
Projeto arquitetônico
- Orientações básicas - 
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A vigilância sanitária do Recife não 
possui processo de aprovação de 
projeto, mas sim processos de 
licenciamento sanitário dos quais, em 
alguns casos, precisarão passar pela 
análise e aprovação do setor de 
engenharia e arquitetura. Nesses casos 
será necessário anexar ao processo de 
licenciamento os documentos 
pertinentes à análise arquitetônica.
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São documentos Obrigatórios para 
análise no setor de engenharia:
1. Projeto Arquitetônico: Situação, 

Locação e Coberta, Planta Baixa 
Com Layout, Cortes e Fachadas 
conforme RDC 50 de 21/02/2002;

2. Relatório técnico do Projeto conforme 
RDC 51 de 06/10/2010, parágrafo 3;

3. ART ou RRT do Projeto de 
Arquitetura;

4. Memorial descritivo das atividades 
executadas por ambientes 
(detalhados)

 



Informações importantes!
•  É obrigatório em todas as pranchas do projeto o carimbo contendo:

1. CNPJ (numeração);

2. Endereço completo (deve ser observado que o endereço descrito no projeto deve ser o mesmo 
que consta no CNPJ e no formulário de solicitação da licença);

3. Razão social;

4. Nome, assinatura e CPF do proprietário;

5. Nome, assinatura e conselho do arquiteto ou engenheiro;

6. Total do terreno;

7. Total da construção.



Informações importantes!

O relatório técnico do Projeto conforme RDC 51 de 06/10/2010, parágrafo 3,  pode ser entregue 
como arquivo individualizado do projeto ou pode vir descrito dentro do próprio projeto arquitetônico.

O memorial descritivo das atividades executadas por ambientes (detalhados), nada mais é do que um 
documento onde o proprietário ou o responsável técnico - do estabelecimento e não do projeto arquitetônico - 
vai descrever todas as atividades executadas em cada um dos ambientes que o estabelecimento possui. 
Clique aqui para ver o modelo.

As pranchas devem ser inseridas como arquivos individuais (uma prancha por arquivo)

https://licenciamentounificado.recife.pe.gov.br/sites/default/files/inline-files/MEMORIAL%20DESCRITIVO%20DAS%20ATIVIDADES%20DETALHADAS%20POR%20AMBIENTE.pdf
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