
MEMORIAL DESCRITIVO 

RAZÃO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

1)-PREDIO: 
(  ) a construir 

(  ) a adaptar...................anos de construção.

2)-FUNDAÇÕES (tipo):

3)-PAREDES: (  ) alvenaria (  )madeira (  ) mista 

4)-ESQUADRIAS: (  ) madeira (  ) ferro (  ) alumínio 

5)-FORRO: (  ) concreto (  ) gesso (  ) madeira 

6)-COBERTURA: (  ) telha de barro (  ) fibro-cimento

7)-EXTINTOR DE INCÊNDIO: capacidade.............................
                                                      

            para qual tipo de fogo............................. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ATENÇÃO Á SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

• ABASTECIMENTO D`ÁGUA
• RESERVATÓRIO D`ÁGUA (CAPACIDADE)
• ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES HIDRO-

SANITÁRIAS
• DESTINO DOS DEJETOS 



DISPOSIÇÕES GERAIS

RECEPÇÃO:

área: pé direito área de iluminação:
obs.:

SECRETARIA:

área: pé direito: área de iluminação:

SANITÁRIO/VESTUÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS:

área: pé direito:
área de iluminação:
revestimento: paredes: piso:
equipamentos:
obs.:

LAVANDERIA:

área: pé direito:
área de iluminação:
revestimento: paredes: altura: piso:
equipamentos:
obs.:

COZINHA:

área: pé direito:
área de iluminação:
revestimento: paredes: altura: piso:
equipamentos:
obs.:

PÁTIO:

área: vedação: altura:
tratamento:
obs.:

OBSERVAÇÕES GERAIS:



BERÇARIO (0 a 2 anos)

DORMITÓRIOS
1.
área:                        pé direito:
área de iluminação:
revestimento: paredes:  piso:
equipamentos:
2.
área:                        pé direito:
área de iluminação:
revestimento: paredes:  piso:
equipamentos:
3.
área:                        pé direito:
área de iluminação:
revestimento: paredes:  piso:
equipamentos:

obs.:

RECREAÇÃO:
1.
área:                        pé direito:
área de iluminação:
revestimento: paredes:  piso:
equipamentos:
2.
área:                        pé direito:
área de iluminação:
revestimento: paredes:  piso:
equipamentos:
3.
área:                        pé direito:
área de iluminação:
revestimento: paredes:  piso:
equipamentos:

obs.:

SOLÁRIO:

área: tratamento (piso):
obs.:

HIGIENIZAÇÃO E SANITÁRIO:

área: pé direito:
área de iluminação:
revestimento: paredes: altura:  piso:
equipamentos:

obs.:



MATERNAL ( 2 a 6 anos)

SALAS DE ATIVIDADES MÚLTIPLAS:
1.
área:                                                                                   pé direito:
área de iluminação:
revestimentos:                              paredes:                        piso:
equipamentos:
2.
área:                                                                                   pé direito:
área de iluminação:
revestimentos:                              paredes:                        piso:
equipamentos:
3.
área:                                                                                   pé direito:
área de iluminação:
revestimentos:                              paredes:                        piso:
equipamentos:

SALA DE REPOUSO:
1.
área:                                                                                   pé direito:
área de iluminação:
revestimentos:                              paredes:                        piso:
equipamentos:
2.
área:                                                                                   pé direito:
área de iluminação:
revestimentos:                              paredes:                        piso:
equipamentos:
3.
área:                                                                                   pé direito:
área de iluminação:
revestimentos:                              paredes:                        piso:
equipamentos:

REFEITÓRIO:
área:                                                                                    pé direito:
área de iluminação:
revestimentos:                              paredes:                        altura:               piso:
equipamentos:

SANITÁRIO INFANTIL:
área:                                                                                    pé direito:
área de iluminação:
revestimentos:                              paredes:                        altura:               piso:
equipamentos:

SANITÁRIO COMPARTIMENTADO:
área compartimento:
altura paredes:
obs.:


