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LISTA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE DOS PROJETOS DE INDÚSTRIA
DE SANEANTES E COSMÉTICOS 

Para a  execução de qualquer  obra nova,  de reforma ou de ampliação de Indústrias de Produtos
Saneantes e de Cosméticos é exigida a avaliação do projeto físico em questão pela Vigilância Sanitária local,
que  licenciará  a  sua  execução,  sendo  os  critérios  utilizados  na  análise  aqueles  listados  listados  na
RDC/ANVISA  Nº  47/2013,  que  regula  as  boas  práticas  de  fabricação  de  produtos  saneantes,  e  na
RDC/ANVISA Nº  48/2013,  que  regula  as  boas  práticas  de fabricação de produtos  de  Higiene Pessoal,
Cosméticos e Perfumes.

1.0  – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANALISE PELA DIVISÃO DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA (EXCETO CASOS ESPECIAIS)

A) PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA - PBA

O projeto básico de arquitetura – PBA será composto da representação gráfica + relatório técnico conforme
descrito a seguir. 

- REPRESENTAÇÃO GRÁFICA: 
 
Plantas baixas (inclusive lay-out), 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  ou pela
legislação local pertinente. Todas as pranchas e memoriais devem ser assinados pelo Responsável Técnico. 

OBS:
- As plantas devem conter:
- Todos os ambientes com nomenclatura conforme conforme legislação citada (Ex:.  Laboratório, área de
armazenamento, área de quarentena, área de produção do produto “xxxx”, ou as devidas justificativas em
relatório técnico);  
- Todas as dimensões (medidas lineares e áreas internas dos compartimentos e espessura das paredes); 
- A locação de louças sanitárias, locação dos pontos de água e exaustão quando houver, bancadas, balanças,
recipientes de mistura, paletes, arquivos, armários, enfim, tudo que compõe a referida fábrica;
- 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; 
- Locação da edificação ou conjunto de edificações e seus acessos de pedestres e veículos; 
- Planta de cobertura com todas as indicações pertinentes; 
- Planta de situação do terreno em relação ao seu entorno urbano; 
- Identificação e endereço completo do estabelecimento, data da conclusão do projeto, número seqüencial
das pranchas, área total e do pavimento. 
 

- RELATÓRIO TÉCNICO
 
Deve conter:

- 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; 
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- Resumo da proposta assistencial, contendo listagem de atividades que serão executadas na edificação do
estabelecimento,  assim como de atividades  de apoio técnico ou logístico que sejam executadas  fora  da
edificação do estabelecimento em análise; 
- Quadro de número de funcionários previsto; 
- 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,  coleta e
destinação de esgoto, resíduos sólidos e águas pluviais da edificação; 

- OUTROS

- Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, com o
devido comprovante de pagamento.

3.0 – OBSERVAÇÕES
 
- Após ajustes, cabe apresentar 02 vias das peças gráficas e memorial contendo assinatura do responsável
técnico em todas as páginas. 
- A apresentação dos documentos e/ou plantas do levantamento, sem atender ao acima relacionado, poderá
implicar no retardamento do processo, acarretando em prejuízo no prazo da entrega do parecer conclusivo. 
- Uma das vias do PBA aprovado deverá ser mantida arquivada pela gerência do estabelecimento, e estar
disponível para consulta por ocasião das inspeções ou fiscalizações.
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