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Colorado, Setembro de 2022. 

 

 
MEMORIAL DESCRITIVO  

 
PROJETO EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL NO PARQUE DE EVENTOS 

 
O presente memorial tem por objetivo descrever o processo que deverá ser adotado na 

CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL NO PARQUE DE EVENTOS, pertencente ao Município de 
Colorado, através de seu representante Prefeito Municipal Celso Gobbi, CPF: 061.145.710-53, área que será 
construída de 57,79m². Terreno de forma irregular, com área total de 7.250,00m², lote 626, da quadra 19, 
registrado sob o nº 3.491, situado na Rua Duque de Caxias, esquina com Rua Treze de Setembro, bairro 
Centro, Cidade Colorado/RS. 

 

DESCRIÇÃO INICIAL:  
Este memorial complementa o projeto arquitetônico, memorial descritivo, planilha 

orçamentária e cronograma físico-financeiro. 
Todas as modificações do projeto ou troca de materiais deverão ser solicitados por escrito 

para a Prefeitura Municipal de Colorado/RS, através do setor de engenharia, com antecedência 

necessária para sua análise à aprovação, sem a qual os serviços não poderão ser executados. 

Serão de responsabilidades da Prefeitura para construção, todas as providências relativas ao 

licenciamento da construção, ART/RRT de Projeto junto ao CREA ou CAU. Será de responsabilidade 
da empresa contratada todos os itens especificados em contrato, incluindo ART/RRT de execução 

da obra junto ao CREA/CAU-RS. 

Caberá ao executante o fornecimento, o uso adequado, a guarda de todas as máquinas e 

equipamentos, tais como guinchos, serras, betoneiras, andaimes etc. necessárias à boa execução 

dos serviços. Assim como o fornecimento dos equipamentos de segurança (botas, capacetes, 

cintos, óculos, etc.) necessários exigidos pela legislação vigente, que serão de uso obrigatório, de 

acordo com a NBR-16. 
 

SERVIÇOS INICIAIS: 
Será realizada a limpeza do terreno necessária na área destinada à construção da residência, 

sem a necessidade de grandes movimentações de terra, pois o terreno não apresenta declive ou aclive 

considerável. 

            A locação da construção será feita em gabarito de madeira, obedecendo-se às medidas do 

projeto de arquitetura e o código de obras do Município de Colorado/RS.  

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação a segurança do trabalho 

contidas na norma reguladora NR-8, aprovada pela portaria 3214, do Ministério do Trabalho. 
 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: 
  Já existem no local entrada de água e energia para serem utilizados durante a obra. 
 

FUNDAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES: 
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  As fundações deverão obedecer os critérios estabelecidos na ABNT NBR 6122/2019, bem 

como demais normas pertinentes. 
           As fundações do tipo sapata serão executadas para sustentação dos pilares em concreto 

armado e aço CA 50 de acordo com as normas pertinentes de resistência do terreno. As sapatas 
serão executadas por equipamento apropriado e mão-de-obra especializada em concreto armado 

com resistência de 20 MPa. 

 A viga de baldrame terá dimensões de 20x30cm, executada em concreto armado. O 

concreto deverá apresentar um fck de 20 Mpa e a armação será composta de ferragem longitudinal 

de aço CA 50 e estribos de aço CA 60.  

 

 
COBERTURA: 
                 A estrutura do telhado constituirá de peças de madeira, utilizando tesouras 

apoiadas sobre as paredes para o ripamento em caibros fixados com pregos sobre as terças para 
receber a cobertura de telhas de fibrocimento. 

 O telhado em telhas de fibrocimento 6mm deverá obedecer a inclinação já existente, de 
forma que será aproveitada as tesouras de madeira existentes. Essa inclinação é adequada, 

facilitando o escoamento e evitando infiltrações. As telhas de fibrocimento deverão ser fixadas com 

parafusos e sobrepostas conforme indicação do fabricante. A cumeeira será de peças do mesmo 

material.  
 
FORRO: 
 O forro de todos os ambientes da edificação deverá ser em PVC liso a fim de facilitar a 

limpeza, evitando o acúmulo de sujeiras. Esse mesmo material deverá ser usado nos ambientes 

internos quanto externo (beirais).  

 Deverá ser instalado inicialmente, toda estrutura metálica que sustenta o forro, e na 

sequência com a estrutura base toda montada, inicia-se a instalação do forro por meio de encaixe 

das peças. Por fim, como acabamento deverá ser instalado o rodaforro em PVC. 
 

PAREDES EM ALVENARIA: 
Serão construídas paredes em alvenaria de acordo com o projeto. Para as alvenarias serão 

utilizados bloco cerâmicos de acordo com a largura das paredes indicadas em projeto. A argamassa 
usada no assentamento terá traço 1:2:8, cimento, cal e areia media.  

Todas as alvenarias deverão ficar perfeitamente prumadas e alinhadas, as juntas terão 

10mm de espessura, tanto horizontais quanto verticais. As paredes deverão ser assentadas com 

2,5cm de argamassa de cimento e areia média na proporção de 1:5 respectivamente. A amarração 
com pilares e paredes já existentes, deverá ser feita com tela em aço galvanizado.  

As novas paredes, nos vãos das portas, serão executadas vergas de concreto. 

 
PISO: 

  O contrapiso em concreto, com espessura de 7cm, será executado em todas as área da 

casa e será devidamente nivelado e compactado.  
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Todos os ambientes receberão acabamento em piso cerâmico assentados com argamassa colante 

apropriada. Deverá ser usado revestimento cerâmico de qualidade, com PEI entre IV e V. A 

aplicação do rejunte deverá ocorrer, no mínimo 48 horas após o assentamento do porcelanato. 

 O rodapé cerâmico será com 7cm de altura, assentados com argamassa colante apropriada. 
 

REVESTIMENTOS: 
  As paredes internas indicadas em projeto, receberão revestimento cerâmico até altura de 

1,80m e serão assentados com argamassa colante de qualidade. Para a aplicação do rejuntamento 

deverá ser esperado no mínimo 48h após o assentamento do revestimento cerâmico e observadas 

às indicações do fabricante.  

As paredes novas receberão reboco sendo a argamassa usada no emboço, massa grossa, é a 

mesma usada no assentamento dos tijolos traço 1:2:8, cimento, cal e areia média. A execução deve 

ser feita de cima pra baixo, com apoio de tacos de madeira para o prumo, espessura média de 5mm 

e composta de cimento, cal hidratada e areia fina no traço 1:2:4, deve-se ter o cuidado de molhar o 
emboço antes de começar. 

 
ESQUADRIAS: 
  As janelas e portas serão em alumínio. Todas as esquadrias deverão ser fornecidas com 

embalagem em papel crepe ou plástico bolha, devendo ser transportadas e estocadas 

adequadamente uma vez que não será aceito peças com arranhões, mossas, manchas na 

anodização ou qualquer outro defeito. O serviço de colocação das esquadrias só deve ser 
executada após a pintura estar completamente seca. Todas as medidas devem ser confirmadas na 

obra antes da fabricação das esquadrias. 

Os vidros serão do tipo incolor liso em todas as janelas esquadrias.  

 

PINTURAS: 
Antes de iniciar a pintura as paredes deverão ser lavados e corrigidas todas as trincas e 

imperfeições. Deverão ser pintadas todas as paredes com tinta acrílica na cor a ser escolhida 

posteriormente, com no mínimo 02 demãos e líquido preparador de paredes ou selador.  

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão 

ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para  receber o tipo 

de pintura a elas destinado. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções 
especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem 

inteiramente. A pintura será executada de cima para baixo e deverá ser evitados escorrimentos ou 
salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, 

empregando-se o removedor adequado. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 
seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 02 demãos sucessivas, ou 

conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado haverá entre uma 

demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas após cada demão de massa, 
ou de acordo com recomendações do fabricante. Toda a superfície pintada deverá apresentar, 

depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e 

brilhante). 
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INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 
  As instalações hidrossanitárias deverão ser executadas com materiais normatizados, 

seguindo todos os componentes especificados dos fabricantes (diâmetros e espessuras) garantindo 
dessa forma, perfeita união e funcionamento do sistema. A tubulação que passar por estrutura de 

concreto não poderá ficar solidária a mesma. 

Todas as instalações deverão estar de acordo com as normas ABNT-NBR 8160/1999 – 

Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução; • ABNT-NBR 5628/2001 – Sistema 

predial de água fria. As instalações hidrossanitárias deverão respeitar as diretrizes estabelecidas 

nos projetos de água fria e esgoto. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 
  As instalações elétricas deverão ser executadas com materiais normatizados, seguindo 

todos os componentes especificados dos fabricantes, garantindo dessa forma, perfeito 
funcionamento do sistema.  

As instalações elétricas serão executadas por mão-de-obra especializada seguindo as 
determinações da ABNT NBR 5410/200, onde determina-se as condições para instalações elétricas 

de baixa tensão. As instalações elétricas deverão respeitar as diretrizes estabelecidas no projeto. 
 

 
SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA: 

Concluídos os serviços, o canteiro de obras será desativado, devendo ser feita a retirada de 

maquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral. A área deverá ser deixada 

perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada. 

Será procedida cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de 

funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgoto, aparelhos sanitários, 
equipamentos diversos, etc. 

Após vistoria e constatação que está tudo funcionando perfeitamente, será emitido o 

TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVO pelo setor de engenharia do Município. 
 

 
 

______________________________ 
Resp. Técnica: Ana Paula de A. Souza 

CAU/RS: A96129-9 

 

PROPRIETÁRIO: 
 

 
__________________________ 

Celso Gobbi 

Prefeito Municipal 
CPF: 061.145.710-53 


