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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
PROJETO DE REFORMA UNIDADE DE SAÚDE COHAB 
RUA ANÍSIO FERREIRA, 294- BOM JESUS /RS 
 
ÁREA TOTAL DO TERRENO: 350,00 m² 
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 219,00 m² 
 
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
 
RESP. TÉCNICO PROJETO ARQUITETÔNICO: RAMIRO SILVEIRA RAMOS 
CAU A189394-7 

RESP. TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL MARCOS RONNING 
CREA RS 210160             
 
O projeto consiste na reforma do prédio da Unidade de Saúde Cohab, contemplando execução de muros e gradil para 

fechamento do terreno, modernização da fachada com platibanda e iluminação, pintura externa e interna do prédio, troca 

das telhas de fibrocimento, troca do poste de energia elétrica e entrada de água, substituição do piso do hall de entrada 

e da recepção, pavimento em blocos de concreto intertravado no entorno do prédio e troca do forro de PVC da recepção, 

assim como instalação de duas portas para melhor atender as necessidades do prédio. 

 
1. PROJETOS, SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTROLE DE QUALIDADE.  

 

1.1 PROJETOS: todos os projetos serão desenvolvidos conforme as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas).  

1.2 O projeto arquitetônico de reforma. 

1.3 Para as instalações provisórias serão implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte e 

necessidade da obra. 

1.4 A obra será mantida permanentemente limpa.  

1.5 A obra deverá suprida de materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.  

1.6 O Controle de Qualidade garantirá o produto final.  

 
2. FUNDAÇÃO 

 
2.1 A fundação dos novos pilares será do tipo micro estaca, feito com trado manual, sobre a qual será executado bloco 

de concreto armado FCK 200 kg/cm² e aço CA-50, moldado in loco. Sobre os blocos, serão executados arranques de 

pilares de concreto armado e viga de baldrame para amarração e apoio o estrutura. 
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3. SUPRAESTRUTURA  

 
3.1 A supra estrutura dos beirais será em concreto armado, com fck 250 kg/cm2, e moldada in loco.  

3.2 As armaduras utilizarão Aço CA-50 4,2 mm  e CA-60 10 mm.  

3.3 As fôrmas serão em madeira de caixaria (pinus) e compensado resinado (madeirite) 

 
4. ALVENARIA  

 
4.1 Os muros serão executados com tijolos cerâmicos de 9 furos, conforme especificado em projeto e planilha 

orçamentária. 

4.2 A fachada será remodelada com execução de platibanda com revestimento em pastilhas conforme especificado em 

projeto. 

4.3 As alvenarias rebocadas receberão reboco fino ou grosso cm argamassa na proporção 6 partes de argamassa para 

1 parte de cimento. 

 
5. REFORMA DA COBERTURA 

 
5.1 A estrutura para telhado se manterá em madeira, com nova estrutura de platibanda modernizando a fachada do 

edifício. 

5.2 As telhas de fibrocimento deverão ser removidas e executado novo telhado com telhas novas de fibrocimento 6 mm, 

com inclinações determinadas pelo fabricante. 

 
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 
6.1 As instalações elétricas devem atender as normas da ABNTe concessionária local. Deverá ser isolada a entrada de 

energia existente que se encontra dentro do prédio, instalado poste padrão trifásico no alinhamento do muro conforme as 

regras da concessionária. Deverão ser executados 12 pontos de iluminação externa sendo 10 unidades nas mãos 

francesas e 2 unidades no hall de entrada. 

 

7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

 

7.1. As instalações sanitárias na parte lateral do prédio deverão ser deslocadas para a execução das estacas das mãos 

francesas de concreto. As instalações de esgoto cloacal serão em tubos de PVC que conduzirão até a fossa séptica e 

filtro. 
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8. ESQUADRIAS e FERRAGENS 
 

8.1 As portas internas serão em madeira semi-oca pintadas com tinta esmalte e todas as ferragens serão cromadas e as 
dobradiças serão de inox.  
 

9. VIDROS  
 

9.1. Os vidros das janelas que estiverem quebrados deverão ser substituídos por novos tipo cristal de 3 mm.  
 
 
10. REVESTIMENTO EXTERNO E PINTURA  
 
10.1 As paredes externas receberão pintura acrílica, as mãos francesas que serão executadas receberão chapisco e 

reboco e posteriormente pintura acrílica nas cores a serem definidas pela Secretaria de Saúde Municipal. 

10.2 A fachada externa da platibanda receberá revestimento em pastilhas Cristal Olivina Marca Elizabeth ou similar. 

10.3 Calçada pavimentada em blocos intertravados de concreto e a hall de entrada receberá revestimento cerâmico 

Cargo Plus Gray Eliane ou similar. 

10.4 Os muros das fachadas receberão reboco e pintura na altura de 0,90 m, acima da mureta será executada grade de 

ferro na cor preta com altura de 1,10 m. 

 
OBS: As tintas serão de qualidade Premium, da marca Renner, Suvinil, ou similar na qualidade e preço. 

 
11. REVESTIMENTO INTERNO E PINTURA  

 
11.1 As paredes internas serão lixadas e receberão pintura acrílica, nas cores a definir pela Secretaria de Saúde. 

 
12. LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA  

 
12.1 A obra será entregue completamente limpa. A obra será entregue com a instalação de água, esgoto, eletricidade 

em pleno funcionamento.  

 
 

Bom Jesus, 27 de Abril de 2022 
 

 
 
 

MARCOS RONNING 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA-RS 210160               


