura (poderá estar indicado nas plantas de arquitetura); 

 Descrição sucinta da solução adotada para o abastecimento de água potável, energia elétrica, 
instalação de climatização do ar, coleta e destinação de esgoto, resíduos sólidos e águas pluviais 
da edificação; 

 O autor ou autores do projeto de arquitetura e o responsável técnico pelo estabelecimento devem 
assinar o Relatório Técnico, mencionando o seu número de registro no órgão de classe. 

*Conforme Resolução RDC/ANVISA nº 216, de 15 de setembro de 2004 e Resolução RDC/NVISA nº 189, 
de 18 de julho de 2003. 
 
Maiores informações: 
A documentação poderá ser entregue, de 07-13 horas no seguinte endereço: 
Coordenação de Vigilância Sanitária de Aracaju – Rua Sergipe, 1310, Bairro Siqueira Campos. 
Telefone para contato: 2106-9762  E-mail: vigilanciasanitaria@aracaju.se.gov.br 
 
Após a entrega de todos os documentos para análise, será fixado um prazo máximo de 90 dias, contado a 
partir da data do protocolo. Em caso de exigências a serem entregues, novo protocolo será criado. 
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