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DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, Cristian Ternus, Engenheiro Civil, CREA-SC 134129-1, autor das 

planilhas orçamentarias do empreendimento: VEDAÇÃO EM ALVENARIA 

DA QUADRA COBERTA, com 660,00m² localizado na Linha Conceição, 

interior do município de Riqueza-SC declaro que os quantitativos e custos 

constante nas planilhas orçamentarias, estão compatíveis com os 

quantitativos do projeto de engenharia e os custos da tabela SINAPI 

(Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil), 

mantida e divulgada, na internet, pela Caixa Econômica Federal no mês de 

08/2017. 

 

 

 

Município de Riqueza/SC, 19 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

CRISTIAN TERNUS 

Engenheiro Civil, CREA-SC: 134129-1 

Matricula: 1184-3 
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DECLARAÇÃO de CONFORMIDADE AMBIENTAL 

 

 

De conformidade com disposto na Resolução CONSEMA n° 01/04, eu 

Cristian Ternus, Engenheiro Civil, CREA-SC 134129-1, ciente das aplicações 

relativas à legislação administrativa, civil e penal, declaro, para fins de 

comprovação junto à Fundação do Meio Ambiente – FATMA, a obra da 

VEDAÇÃO EM ALVENARIA DA QUADRA COBERTA, com 660,00m², na Linha 

Conceição, interior do município de Riqueza-SC, está localizado de acordo 

com as diretrizes municipais de uso do solo e legislação ambiental e 

florestal vigente. 

 

Esta declaração tem validade por quatro anos, contados a partir da 

data de sua emissão e deverá ser renovada previamente ao seu 

vencimento. 

 

 

Município de Riqueza/SC, 19 de setembro de 2017. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os 

usos de materiais, equipamentos e serviços a serem realizados na execução do projeto da 

VEDAÇÃO EM ALVENARIA DA QUADRA COBERTA, localizado na Linha Conceição, no município 

de Riqueza/SC: 

- ÁREA DO PROJETO: 660,00m² 

 

PLACA DA OBRA 

 — Placa do Programa Financiador: Deverá ser fixada em lugar visível, não podendo haver 

na obra placa maior que está. Com o seguinte dimensionamento: 2,00m x 1,25m = 2,50m².  

 — Material: Deverá ser reformada a placa já existente na obra.  

 

 

1.0- ALVENARIA / VERGAS E CONTRA-VERGAS 

 As alvenarias utilizadas na obra serão em tijolos 6 furos, inclusive nos vãos de 

fechamento, devendo ser de primeira qualidade e sem requeima, com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:8, proporção indicada pelo fabricante. A espessura da argamassa de 

assentamento não poderá ser superior a 1,5cm e as camadas deverão ser niveladas, prumadas 

e alinhadas.  

Nos vãos de alvenaria das portas e janelas deverão ser executadas vergas na parte 

superior e contra – vergas na parte inferior, para as janelas. As vergas e contra – vergas deverão 

ser executadas na largura da alvenaria, a altura de uma fiada de tijolos, por todo comprimento 

do vão das esquadrias mais 30 cm de ancoragem em cada lado, armadas com três barras de 

ferro CA50 3/8”.  

Na região entre a viga de cobertura e a viga intermediaria a vedação será feita em 

alvenaria de elemento vazado (cobogó), assim como na parede já existente na região que vai da 

copa até os banheiros.  

 

2.0- ESQUADRIAS 
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2.1- VIDRO: Conforme as esquadrias no projeto em anexo, a aplicação receberá uma 

esquadria nova (Janela). Esta deverá ser em vidro 4 mm, liso comum. 

2.2- PORTAS EM FERRO: Todas as portas deverão ser em estrutura de chapas de ferro 

com todos os acessórios de fixação. 

2.3- JANELAS EM FERRO: Todas as janelas deverão ser de estrutura de ferro com todos 

os acessórios de fixação.  

 

3.0- REVESTIMENTO 

-Todas as paredes da ampliação receberão: chapisco, emboço, reboco. 

4.0- PINTURA:  

 As fachadas internas e externas da edificação receberão aplicação de fundo selador 

acrílico em uma demão e pintura em tinta látex em duas demãos. Sendo a cor definida pela 

administração municipal. Somente será realizado o serviço de pintura nas alvenarias de vedação 

em tijolo cerâmico e na parte estrutural (Pilares, vigas intermediarias e de coberturas) aonde 

será realizado os novos serviços.  

As esquadrias de ferro receberão pintura com tinta esmalte brilhante (2 demãos) 

inclusive proteção com zarcão (1 demão) cor definida pela administração municipal. 

5.0- LIMPEZA 

 A obra deverá ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, não se admitindo 

respingos de tinta, restos de argamassa em qualquer uma das partes. 

6.0- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Qualquer alteração do projeto deverá ter prévia autorização do responsável. Deverá a 

empresa construtora informar através de ofício a administração municipal de Riqueza-SC sobre 

eventual necessidade de alteração no projeto para que a administração encaminhe para o 

responsável pela fiscalização da obra. Caso o comunicado não venha ocorrer toda a alteração e 

custos será de responsabilidade da empresa responsável pela obra. Todos os materiais utilizados 

na obra e a mão de obra devem ser de 1ª qualidade, ficando o fiscal responsável pela obra de 

aceitar ou não os serviços caso haja um problema na qualidade dos mesmos. 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 

1.0- Reforma da Placa: Placa de 2,00m x 1,25m = 2,50m² - 1 Unidade 

2.0- Alvenaria:  

2.1- Bloco Cerâmico: 28,60m x 3,77m = 107,82m² 

                                            17,40m x 3,77m = 65,60m² 

                                            17,40m x 2,77m = 48,20m² 

                                            Total = 221,62m² - 21,84m² - 22,50m² = 177,28m² - foram 

descontadas as áreas dos vãos das janelas e portas e dos pilares. 

2.2- Cobogó cerâmico: 28,60m x 0,98m = 28,03m² x 2 = 56,06m² 

                                 17,40m x 0,98m = 17,05m² x 2 = 34,10m² 

                                 Total = 90,16m² 

2.3- Chapisco: 177,28m² x 2 lados = 354,56m² 

2.4- Massa Única: 177,28m² x 2 lados = 354,56m² 

2.5- Aplicação de Fundo nas Fachadas: Externas – 30,00m x 5,35m = 160,50m² 

                                                                                  18,00m x 5,35m = 96,30m² 

                                                                                  18,00m x 4,35m = 78,30m² 

Subtotal = 335,10m² - área dos vãos das aberturas e cobogó 21,84m² + 22,50m² + 

62,13 = 228,63m²  

                                                            : Internas – 29,60m x 5,35m = 158,36m² 

                                                                                 17,85m x 5,35m = 95,50m² 

                                                                                 17,85m x 4,35m = 77,65m² 

Subtotal = 331,51m² - área dos vãos das aberturas e cobogó 21,84m² + 22,50m² + 

62,13 = 225,04m²    

Total = 453,67m² 

2.6- Aplicação de Pintura nas Fachadas: Externas = 228,63m² 

                                                                Internas = 225,04m² 

                                                                Total = 453,67m² 

3.0- Verga e Contraverga: 

3.1- Verga: 4,20m + 4,20m = 8,40m 

            3,10m x 6 unidades = 18,60m   

3.2- Contraverga: 3,10m x 6 unidades = 18,60m 

4.0- Esquadrias/Vidros/Pintura: 

4.1- Porta de ferro: 4,20m x 2,60m = 10,92m² x 2 unidades = 21,84m² 

4.2- Janela de ferro: 2,50m x 1,50m = 3,75m² x 6 unidades = 22,50m²  

4.3- Vidro: 2,50m x 1,50m = 3,75m² x 6 unidades = 22,50m² 

4.4- Pintura: 21,84m² + 22,50m² = 44,34m² x 2 lados = 88,68m² 
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RENALDO MUELLER 

Prefeito do Município de Riqueza – SC 

 

CRISTIAN TERNUS 

Engenheiro Civil 

CREA-SC 134129-1 

Matricula 1184-3 

 

Riqueza –SC 19 de setembro de 2017. 


