MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA
DA SAÚDE – UBS CRUZEIRO

Local: Rua Ângelo Caetano dos Santos, 550 – B. Cruzeiro –
Camanducaia MG CEP: 37650-000.
CNPJ: 10.677.325/0001-67

28 de janeiro de 2020

1 – Dados:

Descrição: Este documento refere-se ao projeto de construção da
Academia da Saúde próximo a UBS Dr. Francisco de Souza no bairro
do Cruzeiro.
Nome do Estabelecimento: Academia da Saúde no Cruzeiro
Natureza do Estabelecimento: Academia da Saúde.
Proprietária e Responsável pelo Estabelecimento: Prefeitura de
Camanducaia.

Responsável Técnico: Eng. Civil Gabriela Caldeira de Souza CREA:
222.508/D.

2 – Considerações

O presente relatório técnico tem por objetivo apresentar o
programa para a construção da Academia da Saúde no bairro do
Cruzeiro.
Trata-se de uma obra de construção nova, em alvenaria
localizado na Rua Ângelo Caetano dos Santos, 550 em frente a UBS
Dr. Francisco de Souza / ESF Cruzeiro. A área a ser construída referese à edificação composta de dois sanitários acessíveis, Sala de
Atendimento/Depósito e área de vivência coberta, totalizando uma
área de 83,09m², uma Área Multiuso descoberta com 50,18m², área

para equipamento de 102,58m² e área de acessos/circulação e
paisagismo de 78,00m²; totalizando 313,85m². A obra será realizada
com recursos do Programa Academia da Saúde do Ministério da
saúde.

3 – Descrições dos Ambientes a serem reformadoadequados
 Sala de Atendimento / Depósito (A=14,62 m²)
Local de atendimento as pessoas que frequentarão a Academia da
Saúde que também será utilizado como depósito de materiais
esportivos e/ou materiais de apoio às atividades que serão prestadas
no local.
A porta principal será de madeira com dimensão de 2,10m de
altura por 0,90m de largura. As janelas serão de alumínio com vidro
de 8 mm. Os peitoris e soleiras das portas externas serão assentada
de pedra granito na largura de 17cm.
A pintura da área interna será executada com tinta acrílica em
sua totalidade e a área externa terá um barrado na altura de 1,10
metros com pastilha, proporcionando maior tempo de limpeza nas
paredes.
 Banheiros (A=6,48 m²)
Banheiros

acessíveis,

destinado

a

todos

que

utilizam

a

Academia da Saúde. Há no local banheiro feminino e masculino e
ambos atendem a pessoas com necessidades especiais.

Cada

banheiro contém vaso sanitário, lavatório, barras de apoio, papel
toalha, sabonete liquido.


Especificação básica dos materiais de acabamento:

o Piso com revestimento cerâmico de cor a definir;

o Lajes
pré-moldada,
nos
banheiros
e
na
sala
de
atendimento/deposito;
o Paredes em Alvenaria com pintura acrílica na cor a definir;
o Porta de Madeira para acesso ao local com dimensão de 2,10m
de altura e 0,90m de largura.
 Área de Vivência (A = 46,94 m²)
Local coberto destinado a atividades esportivas, atividades de
lazer e recreação.
O piso será com revestimento cerâmico de cor a definir, a
cobertura será executada em telha cerâmica.
 Área Multiuso (A=50,18 m²)
Ambiente destinado a atividades físicas, equipada com barras
horizontais de apoio e lixeiras.
 Área para equipamento (A=102,58 m²)
Ambiente destinado a atividades físicas equipada com barras
marinheiro,

espaldar,

barra

horizontal

tripla,

barras

paralelas,

pranchas para abdominal e bancos.

Camanducaia, 28 de janeiro de 2020.

Gabriela Caldeira de Souza
Engenheira Civil
CREA 222.508/D

