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REQUISITOS PARA ANÁLISE DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

 
 
1. ORIENTAÇÕES QUANTO AO PROJETO ARQUITETÔNICO SANITÁRIO:  

 
Deverão ser apresentadas as seguintes plantas: 

 PLANTA DE SITUAÇÃO: situar o terreno (imóvel) em relação ao (s) logradouro (s) e demais terrenos que compõem a quadra.  

 PLANTA BAIXA E LOCAÇÃO: contendo norte, nome da rua, calçada, nome e área de todos os ambientes, planta técnica 

contendo cotas, níveis em todos os acessos e ambientes, rampa, acessos, calçada, estacionamentos, recuo frontal, localização 

dos abrigos de lixo, muros de divisa, paredes a demolir e a construir e permanecer (em caso de reforma), pé direito da 

edificação (de acordo com a ABNT e NBR 6492). 

 PLANTA BAIXA – LAYOUT: nome e área de todos os ambientes, o mobiliário e equipamentos de cada ambiente e, caso 

necessário, a legenda dos equipamentos /mobiliários. 

 QUADRO DE ABERTURAS ou especificação das dimensões das esquadrias em planta. 

 REPRESENTAÇÃO DE FLUXOS EM PLANTA: para indústrias, restaurantes e outros a critério da fiscalização e da chefia de análise 

de projetos. O fluxo deverá ser representado em forma de setas coloridas não contínuas com legenda, contendo o fluxo de 

matéria prima, embalagens, produto semi acabado, produto acabado, resíduos e de pessoal (funcionários). 

 CARIMBO: tamanho A4 padrão deste órgão (ver anexo). O carimbo poderá ser solicitado via e-mail 

setorprojetos.visa@gmail.com.  

 DETALHAMENTOS necessários ao entendimento da proposta. 

 

Todos os desenhos deverão ser cotados e conter as legendas necessárias para a sua clareza. Os detalhamentos dos sanitários acessíveis 

devem ser representados de acordo com a NBR 9050/2015 (Verificar os itens 6.11.2.7, 7.5 a 7.8 e 7.11, além das figuras 84 e 97 a 102). 
Caso haja dúvidas durante a análise do projeto, o analista poderá solicitar a apresentação do projeto completo com Cortes, Fachadas e 

Cobertura para que sejam sanadas. 
Em todos os casos deverá ser observada a acessibilidade, conforme preconizado na NBR 9050/2015. 
O Formato mínimo de apresentação do projeto deverá ser em folha A3. 
Deverá ser utilizada escala compatível com o desenho: 1:25, 1:50, 1:75, 1:100. 
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