
Nº DO PROCESSO: ....….......................... INÍCIO DO PROCESSO: .......... / .......... / .......... 
 

Ao(À) Diretor(a) do Departamento de Saúde Coletiva: 

 
 

R E Q U E R I M E N T O 

Venho através deste solicitar a avaliação de projetos de edificações, instalações e 
empreendimentos de interesse à saúde. 

 
Informo que este PROCESSO *será (......) / *não será (......) utilizado como “PROTOCOLO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA” para aprovação definitiva de projeto (SEPLAN) de acordo com o Artigo 2º. 
Inciso X do Decreto Municipal 11.582 de 07/07/11, submetendo-me às sanções do Artigo 2º. §2º. do Decreto 
Municipal 11.582 de 07/07/11. (*Preenchimento obrigatório) 

 

1. OBJETO DA SOLICITAÇÃO: 
( ) Construção (   ) Ampliação (    ) Reforma sem aumento de área ( ) Regularização 

 

 

2. ATIVIDADE: ...........................................……………………………........................................................................... 

CNAE (CNAE Fiscal - CNAE Subclasses 2.2-2013 do IBGE): NÚMERO .….....…………........... - ..…......... / ...…….….... 

DESCRIÇÃO ....………………………………................................................................................................................... 

.............................................…………………………………………………………………………………………………….......... 

 

 
3. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / DETENTOR LEGAL DA POSSE: 

Nome:   ...................................................................................................................................………………………................. 

.......................................................................................…………….........CPF:  ......……………............................................. 

OU 

Razão Social: .........................................................................………………………................................................................ 

...................................................................................………………...........CNPJ:  ...…………................................................ 

 

4. LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO / EMPREENDIMENTO: 

Número: .......................... Complemento:...……..................................................................................................................... 

Endereço / Rua:...................................................................................................................................................................... 

Bairro: ........................................................……................................................ CEP: ........................................................... 

 

5. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO / EMPREENDIMENTO: 

Razão Social: .....................................................................................................................................……………….………... 

Nome Fantasia:...............................................................…………..................CNPJ: ........…………….................................. 

 

6. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL  PELO ESTABELECIMENTO OU 
PROFISSIONAL LIBERAL: 

Nome:   ..................……………………….................................................................................................................................. 

CPF: ..................….................................. Telefone fixo: ...........………................... Celular: ...……………....….................... 

e-mail (para agendamento de reuniões e retiradas) : .....….........................................…………………….........................…................



7. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: 

Nome:   ................……………………….................................................................................................................................... 

Engenheiro Civil (    ) Arquiteto ( ) Técnico em Edificações (    ) CPF: .......……………………………................................. 

Nº Inscrição CREA / CAU: ..........................…….............. Nº Inscrição Municipal: ...........…………………............................ 

Endereço / Rua:...................................................................................................................................................................... 

Número: ................……... Complemento:............................................................................................................................... 

Bairro: ........................................................................................................ CEP: ..........……................................................. 

Município: ..............…............... UF: ……...... Telefone fixo: ....……......................... Celular: .......………………................... 

e-mail (para agendamento de reuniões e retiradas) : ..........................……………………….................................................................. 

 
 

 
Declaramos que a edificação ou o empreendimento, objeto dessa solicitação, será construída, ampliada, 

reformada ou regularizada de acordo com o definido no presente projeto, de forma a garantir as condições de 

salubridade em todos os ambientes internos e seu entorno, conforme a legislação sanitária vigente e demais normas 
legais pertinentes. 

Estamos cientes de que a emissão de Licença de Funcionamento ou Cadastro da Vigilância Sanitária está 
vinculada ao cumprimento do projeto VISTADO no Departamento de Saúde Coletiva, não sendo aceito para tal 

licenciamento ou cadastramento, projeto aprovado somente pela Secretaria Municipal de Planejamento. 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 
 

Bauru,  /  /    

 
 
 
 
 
 
__________________________________                   __________________________________  __________________________________ 
 

Ass. Proprietário/         Ass. Responsável Legal                              Ass. Responsável Técnico Projeto 
Detentor Legal da Posse 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

1. Aconselha-se verificar periodicamente o lixo eletrônico do e-mail. 
2. O uso de e-mails com domínios hotmail, outlook e yahoo não é aconselhado. 

3. As movimentações do processo serão disponibilizadas em: http://www.bauru.sp.gov.br/consultaprotocolo/. É de 
responsabilidade do autor do projeto consultar periodicamente o Protocolo no site da prefeitura, e a alegação de não 
recebimento do e-mail não será aceita como motivo de solicitação de ampliação de prazo para protocolo de projeto 
corrigido. 
 

 
 

DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE DE PROJETOS – L.T.A. (Telefone: 3104-1490) 
 

01 via do requerimento; 

01 via do projeto (apresentação conforme Código de Obras do Município de Bauru);  

01 via do memorial descritivo; 

01 via do memorial de atividades; 

01 xerox do ART ou RRT e comprovante de recolhimento: 
 

- Para CONSTRUÇÃO – AMPLIAÇÃO – 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 a 

construtoras e prestadoras de serviço. 

- Para REGULARIZAÇÃO: apresentar ART com atividade técnica "Regularização": ELABORAÇÃO de Projeto de 

Edificação de Alvenaria com X m². ELABORAÇÃO de Laudo de Edificação de Alvenaria com X m². EXECUÇÃO de 

vistoria de Edificação de Alvenaria com X m². Ou RRT 1.1.2 descrevendo em descrição ou observação que se trata de 

uma regularização. 

 

 
OBS: Para estabelecimentos regidos pela Resolução Anvisa RDC 50/02 (Estabelecimentos de Assistência à Saúde) e 

CVS 10/2017, apresentar PLANTA DE LAYOUT. 

http://www.bauru.sp.gov.br/consultaprotocolo/

