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Poço Fundo, 02 de dezembro de 2021. 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO 

End: Avenida Prefeito Evilásio Assi, esquina com Rua Professora Orquísia 
de Paiva, n° 424 – Bairro Nova Gimirim 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 – Caçamba para depósito de materiais 

 A caçamba para recolher o entulho tem como objetivo limpar toda o espaço da 
obra para que a mesma permaneça limpa e facilite o trânsito de pessoas. 

 A caçamba deverá ficar na obra todos os dias durante o período de 6 meses. 

1.1.2 – Andaime com plataforma metálica 

 O andaime é um sistema indicado para uso em obras ou fachadas elevadas, onde 
à circulação fica livre para os funcionários executarem os devidos serviços. O andaime 
do tipo fachadeiro é obrigatório em obras acima de 4 metros de altura e deverá possuir 
proteção em tela. 

 O andaime ficará na obra durante todos os serviços relacionados à altura. 

1.2 – SUPERESTRUTURA PILAR E VIGA 

O item superestrutura da construção em comento é composta de pilares e vigas 
no que refere a um acréscimo de alvenaria no fosso do elevador.  

Os vergalhões CA50 e CA60 deverão possuir alta resistência e superfície 
nervurada para garantir maior aderência ao concreto, caso não possuam resistência os 
mesmos deverão ser substituídos. 

Para que o acréscimo de alvenaria seja eficiente deverá realizar uma ancoragem 
adesiva da armadura no elemento estrutural existente por injeção de produto a base de 
epóxi no furo.   

1.4 – SISTEMA DE VEDAÇÃO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

 Todo o reboco pelo lado externo da construção deverá ser demolido até na 
alvenaria. Já em alguns pontos pelo lado interno (Garagem 1, almoxarifado 2, sala de 
reunião e circulação) o reboco também deverá ser demolido. 
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 - Impermeabilização de alvenaria  

Após a demolição pelo lado interno e externo (em alguns pontos específicos), 
será executada impermeabilização com impermeabilizante à base de emulsão acrílica, 
cimentos e aditivos minerais. O local da impermeabilização deve estar limpo e sem 
partículas soltas e se a mesmas estiver muito porosa deverá ser umedecida antes da 1° 
demão do produto. Sua aplicação de deverá ser feita com 3 demãos em sentido cruzado 
e sempre arredondando os cantos. 

Executada a impermeabilização será feito o chapisco com adesivo a base de 
resina sintética para garantir maior aderência em ambos. O mesmo deverá ser feito no 
reboco. 

- Impermeabilização de massas externas 

 Conforme já dito, o reboco externo deverá ser demolido e após todo esse serviço 
será feito um novo chapisco e reboco, porém vale ressaltar que o reboco deverá compor 
em seu traço aditivo impermeabilizante plastificado. 

- Fechamento de vãos 

 No pavimento inferior as esquadrias que forem removidas para instalação de 
outras esquadrias, porém com tamanhos diferentes, será feita o preenchimento do vão 
com tijolos furados e após será feito um novo chapisco e reboco. 

1.4 – ESQUADRIAS 
 
 As películas que estão instaladas nos vidros das fachadas deverão ser removidas 
e instaladas novas do tipo espelhados. 
 As portas de vidro existentes deverão ser removidas com maior cuidado possível 
devido a instalação de um novo piso e após deverá ser novamente instalada. 
 
 - Portão em chapa de aço 

 Na garagem 1 deverá ser instalado portão em chapa de aço do tipo basculante 
com motor. 

- Janela em vidro temperado 

 No almoxarifado 2 deverá ser instalado janela em vidro temperado com todos os 
acessórios necessários para seu perfeito funcionamento. 

A espessura da devida esquadria terá espessura em 6 mm com massa de 
vedação.  O vidro temperado é o vidro que passou por tratamento térmico (têmpera) ou 
químico para modificar suas características como a dureza e resistência mecânica, por 
isso é mais rígido, tem maior resistência térmica e se estilhaça em pequenos fragmentos 
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quando danificado. Possui resistência em até cinco vezes maior que as do vidro comum, 
por isso é considerado também um vidro de segurança. 
  
- Porta de vidro temperado 
  

As portas de vidro temperado serão instaladas no ambiente almoxarifado 1 e 2 
(P12 e P13) com espessura do vidro 8mm e são constituídas de jogo de ferragens 
cromadas composto de fechadura com miolo de máquina, cilindro central e chaves 
simples, juntamente com puxador tubular reto  em alumínio polido diametro de 1’’ e 
comprimento de 400mm  

 

1.5 – SISTEMAS DE COBERTURA 

 O forro em placa de de gesso que esta instalado nos ambientes do pavimento 
superior deverá ser totalmente removido sem reaproveitamento e após essa remoção 
deverá ser instalado novo forro em drywall com moldura de gesso instalada na parede 
lisa em 90° (graus). 
 No pavimento térreo no ambiente plenário após a remoção das luminárias, 
deverá realizar o fechamento a devida abertura em placa de gesso da mesma espessura. 
 
 
1.6 – SISTEMAS DE PISOS E REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 

 O rodapé cerâmico existente deverá ser demolido e retirado manualmente, bem 
como o revestimento existente nas paredes dos seguintes ambientes: cozinha, banheiro 
feminino e masculino (pavimento superior e térreo). 

 Após toda remoção dos revestimentos cerâmicos das paredes dos ambientes 
acima citados, deverá ser executado um novo chapisco e reboco de modo a garantir um 
bom assentamento do novo revestimento. 
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Nos ambientes onde possuir soleiras nas esquadrias de vidros a mesma serão 
removidas para instalação de novas. 

Após todos os serviços de demolições e argamassas deverá ocorrer o 
assentamento da nova cerâmica em cima do piso existente com argamassa especifica do 
tipo AC III. O revestimento cerâmico a ser instalado no piso e rodapé é o Porcelanato 
Damme Onix Ice (AR 12105) com dimensões 62x121cm, acetinado. Abaixo segue 
modelo: 

 

Porcelanato Damme Onix Ice – Face 3 (variação moderada) 

Na circulação, localizada no pavimento superior também deverá ser instalado 
um novo revestimento cerâmico do tipo porcelanato do tipo amadeirado (Ref: 
Porcelanato Deck Eden - 615117), abaixo segue modelo: 

 

Porcelanato Deck Eden – 615117 
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Na fachada da frente e lateral esquerda deverá ser instalado pedra “São Tomé” 
na cor branca com argamassa de assentamento nas dimensões 20x40cm e no piso da 
varanda descoberta (pavimento superior) será instado piso em granito do tipo Siena. 

 

Granito Siena Branco 

 
1.8 – PINTURA EXTERNA E INTERNA 
  
 Todas as paredes internas e tetos da obra deverá ser lixado para a remoção da 
tinta existente e após todo esse processo será aplicado massa látex de modo a garantir 
uma superfície plana. 

Após os serviços acima descrito será executado o selador acrílico com uma 
demão para garantir uma boa qualidade e aderência a pintura. 
 Terminado a aplicação de selador pode-se iniciar a aplicação de pintura com 
tinta látex acrílico premium, onde possuem alta performance com maior cobertura e 
durabilidade em pinturas de áreas externas e internas. Podem ser utilizadas em 
ambientes externos por ter alta impermeabilidade. Podem ser lavadas. Indicada para 
pinturas de reboco, massa acrílica e corrida, texturas, concreto, fibrocimento e 
repinturas. 
 Do lado interno da construção as paredes e tetos deverão ser na cor Gelo e a 
moldura na cor branca. No plenário, onde atualmente possui um detalhe na parede em 
cor vermelha, deverá ser em tinta acrílica na cor chocolate em pó (Código: E174 – 
RGB: 148,121,112). 
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 Já do lado externo da construção e paredes localizada atrás da bancada dos 
vereadores será aplicado tinta acrílica na cor bailarina (Código: C174 – RGB: 
195,172,163).  
 Vale ressaltar que antes da aplicação da pintura pelo lado externo, deverá ser 
aplicado grafiato riscado na cor branco. 
 O fosso do elevador será feito aplicação de massa para efeito na for elefante com 
três demãos. Abaixo segue imagem ilustrativa, para maior entendimento do tipo do tom 
especificado: 

 
 

Massa para efeito na cor elefante 
 

 
 

Grafiato riscado branco 
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1.8 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 
 Na circulação no pavimento superior será instalado torneira do tipo jardim para 
uso geral. 
 As conexões e tubos que ficaram responsáveis para o abastecimento deverão ser 
de ótima qualidade, atentando sempre para normas especificas do produto. Caso 
apresentem baixa qualidade os mesmos deverão ser substituídos para não comprometer 
a rede em comento. 
 
1.9 – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
  
 Na circulação deverá ser instalado ralo linear pluvial nas dimensões 7x150cm 
com grelha em alumínio de modo a garantir o escoamento das águas advindas das 
chuvas. 

 

 
 
 As conexões e tubos que ficaram responsáveis pelo escoamento das águas 
pluviais deverão ser de ótima qualidade, atentando sempre para normas especificas do 
produto. Caso apresentem baixa qualidade os mesmos deverão ser substituídos para não 
comprometer a rede em comento. 
 As calhas existentes deverão passar por uma manutenção bastante cautelar para 
que não ocorra infiltrações que possam vir a prejudicar o forro em drywall. O rufo 
existente deverá ser embutido na alvenaria e impermeabilizado com a aplicação de 
“PU”. 
 
1.10 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
 As instalações elétricas deverão ser executadas conforme projeto de instalações 
elétricas, respeitando todas as exigências nele contido como alturas de tomadas e 
especificações de materiais e normas correspondentes. 
 Os cabos de cobre flexível utilizados sendo os de 1,5mm², 16mm², 2,5mm², 4,0 
mm² e 25 mm² são do tipo antichama 450/750 V. Formado por fios de cobre nu, 
eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5 (flexíveis), isolado com Policloreto 
de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). São indicados para 
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instalações internas fixas, comerciais e residenciais de luz e força, painéis de comando, 
sinalizações e nas instalações elétricas de automóveis e veículos motorizados, 
embutidos em eletrodutos, bandeja ou canaletas. 
 As tomadas que foram instaladas no piso serão do tipo unha lixada cromada. 
 

 
Tomadas do tipo unha lixada cromada 

 
As luminárias led 25W não possuem uso de reator, sem risco de a lâmpada soltar 

da calha e se quebrar e possui a lâmpada acoplada a calha. A sua vida útil é até 50x 
maior comparado com outras. 
- Especificações: comprimento de 30x30cm e até 90% de economia de energia, baixa 
emissão de calor, luz fria e vida útil aproximadamente de 25.000h, coloração LED 
6500K, Lúmens 2000. 
 
OBS: vide projeto elétrico para suas devidas localizações. 

 
 O quadro de distribuição em PVC na cor branca deverá apresentar segurança e 

durabilidade com material autoextinguível e não propagador de chamas. O quadro 
deverá obedecer ao local de instalação proposto em projeto arquitetônico e sendo ele 
embutido na alvenaria. 
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1.11 – SISTEMA DE PREVENÇÃOE COMBATE A INCÊNDIO 
 

A função do projeto de prevenção e combate a incêndio tange principalmente o 
fornecimento de soluções eficazes que visem à proteção contra a ocorrência de 
incêndios, e também o combate ao incêndio que já ocorre. 

 A instalação do projeto de prevenção e combate a incêndio visa sempre 
minimizar prejuízos, sendo que sua elaboração e execução são planejadas por 
profissionais habilitados pelo Corpo de Bombeiros e pelo CREA regional, ou seja, uma 
boa empresa de projeto de prevenção e combate a incêndio prevê um acompanhamento 
prático e teórico do cliente junto à equipe responsável pelo projeto, medida tal que pode 
trazer mais eficácia ao serviço. 

A execução dos serviços referente a prevenção e combate a incêndio deverá 
obedecer a todas as exigências estabelecidas em projeto de prevenção, atendendo as 
especificações mencionadas. 

As placas de sinalizações, luminárias e extintores do tipo ABC-3-A:40-B:C 
deverão ser instaladas conforme alocadas em projeto e obedecer às especificações 
exigentes.  
OBS: Normas Específicas - Lei 14.130 de 19/12/2001, regulamentada pelo Decreto 
44.746/08 e Instrução Técnica n° 04, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 do CBMG de 
janeiro 2006; 
  
1.11.13 – Guarda corpo em tubo de aço 
  
 O guarda corpo em tubo de aço galvanizado deverá obedecer ao estabelecido em 
projeto de prevenção e combate a incêndio com altura de 1,05 metros e travessas com 
diâmetro de 1” (uma polegada), com abertura de 15cm e montante com diâmetro de 2” 
(duas) polegadas. 
 
1.11.14 – Guarda corpo em vidro laminado 
 O vidro laminado possui dois vidros temperados e são unidos por uma resistente 
película, se o vidro quebrar não há o risco de estilhaços, apenas um dos vidros fica 
craquelado, mas ambos permanecem intactos no mesmo lugar sem que o vão fique 
aberto. 
 O guarda corpo em vidro laminado deverá obedecer aos padrões estabelecidos 
em projeto, com altura de 1,05m e vidro laminado com espessura de 8mm (4 camadas 
de 4 mm), apoiados por uma torre em aço inox com altura de 40cm e chumbamento 
mecânico. 
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Foto ilustrativa 

 
OBS: o guarda corpo deverá ser isento de qualquer abertura e deverá possuir 
corrimão inoxidável com diâmetro de 2” (duas) polegadas. 
 
1.11.14 – Corrimão inoxidável 
 
 O corrimão deverá obedecer aos parâmetros conforme projeto de incêndio, desde 
seu diâmetro, locais e alturas e deverá ser em tubo inoxidável. 
 Os ambientes que deverão possuir corrimão são: lado externo da construção 
(entrada principal, rampa e escada do plenário e escada de acesso do pavimento 
superior). 

 
Foto ilustrativa  

1.12 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

Os guardas corpos existentes deverão ser adaptados conforme estabelecido em 
projeto de prevenção e combate a incêndio, bem como lixamento e pintura. 
 
- Calçada externa 
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 A calçada localizada na lateral esquerda deverá passar por modificações de 
modo a aliviar e suavizar sua inclinação existente e após toda alteração será instalado 
novo ladrilho hidráulico com a mesma característica e forma do já existente. 

 No fundo na obra será instalado letreiro em letras de aço inox com altura de 
60cm com os dizeres em caixa alta “CÂMARA MUNICIPAL” com led por traz de cada 
letra. 

- Drenagem 

 No jardim localizado no hall de entrada do pavimento térreo deverá ser 
executado dreno para escoamento provindo das águas das plantas. Após toda a remoção 
da terra até no nível da calçada lateral externa, deverá ser instalada nas laterais manta 
geotêxtil de modo a garantir um bom funcionamento do dreno. 

 Depois da manta instalada deverá ser assentado tubo PEAD perfurado de modo a 
direcionar toda a água para o lado externo e logo após será feito uma camada de 10cm 
de altura em areia média e uma camada com altura de 25cm de brita n° 1. 

 Após todos esses serviços deverá ocorrer o reaterro até o nível existente.   

 
1.13 – SERVIÇOS FINAIS 
  
 Após execução de todo os serviços a obra deverá ser limpa para a sua entrega 
final. 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 

A obra REFORMA DA “CÂMARA MUNICIPAL” será fiscalizada pelo 
corpo técnico competente da câmara, exigindo-se a máxima qualidade nos serviços 
e materiais a serem executados. (Os materiais a serem utilizados deverão ser 
apresentados para avaliação anterior ao seu uso e fica estabelecido 
antecipadamente, de que não serão aceitos em hipótese alguma, materiais de má 
qualidade). A Câmara Municipal, através de seus funcionários e corpo técnico, 
paralisará a obra caso os serviços e materiais empregados não estejam em 
conformidade com os padrões de qualidade exigidos, cabendo à empresa 
contratada arcar com os custos de mão de obra e materiais necessários à reparação 
dos mesmos. 

A empresa a ser contratada para a execução destes serviços terá que 
apresentar ART do CREA-MG, de profissional habilitado do seu quadro de 
funcionários, responsável pela “Execução da Obra”.   
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FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS:   

A obra possui alguns serviços que envolvem altura e com isso a empresa 
deverá fornecer aos seus funcionários todos os EPIs necessários para a realização 
do mesmo. Caso essa ressalva não seja colocada em prática a obra deverá ser 
paralisada até que todos estejam devidamente equipados. 

 
 
 

 
_______________________________ 

Enilson Tavares Paes Junior 
Engenheiro Civil – CREA: 249.374/D-MG 

Câmara Municipal 


