
 MEMORIAL DE ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1) IDENTIFICAR A EMPRESA/PESSOA FÍSICA;
a) razão social
b) CNPJ
c) CNAE 

2) HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Especificar o horário de atendimento ao público, dias 
trabalhados, folgas. (ex: terça a sábado – 08:00 às 18:00, fechado aos domingos e 
segundas)

3) RECURSOS HUMANOS: Especificar número de funcionários e suas devidas funções 
detalhadas. (ex: nº de manipuladores, nº recepcionistas, nº pessoas responsáveis pela 
higiene e limpeza, etc.)

4) EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS PERMANENTES: Especificar 
número de equipamentos e materiais a serem utilizados. Ex:

a) MOBILIÁRIO: cadeiras, bancadas, expositores, mesas, pias, etc 

 b) EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS : ar condicionado, geladeiras, fornos, 
fogão, batedeiras, liquidificadores, estufas, câmara fria, equipamento de proteção 
individual, etc.

5) DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS: detalhamento dos serviços 
prestados, capacidade de produção.

6) DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E/OU PROCESSOS DE TRABALHO: 
Especificar os procedimentos realizados no recinto, assim como os métodos utilizados 
para limpeza/desinfecção/esterilização de materiais, bancadas, superfícies, 
procedimentos realizados e congelamento/descongelamento.

7)ALIMENTAÇÃO: Informar se há copa e/ou cozinha e se haverá manipulação de 
comida, empresa terceirizada de fornecimento de alimentação, cantinas, etc.

8) RELAÇÃO DOS RESÍDUOS (LIXO) E SUA DESTINAÇÃO FINAL, DENTRO E FORA 
DO ESTABELECIMENTO

9) ABASTECIMENTO DE AGUA: Informar como é o abastecimento de água.
• Quando possuir sistema próprio de abastecimento de água (poço) para consumo humano, 

deverá apresentar cópia da Licença Sanitária. 

• Quando utilizar sistema de abastecimento por carro-pipa, deverá apresentar cópia do contrato 
com a empresa de abastecimento.

• Quando possuir sistema individual de esgotamento sanitário, deverá apresentar o projeto de 
afastamento e tratamento de esgotos.



MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO 

a) Título: construção, reforma, conservação, adaptação, etc.;
b) Proprietário;
c) Técnico responsável Arquiteto ou Engenheiro Civil;
d) Nº da ART/ RRT;
e) Localização: Rua/ Avenida, nº, Lote, Quadra, Bairro, Município;
f) Áreas: do terreno

      A ser construída
      Existente

g) Preparação do terreno;
h) Fundações;
i) Impermeabilização;
j) Estrutura;
k) Alvenaria;
l) Cobertura;
m) Forro (especificar por compartimento);
n) Instalação hidráulica (água e esgoto);
o) Instalação  elétrica  (deverá  ser  embutida  na  parede).  Indicar  se  haverá  ar

condicionado (AC)  e sistema de exaustão (E).
Deverão atender às Normas da ABNT;

p) Revestimento das paredes (especificar por compartimento);
q) Pisos (especificar por compartimento);
r) Esquadrias;
s) Pintura;
t) Limpeza;
u) Destinação do lixo e
v) Iluminação e ventilação. Indicar onde será  ventilação natural, artificial e ambas.

Obs.: Deverá ser assinado pelo proprietário e pelo responsável técnico pelo
projeto. (Assinatura, ART/ RRT e CREA/ CAU).


