
MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS 

 

AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

 

1. Apresentação 

O presente documento refere-se ao Memorial Descritivo de Arquitetura e 

Especificações de Materiais de Acabamento para a ampliação da Prefeitura 

Municipal de Itambé. 

2. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

A ampliação, de que trata este memorial, localiza-se na R. Josué de Castro, 84, 

Itambé - PE, 55920-000. 

A área ao qual a obra se insere, já se apresenta, dotada de infraestrutura urbana: 

água tratada, redes de esgotamento sanitário e energia elétrica.  

3. CARACTERIZAÇÃO DA CLÍNICA 

A ampliação se trata de tipologia térrea, com condições necessárias para atender 

fisicamente e funcionalmente.  

Os vestiários ocupam uma área total de 75,10m² dispostos em um mesmo 

pavimento, o térreo. 

O programa de necessidades é composto pelos ambientes constantes no quadro 

a seguir: 

4. PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 
AMBIENTES 

 
ÁREA                  
(m²) 

 
REVESTIMENTOS: PISO-PAREDE-TETO 

 
 

Recepção  

 
 

9,4m² 

 
- Piso: Cimentado, acabamento liso. 
- Parede: Pintura acrílica na cor branco neve com 

acabamento semi-brilho. 
- Teto: Forro de gesso com pintura acrílica látex na cor 

branco neve com acabamento fosco. 

 
 

Sala da secretaria 

 
 

17,70m² 

 
- Piso: Cimentado, acabamento liso. 
- Parede: Pintura acrílica na cor branco neve com 

acabamento semi-brilho. 
- Teto: Forro de gesso com pintura acrílica látex na cor branco 

neve com acabamento fosco. 



 
 
Sala da Diretoria 

 
 

9,0 m² 

 
- Piso: Cimentado, acabamento liso. 
- Parede: Pintura acrílica na cor branco neve com 

acabamento semi-brilho. 
- Teto: Forro de gesso com pintura acrílica látex na cor branco 

neve com acabamento fosco. 

 
 
Sala para Reuniões  

 
 

17,0 m² 

 
- Piso: Cimentado, acabamento liso. 
- Parede: Pintura acrílica na cor branco neve com 

acabamento semi-brilho. 
- Teto: Forro de gesso com pintura acrílica látex na cor branco 

neve com acabamento fosco. 

 
 
Sala para Arquivos 

 
 

13,15m² 

 
- Piso: Cimentado, acabamento liso. 
- Parede: Pintura acrílica na cor branco neve com 

acabamento semi-brilho. 
- Forro de gesso com pintura acrílica látex na cor branco neve 

com acabamento fosco. 

 


