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                                                         MEMORIAL DESCRITIVO 

 

MEMORIAL DESCRITIVO da USF - Unidade de Saúde da Família , na Rua Porto Alegre esquina 

com a Rua Delvirge Giova, Área Institucional IV, no Residencial Jardim das Acácias, em Itajobi - SP. 

 

 

Proprietário -  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI - SP.     

                       GILBERTO ROZA 

 
 

01  -  TERRAPLENAGEM.........................................................................:  o  terreno foi nivelado de 

         acordo com a necessidade,, para a devida implantação da construção, conforme níveis do projeto. 

02  -  FUNDAÇÕES......................................................................................: em alvenaria de tijolos 

         assentes  com  argamassa de cal e areia no traço 1:4, pousadas sobre vigas baldrames, sobre 

          brocas (na profundidade de acordo com a sondagem feita em loco) em valas devidamente 

         apiloadas cuja profundidade nunca será inferior a 0,80m, a contar do perfil natural do terreno. 

03  -  ELEVAÇÕES........................................................................................: em alvenaria de bloco cerâmico 14cm 

         assentes com a argamassa acima, serão executadas com as dimensões e alinhamentos constantes 

         do projeto. As fiadas serão em niveladas, alinhadas e prumadas. Os cantos e ligações das paredes 

         deverão ficar bem amarradas e as juntas serão contrafiadas no sentido vertical. 

04  -  PISOS.....................................................................................................: cerâmico PI5 resistência química A  

          com argamassa colante industrializada. 

05  -  FÔRRO...................................................................................................:  Laje pré moldada de acordo com as  

          Especificações e normas do fabricante. 

06  -  COBERTURA......................................................................................:  cobertura de telha de 

          barro barro tipo portuguesa com estrutura de madeira. 

07  -  REVESTIMENTO...............................................................................: azulejo até o teto nos  

         bainheiros, sala de curativo, procedimento, vacina, enfermaria, expurgo, esterilização, copa/cozinha, serviços,  

         sobre a bancada da odontologia e lavatório do consultório médico, circulação e recepção revestidos com azulejo  

         decorado com altura de 1,50m, pastilha 5x5 no volume frontal dos banheiros e balcão de atendimento e demais 

         paredes serão com argamassa de cal  e areia  no traço 1:4, revestimento externo com grafiato ( Textura).  

08  -  ESQUADRIAS......................................................................................: em vidro temperado de 6mm  e a  

          porta internas de madeira. 

09  -  PINTURA..............................................................................................: com tinta impermeável as paredes  

         da circulação interna do prédio, as demais tinta látex lavável interna e externa, tinta esmalte nas esquadrias  

         de ferro e as portas de madeiras, parede externas com pintura em grafiato. 

10  -  INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E ELÉTRICA..................................: executadas de 

         conformidade  com  as normas técnicas vigentes tendo em vista as exigências particulares da 

         Prefeitura e Cia Concessionária, caixas de inspeção, poste de entrada, caixa de relógio, etc. 

11  -  CALHAS E CONDUTÔRES..............................................................: de  chapa  galvanizadas,       

          sendo  os condutores em numero suficientes para o perfeito escoamento das águas pluviais. 
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