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MEMORIAL DESCRITIVO OBRA DE REFORMA DE FACHADA DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – SC  

 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Vargem Bonita - SC 

OBRA: Reforma da Prefeitura Municipal  

LOCAL: Rua Cel. Vitório, Centro – Vargem Bonita- SC 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 384,00 m² 

 

1 MATERIAIS E EXECUÇÃO 

 

O presente documento tem a finalidade de especificar e orientar os serviços a serem 

realizados, de maneira criteriosa qualificar os materiais e equipamentos para a execução da 

obra, bem como direcionar os trabalhos através das normas a serem observadas, desde o início 

das atividades até a conclusão de todos os serviços previstos neste memorial. 

O projeto tem característica de edificação pública, sendo dois pavimentos em alvenaria. 

Todos os materiais a serem empregados na execução da obra serão de boa qualidade, novos, 

fornecidos pela contratada. 

Os materiais empregados bem como os serviços prestados deverão atender as exigências 

mínimas de qualidade, durabilidade e métodos apropriados de instalação prescritos pelas 

normas técnicas pertinentes a cada um deles, enquadradas nas normas da ABNT. 

Todos os serviços deverão seguir as especificações deste memorial descritivo, do 

relatório técnico e dos projetos fornecidos pela contratada devidamente aprovados pela 

prefeitura municipal através do Alvará de Construção da obra. O não seguimento dos serviços 

e utilização dos materiais especificados acarretará na exclusão do pagamento até que o serviço 

seja executado da forma correta.   

 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Para podermos começar os serviços, deverá ser providenciada toda documentação para 

legalização da obra. Abaixo a relação de documentos necessários para o início da obra: 

 

a) Alvará de Construção; 

b) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica; 
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c) Placa da Obra (com identificação do responsável técnico); 

d) Reprodução das Plantas; 

e) Pagamentos de taxas de todos os procedimentos acima citados.  

 

1.2 DEMOLIÇÃO E LIMPEZA 

 

O início dos serviços se dará pela demolição e limpeza do local a ser reformado. A 

demolição deve começar pelas janelas, as janelas existentes devem ser removidas e entregues a 

secretaria de obras do município, a intenção é conseguir manter a maiorias das aberturas em 

boas condições para serem reutilizadas, bem como as duas portas de entrada (frontal e do 

pavimento subsolo).  

Após a remoção das janelas deve ser efetuado a demolição da alvenaria nas regiões onde 

é necessário expandir o vão das aberturas. Todas as aberturas deverão ser tampadas com 

compensado 6,0 mm após finalizados os reparos e até que seja instalada a nova esquadria, para 

que se mantenha o piso interno existente em boas condições e livre de intempéries. Deve-se 

atentar ao fato de que algumas janelas serão mantidas sem alterações conforme indica o projeto 

arquitetônico.  

O piso cerâmico que reveste a escada interna deverá ser removido bem como o piso da 

varanda dos fundos. Na fachada frontal a escada e a varanda existente deverão ser 

transformadas em uma rampa acessível, portanto a área a ser demolida deverá ser a necessária 

para posteriormente executar a rampa. Na fachada dos fundos a rampa existente deverá ser 

demolida.  

 

1.3 ADEQUAÇÃO DOS VÃOS DAS ABERTURAS  

 

Após a remoção das esquadrias existentes e ampliação dos vãos de aberturas, as janelas 

deverão receber apenas as contravergas, visto que a face superior destas deverá encostar no 

fundo das vigas, bem como as portas de acesso externas. As contravergas devem possuir altura 

mínima de 12 cm e ultrapassar 25 cm de cada lado do vão. Devem ser executadas in loco ou 

podem ser pré-fabricadas, sendo constituídas por uma treliça de 8 cm de altura e concreto de 

no mínimo 20 MPa.  

Após a execução das contravergas deve ser feito o requadramento das janelas e portas, 

devem ser requadradas com argamassa traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), sendo garantido seu 
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prumo e nivelamento perfeito.  Sobre o peitoril das janelas deve ser colocada uma pingadeira 

em granito Siena na largura da parede de alvenaria acrescida de 3,0 a 4,0 cm de sobra para a 

pingadeira e com um friso na face inferior para facilitar o escoamento da água. As duas portas 

de entrada devem receber uma soleira em também em granito Siena. 

 

1.4 ESQUADRIAS 

 

Logo no recebimento das esquadrias as mesmas devem ser conferidas para garantir que 

estejam em perfeito estado.  

As esquadrias devem ser executadas cuidadosamente, para garantir que não irá ocorrer 

patologias futuras. 

As janelas devem obedecer às dimensões especificadas em projeto, sendo fabricadas 

com perfis de alumínio gold na cor preta. Deve-se atentar aos vidros, visto que em algumas 

janelas deve ser utilizado vidro reflecta prata e em outras o vidro incolor, ambos devem ser do 

tipo comum com 8 mm de espessura. Todas as janelas serão do tipo maxim-ar e algumas com 

peitoril fixo em vidro.  

As portas serão semelhantes as janelas, com vidro temperado 6 mm reflecta prata,e com 

perfis de alumínio preto gold. As dimensões destas deve respeitar o projeto de reforma. 

 

1.5 CENTRAIS DE CONDENSADORAS  

 

As condensadoras dos ares condicionados existentes estão todas expostas nas fachadas 

da edificação, todas deverão ser relocadas e divididas em duas centrais de condensadoras, sendo 

uma na fachada lateral direita e outra na fachada dos fundos.  

Os drenos podem permanecer onde estão atualmente, os tubos que ligam as 

evaporadoras até as condensadoras devem ser substituídos por tubos novos de cobre. Para evitar 

excessos de retalhos nas paredes de alvenaria, os tubos que partem das evaporadoras devem 

subir acima do foro e passar entre o foro e a cobertura até chegar o mais próximo de cada central 

de condensadoras, ao chegar próximo do ponto desejado os tubos devem descer pela parede 

externa da edificação, sendo que para isso devem ser feitos rasgos na alvenaria para embutir as 

tubulações.  

As duas centrais devem ser do tipo veneziana em todas as faces e ser executadas em 

alumínio preto, as dimensões deverão ser de 2,0x0,5x1,65 e 3,05x0,5x1,65 m (LxPxA). As 



5 
 

centrais devem possuir em sua face frontal portas de correr também em alumínio preto e 

veneziana. 

 

1.6 ILUMINAÇÃO EXTERNA 

 

Para os pontos de iluminação externa onde devem ser embutidos no solo e no piso, deve-

se utilizar eletrodutos corrugados PEAD com diâmetro nominal de 25 mm. No jardim devem 

ser embutidos no solo 17 spots de jardim com gradil de proteção. Os spots de piso devem ser 

embutidos no piso das duas rampas, nas varandas e nos degraus da escada externa existente, 

devendo totalizar 18 unidades, conforme a disposição especificada no projeto arquitetônico. 

Todos os spots de piso e solo devem possuir ascendimento automático por meio de fotocélula. 

Nos beirais das duas laterais devem ser instalados spots no foro, sendo 4 spots em cada 

fachada, conforme indica o projeto arquitetônico, esses spots devem possuir ascendimento 

automático por meio de fotocélula. Para a execução da instalação destes deverá ser utilizado 

eletroduto corrugado flexível de PVC com diâmetro de 25 mm. Toda a fiação utilizada para a 

iluminação deverá ser com fio de cobre 1,5 mm². 

 

1.7 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 

 

Após efetuar todas as modificações necessárias como as passagens dos tubos de ar, as 

passagens de eletrodutos para iluminação externa deve-se proceder com as correções destas 

aberturas, deixando a parede com o aspecto mais uniforme possível.  

Para garantir o desempenho esperado na execução desta etapa dos serviços, deverá ser 

efetuada uma verificação para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, 

niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do 

revestimento. 

As superfícies das paredes deverão ser limpas e deverá ser removido qualquer resto de 

arames e ferro-cabelo existente, com o objetivo de evitar futuras patologias no emboço. Após 

a limpeza e inspeção das paredes concluídas, serão iniciados os trabalhos de revestimento 

argamassado.  

As paredes receberão uma camada de chapisco com espessura em torno de 5 mm, o qual 

será executado com argamassa de cimento e areia grossa, para dar mais rugosidade e aderência 

à camada, utilizando o traço 1:3. A argamassa será arremessada energicamente com colher de 
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pedreiro até que cobrir todo o substrato, deixando a alvenaria com aspecto salpicado. Nos rasgos 

das alvenarias recomenda-se utilizar tela de aço galvanizado para evitar patologias futuras.  

Decorridos 3 dias da execução do chapisco e após tomados os devidos cuidados com a 

limpeza do local, com o auxílio do responsável técnico pela obra, serão certificados que todas 

as paredes tenham recebido adequadamente a camada de ancoragem (chapisco), podendo assim, 

dar início aos trabalhos da camada de revestimento (emboço). 

O emboço será iniciado após a completa pega entre as alvenarias e chapiscos e terá 

espessura de 2 cm em média, atentando para nunca exceder 3 cm. O traço para a argamassa a 

ser empregada nesse serviço será de 1:2:6. 

Para garantir melhor acabamento da camada de revestimento será feita a regularização 

com desempeno de PVC. No fim desta etapa, o emboço deverá apresentar aspecto uniforme, 

com parâmetro perfeitamente plano, sem qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento 

da superfície. 

 

1.8 REPARO EM PATOLOGIAS  

 

A parede lateral a escada interna possui patologias decorrentes de infiltrações de água 

devido a mesma estar abaixo do nível do solo. Portanto na área afetada deverá ser removida 

toda a camada de emboço até chegar no substrato alvenaria, após esta etapa a parede deverá 

receber limpeza e estar isenta de pó.  

Em seguida deverá ser aplicado um impermeabilizante indicado para suportar 

contrapressão, recomenda-se que seja com argamassa polimérica. O produto deverá ser 

aplicado com trincha, rolo ou conforme a indicação do fabricante, devendo ser aplicado no 

mínimo duas demãos.  

Após o tempo de secagem do impermeabilizante conforme indica o fabricante, deve ser 

aplicado o chapisco com espessura de 5 mm e traço 1:3 (cimento e areia). Após 3 dias da 

aplicação do chapisco deve ser efetuada a camada de emboço de modo que não ultrapasse 2 cm 

de espessura e traço 1:5 (cimento, areia e aditivo). Na camada de emboço deverá ser adicionado 

a argamassa aditivo impermeabilizante para reforçar a barreira protetora contra infiltração. 

Após 14 dias decorridos da aplicação do emboço deve ser aplicada a camada de reboco podendo 

ser utilizada mistura pré-fabricada, a espessura deverá ser de no máximo 5 mm e aplicada com 

desempenadeira e em seguida lixada. Por fim após o lixamento do reboco deverá ser aplicada 

a pintura da mesma cor que as demais paredes internas.  
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1.9 ACESSIBILIDADE  

 

Na entrada principal e no acesso ao pavimento subsolo devem ser executas rampas 

dentro dos padrões de acessibilidade. Na fachada frontal a rampa poderá ser executada 

aproveitando a varanda e os degraus existentes como base, e preenchida com material não 

estrutural. Já a rampa da fachada dos fundos deve ser executada na lateral da varanda existente. 

Ambas as rampas devem respeitar a NBR 9050 (ABNT,2020), sendo que a inclinação 

longitudinal não deve exceder 8,33%, devem ter largura livre mínima de 1,20 m e guia de 

balizamento em ambos os lados de no mínimo 5 cm de altura. O piso das rampas deve ser em 

concreto polido, bem como o piso os patamares.  

A escada interna deverá receber um novo revestimento de piso, sendo porcelanato cor 

mármore travertino, com dimensões de 80x80 cm e acabamento acetinado, a varanda externa 

do pavimento subsolo deverá receber o mesmo tipo de piso, o rejunte deve condizer com a cor 

do piso. Deve-se atentar para a dimensão das juntas de dilatação, que devem seguir a 

recomendação do fabricante. 

Nas rampas e na escada interna deverão ser instalados corrimões em aço inox com duas 

alturas sendo 70 e 92 cm além de estar dentro das exigências da NBR 9050 (ABNT,2020). Os 

corrimões devem ser instalados em ambas as faces das rampas e da escada.  

 

1.10 MOBILIÁRIO EXTERNO  

 

Na fachada frontal da edificação deverá ser executada uma mureta em concreto 

identificando a edificação pública (PREFEITURA MUNICIAPL DE VARGEM BONITA). 

Para a execução desta mureta deverá ser efetuada uma fundação do tipo sapata corrida em 

concreto armado com profundidade de 40 cm, largura de 35 cm e extensão de 4,0 m. Devido a 

extensão desta placa ser elevada, devem ser deixadas quatro esperas (barras de aço 10.0 mm) 

uma cada extremidade e duas no centro, para efetuar a ligação da fundação com a mureta.  

A mureta para identificação deverá ser executada em concreto armado, em corte deverá 

possuir formato trapezoidal, sendo sua base com 35 cm de largura e o topo com 17 cm, com 

altura de 1,0 m. O acabamento desta mureta deve ser de concreto polido, devendo ser aplicado 

uma resina acrílica impermeabilizante e incolor, sendo aplicado no mínimo duas demãos ou 

conforme orientação do fabricante. 
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 As letras fixadas na mureta devem ser caixa alta em ACM na cor preta, o texto 

“PREFEITURA MUNICIPAL DE” dever executado com as dimensões de 10x12 cm cada letra, 

enquanto que o texto “VARGEM BONITA” deve ser executado com as dimensões 

aproximadas de 23x27 cm cada letra. O letreiro não será luminoso, porém receberá iluminação 

dos spots embutidos no solo logo à frente a mureta, assim como demostra o projeto.  

Atrás da mureta deverá ser colocado 3 mastros para bandeira, em aço inox com 

comprimento de 5,8 m, 5,5 m e 5,20 m, com diâmetro de 10 cm a base desses mastros deve ser 

executada em concreto e em seguida o mastro deve ser engastado nesta.  

Na fachada frontal em ambos os lados da rampa deverá ser executado dois 

canteiros/floreiras em alvenaria. O início do canteiro será logo no início do patamar, devendo 

estar em um nível 10 cm acima deste e finalizar em 65 cm acima no nível da rampa. Os canteiros 

devem possuir 4,0 m de extensão e 1,75 m de largura, com paredes com espessura acaba de 14 

cm. 

Na fachada dos fundos ao lado da escada também devem ser executados dois canteiros 

retangulares com dimensões de 100 cm de largura e 125 cm de comprimento com altura de 60 

cm, também em alvenaria com parede acabada de 14 cm.  

Todos os canteiros devem receber chapisco e emboço apenas nas faces externas, na face 

interna deverá ser aplicado duas demãos de impermeabilizante do tipo argamassa polimérica. 

Todos canteiros devem receber na face superior um revestimento em granito Siena com 

pingadeira de no mínimo 2,0 cm.  

 

1.11 BRISES 

 

Nas duas fachadas laterais e na fachada dos fundos da edificação devem ser instalados 

brises em alumínio com pintura que imita madeira. O detalhe do brise bem como suas 

dimensões deve ser observado no projeto de reforma de fachada. Vale ressaltar que algumas 

aberturas existentes atrás dos brises deverão permanecer sem modificações, as que serão 

removidas deve-se efetuar o fechamento do vão.  

 

1.12 CALHAS  

 

Deverão ser trocadas todas as calhas existentes por calhas de aço galvanizado em todos 

os beirais que possuem caimento. As calhas devem possuir caimento mínimo, e ser do tipo 
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americana. As descidas de água devem permanecer nos mesmos locais, as correntes existentes 

devem ser substituídas por novas, em PVC, as descidas de água com tubos de PVC deverão ser 

substituídas também por tubulações novas.  

                                                               

 

Vargem Bonita, 14 de agosto de 2020 

   

 

 

Melânia Meneghini 

Prefeita de Vargem Bonita 

Morgana Thais Adada 

Arquiteta e Urbanista | CAU-SC A124129-0 

adadaecamara@gmail.com 
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