
Memorial Descritivo 

 

Este memorial vai relatar os serviços que deverão ser executados na Câmara de 
Vereadores de Nonoai. 

Serviços: 

1) Recuperação das paredes com problemas de umidade/infiltração na parte inferior até 
uns 60cm do chão estes problemas estão localizados no setor da administração  e 
no plenário; 

2) Pintura de todas as paredes em alvenaria do setor administrativo e do plenário; 
3) Pintura externa das paredes frente para a rua José Luiz de Moura  e na lateral para a 

rua Pe. Manoel Gomes Gonzales; 
4) Fazer uma viga de concreto em cima do muro antes de colocar a cerca; 
5) Fazer uma cerca de ferro em tubo 20x20 com dois portões; 
6) Retirada da grama existente nos canteiros da lateral do prédio e neste local deverá 

ser colocada a brita na cor branca e sob ela em sombrite. 

1 – RECUPERAÇÃO PAREDES 

Para realizar o serviço de impermeabilização das paredes estas devem estar com a 
superfície limpa, isenta de qualquer tipo de poeira ou graxa, que impossibilite a ação do 
produto.  O produto a ser utilizado para impermeabilizar as paredes pode ser da sika ou 
similar, devendo ser aplicado em quantas de mão sejam necessárias e seguindo indicação 
do fabricante. No plenário é necessário a recuperação de uma parede com aparência de 
infiltração a uma altura aproximada de 2,10m do chão. 

2 – PINTURAS EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS  

Será realizada a pintura das paredes internas do setor administrativo e no plenário. E 
na área externa será feito a pintura das paredes com frente para a rua José Luiz de Moura e 
a com frente para a Pe. Manoel Gomes Gonzales. As paredes internas deverão receber um 
acabamento em tinta acrílica, antes de receberem a tinta elas deverão ser preparadas 
lixadas, e feito reparo se existir alguma fissura na parede, este reparo será feito com a 
massa apropriada. Todas as imperfeições e impurezas existentes nestas paredes deverão 
ser removidas para que a pintura seja feita. Deverá ser dada o numero de demãos que 
forem necessárias para que a pintura fique perfeita. No que se refere à cor a ser aplica a 
empresa deverá entrar em contato com o responsável da câmara de vereadores para ver a 
cor. 

3 – VIGAS DE CONCRETO 

 Deverá ser executada uma viga de concreto sobre o murro nas dimensões de 
(15x15) armada com 4 ferro de 5/16” e estribos de 4.2mm. 

 



 

4 – CERCA DE FERRO 

Será colocado uma cerca de ferro em tubo 20x20  na lateral com frente para a rua 
José Luiz de Moura  e na frente para a rua Pe. Manoel Gomes Gonzales a cerca vai ser 
executada até a saliência da parede ( parede do banheiro), a cerca deve ser fixada em cima 
do muro, serão utilizados chumbadores que serão fornecidos pelo fabricante e colocados 
nas distancias que o fabricante achar ser necessário desde que a cerca fique bem fixada, 
terão dois portões sendo que um será de correr e outro de abrir. A Cerca deverá estar com 
um fundo antioxidante e deverá estar pintada com a cor de preferência da câmara de 
vereadores. 

5 – Brita Branca 

 Nos canteiros existentes ao redor do prédio da Câmara de Vereadores, deverá ser 
feita a retirada da grama existente, e, no local após o nivelamento do terreno colocar um 
sombrite (tela) para depois ser colocada a brita branca. O sombrite é para evitar que com o 
passar do tempo e com a ação da água da chuva a brita vá saindo e se misturando a terra. 
Ao ser feito a retirada da grama e colocada a brita deverá ser refeita a caixa onde fica o 
registro de entrada de água na lateral do lado da rua Pe. Manoel Gomez Gonzales. 

 

Nonoai, 16 de março de 2012. 
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