Secretaria da Saúde
Departamento de Vigilância em Saúde
Coordenadoria de Apoio à Vigilância Sanitária

DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE L.T.A. – Retidos na C.F.S.
 Formulário de solicitação de avaliação de projetos – Anexo 2 da Portaria C.V.S. 10/2017.
 Taxa de Expediente + Taxa de Avaliação – Cod. 28.05 – (02 UFMV), conforme Lei
Municipal Nº 4641 de 17/12/2010.
 Projeto arquitetônico para a atividade desenvolvida (escala 1:100) para análise.
O projeto deve contemplar (situação, implantação, planta baixa, cortes, elevações, cobertura, cotas,
níveis), deve apresentar o layout (equipamentos e mobiliários) e fluxo (matéria prima, materiais de
embalagem, fabricação, esterilização, medicamentos e resíduos). Todos os ambientes e etapas do
processo devem estar com nomenclatura de acordo com a legislação pertinente. O projeto deve contribuir
para uma perfeita compreensão da circulação de pessoas, materiais e equipamentos – (Assinatura de
engenheiro civil/arquiteto habilitado e responsável legal).

 Projeto aprovado pela Prefeitura e pelo Departamento de Águas e Esgotos (DAEV).
 Ambientes Climatizados Artificialmente.
O responsável técnico deve apresentar compromisso expresso de que o projeto executivo das instalações
será elaborado com as normas técnicas oficiais vigentes, destacando em planta os compartimentos que
serão ventilados artificialmente, os pontos de captação de ar exterior, a localização do equipamento
devendo ser previsto acesso para limpeza de dutos e componentes. Citar ainda sistema de pressão
negativa e sistemas de exaustão – (Assinatura de engenheiro civil/arquiteto e responsável legal).

 Certidão de uso e ocupação do solo e/ou a viabilidade junto ao VRE (Via Rápida Empresa).
 Cópia da ART/RRT (Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica) e comprovantes de
quitação do ISSQN atualizado do profissional responsável pela elaboração do projeto
(engenheiro civil/arquiteto).
 Memorial de Atividades – (Anexo – assinatura do engenheiro civil/arquiteto, responsável
legal e técnico pela atividade).
 Memorial Descritivo da Obra.
Deve especificar os materiais de acabamento, revestimento, instalação elétrica, elétrica de emergência,
instalação hidráulica, esgoto, piso condutivo, barita, instalações fluido mecânicas, reservatórios de água,
circulação vertical, etc. – (Assinatura do engenheiro civil/arquiteto e responsável legal).

 Manual de Boas Práticas.
 Relação de Produtos de acordo com a atividade solicitada.
 Cópia da Licença de Instalação/Operação da Cetesb, ou protocolo.
 Cópia de comprovante de existência de rede pública de água e esgoto ou Certidão DPP
Certifica que o imóvel é atendido pelos sistemas públicos de abastecimento de água e rede coletora de
esgotos sanitários.
No caso de não possuir rede pública de esgoto, deverá apresentar projeto aprovado pelo órgão de
saneamento competente (DAEV) e no caso de solução alternativa de abastecimento de água para
consumo humano, apresentar cópia da Outorga DAEE.

 Declaração de Acessibilidade assinada pelo profissional responsável pela elaboração do
projeto e responsável legal do cumprimento ou não da ABNT/NBR 9050/2015 (sinalização,
acessos, estacionamento, sanitários, circulações, etc.).
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