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Protocolo e entrega de documentação 

 

Posto Avançado de Atendimento da Saúde POUPATEMPO 
(somente atendimento pessoal) 

Av. Nações Unidas, 4-44 

(esquina com a Rua Inconfidência) 

Centro 

Bauru, SP 

CEP 17010-130  

 

Este documento tem caráter orientativo, podendo a Vigilância Sanitária requerer, no momento da 
análise da solicitação, outros esclarecimentos ou adequações das informações prestadas. 
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• 01 via do Requerimento (Requerimento LTA > disponível em < http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_saude/saude_coletiva.aspx  >) 

• 02 cópias do MEMORIAL DESCRITIVO (relatório da obra > assinaturas do proprietário e Engenheiro / Arquiteto) 

• 02 cópias do MEMORIAL DE ATIVIDADES (relatório da atividade em geral, nº de funcionários e sexos, horário de atendimento, descri-

ção de TODOS os cômodos com suas referidas atividades, etc > Assinaturas do proprietário, Engenheiro/Arquiteto e Responsável Legal do estabeleci-

mento)  

• 02 cópias das PLANTAS (de acordo com o Código de Obras Municipal*, deve conter no mínimo: planta, 2 cortes, cobertura, 1 elevação. Para 

atividades de Serviços de Saúde ou quando solicitado pela Vigilância Sanitária,  o projeto deverá conter planta de Layout)  

• 01 cópia do ART ou RRT e comprovante de recolhimento: 

 Para CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ou REFORMA: apresentar ART com atividades técnicas  "Projeto" e "Direção de Obra". Ou RRT 
1.1.2 (Projeto) ou 1.1.3 (Projeto de Reforma) e 3.3 (Direção Técnica). Os itens de RRT 2. ... cabem as construtoras e prestadoras de ser-
viço. 

Para REGULARIZAÇÃO: apresentar ART com atividade técnica "Regularização" ou RRT 1.1.2 descrevendo que se trata de uma regulari-
zação. 

(* Consultar SELO do projeto) 
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Após ser protocolado, o processo de documentação é encaminhado ao Departamento de Saúde Coletiva - 

Divisão de Vigilância Sanitária para que sejam efetuadas as devidas análises pela equipe multiprofissional: 

• Equipe técnica da respectiva área 

• Área de Engenharia 

 

Após as devidas avaliações, o processo poderá ser APROVADO ou REPROVADO   
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• Para processo APROVADO, a área de Engenharia da Vigilância Sanitária solicitará cópias do projeto, conforme 

descrito abaixo. Para tanto, será efetuado contato (correspondência eletrônica / telefone) com o Engenheiro / Ar-

quiteto responsável pelo projeto. Na impossibilidade, será contatado o proprietário do empreendimento. 

• Cópias (entregar no Departamento de Saúde Coletiva / Divisão de Vigilância Sanitária): 

∗ PLANTAS (6 vias*)  

∗ MEMORIAL DESCRITIVO (6 vias*) 

∗ MEMORIAL DE ATIVIDADES (6 vias*) 

 (*Quando o projeto não necessitar ser protocolado na Secretaria do Planejamento - SEPLAN, serão solicitadas 4 vias)  

• Após devidamente carimbados e assinados, os responsáveis serão comunicados para retirada dos documentos 

(retirar no Departamento de Saúde Coletiva / Divisão de Vigilância Sanitária). 

• Caso seja necessária a retirada por terceiros, o Engenheiro / Arquiteto responsável pelo projeto ou proprietário 

deverão emitir uma autorização. 
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• Para processo REPROVADO será emitido o INDEFERIMENTO (documento que contêm todas as irregularida-

des a serem corrigidas). 

• A área de Engenharia da Vigilância Sanitária solicitará agendamento para retirada do INDEFERIMENTO, com a 

possibilidade de realização de reunião, nesta mesma data, para discussão dos itens apresentados. Para tanto, 

será efetuado contato (correspondência eletrônica / telefone) com o Engenheiro / Arquiteto responsável pelo 

projeto. Na impossibilidade, será contatado o proprietário do empreendimento. 

• Após a retirada, o requerente contará com um prazo de 30 dias úteisprazo de 30 dias úteisprazo de 30 dias úteisprazo de 30 dias úteis para apresentação da documentação corri-

gida, nas quantidades estabelecidas (Posto Avançado de Atendimento da Saúde - POUPATEMPO). 

• Um mesmo processo poderá ser reapresentado até 3 vezes para obtenção da aprovação (LTA). Após esse limi-

te será arquivado e um novo processo deverá ser iniciado (“Documentação necessária” > página 4). 
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• O ARQUIVAMENTO de um processo de aprovação de projeto, será comunicado à área respectiva da Vigilância 

Sanitária e seu motivo. 

 

 

• Se o mesmo processo fora utilizado para protocolo junto à Secretaria Municipal do Planejamento - SEPLAN, es-

ta também será comunicada, de acordo com o Decreto 11.582, de 12 de julho de 2011. 
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• Decreto Estadual 12.342, de 27 de setembro de 1978 

< http://www.al.sp.gov.br/legislacao/norma.do?id=154684 > 

 

• Lei 2371, de 18 de agosto de 1982 

< http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_planejamento/legislacao.aspx > 

 

• Portaria CVS 15 de 26 de dezembro de 2002 

< http://www.cvs.saude.sp.gov.br/legis.asp?nm_codigo=&lg_numero=15&lg_data_dia_inicio=26&lg_data_mes_inicio=12&lg_data_ano_inicio=2002&al_codigo=2&as_codigo=&lg_pchave=  > 

 

• Portaria CVS 04, de 21 de março de 2011 

< http://www.cvs.saude.sp.gov.br/legis.asp?nm_codigo=&lg_numero=04&lg_data_dia_inicio=21&lg_data_mes_inicio=3&lg_data_ano_inicio=2011&al_codigo=2&as_codigo=&lg_pchave= > 

 


