
 

 

 
 
 
 
 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 

OBRA: Reforma Ginásio Lourenço Dall’olivo 

PROPRIETÁRIO: Município de Tapejara 

LOCAL: Rua Osório da Silveira esq. Rua Isaco Calegari 

 

1. Características da Obra 

Trata-se do projeto de reforma do Ginásio Lourenço Dall’olivo: 

- Os banheiros, tanto o masculino, quanto feminino receberão adaptação para Portadores de 

Necessidades Especiais (PNE). 

 

2.1. Verificação do projeto 

Compete a firma construtora, fazer um completo estudo do projeto e especificações fornecidas, que 

ao fornecer a proposta aceitará as determinações do mesmo.   

Sempre que for realizada alguma etapa na obra, a empresa deverá se dirigir à Fiscalização da 

Prefeitura Municipal de Tapejara para que esta oriente à execução. 

Caso a mesma constate qualquer discrepância, omissões, contrariedades às normas técnicas, 

regulamentos ou leis em vigor, deverá fazer imediata comunicação por escrito ao Departamento de 

Engenharia da Prefeitura Municipal de Tapejara. 
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2.2. Precedência de dados ou interpretações 

Em caso de divergência entre cotas de desenho e suas dimensões medidas em escalas, 

prevalecerão sempre às primeiras. 

 

2.3. Fiscalização da obra 

A obra será fiscalizada e orientada pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 

Tapejara. Para que os trabalhos sejam desenvolvidos de maneira satisfatória, a empresa deve sempre 

comunicar as etapas a serem iniciadas para que se avalie o procedimento a ser adotado e também algum 

detalhe construtivo que possa ter passado despercebido. 

Qualquer serviço nesta obra deve ter orientação da Fiscalização do Departamento de Engenharia da 

Prefeitura Municipal de Tapejara, e os serviços que não estiverem de acordo com a boa técnica e ou 

materiais especificados neste memorial, não serão aceitos, devendo a Firma executora, providenciar sob sua 

responsabilidade a substituição do serviço e do material. 

2.4. Segurança do trabalho 

Será obrigatório o uso, no canteiro de obras, de calçado apropriado ao risco ambiental (botinas com 

solado resistente, botas de borracha de cano longo etc.), bem como o uso de proteção ocular adequada ao 

tipo de serviço. Os trabalhos que exijam proteção das mãos devem ser realizados com luvas de segurança de 

material adequado ao tipo de serviço. Será obrigatória a utilização de protetores respiratórios nos trabalhos 

que houver liberação de poeiras, e de capacete em todo o canteiro de obras. 

No caso de serviços realizados acima do nível do terreno, as proteções deverão seguir as recomendações da 

NR-18. 

 

3. Projetos Executivos 

3.1. Projeto Arquitetônico  

O projeto arquitetônico e detalhes serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Tapejara, sendo 

composto de pranchas e este memorial que o descreve. 

 

4. Reforma dos Banheiros Masculino e Feminino 

4.1. Paredes 

Os banheiros, tanto o masculino, receberão adaptação para Portadores de Necessidades Especiais 
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(PNE). 

As paredes dos banheiros, tanto masculino quanto feminino, serão executadas com divisórias cegas, 

do tipo mso/comeia, espessura 35mm, com montantes de aço galvanizado pintado e altura de 2,40m. 

 

4.2. Portas 

As portas existentes na entrada dos banheiros e vestiários, serão substituídas por porta de madeira 

semi-ocas de largura maior, para que fiquem com vão livre de passagem de 90cm. As portas dos gabinetes 

sanitário para PNEs também receberão portas de madeira semi-ocas de 0,90x2,10m.  

As portas do demais gabinetes sanitários receberão portas de madeira semi-ocas de 0,70x2,10m. 

As portas dos espaços destinados a chuveiros serão de alumínio de abrir, do tipo veneziana, devendo 

possuir vão livre de passagem de 0,90m para PNEs e 0,70m para o demais espaços. 

 

4.3. Demais Equipamentos 

Os aparelhos a serem instalados serão os seguintes: 

Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização das portas. 

Espelho liso, acabamento lapidado, e=5 mm, colado sobre revestimento, nas dimensões de 0,60 cm x 

0,80 cm. 

Barra de apoio reta em tubo liso de aço inox ø 1 1/4’”, com 80cm, chumbada na parede com arremate 

de acabamento; 

Barras de apoio para chuveiro, em tubo liso de aço inox ø3cm, comprimentos variados, para fixação 

conforme indicação da NBR 9050. 

Banco articulado para banho, em aço inox polido, 70x45cm. 

 

 

13. Limpeza da obra 

A empresa contratada será responsável pela retirada permanente de entulho gerado pela obra. 

A limpeza da obra deverá ser executada com produtos e técnicas específicos para cada ítem da obra, 

mantendo o padrão de acabamento, sendo que a mesma deverá ser entregue limpa e pronta para o uso. 

 

14. Conclusão da Obra 
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A conclusão da obra se dará quando a Empresa construtora tiver realizado todos os serviços 

indicados por este memorial, demais projetos e memoriais.   

 

____________________________ 

Geisson Brusso 

Arquiteto e Urbanista CAU/RS A70225-0 

 

______________________ 

Evanir Wolff 

Prefeito Municipal 

 

Tapejara, Março de 2022. 


