
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 
1- OBJETIVO: 
       O presente memorial tem como meta especificar materiais e mão de obra 

para a aplicação à edificação a ser ampliada. 
 
2- APRESENTAÇÃO: 
       Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE/RS 
       Obra: Ampliação da Unidade Básica de Saúde-UBS 

       Endereço: Rua “Sem Nome”, s/nº - centro – Lajeado do Bugre/RS 
       Área a ser ampliada: 229,82m2 
                   
3- CARACTERÍSTICAS DA OBRA: 
       A obra se caracteriza pela ampliação de uma Edificação em  alvenaria 

para fim de instalação da Unidade Básica de Saúde - UBS 
A edificação é composta por: Fundações em sapatas isoladas de concreto 

 armado, vigas de concreto armado, laje de entrepiso para a Garagem,  devido a 
declividade do terreno, com fechamento em blocos de concreto pré- moldados, 
paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos furados, laje de forro e  cobertura em 
estrutura de madeira aparelhada e telhas fibrocimento 6mm. 

        A edificação é composta por:  
     No térreo situar-se-á a garagem e no Pavimento Tipo, os ambientes que 
fazem-se necessários ao funcionamento adequado da UBS.  
         

4- PAREDES E FECHAMENTO: 
       As paredes do térreo (garagens) serão executadas em alvenaria de blocos 

de concreto e as paredes do Pavimento Tipo em tijolos cerâmicos de 04, 06 ou  08 
furos, espessura de 11,5cm. Pé direito e configurações conforme  projeto 
arquitetônico anexo. 

 
5- REVESTIMENTOS: 
       Nas áreas molhadas haverá revestimento cerâmico. Demais ambientes  

  receberam as demãos de massa usuais: chapisco, e massa única (reboco  
  paulista) e pintura interna e externa em tinta acrílica semi-brilho.  

 
6- PAVIMENTAÇÃO: 
       Revestimento cerâmico tipo Porcelanato PI 5, sobre contrapiso nivelado.  



 
7- ESQUADRIAS: 
       Portas internas em madeira tipo semioca pintadas em tinta esmalte. Portas 

externas em vidro temperado 10 mm. Janelas em alumínio anodizado com vidro 
temperado 6 mm. 

 
8-COBERTURA: 

              a- Bloco Principal:  
          Será utilizada telha de fibrocimento 6mm sobre laje de forro.  
                

9- INST. HIDROSANITÁRIAS: 
       Obedecerão às Normas da ABNT. 
       Obs.: As águas pluviais que por ventura venham a precipitar sobre a área 
referente ao poço de luz, será devidamente drenada com ralos e tubulações. 
 
10- INST. ELÉTRICAS: 
       Obedecerão às Normas da ABNT. 
 
11- FORROS E BEIRAIS: 
       Forro laje pré-moldada de concreto.  
 
Observação: 
       Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações 
constantes neste memorial e nos respectivos projetos. Todos os serviços deverão 
ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda 
satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

 
       Nenhuma alteração poderá ser executada, sem o visto por escrito do 

Responsável Técnico. Todo e qualquer serviço deverá ser executado conforme 
projeto e memorial próprio, sob pena do proponente ou o construtor arcarem com as 
consequências e responsabilidade pelo que por ventura vier a ocorrer. 

 
Lajeado do Bugre/RS, 08 de junho de 2022. 
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