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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
ÁREA:  

62,14m² 
LOCAL: Rua Boa Vista, lote 01 e 02, Quadra 3"C",  Centro - Paulo Bento - RS 

DATA: 21 de maio de 2018 

 

Área existente: 566,084m² 

Área a ampliar: 62,14m² 

Área Total: 628,22m² 

 

 

 MEMORIAL DESCRITIVO HIDROSSANITÁRIO 

SOLUÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL  

 
 

 

CARACTERÍSTICAS: A obra será constituída de ampliação de duas salas nos fundos da Unidade 

Básica de Saúde em alvenaria de um pavimento, localizado na Rua Boa Vista, lote 01 e 02, Quadra 

3"C", Centro - Paulo Bento - RS. Perfazendo uma área a ser ampliada de 62,14m². 

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

 

01. GENERALIDADES: As instalações deverão ser executadas rigorosamente de acordo com os 

respectivos projetos estando de acordo com as normas da ABNT e CORSAN. 

 

 Todas as instalações serão executadas com bom acabamento,  firmemente ligados às estruturas 

de suporte, formando um conjunto satisfatório e de boa aparência. 

 

 Todo equipamento será preso firmemente no local em que deve ser instalado, prevendo-se 

meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte com o peso e as dimensões dos 

equipamentos considerados. 

 

 O esgoto dos lavatórios, pias da cozinha, chuveiros e banheiros serão direcionados a fossa 

séptica existente no local e depois encaminhados ao poço sumidouro existente.  

 

 É  de total responsabilidade da empresa executante da obra o total conhecimento dos projetos 

detalhes construtivos, normas de trabalho e impressos. Nenhuma alteração nas plantas, detalhes e 

especificações deverá ser executado sem autorização do autor do projeto. Para tanto é necessário pedir 

permissão por escrito. Todo material a ser empregado na instalação de água potável deverá ser de 

primeira qualidade, obedecendo as especificações e normas técnicas brasileiras. 

 

02. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA: As instalações serão executadas rigorosamente de acordo 

com as normas da ABNT, CORSAN e projeto gráfico. 

 

  As canalizações serão assentes antes da execução dos revestimentos. 

  

A. Instalação de água fria: As colunas de água e derivações correrão embutidas nas alvenarias, 

evitando a inclusão no concreto. Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades 

das canalizações deverão ser vedadas. A tubulação será de tubo de PVC rígido soldável.  
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 B. Instalação de esgoto: Os coletores de esgoto deverão ser assentados sobre leito de solo 

terroso isento de pedras. O solo de envolvimento deve ser compactado manualmente. 

O esgoto primário deverá passar pela fossa séptica, seguir para o filtro anaeróbio antes de ir ao 

sumidouro. O esgoto secundário deverá ir direto ao sumidouro sem passar pela fossa séptica. 

 As instalações de  esgoto serão executadas  com tubos de PVC rígido soldáveis,  com diâmetros 

iguais aos fixados nas plantas, aprovados pel INMETRO e de acordo com as Normas da ABNT. 

 

 As louças serão de primeira qualidade e deverão ser aprovadas pela Fiscalização da Obra. 

 Os metais serão de primeira qualidade, da marca DECA ou similar. 

 Deverão ser instaladas pias no laboratório e cozinha nos moldes e padrões demonstrados no 

prjeto arquitetônico.  

 

 

 

 

 

Paulo Bento, 21 de maio de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Volmir José Agnoletto 

Eng. Civil – CREA – RS 125496 – D 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Marilene Otto 

Secretário Municipal da Saúde 

 

 

____________________________________ 

Pedro Lorenzi 
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