
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara 

 

Av. Central, 89 – Dom Pedro de Alcântara, RS – CEP 95.568-000 – Tel: (51) 3664.0011 – Fax: (51) 3664.0249 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

1. OBJETIVO 

  O presente documento tem por objetivo descrever os materiais, serviços e técnicas 

necessárias para a execução dos banheiros do cemitério municipal, do município de Dom Pedro 

de Alcântara, com a área construída de quatorze metros quadrados (14,00m²). 

 

 

2. GENERALIDADES 

  a) Os detalhes construtivos serão determinados pelo projeto executivo, sendo que 

eventuais modificações somente poderão ocorrer se houver prévia aprovação dos autores do 

projeto; 

  b) Se divergirem as dimensões escritas nos desenhos das obtidas em escala, 

prevalecerão sempre as primeiras, se divergir os desenhos e as especificações, prevalecerão 

sempre as últimas; 

  c) A execução dos serviços obedecerá às normas da ABNT e das concessionárias, 

aplicáveis a cada caso; 

  d) A execução dos serviços obedecerá às determinações do presente memorial e 

deverá ser realizada de acordo com o cronograma físico disposto no projeto; 

  e) Caberá a executante fornecer todos os equipamentos de segurança, 

ferramentas, maquinário e equipamento adequado a execução dos serviços; 

  f) Quaisquer dados a terceiros, decorrente da má execução dos serviços ou por 

quaisquer outros motivos, serão de total responsabilidade do executante; 

  g) É de responsabilidade do contratado providenciar a retirada periódica dos 

entulhos, além da limpeza regular do local da obra e os reparos imediatos necessários; 

  h) O contratado será responsável em manter todos os funcionários devidamente 

registrados e responsabilizar-se pelo pagamento dos salários, encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários. Fica vetada a subempreitada dos serviços; 

  i) A fiscalização não aceitará serviços que estejam em desacordo com as normas 

técnicas de construção civil; 

  j) Caberá a contratada providenciar a matrícula da obra junto ao INSS, placas 

necessárias e solicitar à Prefeitura Municipal a aprovação do projeto e a licença para construção; 

  l) Todos os operários envolvidos na obra, assim como técnicos e visitantes, deverão 

obrigatoriamente portar equipamento de segurança adequado (EPI) quando no interior do 

canteiro de obras 
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3.  FUNDAÇÕES: 
 
Serão executadas, fundações de sapata para atender nível determinados pelo projeto. 

 
4. ALVENARIA: 
 

Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x3, 9 cm e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira. 

Será feito uma impermeabilização na laje para proteger e garantir que a estrutura da laje não 

seja afetada pela ação da água, é um dos principais cuidados que se deve ter . Pois, se caso não 

tenha os cuidados adequados, pode ocasionar infiltração de água, corrosão da armadura 

utilizada no concreto armado, aparecimento de fungos, além de outros danos, como o 

comprometimento das instalações elétricas. Diretamente expostas as condições climáticas, as 

lajes precisam de um cuidado maior para evitar tais desconfortos. Caso contrário podem sofrer 

danos irreparáveis que podem reduzir a vida útil da edificação. Por isso a impermeabilização da 

laje é imprescindível. Isso porque, esse procedimento é responsável por proteger as estruturas 

dos danos temporais. E caso não sejam impermeabilizadas, podem apresentar trincas e 

rachaduras no decorrer do tempo, desvalorizando o imóvel. 

 

5. ESQUADRIAS: 
Sera colocada todas  as esquadrias com madeira da região.  

Para o pne será executado tudo conforme a norma 9050 de acessibilidade para maior conforto 
do usuário. 

 

6. CRUZ: 
Será executado fundações de sapata para atender nível, da base da cruz será de blocos de 
tijoleta de alicerce assentado com argamassa colante. 
Para a cruz sua estrutura será de madeira angelim ou equivalente da região. 
 
 

7.  SERVIÇOS FINAIS : 
 

No final de todos os serviços deverá ser procedida a limpeza final e remoção de todos os entulhos. 
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Dom Pedro de Alcântara, 18 de janeiro de 2023. 
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