PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
Secretaria Municipal de Obras e Viação
Departamento de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo
Rua Exp. João Moreira Alberto, 181. Cep 98.170-000
Fone 3272 7536 -Fax-3272 1401

OBRA:

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
HERMÍNIO BECK

LOCAL:

Rua Medianeira esquina Rua São José

MUNICÍPIO:

TUPANCIRETÃ / RS

MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS
PARA REFORMA

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever e especificar
quais os materiais, onde e como serão empregados na Reforma da antiga Escola
Estadual de Ensino Fundamental Hermínio Beck para instalação do CAPS Centro de Atenção Psicossocial/Secretaria Municipal de Saúde, localizada Rua
Medianeira esquina Rua São José, Bairro Beck com 560,80 m².
A reforma será conforme as especificações técnicas e projeto em anexo.
1. DEMOLIÇÕES
Primeiramente serão executados os trabalhos de demolição de paredes de madeira
e alvenaria (abertura de vãos de portas e janelas), retirada de assoalho e tacos de
madeira e aberturas, conforme demarcação no Projeto Arquitetônico.

2. FUNDAÇÕES
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BAIRRO BECK
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Serão executadas paredes de alvenaria, internamente, para adequação dos
ambientes existentes
Somente após a aceitação, pela fiscalização, das fundações executadas, os
serviços subsequentes poderão iniciar.
Nos ambientes em que será retirado o assoalho de madeira será executado o
em anexo.
Nos ambientes em que será retirado os tacos de madeira e nos pisos que
serão conservados, será executado o corte do revestimento e uma abertura de vala
com largura máxima de 20cm por 30 cm de profundidade. No fundo da vala colocar
5 cm de brita 1 e sobre ela concretar uma viga de baldrame.
A Viga de Baldrame terá dimensões de 15x20 cm. Serão executadas em
concreto armado, com traço 1:3:3 (ci:ar:br), Fck 15 mpa, armada com 4 ferros 8 mm,
estribos 4,2 mm cada 15 cm.
As formas serão executadas em madeira.

Impermeabilização
Sobre o respaldo e a lateral interna das cintas serão impermeabilizadas com
hidroasfalto, a duas demãos, diretamente sobre a cinta de fundação. Após uma
pulverização com areia grossa.

2.1.

Aterro do baldrame
O aterro será executado com terra vermelha, que deverá estar isenta de

matéria orgânica (o material será fornecido pelo município).
A compactação executada em camadas sucessivas com espessura máxima
de 20cm, sendo utilizados socadores manuais e água na sua compactação.
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concreto ciclópico, embasamento e viga de baldrame conforme consta no orçamento
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3. PAREDES E PAINÉIS
3.1.

Alvenaria de tijolos furados
Todas as alvenarias deverão ficar perfeitamente alinhadas, prumadas e

amarradas entre si, não sendo aceitas alvenarias construídas com tijolos quebrados
O tijolo a ser utilizado será do tipo 06 furos conforme ABNT, deitados, com
argamassa de assentamento ci:ar 1:10, J15mm.
Será tomado o cuidado para que nas amarrações de canto, emendas ou de
centro das paredes, os furos dos tijolos de topo deverão ser preenchidos com areia e
acabamento em cimento e areia, antes do reboco.
3.2.

Colunas, vergas e Contravergas
As colunas demarcadas em projeto serão executadas com largura igual a

largura da parede (servirão de estrutura para as novas paredes). Serão em concreto
armado com 4 ferros 8 mm e estribos 4,2 m a cada 18 cm.
Nos Vãos das aberturas as alvenarias deverão possuir componente estrutural,
denominado verga e contraverga [13x15cm], moldadas no local com 4 ferros de
Ø5mm, com traço de argamassa de 1:3, ancorado nas alvenarias laterais em até 30
cm.
3.3.

Cinta de Respaldo das Alvenarias
Será executada no topo de todas as alvenarias executadas.
A cinta de amarração terá dimensões de 15x20 cm, em concreto armado de 4

ferros longitudinais com Ø 8mm e estribos de 4.2mm, espaçados a cada 18 cm, com
Fck 15MPa e traço de 1:3:3.
As formas serão em madeira.
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4. FORRO E BEIRADOS
4.1.

Forro e Rodaforro
Será executado na Sala da Diretoria e no Corredor de Acesso às salas de

atendimento externo, com PVC, fixado em estrutura de madeira e com distância

5. REVESTIMENTOS
5.1.

Chapisco
As alvenarias deverão ser chapiscadas antes da execução do reboco; deverá

ser utilizada argamassa de cimento e areia traço 1:3, o chapisco será aplicado
diretamente nas alvenarias umedecidas, de maneira que cubra toda a superfície do
tijolo.
5.2.

Reboco (massa única)
Com cimento, cal e areia, com composição de argamassa traço 1:2:8, deverá

ser desempenada e prumada por guias, com espessura média de aplicação de 3,5
cm.
6. PISOS
6.1.

Contrapiso
Após a execução dos aterros internos e das canalizações de esgoto que

ocorrerão sob o piso, o contrapiso será executado em concreto impermeável, com
traço 1:3:2, e espessura de aplicação mínima de 5cm.
Deverá ser nivelado com régua, ficando em perfeito nível, com os caimentos
necessários em direção aos ralos, conforme o projeto específico.
6.2.

Piso
O contrapiso será todo revestido com piso cerâmico, sendo a cor e4
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máxima de 50 cm.
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dimensões a combinar com a contratante.
O revestimento cerâmico será colocado com argamassa colante.
Todas as peças terão rodapé cerâmico.
Rampas
construída junto a entrada principal dos pacientes externos. A rampa interna servirá
de ligação entre as áreas de atendimento dos pacientes internos e externos
Será construída com alvenaria de tijolos maciços, aterro com terra isenta de
matéria orgânica a ser fornecida pelo município.
Contrapiso em concreto e revestimento com piso cerâmico antiderrapante.
Os corrimões serão em ferro galvanizado, nas duas laterais de cada rampa.

7. ESQUADRIAS
Todas as portas e janelas deverão ter grade de proteção.
7.1.

Portas Externas e Internas
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Serão construídas duas rampas de acessibilidade. A rampa externa será

As portas externas serão metálicas, com chapa nº 18 e as internadas em madeira
semi oca, conforme dimensões de projeto.
7.2.

Janelas
Serão de ferro, tipo de janela basculante, em cantoneiras 1” e vidro liso 3 mm.
Obedecerão às dimensões especificadas em projeto.

7.3.

Vidros
Serão do tipo liso, 3mm, colocado com massa para todas as aberturas.

8. PINTURA
8.1.

Interna e Externa
Deverá ser aplicada uma demão de selador acrílico e após tinta acrílica de
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boa qualidade, em tantas demãos quantas forem necessárias para dar um perfeito
acabamento. A cor será determinada posteriormente pela contratante.
Deverão ser executados os Quadros Verde nas Salas de Aula com massa
acrílica aplicada diretamente sobre o emboço – massa única.
Portas, Grades Metálicas e corrimões
Nas portas e nas grades deverá ser aplicado zarcão após a limpeza da
superfície, sendo recoberto com tinta esmalte, em tantas demãos quantas forem
necessárias para dar um perfeito acabamento, em cor determinada posteriormente
pela contratante.

9. INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Deverá ser feito as adequações necessárias nos novos ambientes. Os novos
pontos serão ligados aos circuitos existentes.
Será de acordo com as normas da RGE e ABNT.

10. LIMPEZA GERAL
A obra deverá ser limpa quando da conclusão, inclusive as áreas externas.

CONSTRUÇÃO DO MURO, PORTÃO DE ACESSO E RAMPA
EXTERNA
O muro será construído de acordo com o projeto em anexo, sendo que a
fundação será executada com concreto ciclópico (30X30) e alvenaria de nivelamento.
As colunas serão fixadas através de estacas com diâmetro de 25 cm e profundidade
mínima de 1,00 m. As colunas serão de 15x20 cm e armadas com 4 barras de ferro
8 mm e estribos 4,2 mm cada 18 cm.
A alvenaria será executada com tijolos furados, de cutelo.
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8.2.
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Será executada uma viga no respaldo da alvenaria com dimensões de
15x15cm, armada com 4 ferros 6 mm e estribos 4,2 mm cada 20 cm.
O muro será chapiscado e posteriormente rebocado com massa única para
recebimento de pintura.
Será utilizado selador, uma demão e posteriormente pintura com tinta acrílica
A rampa será executada com tijolos maciços e sobre o aterro uma camada de
5 cm de brita. O piso será em concreto armado, reguado, com 7 cm de espessura e
armado com ferro 4,2 mm cada 20 cm.
O portão será metálico (4,00x2,00m) com chapa e porta auxiliar com 1,20 m
por 2,00 m de altura, de correr, com controle remoto.
Tupanciretã, 16 de agosto de 2022.

Mara Mardini Paz

Gustavo Herter Terra

Arquiteta e Urbanista

Prefeito de Tupanciretã

CAU A11.099-0
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em cor a ser determinada posteriormente.

