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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ENTRADA DO PROCESSO DE VISTO EM PLANTA 
NO PROTOCOLO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 
a) REQUERIMENTO PARA ENTRADA DE PROCESSO (disponível para download ou retirado 

na sede do DEVIC) 
 

b) UM JOGO COMPLETO DO PROJETO IMPRESSO (plantas de situação/localização, baixa 
com leiaute  e dois cortes – transversal e longitudinal)  em papel tipo Sulfite, em 3 (três) vias, 
conforme as ‘Orientações para Apresentação de Projeto Arquitetônico de Estabelecimentos 
de Saúde na Vigilância Sanitária de Niterói/RJ com fins de Concessão de Visto em Planta’. É 
facultado que seja anexada apenas uma via do projeto impresso e, somente, após a 
aprovação do projeto as demais vias serem anexadas para o Visto; 

 
c) RELATÓRIO TÉCNICO referente ao projeto arquitetônico conforme modelo DEVIC/FMS – 

Anexo 2 das ‘Orientações para Apresentação de Projeto Arquitetônico de Estabelecimentos 
de Saúde na Vigilância Sanitária de Niterói/RJ com fins de Concessão de Visto em Planta’; 
 

d) MEMORIAL DESCRITIVO assinado e datado pelo responsável técnico do estabelecimento, 
para os serviços elencados abaixo: Laboratórios;  Policlínicas; Serviços de Quimioterapia; 
Hospitais sem Internação; Serviços de Diagnóstico por Imagem; Serviços de Medicina 
Hiperbárica; Clínicas de Estética com Responsabilidade Médica, Farmácias com 
Manipulação, Clínicas Odontológicas; Distribuidoras de Medicamentos de Grande Porte e 
Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) 

 
e) Cópia da Carteira do CONFEA/CREA ou do CAU do responsável pelo levantamento ou 

projeto arquitetônico; 
 

f) Cópia do Comprovante de pagamento da anuidade do conselho de classe (CAU ou CREA) 
ou da Certidão de regularidade junto ao conselho profissional (CAU OU CREA) ou da ART 
(anotação de responsabilidade técnica)/RRT (registro de responsabilidade técnica) do  
responsável pelo levantamento arquitetônico; 
 

g) Declaração datada e assinada pelo responsável técnico do estabelecimento atestando que o 
leiaute e as atividades desenvolvidas não foram alterados em relação ao projeto básico de 
arquitetura anteriormente visado para o caso de fusão, cisão, incorporação ou outros que 
levem apenas a  alteração do CNPJ ou da Razão Social do estabelecimento;  
 

h) Uma cópia do Projeto Básico de Arquitetura anteriormente visado para o caso de reformas, 
ampliações ou acréscimos de atividades.  
 

i) Cópia autenticada da procuração do representante legal, se for  o caso; 
 


