
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA 

Rua Floriano Peixoto, 1000, Centro 

Fone: (67) 3445-1110 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Obra:...................... Reforma Capela Nossa Senhora Aparecida 

Proprietário:........... Município de Anaurilândia 

Local:..................... Rua Duque de Caxias, Quadra 98 – Centro – Anaurilândia 

Área:...................... 139,52 m2 

 

 O presente memorial tem por objetivo descrever a construção da Reforma da Capela 

Nossa Senhora Aparecida, localizada no Cemitério Municipal de Anaurilândia. O 

responsável por sua execução deverá apresentar projeto de execução e cópia da ART 

recolhida por profissional habilitado junto ao CREA-MS, antes de iniciar os serviços. Os 

projetos, bem como sua execução, deverão atender às seguintes exigências: 

 

1- SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

a) Placa da obra 

A placa da obra terá 3,00 m2 e será feita em chapa de aço galvanizado na proporção 1:2. 

 

b) Demolição 

Serão demolidos parte do revestimento cerâmico e parte da calçada localizados no acesso 

principal e parte da alvenaria localizada na entrada dos banheiros masculino e feminino, 

de acordo com projeto. Serão retiradas todas as esquadrias existentes e todo o rodapé 

existente. O entulho da demolição e as esquadrias serão colocados em lugar adequado. 

 

c) Retirada de cobertura 

Será retirada toda a cobertura incluindo telhas e trama de madeira existentes de acordo 

com projeto e será depositado em local adequado. 

 

 

2 – ALVENARIA 

 

Será construída uma parede interna curva localizada no salão, terá 15 cm de espessura e será 

de tijolos cerâmicos furados na horizontal executada de acordo com projeto. 

 

3 – ESQUADRIAS 

 

Serão colocadas novas esquadrias com tipo e dimensões especificadas em projeto. 

 

4 – COBERTURA 

 

A estrutura da cobertura (tesouras e trama) serão metálicas e o telhamento será em telha de 

aço galvanizado tipo trapezoidal espessura 0,5 mm com declividade de 8,06% e serão 

executados rufos de acordo com o projeto. 
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5 – INSTALAÇÕES 

 

5.1 – Instalações Elétricas 

Os eletrodutos serão do tipo flexível corrugado e instalados conforme normas técnicas. 

Qualquer modificação quer nos materiais, dimensões, etc. deverá ter a prévia autorização da 

concessionária local. 

 

5.2 – Instalações Hidrossanitárias 

As tubulações serão de PVC, soldável rígido de boa qualidade, nas dimensões e diâmetros 

especificados, instalados conforme normas técnicas. 

 

6 – METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

 

Serão instaladas barras de apoio localizadas nos banheiros masculino e feminino e também 

será instalado um bebedouro localizado de acordo com projeto. 

 

7 - REVESTIMENTOS 

 

7.1 – Revestimentos de Paredes 

A nova parede interna será chapiscada com colher de pedreiro em argamassa traço 1:3 com 

preparo em betoneira e posteriormente receberá reboco com colher de pedreiro em argamassa 

traço 1:2:8 com preparo em betoneira com espessura de 2 cm com execução de taliscas. 

 

7.2 – Revestimentos de Pisos 

Serão colocados em toda a estrutura novos pisos cerâmicos do tipo esmaltado nas dimensões 

45x45 cm assentados sobre o antigo piso cerâmico, e serão feitas rampas na parte da calçada 

com suas devidas inclinações executadas rigorosamente de acordo com projeto. Serão 

colocadas soleiras em mármore nas portas e nas janelas indicadas no projeto. 

 

8 – PINTURA 

 

8.1 – Paredes Internas e Externas 

Todas as paredes internas e externas receberão aplicação e lixamento de massa látex e fundo 

selador acrílico. Todas as paredes internas serão pintadas com duas demãos de tinta látex 

PVA. O barrado das paredes externas receberá duas demãos de pintura a óleo e será feito de 

acordo com padrão da prefeitura. O restante das paredes externas receberá duas demãos de 

tinta látex acrílica. 

 

8.2 – Tetos 

Todo o teto receberá aplicação e lixamento de massa látex e fundo selador acrílico, e será 

pintado com duas demãos de tinta látex PVA. 

 

8.3 – Esquadrias 

Todas as esquadrias receberão duas demãos de pintura esmalte alto brilho. 
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9 – Serviços complementares 

A obra deverá ser entregue totalmente limpa e livre de entulhos. 

 

Anaurilândia/MS, 20 de março de 2020 

 

 

 

 

 
--------------------------------------------------                                 -------------------------------------------------- 

        Golam Pereyra       Edson Stefano Takazono 

                     Engenheiro Civil           Prefeito Municipal 

                    CREA/MS 18718                Município de Anaurilândia/MS 

 


