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OBRA: REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
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Bairro: Frei Galvão 
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OBJETIVO 
 

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes Básicas para a reforma de 
UBS. 
 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

a) Deverá ser fornecida pela contratante placa da obra e instalada em local conveniente conforme 

modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Potim; 

b) Qualquer divergência ou dúvidas que por ventura houverem, serão dirimidas pela Divisão de 
Planejamento da Prefeitura Municipal. 
 

 
SERVIÇOS A EXECUTAR 

 
 

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1- Demolição e retirada 

a) Serão demolidas as paredes de acordo com o orçamento e em conformidade com o projeto 
(muro de abrigo do compressor e muro de divisa em alguns locais.).  Deverão ser demolidas 
paredes de alvenaria para a instalação de gradis conforme orçamento.  A alvenaria será 
demolida utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de segurança 
recomendados. O material deverá ser transportado para local conveniente e 
posteriormente retirado da obra como entulho pela empreiteira.  

b) Deverá ser retirado o gradil conforme projeto em anexo e posterior construção de muro. 
c) Deverá ser retirado madeiramento e telhamento conforme projeto em anexo do prédio de 

odontologia. 
d) Deverá ser demolida a alvenaria no corredor do administrativo para a instalação de uma 

porta conforme projeto, bem como abertura de um vão na sala de vacina para a instalação 
de uma porta. 
 

Deverá ser procedida, no prazo da execução da obra, periódica remoção de todo o entulho e 
detritos que venham a se acumular no terreno. 

 
2.0 - LOCAÇÃO DA OBRA: 

 
a) A locação da obra será de acordo com a planta baixa, considerada a disponibilidade do 

terreno condizente. 
b) Deverá ser feita aferição das dimensões dos alinhamentos dos ângulos e de quaisquer outras 

indicações constantes no projeto com as reais condições existentes no local. 
 

3.0 – FUNDAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE MURO EM BLOCO DE CONCRETO 
 
a) BROCAS  
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 Consiste na perfuração do terreno por meio de uma broca ou trado escavadeira até encontrar o 
subsolo firme. Em seguida, deverão ser preenchidos os furos com concreto bastante seco e 
lançado através de funil apropriado, de modo a impedir que, por meio de arqueamento que ele 
fique preso as paredes do furo. O adensamento do concreto deverá ser feito com socamento 
com vara. Todas as brocas deverão ser executadas com concreto de Fck20Mpa, com 
comprimento compatível às exigências do projeto, com profundidade mínima de 3,00 metros e 
diâmetro de 0,30cm. Com armadura mínima de espera na cabeça da broca, para a futura ligação 
com a viga baldrame, utilizar quatro barras de aço de 12,5mm e estribos 4,2mm a cada 0,15cm. 

b) VIGAS BALDRAME, executada em concreto estrutural, fck 20 Mpa.  
As valas medirão 0,20x0,30m, com fundo perfeitamente compactado. Com armaduras de quatro 
barras de aço de 10,0mm corridos e estribos de 5,0mm a cada 0,12cm. 

c) As formas do baldrame serão confeccionadas em tábuas de 0,30x2,50m e sarrafos de pinho com 
travessas perpendiculares e espaços de 0,40cm. 

d) O respaldo do baldrame será impermeabilizado com argamassa impermeável com aditivo 
hidrófugo e hidro-asfalto, a fim de ser evitada a penetração de umidade do solo, em 4 demãos 
cruzadas. 

 
4.0 – ALVENARIA (muro com h=2,05m): 

 
a) As alvenarias serão em bloco de concreto 14x19x39, assentados com uma argamassa mista 

traço 1:2:8 ( cim:cal:areia). 
b) As fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas. 
c) As amarrações nos cantos das paredes deverão ser feitos com pilares de amarração. 
d) A fim de prevenir dificuldades de limpeza ou danificar as peças, remover antes de seu 

endurecimento toda argamassa que venham a salpicar a superfície dos tijolos ou extravasar as 
juntas. 

e) O coroamento superior das alvenarias se dará através de uma cinta de amarração, executada 
em concreto armado fck 25 Mpa, medindo a largura da parede x 30 cm de altura, com 4 ferros 
12,5 mm e estribos de 5,0 mm cada 12 cm. 

f) Na circulação 1 duas portas serão trocadas de lugar, conforme projeto. 
 

5.0 - SUPRA ESTRUTURA será composta por: 
Pilares de amarração das alvenarias: medirão 20x15 cm, e serão executados em concreto armado 

fck 20 Mpa, com 4 ferros de 12,5 mm e estribos de 5,0 mm a cada 0,12 cm. O recobrimento da ferragem 
será de 2,00 cm. 
 
6.0 – COBERTURA (abrigo compressor e prédio odontologia): 

 
a) A execução da cobertura (madeiramento e fechamento) obedecerá aos desenhos fornecidos. 

 
b) A cobertura será executada com telhas cerâmica tipo romana, com inclinação mínima exigida 

e instalada sobre o vigamento de madeira. 
c) Todo o madeiramento do telhado, deverá receber tratamento anti- cupim. 
d) As calhas e rufos deverão ser em chapa de aço galvanizado. As calhas terão caimento mínimo 

de 3%, em direção aos tubos de queda pluvial. 
 
 

 
7.0 - RUFO: 
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Os rufos deverão ser em chapa de aço galvanizado. As calhas terão caimento mínimo de 3%, em 
direção aos tubos de queda pluvial. 

 
8.0 - ESQUADRIAS / FERRAGENS: 
Características de gradil e portão: 

Gradil e Portão perfilado trabalhado em ferro com porta cadeado seguindo as mesmas 
dimensões de gradil e portões existentes no local. 

A colocação e montagem de gradil e portão deverão ser feitas de modo a apresentarem um 
perfeito prumo, nível e esquadro. 

A porta que será instalada na sala de vacina deverá ser feita de ferro e será instalada uma grade 
do lado de fora sendo fechada com 2 cadeados com chave tetra. 

 
9.0 - REVESTIMENTO: 

Todas as alvenarias receberão chapisco, emboço e reboco. 
 

10.0 - PINTURA: 
 

a) Todas as alvenarias receberão pintura acrílica, em no mínimo duas demãos, sobre uma demão 
de fundo selador acrílico. 

b) As portas, gradis externos metálicos e rufos deverão receber esmalte, sobre uma demão de 
fundo selador acrílico. 
 

- Aplicar número de demãos necessário de tinta Esmalte Sintético. 
 

11.0 – INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 
 

Deverá ser instalada uma pia e um ralo na cozinha, além da troca das 4 caixas d´água. 
 
 

12.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA: 
A obra deverá ser entregue limpa e acabada, com as instalações em perfeito estado de uso e 

funcionamento. 
 
 
 
 
 
Potim, 22 de janeiro de 2019. 
 
 
 
 

 
_________________________________ 

Guilherme Santos Sampaio 
Arquiteto e Urbanista 

CAU A130732-0 
Divisão de Planejamento 
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