
 
MEMORIAL DESCRITIVO UBS 

 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal De Liberato Salzano 

ENDEREÇO: Rua Ecelino Florêncio Zottis  

OBJETO: Reforma, ampliação e modernização do edifício do posto de saúde de Liberato 

Salzano 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente memorial descritivo trata do projeto de reforma e ampliação da área do 

Posto de Saúde de Liberato Salzano.  

 

1 – SERVIÇOS INICIAIS  

A edificação existente já conta com instalações elétricas e hidráulicas que serão 

utilizadas para a execução dos serviços. Deverá ser instalada uma Placa de Obra em local de boa 

visibilidade, pintada e fixada em estrutura de madeira, nas dimensões 2,40x1,20m, conforme 

modelo que será fornecido pela Contratante. 

A locação da área ampliada será feita a partir de cotas estabelecidas no projeto. A 

empresa executora deverá manter profissional Mestre de obra com permanência em tempo 

integral no canteiro de obra, também dispor de Engenheiro Civil ou Arquiteto, Responsável 

Técnico pela execução da obra, em permanente acompanhamento da mesma. 

As demolições de componentes, principalmente, elementos de vedação vertical, devem 

ser cuidadosamente feitas, após consulta ao projeto existente. A demolição de vedações deve 

levar em consideração o projeto estrutural, evitando-se danos e comprometimento da 

estrutura. Todos os entulhos gerados pelas remoções deverão ser removidos e destinados de 

maneira correta. 

 

a) Demolição: 

As paredes externas a serem demolidas para colocação de aberturas são de alvenaria 

maciça, enquanto a alvenaria interna é de tijolo seis furos. As paredes onde ocorrerem a 

demolição, conforme posição e dimensão especificada nas plantas, deverão ser requadradas 

com argamassa e posteriormente receber acabamento semelhante as demais paredes, ou 

conforme indicado.  

b) Remoção de cerâmica: 

1 – Piso:  

A cerâmica existente no piso dos sanitários, sala de espera especialidades, sala de coleta, 

recepção e arquivo, ante câmara, laboratório e calçadas externas, deverão ser removidas. 



 
Posteriormente será instalado um piso porcelanato (com acabamento antiderrapante na parte 

externa), e um piso vinílico, com características iguais ao existente na parte da recepção 

especialidades aonde possui piso cerâmico.  

Imagem 01 – Remoção de cerâmica e execução de piso porcelanato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Imagem 02 – Remoção de cerâmica e instalação de vinílico.  

 

c) Remoção piso vinílico 

O piso vinílico existente nos sanitários, copa e lavanderia.  

Imagem 03 – Copa, remoção de piso vinílico e execução de porcelanato. 

 



 
d) Remoção piso tátil: 

Será removido o piso tátil e executado vinílico, com características iguais ao existente na 

edificação. 

Imagem 04 – Piso tátil a ser removido: 

 

 

 

 

 



 
e) Remoção de forro: 

Será removido o forro de PVC na área que será ampliada na recepção.  

Nos locais onde haverá remoção do forro um novo forro será instalado, em gesso. 

 

Piso Existente 

Todo o trabalho de quebra e construção de paredes deverá ser feito com extremo cuidado 

para não danificar o piso vinílico existente. Durante toda obra, o piso deverá ser protegido com 

lonas e papelão para que não haja cortes ou manchas no mesmo. 

Será feita uma inspeção antes do início da obra para verificar o estado do acabamento em 

cada ambiente, e os pisos que tenham sido danificados por falta de cuidado durante as obras, 

ou porque a execução não cumpriu a determinação de protegê-lo adequadamente, serão 

cobrados da empresa executora.   

2 – Parede: 

Todas as paredes internas da edificação que possuírem cerâmica, a mesma será 

removida. Após a remoção, será aplicada massa niveladora sobre a superfície para a sua 

regularização, e posteriormente será pintada. Nos sanitários e vestiários será refeita a aplicação 

do revestimento cerâmico do piso ao teto, na copa e lavanderia será executada do piso até a 

altura 1,50 metros.  

 



 
Imagem 05 – Cerâmica a ser removida, posterior aplicação de massa niveladora para igualar a 

parte sem revestimento, e pintura.   

 

Imagem 06 – Cerâmica a ser removida, e posterior execução de revestimento cerâmico até o 

teto.  

 



 
 

2 – REFORMA 

Para adequar a planta da edificação, após a demolição e abertura de vãos de algumas outras, 

serão construídas novas paredes, conforme estabelecido na planta de construção e demolição.  

De modo geral, o fechamento dos vãos será executado com tijolo seis furos, mantendo o 

padrão das paredes já existentes. Nos locais em que serão construídas novas estruturas, as 

mesmas serão executadas com gesso acartonado, com duas faces simples e estrutura metálica 

de guias duplas.  

3 – ALTERAÇÕES NA FACHADA 

 Primeiro será feita a remoção da cobertura existente sobre o elevado da caixa d´água, 

posteriormente será executado um aumento de 80 cm na altura da platibanda, e cinta de 

amarração de 15 x 20 cm, totalizando um aumento de 1 m, o novo telhado ficara embutido na 

platibanda. Serão executadas capa de muro, algeroz e calha.  

 Na fachada frontal, tendo início no alinhamento externo da parede esquerda e se 

estendendo até o encontro com a ampliação da recepção principal, será executada uma laje 

com tavelas e vigotas, com capa de concreto de 5 cm, a mesma terá a largura de 1,20 m (sentido 

das vigotas) e comprimento de 22,50 m. Serão executadas cinco sapatas de 50x50x50 cm, e 

cinco pilares de 20x20 cm, cinco vigas que irão da extremidade superior do pilar até a viga de 

amarração já existente na edificação, também será executada a viga superior interligando os 

pilares e terminando no encontro com a viga da ampliação da recepção principal. A ferragem 

das sapatas será em ferro 10 mm, os pilares e vigas deverão ser executados com 4 barras de 

ferro 10 mm, estribos de ferro 5 mm a cada 15 cm. As vigotas serão apoiadas na viga de 

amarração já existente da edificação e na viga superior a ser executada. Concreto com fck 25 

MPA.  

 Sobre a viga superior que interliga os pilares, será executada uma platibanda com altura 

de 80 cm, em tijolo cerâmico furado, assentado de cutelo, com ressalte de 5 cm passando da 

face externa da viga, a alvenaria deve ser chapiscada e rebocada em ambas as faces, na face 

externa e interna deve ser aplicada uma demão de selador, na face externa será aplicada 

textura, e duas demão de pintura.   

 

 



 
 

4 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Serão instalados novos pontos de água e esgoto em pontos específicos da edificação, de 

acordo com o projeto. Quando for possível, será feita uma ligação com tubulações já existentes 

nas proximidades. Serão executadas quatro novas instalações sanitárias, que serão ligadas a um 

novo sistema de tratamento de esgoto.  

A tubulação de água deverá descer a partir do forro da edificação, rasgar a parede e ser 

instalada nos locais especificados em plantas.  

Todos os vasos sanitários existentes e cubas dos banheiros serão substituídos por vasos de 

caixa acoplada com duplo acionamento (3l e 6l), as pias serão em mármore com cuba oval 

embutida e torneira metálica automática temporizada. Segue imagem para referência: 

 

 

 

 

5 – INSTALAÇÕES ELETRICAS 

Conforme indicado em planta, serão executados novos pontos de iluminação e tomadas. 

Fiação será conectada a fiação já existente no forro. O circuito de iluminação contará com fios 

de cobre, seção 1,5mm² e o circuito de tomadas serão com fios de cobre seção 2,5mm².  

Em todos os cômodos onde existem extensões externas de pontos na parede, através de 

canaletas, as mesmas deverão ser removidas e instaladas embutidas nas paredes.  



 
Os pontos de interruptores e tomadas existentes, em padrão antigo de ligação deverão ser 

substituídos por tomadas com o novo padrão e o acabamento da placa substituído por modelos 

com acabamento na cor branca.  

Conforme indicado em projeto elétrico as luminárias existentes serão substituídas por 

luminárias do tipo plafon, quadradas de 40x40cm, de sobrepor, conforme indicado na imagem 

abaixo. Nos demais ambientes que não estão indicados no projeto, serão mantidas as luminárias 

existentes ou instaladas as luminárias retiradas dos demais ambientes da edificação. 

 

Nos sanitários que não possuírem aberturas, serão instalados exaustores para ventilação 

forçada.  

                                   

6 – ACABAMENTO 

6.1 – PISO 

O piso vinílico a ser instalado deverá ter tom acinzentado, o mais semelhante possível 

do piso existente no local.  

O porcelanato deverá ter dimensões de placas de 60 x 60cm, acabamento acetinado, 

incluindo rodapé de 7cm, com placa de mesmo acabamento e dimensões. A cor deverá ser 

acinzentada e padrão liso (sem desenhos ou formatos geométricos). 

O porcelanato externo deve possuir textura antiderrapante.  

Nos locais onde serão instalados os rodapés cerâmicos, a parede deverá ser “quebrada” 

até a espessura que permita que a cerâmica seja embutida na parede, de maneira a não produzir 

ressaltos. 

O paver do estacionamento será em bloco de 16 faces com espessura de 6 cm, 

executado sobre base de pó de brita e rejuntado com areia fina, o mesmo deve ser compactado 

com o uso de placa vibratória, no contorno da pavimentação em paver deve ser executado meio 

fio em concreto moldado no local de 10 cm de espessura.  



 
6.2 – FORRO 

Na área a ser ampliada da Recepção será executado forro de gesso, em placas, recebera 

pintura com duas demãos de tina acrílica.  

 

Na parte indicada entre os acessos da recepção pacientes e recepção odonto será executado 

forro em PVC, a estrutura de fixação será em madeira.  

 

 



 
6.3 - PAREDES INTERNAS 

Algumas paredes cerâmicas receberão cobrimento de massa acrílica e posteriormente serão 

pintadas. Nesses casos, primeira deverá ser feito o nivelamento das juntas para somente depois 

aplicar a massa sobre toda a superfície. Os locais são: paredes do corredor de acesso 

administrativo, salas adm, antiga sala de urgência e emergência, sala fisioterapia, sala reuniões, 

posto de triagem, sala de atendimento psicológico, parede que foi fechada de acesso a rampa. 

A parte interna da rampa de acesso que liga os dois prédios deve ser pintada, aonde houver 

bolhas na pintura as mesmas devem ser removidas e a superfície corrigida antes de repintar. 

Nos sanitários após a remoção da cerâmica existente, será executado um novo revestimento 

com placas de 30x45cm, na cor branca sem detalhes, na copa a cerâmica será executada até 

1,50 m de altura.  

6.4 –PAREDES EXTERNAS  

Externamente todo o prédio será pintando com o mesmo padrão de cores da área 

interna, e receberá duas demãos de tinta acrílica. As ampliações receberão aplicação de textura, 

conforme o padrão da edificação já existente.  

7 – ESQUADRIAS  

Serão instaladas novas portas e janelas, conforme indicado no projeto. Todas as 

esquadrias deverão manter o padrão de acabamento na cor branca.  

7.1 – Janelas: 

JANELAS 

Dimensões Localização Especificações 

150x100 Copa 

Correr lateral, duas 
folhas moveis, vidro 
temperado incolor, 8 
mm, perfil em aluminio 
branco 

150x100 Sala adm 01 

Correr lateral, duas 
folhas moveis, vidro 
temperado incolor, 8 
mm, perfil em aluminio 
branco 

50x50 
Sanitário 
Funcionarios 

Maximo-ar, vidro 
temperado incolor, 8 
mm, perfil em aluminio 
branco 

185x115 Farmácia 

Correr lateral, três folhas 
moveis, vidro temperado 
incolor, 8 mm, perfil em 
aluminio branco 

 

 



 
7.2 – Portas: 

PORTAS 

Dimensões Localização Especificações 

120x220 Acesso Adm 

Abrir, direita, uma folha, 
vidro temperado incolor, 
10 mm, perfil em 
aluminio branco, 
puxador H 

90x210 
Acesso 

Recepção 
Vacinas 

Abrir, direita, uma folha, 
vidro temperado incolor, 
10 mm, perfil em 
aluminio branco, 
puxador H 

250x210 
Acesso 

Recepção 
Pacientes 

Correr, duas folhas, trilho 
embutido, vidro 
temperado incolor, 10 
mm, perfil em aluminio 
branco, puxadores H 

80x210 Internas 

Abrir, lisa semi oca, 
maçaneta tipo alavanca, 
ferragens e fechadura 
metalica 

160x210 Internas 
Vai e vem, duas folhas de 
80x210 com abertura 
central 

 

8 – PADRÃO DE ACABAMENTO 

As cores a serem utilizadas na estrutura da edificação serão as seguintes: 

a) Esquadrias: branco absoluto; 

b) Paredes: cor boneco de neve (catálogo Suvinil) ou mesma referência de outra marca. 

c) Porcelanato piso: tom cinza claro, liso (sem desenhos ou formatos geométricos) com 

acabamento acetinado. 

Será executada a pintura do acesso ao hospital que é em concreto bruto com tinta de piso na 

cor cinza, será feita a demarcação das vagas em frente a UBS e a pintura da sinalização da vaga 

de cadeirante e idoso. 

9 – MURO DE CONTENÇÃO 

Conforme indicado em projeto, será executado muro de contenção para criação de duas 

vagas de estacionamento na fachada direita de quem de frente olhar a edificação. O mesmo 

terá uma de suas faces com 5 metros e a outra com 5,20 metros de comprimento, e altura de 1 

metro. Será executado um lastro de brita e concreto magro para fundo de viga baldrame, a 

baldrame será de 20 x 30 cm com quatro barras de ferro 8 mm e estribos em ferro 5 mm a cada 

15 cm, sobre a viga será executada fiada de tijolos maciço com espessura de 20cm. Ao final da 

alvenaria será executada uma veja de amarração de 20 x 20cm. No lado interno do muro, que 



 
ficara em contato com o solo devera ser executado reboco com aditivos impermeabilizantes e 

posteriormente deve ser colocada uma lona em toda sua extensão entre o muro e o solo. A face 

do muro que ficara visível devera receber chapisco, emboço, reboco e pintura, a viga de 

amarração deverá ser requadrada.  

 

Após a execução de todos os serviços a CONTRATADA deverá manter o local limpo e 

organizado, de forma a entregar a estrutura livre de entulhos, restos de materiais ou sujeira.  

 

NOTA: Todo e qualquer serviço deverá ser executado conforme projeto e memorial, não sendo 

permitidas alterações sem autorização escrita do responsável técnico, sob pena do proprietário 

ou construtor arcarem com as responsabilidades pelo que vier a ocorrer. 

 

 10 – TELHADO 

Será removida a cobertura existente do elevado da caixa d’agua, e executada em tijolo 

furado uma platibanda de 30 cm de altura e uma viga de amarração de 20 cm de altura, o novo 

telhado a ser executado ficara embutido, o mesmo será executado em tesouras simples e trama 

em madeira, que devem receber proteção anticupim, a cobertura será em telha ondulada de 

fibrocimento 6 mm. Deve ser instaladas capas de muro calhas e algeroz.  

 
 

 

 

 



 
 

No acesso lateral direito, será executada estrutura metálica, e coberta com telha de 

aluzinco com espessura de 0,50 mm de 12 metros de comprimento por 5 metros de largura. 

 

Imagem do local aonde será executada a cobertura metálica: 

 
Imagem ilustrativa da cobertura metálica a ser executada: 

 
 

 

 

 



 
 Na parte do coberto que ficara embutida na platibanda da fachada frontal será 

executada, calha, capa de muro e algeroz. As tesouras e o ripamento serão em madeira, com 

proteção anticupim, e a telha será em fibrocimento 6 mm.  

 

 

 

 

Liberato Salzano, junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

MARIANA CARDOZO 

Engenheira Civil CREA/RS 225491 

 

___________________________________ 

JULIANE PENSIN 

Prefeita Municipal de Liberato Salzano 


