
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS 
Secretaria Municipal de Saúde 
Divisão de Vigilância Sanitária 

Rua Dr. Marcial Júnior, 99 – Centro – CEP 37.130-037 
  

PROJETOS 
DOCUMENTOS PARA ANÁLISE MUNICIPAL: 

 

 Solicitação de Abertura de Processo – 

 RAPAM 

 Cópia de Restrição Urbanística atualizada com número do imóvel, do lote e da 

quadra, especificando o uso / atividade (o proprietário do imóvel solicitar na Secretaria 

de Planejamento Urbano a cópia da restrição, munido de matrícula atualizada do 

imóvel);  

 Memorial Descritivo de Projeto elaborado conforme roteiro (assinado pelo Autor do 

Projeto e pelo Responsável Legal pelo estabelecimento); 

  02 Vias originais e assinadas do projeto arquitetônico, contendo: 1) Título correto; 

2) indicação de norte em todas as plantas; 3) Planta de Situação Urbana com a indicação 

do nº e área do lote, nº da quadra e lotes adjacentes; 4) Planta de Locação/Implantação 

de todos os edifícios existentes no lote, devidamente cotada, com a identificação do 

objeto de análise e dos não-objetos de análise, além da representação do passeio 

público com seus acessos e níveis; 5) Planta Baixa com os equipamentos/mobiliários de 

maior porte e a indicação do acesso exclusivo para pedestres; 6) Planta de Layout 

completa, separada da Planta Baixa, com a representação de todos os fluxos descritos 

no relatório técnico separados linhas coloridas e com legenda descritiva, indicação de 

construir/demolir com legenda (se for o caso), e a indicação de todos os mobiliários; 7) 

Planta de Cobertura devidamente cotada e indicada; 8) Apresentar pelo menos um dos 

cortes que demonstre os equipamentos hidráulicos, que deverão ser devidamente 

representados e indicados; 9) Consultar a NBR 6492/1994 para a representação 

adequada do projeto arquitetônico; 10) Escalas: 1/50 para planta baixa e planta de 

layout, cortes e fachadas; 1/100 planta de cobertura e planta de locação; 1/250 planta 

de situação urbana; 11) 

Projetos de estabelecimentos locados no interior de outras edificações possuir 

representação adequada da situação a fim de que se possa compreender como se dão 

os acessos ao estabelecimento em análise desde a calçada/área externa, se há 

comunicação entre os estabelecimentos, se são utilizadas áreas de apoio em comum, 

etc.  

 ART/CREA ou RRT/CAU – autoria de projeto arquitetônico quitada;  

 Memória de cálculo da área do projeto - poderá ser inclusa na prancha do Projeto 

Arquitetônico ou em folha A4 no Memorial Descritivo do Projeto) em caso de terrenos 

irregulares.  
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PROJETOS 
 DAM ( Documento de Arrecadação Municipal) será emitido junto ao setor de protocolo 

Localizado junto a Vigilância Sanitária de Alfenas no período das 12:00 às 18:00 horas 

de Segunda-feira à Sexta-feira. 

 Observação quanto ao Título do Projeto:  

 Em caso de adequação: Projeto Arquitetônico de Adequação de Estabelecimento 

Assistencial (ou de Interesse) à Saúde;  

 Em caso de construção: Projeto Arquitetônico de Construção de Estabelecimento 

Assistencial (ou de Interesse) à Saúde;  

 Em caso de adequação e reforma: Projeto Arquitetônico de Adequação e Reforma de 

Estabelecimento Assistencial (ou de Interesse) à Saúde;  

 Estabelecimentos pertencentes à tipologia de Saúde são classificados como 

Assistenciais de Saúde;  

 Estabelecimentos pertencentes às tipologias de Alimentos ou Medicamentos são 

classificados como de Interesse à Saúde; 

. RELAÇÃO DE TIPOLOGIAS ANALISADAS NO MUNICÍPIO DE ALFENAS:  

 

1. Área Estabelecimentos Assistenciais de Saúde 

 Consultório Odontológico; 

 Consultórios médicos (apenas consultas); 

 Postos de Coleta. 

 

2. Área de Medicamentos: 

 

 Drogarias. 

 

                          

3. Área de Alimentos 

 

 Industria de Alimentos de pequeno porte. 

 

 

 

Os demais projetos deverão ser encaminhados ao NUVISA (Núcleo de 

Vigilância Sanitária) da SRS (Superintendência Regional de Saúde de Alfenas). 


