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MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DO CENTRO DE SAUDE DE ATENÇÃO 

SECUNDÁRIA - CENTRO -   VISCONDE DO RIO BRANCO - MG 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

 Localização: Rua José Carone, S/N - Bairro Centro, Visconde do Rio Branco - MG 

 

 

DO PROJETO:  

 

 Obra de reforma e acabamento para adaptar o Centro de Saúde de Atenção 

Secundária, com área total de 1.053,55m². 

Este documento estabelece as normas gerais e específicas para a execução do projeto 

executivo, devendo ser entendidas como complementares aos desenhos de execução. 

 

 

DA MÃO DE OBRA:  

 

 A mão de obra será de primeira qualidade, o acabamento esmerado e de inteiro acordo 

com as especificações abaixo. 

 

 

1- SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 

 

1.1 - Canteiros e Instalações Provisórias 

  

 A Instalação da obra deverá compreender o aparelhamento necessário, barracão de 

obra, anadaimes, tapumes, ferramentaria, sanitário, além de redes e respectivas ligações 

provisórias de água, esgoto e energia elétrica, desde que não interfira no bom funcionamento 

da farmácia. 

 

1.2 - Máquinas e Ferramentas 

  

 Serão fornecidos todos os equipamentos e ferramentas adequadas, de modo a garantir 

o bom desempenho da obra. 

 

 

2 - PAREDES E PAINÉIS 

 

2.1 - Alvenaria 

 

 As alvenarias internas serão executadas com tijolo de 1ª categoria. 

 Todas as fiadas serão perfeitamente niveladas, alianhadas e aprumadas. 

 Sobre todos os vão de portas e janelas serão executadas vergas e contra-vergas, 

convenientemente armadas. 

 Dimensões e especificações de materiais, conforme detalhamento do projeto. 
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3 - ESQUADRIAS 

 

3.1 - Esquadrias metálicas 

 

 Conforme detalhamento do projeto 

 

3.1.2 - Esquadrias de madeira 

 

 Conforme detalhamento do projeto 

 

3.2 - FERRAGENS 

  

 Todas as dobradiças e fechaduras utilizadas serão em metal de primeira qualidade. 

 As dobradiças serão com as dimensões de 3' x 2' com parafusos ou soldas. 

 Os espelhos e maçanetas, quando não vierem protegidos por plásticos de fábrica, 

somente serão colocados após execução da pintura de todos os elementos da porta. 

 As fechaduras terão maçaneta de acordo com o detalhamento do projeto. 

 

3.3 - VIDROS 

 

 Conforme detalhamento do projeto 

 

 

 

4 - REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURAS 

 

4.1 - Revestimento de argamassa 

 

 Os emboços serão executados após completa pega das argamassas das alvenarias. 

 O emboço de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as 

canalizações que por ele devam passar. 

 Não será admitido em hipótese alguma a utilização de terra no preparo das 

argamassas. 

 Ressalta -se a importância de testes das tubulações hidrosanitárias, antes de ser 

iniciado qualquer serviço de revestimento. 

 Dimensões e especificações de materiais, conforme detalhamento do projeto. 

 

4.2 - Pintura de paredes internas e externas 

  

 Toda a pintura será dada com o número de demãos necessária para o perfeito 

cobrimento das superfícies, sendo no mínimo duas, com intervalo mínimo de aplicação de oito 

horas. 

 Todas as tintas a serem utilizadas serão de primeira qualidade, não devendo 

apresentar granulação quando aplicadas, e nunca sendo executadas em dias de chuva. 

 Especificações de cores e marca, conforme detalhamento do projeto. 
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4.3 - Pintura de Esquadrias (portas, janelas e básculas) 

  

 Serão tomados cuidados especiais no sentido de evitar que a tinta não cubra as 

ferragens das portas e janelas. 

 Especificações de cores e marca, conforme detalhamento do projeto. 

 

 

5 - PAVIMENTAÇÃO 

 

5.1 - Pisos 

 

 Conforme detalhamento do projeto.  

 

 

6 - INTALAÇÕES E APARELHOS 

 

6.1 - Instalações Elétricas e Telefônicas 

 

 Conforme detalhamento do projeto do engenheiro elétrico. 

 

6.2 - Instalações Hidráulicas, Esgoto e pluvial  

 

 Conforme detalhamento do projeto do engenheiro civil. 

 

6.3 - Aparelhos sanitários (Louças, Metais e Complementos) 

      

   Conforme detalhamento do projeto/planilha. 

 

7 - COMPLEMENTAÇÃO 

7.1 - Limpeza Final 

 A obra será entregue totalmente limpa. Os pisos se apresentarão sem respingos de 

pintura ou argamassa. As ferragens, vidros, aparelhos e metais deverão estar em perfeito 

funcionamento e limpos. 

 

8 - DECLARAÇÕES FINAIS 

 A obra obedecerá a boa técnica, atendendo as recomendações da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - as exigências do código de obras do município e das 

concessionárias de serviço públicos locais. 

 

 

ITACI MIRANDA BRAGA LOPES 

ARQUITETA - CAU A66427-8 


