
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA

DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO DE
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA DE

ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE. (COMÉRCIO ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE)

 Representação Gráfica contendo:

 -  As plantas baixas,  cortes e fachadas,  com escalas  não menores que 1:100, exceto as
plantas de locação, de situação e de cobertura, que poderá ter a escala definida pelo autor
do projeto;
 - Todos os ambientes com nomenclatura;
 - Todas as dimensões (lineares, áreas dos compartimentos e espessuras das paredes)
 -  Locação  de  louças  sanitárias  e  bancadas,  equipamentos  de  geração  de  água,
equipamentos de fornecimento de energia elétrica, equipamentos de climatização, locais de
recepção, armazenamento e expedição de produtos, e ambientes preconizados pela Portaria
nº 802/98 (Medicamentos) e RDC nº 16/2013 (Produtos para Saúde);
 -  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 de 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  número  do  CREA/CAU  e  providenciar  sempre  a  ART/RRT
(Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica), correspondente e recolhida na jurisdição
onde for elaborado o projeto;

 Relatório Técnico contendo:

 - Dados cadastrais do estabelecimento de saúde tais como: razão social, nome fantasia,
endereço, CNPJ e número da licença de funcionamento anterior, caso exista;
 - Descrição sobre os fluxos internos e externos;
 - Resumo da proposta assistencial, contendo listagem de atividades que serão executadas
na edificação do estabelecimento;
 -  Especificação  básica  de  materiais  de  acabamento  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;
 - O autor ou autores do projeto de arquitetura e o responsável técnico pelo estabelecimento
de saúde devem assinar o relatório técnico, mencionando o seu número de registro no órgão
de classe.
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