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 PRÉ-ANÁLISE DE PROJETOS PARA LTA 

Documentos a serem apresentados: 

1. PROJETO ARQUITETONICO COMPLETO em pdf, constando todas as dimensões, 

metragens dos ambientes e o layout referente a mobiliário e equipamentos; 

2. MEMORIAL DE ATIVIDADES conforme modelo anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: 

Favor apresentar os documentos via PREFBOOK.  

Será realizada a análise e enviada a resposta no prazo de 7 dias. 

A pré-análise objetiva o rápido estudo de viabilização do projeto/proposta. A análise 

conclusiva pela equipe multiprofissional, será efetuada no Processo de LTA. 

 

Nosso e-mail: projetos.visa@sjc.sp.gov.br 
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MEMORIAL DE ATIVIDADES (MODELO de roteiro) 

 

1. Nome do proprietário/Locatário: 

2. Endereço da obra: 

3. Categoria de uso: (definido pela LC 428/2010); 

4. Tipo de obra: construção, ampliação, reforma ou adequação. 

5. Área do terreno: 

6. Área da construção (a ser regularizada): 

7. Numero de trabalhadores /turno(dividido por sexo): 

8. Período de trabalho: 

9. Tipo de atividade desenvolvida:  

10. Relação de especialidades/ procedimentos: 

11. Descrição detalhada dos ambientes: 

12. Relação de mobiliário (separados por ambientes): 

13. Relação de materiais/equipamentos(separados por ambientes): 

14. Relação de resíduos líquidos: descrever sistema de abastecimento e destinação de 

efluentes, águas pluviais e tratamento (se for o caso) 

15. Relação de resíduos sólidos, coleta e destino: grupos de resíduos, fluxos, 

armazenamento e tratamento (se for o caso) 

16. Sistema de ventilação e iluminação: descrevendo os sistemas adotados 

17. Descrição dos imóveis vizinhos e sua utilização: 
18. Descrição  completa e detalhada do processo de serviços:  descrevendo todas as 

atividades desenvolvidas/ambiente, processos de trabalho, limpeza e esterilização, o 

fluxo operacional de materiais, de funcionários, de pacientes; 

 

 

Proprietário / locatário:   

Ou 

Empresa:   
 

 

Autor do projeto (Eng./ Arqt.):    

CREA/CAU:  ART/RRT:    
 

 

Responsável pela direção técnica/ Execução (Eng./ Arqt)   

CREA/CAU:  ART/RRT:   


