
 L.T.A (LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO)

Documentos que devem obrigatoriamente constar em processo.

1. Formulário de solicitação de LTA – preenchido e assinado. Formulário encontrado na CVS1 0 de 2017 – 01 

via.

2. Cópia do cartão do CNPJ da empresa – (quando pessoa jurídica) – 01 via.

3. Cópia do CPF e RG do responsável legal – 01 via.

4. ART/ RRT devidamente recolhida como LTA (Resp. Técnico pelo Projeto). O responsável técnico pode ser 

Engenheiro ou Arquiteto devidamente Habilitado – 01 via.

       5. Projeto arquitetônico para a atividade desenvolvida (escala 1:100) – 03 vias.

• Situação, Implantação, Planta Baixa, Cortes, Elevações, Cobertura e cotas.
• Deve apresentar o layout de equipamento, mobiliário, telas de janelas e portas e molas de portas.
• Fluxo de matéria prima, materiais de embalagem, fabricação, esterilização, medicamentos e 

resíduos de acordo com a atividade e quando aplicável. 
• Todos os ambientes e etapas do processo devem estar com nomenclatura de acordo com a 

legislação pertinente. 
• O projeto deve contribuir para uma perfeita compreensão de circulação, de pessoas, matérias e 

equipamentos. (assinatura engenheiro civil/arquiteto e responsável legal)

        6.   Memorial descritivo da construção – 03 vias.
Padrão VISA, deve especificar os materiais de acabamento, revestimento, instalação elétrica, elétrica de emergência, 

instalação hidráulica, esgoto, piso condutivo, barita, reservatórios de água, circulação vertical, etc. (assinatura 

engenheiro civil/arquiteto e responsável legal)
       

       7.  Memorial de atividade – 03 vias.
Padrão VISA. Descrição detalhada das atividades a serem desenvolvidas.(assinatura engenheiro civil/arquiteto, 

responsável legal e técnico pela atividade).

      8.  Cópia de comprovante de existência de rede pública de água e esgoto  – 01 via.

Documento emitido pelo órgão responsável certificando que o imóvel será atendido pelo sistema público de 

abastecimento de água e rede coletora de esgotos sanitários.  No caso de não possuir rede pública de água e esgoto, 

deverá apresentar projeto especifico e cópia de outorga de DAEE e Licença Sanitária.

     9.  Licença de instalação/ operação da CETESB – 1 via – quando aplicável.

    10. Ambientes climatizados artificialmente – 1 Via.
         A climatização artificial deve ser especificada e informada a capacidade.
  
    11. Versão final da Planta Baixa em A4 – 1 Via.
  
    12. Certidão de Uso e Ocupação do Solo ou Aprovação anterior para a atividade – 1 Via.

DOCUMENTAÇÃO SUGERIDA AO INTERESSADO 

A documentação abaixo não será obrigatória, entretanto é sugerida por auxiliar na análise do processo.
 Cópia do selo do projeto aprovado pela prefeitura -  01 via;
 Fluxograma – 01 via;
 Lista de produtos a serem fabricados – 01 via;
 Manual, projeto ou plano de funcionamento e das atividades a serem realizadas – 01 via;
 Protocolo de Bombeiros ou AVCB;
 Especificações técnicas de equipamentos de ventilação forçada e
 Especificações técnicas de pisos, revestimento, forros ou coberturas especiais.


