
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

  FECHAMENTO DO SAGUÃO – Prefeitura Municipal. 

Rua Ervino Petry-Lagoa dos Três Cantos/RS. 

 

Este memorial tem por objetivo nortear os trabalhos de FECHAMENTO DO SAGUÃO do 

prédio da prefeitura municipal. 

O piso existente deverá ser cortado, para fazer o concreto ciclópico aonde teremos 

paredes de alvenaria, ou meia parede. 

O piso deverá ser regularizado com concreto para atingir o nível existente das lajes de 

pedra e deverá ter uma camada de concreto de 3 cm no mínimo acima deste, as pedras soltas 

deverão ser retiradas deverá ser executado ranhuras ou a retirada das mesmas para que o 

concreto possa aderir. 

As alvenarias deverão seguir as alturas de projeto. As alvenarias deverão ser rebocadas, 

devidamente lixadas e pintadas, seguindo os passo, conforme consta no orçamento. 

Teremos divisórias de gesso acartonado, que deverão ser devidamente lixadas com 

massa látex e pintadas. conforme consta no orçamento. 

O forro será em gesso acartonado, com negativos e com  luminárias embutidas e 

algumas dicróicas de acordo com projeto, teremos também 8 tomadas em cada sala, algumas 

na alvenaria e outras nas divisórias de gesso. 

As aberturas serão de vidro temperado laminado de 10 mm, na cor fumê, com perfis de 

sustentação, e com um perfil superior mais largo preso ao forro ou viga para poder esconder o 

forro de gesso interno no mínimo de 10 cm, tendo as esquadrias dimensões e formas de abrir 

de acordo com o projeto. 

Das portas do saguão fechado até o passeio público da Rua Ervino Petry teremos uma 

rampa leve e o preenchimento com concreto da parte mais baixa. (contrapiso alisado). 

 

1) Fundação: 

Serão executadas as valas de fundação de 0,40 x 0,30 pelo comprimento, para 

receber o concreto ciclópico, e será escavado manualmente. 

2) Alvenaria: 

Será executada uma alvenaria de tijolos furados de acordo com o projeto e o 

encunhamento de tijolos maciços entre alvenaria e viga ou laje. Teremos também 

um floreiro em alvenaria. 

 

3) Revestimentos: 

Será executado um contrapiso, para receber um revestimento em porcelanato. 

Teremos também o reboco das paredes, com chapisco e massa única e massa latex. O 

forro (laje) receberá revestimento de gesso. O forro será de gesso acartonado com 



negativos. As divisórias serão de gesso acartonado. Teremos também pingadeiras em 

granito as quais deverão seguir a mesma cor das já existentes na edificação. O floreiro 

deverá ser impermeabilizado internamente.  

4) Pintura: 

Será aplicado o selador, após, será executada a pintura com tinta acrílica sobre as 

paredes e gesso, após a aplicação da massa látex, após serem lixadas e a superfície 

preparada. 

 

5) Instalações Elétricas: 

Teremos luminárias para embutir  e algumas dicroicas para embutir no gesso e oito 

pontos de tomadas em cada sala, bem como interruptores para acionar as 

luminárias. Convém ressaltar que as luminárias deverão ter a aprovação da 

administração. 

 

 

Lagoa dos Três Cantos, 28 de Abril de 2022. 

 

 

 

Sergio Antonio Lasch         Andréa Rejane Kayser 

Prefeito Municipal   Engenheira Civil 

 

 

 


