
Memória  Descritiva  3  -  Modelo  destinado  a  estabelecimentos  de  comércio,  produção  e 
distribuição de alimentos.

ANEXO VIII – C (Resolução SMG nº 693/2004)

MEMÓRIA DESCRITIVA
(MODELO DESTINADO A ESTABELECIMENTOS DE COMÉRCIO, PRODUÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS)

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

• Responsável pelo estabelecimento:

• Profissional Responsável pela Autoria do Projeto:
  
• Especificações Gerais:
  
1. Dependências: O estabelecimento contará com (relacionar as dependências), todas detalhadas na 
planta baixa, com representação gráfica dos equipamentos que integram a área de produção, tudo 
descrito com as respectivas cotas e áreas.
  
2.  Pessoal:  A  previsão  é  de  ____ funcionários,  entre  os  quais  ____ são  homens  e  _____ são 
mulheres
  
3.  Iluminação:  Usar-se-á luz (mencionar  o tipo,  se incandescente,  fluorescente,  vapor de sódio, 
mercúrio, etc.) nos locais destinados a fabricação e à administração.

4. Suprimento de Água: O abastecimento de água será feito pela rede pública. Existirá sistema de 
água  corrente  quente  e  filtrada  no  estabelecimento.  A caixa  d’água  e  as  cisternas  atendem as 
determinações contidas nos artºs 223, 225, 230 e 231 do Decreto 6.235 de 30 de outubro de 1986.
  
5.  Instalações  Sanitárias:  O  estabelecimento  terá  vestiários  e  banheiros  independentes  para 
funcionários diferenciados por sexo, caso necessário, e sanitários para público, diferenciados por 
sexo, nas atividades que as exigirem. O sistema de esgotamento sanitário atende às disposições 
contidas nos artºs 223, 225, 231 e 241 do Decreto 6.235 de 30 de outubro de 1986.
  
6. Ventilação: Usar-se-á sempre que possível ventilação natural em todas as dependências, através 
das janelas, aberturas ou elementos vazados, cuidando-se em protegê-las com telas milimétricas nas 
áreas destinadas ao fabrico.
  
7. Revestimentos: (Discriminar por compartimento especificando cada tipo de material utilizado em 
cada dependência).
  
- Nas áreas de fabricação, manipulação e nos banheiros e lavabos os materiais que constituem os 
revestimentos deverão ter suas superfícies lisas, compactas e laváveis.
  



- Nas paredes os revestimentos mencionados acima devem possuir altura de 2,50 metros nas áreas 
de fabricação e de manipulação e de 2,00 metros nos banheiros e nos lavabos.
  
- Especificar o tipo de material em que consiste o teto, se laje ou rebaixo, com atenção especial à 
particularidade da proibição da utilização de telha vã nas áreas de fabricação e de manipulação.
 
- Relação dos equipamentos existentes nas áreas de fabrico/manipulação:
  
Especificações Particulares (não omitir os ítens no caso de não possuir – Negar):
  
Exaustão: Existem na área de fabricação exaustores em quantidade e especificações adequadas às 
normas  vigentes  concernentes  ao  licenciamento  de  máquinas  e  equipamentos,  destinados  à 
eliminação de fumaça, vapores e gorduras residuais.
  
Ventiladores:  Existe(m)  na  área  de  fabricação  ventilador(es)  em  quantidade  e  especificações 
adequadas  às  normas  vigentes  concernentes  ao  licenciamento  de  máquinas  e  equipamentos, 
destinado(s) à manutenção do ambiente arejado e com temperatura adequada à proteção da saúde 
dos trabalhadores naquele local.
  
Rio de Janeiro, ______ de ____________________ de ________ .
_______________________________________________________
  
Identificação e assinatura do Profissional Responsável pela Autoria do Projeto.


