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DADOS DA OBRA 

PROPRIETÁRIO 

REFERÊNCIA 

ENDEREÇO 

CIDADE 

ÁREA CONSTRUÍDA 

ÁREA REFORMADA 

Município de Vista Alegre do Prata/RS 

Reforma - EMEI Sementes do Saber_Etapa01 

Rua Professor Elias Zanotto, 060 - Centro 

Vista Alegre do Prata/RS 

643,60 m² 

643,60 m²
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OBJETIVO 

 O presente memorial descritivo, acompanhado dos projetos, destina-se a 

especificar os serviços e materiais necessários à melhoria e manutenção da 

infraestrutura física, bem como de toda a sistemática construtiva da EMEI 

Sementes do Saber do Município de Vista Alegre do Prata/RS. Constam neste 

memorial descritivo os elementos constituintes dos projetos, com suas respectivas 

sequências executivas e especificações, estabelecendo o padrão de qualidade para 

os materiais que serão empregados e, quando não especificados, ficarão sujeitos à 

aprovação do Departamento de Fiscalização Municipal. 

GENERALIDADES 

Materiais 

 Os materiais empregados deverão satisfazer as condições de qualidade de 

uso, além de estarem de acordo com as normas técnicas da ABNT e as 

especificações fornecidas pelos fabricantes. O concreto poderá ser fabricado na 

obra, desde que atinja a resistência adequada. Deverão ser utilizados espaçadores 

nas armaduras dos elementos estruturais, a fim de garantir o cobrimento 

necessário no momento da concretagem. 

Serviços 

 Os serviços deverão ser executados por profissionais treinados e habilitados, 

seguindo rigorosamente as normas técnicas da ABNT e o projeto. 

1 SERVIÇOS INICIAIS 

 Os serviços somente poderão ser iniciados após a liberação da Ordem de 

Início pelo Município. Durante a execução, o canteiro de obra deverá ser mantido 

limpo com entulhos sendo descartados em locais apropriados. 

2 COBERTURA 

 As telhas cerâmicas existentes serão removidas e substituídas por telhas de 

aluzinco TP40 simples e com EPS, conforme indicado em projeto (Prancha06_Planta 

de Cobertura – Telhamento). Na estrutura do telhado, será substituído e adicionado 

madeiramento de boa qualidade tratado com imunizante contra pragas 

(Prancha07_Planta de Cobertura – Estrutura Telhado e Pranchas 09 e 10 – Cortes). 

 Também será executado o prolongamento da cobertura em policarbonato no 

acesso público principal, conforme detalhado em projeto (Prancha06_Planta de 

Cobertura – Telhamento – Detalhe 01). 

3 REVESTIMENTOS 

3.1 Cerâmicos 

 Nas fachadas (Elevações 01 e 04), próximo a janela da cozinha e porta da 

lavanderia, conforme identificado em projeto, serão aplicadas pastilhas cerâmicas 

(Prancha01_Planta Baixa – Reforma). Próximo a janela da cozinha serão aplicadas 

pastilhas cerâmicas de cor amarela e dimensões 10 x 10 cm (Prancha02_Detalhe02 

– Aplicação de Pastilhas Cerâmicas) e próximo a porta da lavanderia serão 
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substituídas as pastilhas cerâmicas danificadas em função da passagem da 

tubulação de gás por pastilhas cerâmicas de cor vermelha e dimensões 10 x 10 cm 

(Prancha03_Detalhe06.1 – Substituição de Pastilhas para Passagem de Tubulação 

GLP). 

 Os revestimentos cerâmicos comprometidos nas paredes internas da creche 

I, conforme indicado em projeto, serão totalmente removidos e substituídos 

(Prancha01_Planta Baixa – Reforma). Para isso, será aplicado novo revestimento 

cerâmico do tipo esmaltado na cor branca e dimensões 20 x 20 cm sobre emboço 

desempenado com utilização de argamassa colante (Prancha02_Detalhe03 – 

Substituição de Cerâmica na Creche I). 

3.2 Pavimentação Externa 

 O contrapiso existente nos solários será demolido para execução de novo 

contrapiso com inclinação de 1% e espessura de 6 cm e posterior instalação de 

grama sintética (Prancha01_Planta Baixa – Reforma e Prancha02_Detalhe05 – 

Grama Sintética Solarium). 

 As pavimentações externas identificadas em projeto serão demolidas 

(Prancha04_Planta Pavimentação Externa – Demolir) para posterior execução de 

nova pavimentação em pedra basalto irregular (Prancha05_Planta Pavimentação 

Externa – Construir). 

 Os degraus do antigo anfiteatro serão demolidos e o espaço preenchido com 

areia para criação de uma “Caixa de Areia” (Prancha05_Detalhe01 – Caixa de 

Areia). 

4 BANCO DE CONCRETO 

 O banco de concreto identificado em projeto encontra-se danificado e deverá 

ser reformado com execução de camada de regularização em concreto. A base de 

concreto, que serve como assento, será reutilizada. As pastilhas cerâmicas 

existentes serão removidas e substituídas por novas de cor vermelha e dimensões 

10 x 10 cm, conforme especificado em projeto (Pranha01_Planta Baixa – Reforma e 

Prancha02_Detalhe04 – Reforma Banco de Concreto). 

5 ESQUADRIAS 

 As portas de acesso externo dos solários, cozinha, lavanderia, sanitários e 

depósito, conforme especificado em projeto (Prancha01_Planta Baixa – Reforma e 

Prancha02_Detalhe01 – Substituição de Esquadrias), encontram-se danificadas e 

serão substituídas por esquadrias de alumínio na cor branca. 

 O marco da porta de acesso ao almoxarifado também encontra-se danificado 

e deverá ser substituído por um novo marco de madeira. 

Normas Técnicas Relacionadas 

ABNT NBR 10821-1:2017 – Esquadrias externas e internas para edificações – 

Terminologia 

ABNT NBR 10821-2:2017 – Esquadrias externas – Requisitos e classificação 
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6 INSTALAÇÕES 

6.1 Instalações Pluviais 

 As calhas e rufos existentes serão removidos e substituídos. Para a 

instalação do novo sistema pluvial deverá ser obedecido à inclinação uniforme e 

mínima de 1% e o sentido de escoamento das águas pluviais, bem como as 

dimensões e materiais especificados em projeto (Prancha08_Planta de Cobertura – 

Pluvial). 

 Os condutores verticais existentes para escoamento das águas das calhas da 

cobertura serão mantidos. No piso dos solários serão instaladas caixas sifonadas e 

novos condutores horizontais para o escoamento da água até as caixas de inspeção 

existentes, conforme projeto pluvial. Para os novos condutores horizontais, serão 

escavadas valas com profundidade de 30 a 50 cm para a passagem da tubulação, 

que após, serão reaterradas, ligando a tubulação nas caixas de inspeção existentes. 

 Sobre o pergolado dos solários serão instalados rufos em chapa de aço 

galvanizado com pingadeira para proteção da estrutura. 

Normas Técnicas Relacionadas 

ABNT NBR 10844:1989 – Instalações prediais de águas pluviais 

6.2 Instalações de Gás 

 A laje de cobertura da central de gás existente será demolida para a 

construção de uma nova, conforme projeto (Prancha03_Detalhamento – Tubulação 

e Central GLP). Também será executado o fechamento frontal da central de gás 

com gradil em alumínio 2 (duas) folhas de abrir. 

 A rede de distribuição de gás destinada ao lactário será substituída. A nova 

rede de distribuição será executada com tubo pex multicamada e acessórios 

conforme especificações do projeto. 

Normas Técnicas Relacionadas 

ABNT NBR 13523:2019 – Central de gás liquefeito de petróleo – GLP 

ABNT NBR 15526:2016 – Redes de distribuição interna para gases combustíveis em 

instalações residenciais e comerciais – Projeto e execução 

7 SERVIÇOS FINAIS 

 Após a conclusão da obra deverá ser realizada a limpeza geral, assim como 

a retirada das instalações provisórias. O recebimento da obra será feito pela 

fiscalização municipal, na presença dos responsáveis técnicos das duas partes, após 

completa vistoria de todos os serviços. 

 O responsável técnico não se responsabiliza por alterações ocorridas 

durante a obra que estiverem em desacordo com o projeto (salvo se 

o responsável técnico for notificado e estiver de acordo) ou 

alterações que estiverem em desacordo com a legislação vigente. 
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Vista Alegre do Prata/RS, 07 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Thomás D. Faccio 

Responsável Técnico 

CREA RS223810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Município de Vista Alegre do Prata/RS 

Proprietário 

CNPJ 91.566.877/0001-08 


