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MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO 

AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

MEMORIAL DESCRITIVO - MATERIAIS  

 

Este memorial descritivo se refere à AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO, situada na Praça Carlos Chagas, S/N, Município de Coronel 

Pacheco – MG. 

1) No salão construído nos fundos do prédio existente da Câmara 

Municipal:  

1.1) Cobertura em estrutura metálica com pintura anticorrosiva, com 

telhas galvanizadas tipo colonial pintadas com tinta marrom. 

1.2) No interior do salão e banheiro feminino acessível: revestimento 

com chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, revestimento de paredes em 

camada única 1:3, cimento e areia e revestimento cerâmico de dimensões 25x35 

cm (banheiro). 

1.3) Instalação elétrica: tomadas e interruptores plásticos. Luminárias 

tubulares continuas para lâmpada fluorescente 1 x 32 w. Arandelas tartarugas ovais 

23cm em alumínio com lâmpadas fluorescentes compactas 60w meia cana brancas 

10x23x7cm. 

1.4) Instalação hidro sanitária: vaso sanitário louça branca com caixa 

acoplada, lavatório médio louça branca sem coluna, com torneira cromada. Caixa 

d'água de polietileno com tampa 500 l. Acessórios: papeleira metálica cromada, 

porta papel toalha 2 ou 3 dobras em plástico mix, porta sabão líquido, plástico mix, 

branco. 

1.5) As janelas de correr em alumínio com vidro liso incolor. As porta 

de abrir em madeira de lei prancheta com ferragens em ferro latonado. A porta de 

correr em madeira maciça regional 1a, com vidro liso incolor. Portões de tubo de 

ferro. Peitoril de granito cinza andorinha e = 2 cm e soleira de granito cinza 

andorinha e = 2 cm  

1.6) No interior do salão e banheiro feminino acessível: piso cerâmico 

PEI-5 liso 30 x 30 cm. Na rampa de acesso e na circulação: piso cerâmico PEI-5 

antiderrapante. 

1.7) As paredes receberão pintura acrílica, 2 demãos com massa 

corrida PVA, sobre fundo selador. As esquadrias em madeira receberão verniz 
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sintético brilhante, 2 demãos e as esquadrias de ferro pintura óleo ou esmalte, 2 

demãos. 

1.8) No salão, forro em PVC branco de l = 10 cm. 

 

2) No prédio existente: 

2.1) Na mudança no posicionamento da porta do banheiro existente no 

prédio: reaproveitamento da porta. Fechamento com alvenaria de tijolo cerâmico 

furado e = 15 cm, revestidos com chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, 

revestimento de paredes em camada única 1:3, cimento e areia e revestimento 

cerâmico de dimensões 25x35 cm. Pintura em verniz sintético brilhante, 2 demãos. 

 

3) Muro divisório:  pintura acrílica, 2 demãos com massa corrida PVA, 

sobre fundo selador. 

 

4) Acessibilidade: No banheiro feminino acessível serão colocadas barras 

de apoio aço inox l = 0,90 cm no vaso sanitário e barras de apoio aço inox l = 0,80 

cm no lavatório. Na escada de acesso ao prédio da Câmara e na rampa lateral 

serão fixados corrimãos simples em tubo de aço inox d = 1 1/2". 

 

Coronel Pacheco, maio de 2016. 

  
 
 

Marilene Barbosa Ferreira  
Engenheira Civil – CREA MG 49.819/D 

  

 

 


