
Memória Descritiva 1- Modelo destinado a estabelecimentos assistenciais de saúde humana ou
veterinária

ANEXO VIII (Resolução SMG nº 693/2004)

MEMÓRIA DESCRITIVA
(MODELO DESTINADO A ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE)

Esta  Memória  Descritiva,  integrante  do  Projeto  ora  submetido  à  análise,  visando  obtenção  do 
Termo  de  Licença  de  Funcionamento  Sanitário,  refere-se  às  especificações  técnicas  das 
dependências físicas do imóvel situado no endereço _____________________________________, 
nesta  cidade,  destinado  a  instalação  da(s)  atividade(s)  de 
_____________________________________________.

- Responsável Técnico pelo estabelecimento:

- Profissional Responsável pela Autoria do Projeto:

- Especificações Gerais:

•  Dependências: relacionar as dependências discriminando para cada uma seu grau crítico, semi 
crítico ou não crítico,conforme conceituação dada pela Resolução RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 
2002  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária),  todas  detalhadas  na  planta  baixa,  com 
representação gráfica dos equipamentos que o integram, tudo descrito comas respectivas cotas e 
áreas. A Área útil do estabelecimento é de ________ metros quadrados.

• Pessoal: O estabelecimento é projetado para comportar ____ funcionários, entre os quais ____ são 
do sexo masculino e_____ são do sexo feminino.

•  A previsão de atendimento diário é de _____ pacientes e com público circulante estimado de 
_____ pessoas.

• Condições ambientais de conforto: O conforto higrotérmico e a qualidade do ar ambientais serão 
mantidos  dentro  das  normas  previstas  nas  legislações  específicas  vigentes  e  serão  atendidos 
mediante a utilização dos seguintes componentes e dispositivos: (Especificá-los)

• Resíduos de Serviços de Saúde – O estabelecimento implantará o Gerenciamento dos Resíduos de 
Serviços de Saúde segundo as prescrições da legislação sanitária pertinente.

• O conforto luminoso de todas as dependências do estabelecimento atenderá às normas previstas na 
legislação vigente serão atendidos mediante a utilização dos seguintes componentes e dispositivos: 
(Especificá-los)

•  Instalações prediais ordinárias: O estabelecimento será dotado de instalações hidrossanitárias e 
elétricas compatíveis à demanda despertada pelas atividades desenvolvidas pelo mesmo e atenderá 
as determinações contidas na legislação vigente.

• Condições de segurança contra incêndio e pânico: Os dispositivos utilizados foram resultado de 
consulta e aprovação do corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.



•  Instalações especiais (quando necessárias): Todas as instalações especiais abaixo descritas, com 
suas respectivas utilizações, foram executadas para dar atendimento às atividades desenvolvidas no
estabelecimento: (Especificá-las)

• Revestimentos: Discriminar por compartimento, especificando cada tipo de material utilizado em 
pisos, paredes e tetos.

• Artigos e equipamentos utilizados em procedimentos: Descreve-se abaixo aqueles pertinentes às 
atividades desenvolvidas no estabelecimento:

Rio de Janeiro, __ de ______________ de ______.

___________________________________________________
Identificação e assinatura do responsável técnico pela empresa

_______________________________________________________
Identificação e assinatura do Profissional Responsável pela Autoria do Projeto


