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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO P.S. CENTRAL DE CUBATÃO 

 

 

OBJETIVO: TRATA O PRESENTE MEMORIAL DA DEFINIÇÃO DE SERVIÇOS A 

SEREM EXECUTADOS NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO P.S. CENTRAL DE 

CUBATÃO BEM COMO, ESTABELECER NORMAS PARA EXECUÇÃO DOS 

MESMOS. 

 

O Pronto Socorro central será ampliado mediante construção de 

segundo pavimento sendo responsabilidade do contratado a verificação 

da capacidade de suporte da estrutura existente, e execução da obra de 

acordo com a melhor técnica e garantia final dos serviços executados. 

Para acesso ao nível superior do PS será proposta a execução de 

uma escada ligando o pavimento térreo ao superior, além da instalação 

de um elevador para uso de pessoas portadoras de necessidades 

especiais interligando os dois pavimentos. 

Além da ampliação deverá ser efetuada a substituição do piso do 

andar térreo por piso vinílico tipo Paviflex ou similar. 

O pavimento superior terá na composição de seu layout os espaços 

listados a seguir: 

 Sala de adm. da Alpha para 8 pessoas com 1 banheiro; 

 Sala de adm. DAHUE para 6 pessoas com 1 banheiro; 

 Sala para diretora do DAHUE; 

 Copa para equipe do administrativo; 

 Sala de faturamento para 3 pessoas; 

 Sala de descompressão de funcionários; 

 Vestiário masculino com 3 WCs e 2 chuveiros; 

 Vestiário feminino com 3 WCs e 2 chuveiros; 

 Refeitório para funcionários com capacidade mínima de 15 pessoas; 

 Sala de enfermeiras de CCIH com capacidade mínima para 2 

pessoas; 

 Sala de regulação para 8 pessoas; 

 

Em relação ao método construtivo e materiais empregados na execução 

da obra: 
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 Estrutura 

Visando diminuir ao máximo a sobrecarga, manter a estabilidade 

e a segurança da estrutura já existente, o método construtivo 

empregado deverá ser o da alvenaria estrutural utilizando bloco 

cerâmico, tendo em sua execução todos os cuidados especiais, 

para garantir a perfeita uniformidade da resistência de estrutura 

bem como a integridade da estrutura existente. 

 

 Fechamento de vãos 

A própria estrutura funcionará também como fechamento dos 

vãos externos, devendo ser executada de forma a garantir a 

máxima redução de ruídos e resistência à intempéries. 

 

 Cobertura 

A Cobertura da edificação deverá ser executada através de 

estrutura de madeira, coberta com telha de fibrocimento, incluindo 

a reutilização de parte das telhas existentes hoje no local.  

 

 Revestimentos 

O revestimento externo deverá ser em cerâmica de primeira 

qualidade com cores e dimensões a serem definidas em conjunto 

com a Secretaria de Saúde, respeitando a compatibilidade com o 

acabamento existente na edificação atual; 

Salas administrativas e salas de descanso deverão terão ter suas 

paredes acabadas em gesso, banheiros, copa e áreas molhadas 

deverão terão ter suas paredes revestidas em cerâmica de primeira 

qualidade com cores e dimensões a serem definidas em conjunto 

com a Secretaria de Saúde, o piso devera ser executado com 

porcelanato de primeira qualidade com cores e dimensões a serem 

definidas em conjunto com a Secretaria de Saúde. 

 

 Esquadrias 

Deverão ser preferencialmente em alumínio e vidro devendo ser 

colocadas venezianas nas salas onde houver necessidade a ser 

definida pela Secretaria de Saúde. 
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 Divisórias 

As divisórias internas deverão ser executadas de acordo ao layout 

do projeto e serão executadas com material leve e resistente (tipo 

Dry-Wall), afim de reduzir a sobrecarga na estrutura existente. 

 

 Instalações hidráulicas 

Deverão ser executadas de acordo com as normas técnicas em 

vigor, além de serem executadas com material de primeira 

qualidade, o sistema será abastecido a partir do reservatório 

existente sendo interligado a rede já instalada ao sistema de 

abastecimento atual. 

 

 Instalações Elétricas 

Deverão ser executadas de acordo com as normas técnicas em 

vigor, além de serem executadas com material de primeira 

qualidade, de forma a garantir luminosidade adequada em cada 

ambiente.  

 

Além de todas as etapas acima listadas, no pavimento térreo deverão 

ser executadas adaptações nas salas a seguir especificadas: 

 DAHUE para sala ADM e enfermagem; 

 Sala da diretora do DAHUE para sala de assistente social; 

 Copa para GUIMA e DML; 

 Sala de descompressão de funcionários para farmácia; 

 Atual sala de repouso de pacientes para sala de nutrição; 

 Assistente social para sala de coleta; 

 GUIMA para expurgo; 

 Repouso medico para reforma; 

Será necessário a instalação de piso vinílico nas salas definidas pela 

secretaria de saúde e efetuada a pintura interna geral do andar térreo. 

Deverão ser verificadas as necessidades de adaptações e adequações 

para atendimento as normas de proteção contra incêndio e para 

evacuação do local. 

Durante a obra o funcionamento do PS não será alterado devendo ser 

adotadas todas as medidas necessárias para minimização de ruído e 
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outras formas de incômodo aos usuários do serviço médico, bem como, 

evitar riscos de infiltração em função de obras no telhado. 
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