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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma e Ampliação Câmara de Vereadores Capão do Cipó - RS
PROPRIETÁRIO: Capão do Cipó - Câmara Municipal de Vereadores
ENDEREÇO: Rua Delfonso Chaves Cortês, n? 250, Bairro Centro, Capão do
Cipó-RS

I. FINALIDADE:

o presente Memorial Descritivo tem por finalidade complementar o

projeto gráfico, descrevendo o método construtivo e emprego dos

materiais na reforma e ampliação do prédio. A área construída ampliada é

17,85m2
, a área construída existente é 333,51m2 e a área total construída é

351,36m2
•

2. REFORMA:

2.I.REFORMA 00 BANHEIRO:

A reforma passará pela demolição de parede onde localiza-se o banheiro e

a cozinha na qual formará uma só compartimento que será adaptado para

ser uma sala de sistema. Onde era o banheiro deve ser fechada a porta e

preenchido com alvenaria e revestimentos.

2.2.REFORMA DA COZINHA:

Onde há uma sala que será adaptada para cozinha deverá removida parte

da parede para colocação de uma porta externa, que liga a área de serviço

coberta. Onde será cozinha será removida a janela com largura de
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1,80xl,15/l,03m e no lugar deve ser colocada outra janela de

1,OOxl,15/1,03m o restante dever ser preenchido com alvenaria e

revestimentos.

2.3.REFORMA DA SALA 1:

Na sala 1 deve ser removida a janela e o espaço preenchido com alvenaria

e revestimentos. Nesta face deve ser executada demolição parte da parede

para execução de uma nova abertura de porta interna que vai ligar sala do

assessorjuuidico.

2.4. REPAROS:

No entanto há necessidade de reparos em determinados compartimentos

(circulação que liga face leste do prédio, circulação que liga a sala de

arquivos e banheiros coletivos), tais como manutenção trincas e

rachaduras e recuperação de revestimentos.

3. LOCAÇÃO DE OBRA E FUNDAÇÕES:

A locação deve ser do tipo cavalete ou gabarito (tabeira) com alinhamento

de esquadro com linhas de nylon. A escavação de material deve ser

executados observando as dimensões onde os elementos estruturais

deverão ser assentados. O aterro será acompanhado com a sobra de

maciço da escavação para emprego de base para contrapiso devendo ser

compactado a cada camada de 15cm.
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4. INFRAESTRUTURA:

As fundações são de sapatas isoladas com seção de 60x60cm com 7 barras

de 8mm comprimento 84cm incluindo a dobra. A bota na base deve ter

20cm e no topo 30cm onde nasce o pilar de arranque. Altura o conjunto

(sapata e pilar de arranque) é l00cm com. A distancia entre as sapatas

sendo arrematada com alvenaria de pedras de basalto ou bloco de

concreto. A ultima fiada de pedra apoia vigas baldrames com dimensões

15x30cm, com 4 barras de 8mm com ancoragem de 15cm de dobra e

estribos espaçados a cada 15cm, 74cm comprimento incluso a dobra. Os

elementos estruturais devem respeitar a camada de 3cm de cobrimento. O

concreto empregado na obra deve ser com fck 25MPa;

5. CONTRAPISO:

A execução do contrapiso deve proceder primeiramente recebimento de

uma camada de 2,5cm de brita tipo 1, após ser executada uma camada 5

em de concreto. O concreto empregado na obra deve ser com fck 18MPa;

6. SUPRA-ESTRUTURA:

Os pilares a partir do nível de arranque deverá ter dimensão mínima de

19cm x 25cm, com 4 barras de 10mm tendo ancoragem 25cm dobra na

sapata estendendo-se até a cobertura para amarração platibanda, os

estribos de possuir 12cm de espaçamento, 74 comprimento incluso a

dobra. As vigas nível da laje devem ter 15x30cm, com 4 barras de 8mm
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com ancoragem de 15cm de dobra e estribos espaçados a cada 15cm,

74cm comprimento incluso a dobra. As vigas cobertura 15x20cm com 4

barras de 8mm com ancoragem de 15cm de dobra e estribos espaçados a

cada 15cm, 54cm comprimento incluso a dobra Os elementos estruturais

devem respeitar a camada de 3cm de cobrimento. O concreto empregado

na obra deve ser com fck 25MPa;

7. PAREDES:

As paredes são em alvenaria de tijolos cerâmicos, furados, contrafiados, e

rejuntados com argamassa de cimento, cal e areia, devendo-se ser

executado chapisco, emboço paulista e o reboco com massa fina

industrializada;

8. COBERTURA:

A cobertura é com telhas de fibrocimento, fixados à estrutura de madeira,

deve possuir uma calha para escoamento de aguas pluviais em PVC ou

aço galvanizado lSOmm de largura e 100mm de altura; O forro laje de

pré-moldada, com a distribuição das vigotas e tavelas no menor vão, com

cobrimento 3 em reforçado com malha de aço;

9. REVESTIMENTOS:

9.l.PISOS: O piso é cerâmico, padrão médio, com placas esmaltadas

45x45cm rejuntados com cimento cola aplicado sobre contrapiso;
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10.ESQUADRIAS:

A janela da ampliação (sala assessor jurídico) deve ser de vidro temperado

8mm tipo correr. A porta externa deve ser vidro temperado 8mm. A janela da

reforma onde será cozinha deve ser de aço tipo basculante com vidro 4mrn

liso. A porta secundária deve ser de aço com abertura para vidro fixo.

11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HIDROSSANITÁRIA:

11.1. ELETRICA: A instalação elétrica é um prolongamento da rede

existente, com o uso adequado do condutores de acordo com a demanda

de energia e potencia dos equipamentos usados;

11.2. HIDROSSANITÁRIA: As instalações de água deve pOSSUIr

tubulação diâmetro 25mm com conexões, os pontos deve ser um para a

cozinha e um ponto para área serviço coberta. As instalações de esgoto

deve possuir tubulação de 50mm e conexões para cozinha e área de

serviço coberta devendo ser ligado a uma caixa de gordura e posterior ao

ramal de esgoto existente.

12.PINTURA:

12.1. As paredes rebocadas são pintadas com tinta látex PVA duas

demãos mais aplicação de fundo reparador selador acrilico;

12.2. As esquadrias de ferro são pintadas com tinta esmalte; em bom de

conservação;
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13.PARECER TÉCNICO:

13.1. A obra deverá possuir materiais de boa qualidade e apresentar

estabilidade e está em bom desempenho e estado de conservação e

habitabilidade a fim de garantir a vida útil do imóvel, sendo necessárias

manutenções periódicas a cada 5 anos.

Santiago (RS), 9 de maio de 2018.

4~1!r..i~O±~
Engenheiro Civil

CREA - RS209957

Antônio Chaves Jardim
Presidente da Câmara Vereadores

Capão do Cipó - Câmara Municipal
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