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Introdução 
 

O presente memorial contempla a adequação da portaria de entrada para 

acessibilidade aos portadores de necessidades especiais à área de lazer. Será 

realizada uma adequação na profundidade da piscina e reforma e adequação dos 

vestiários masculino e feminino.  

Todas as adequações de acessibilidade serão de acordo com a NBR 9050:2018 

Limpeza do terreno 
 

A limpeza do terreno corresponde à área onde será implantada a rampa de 

acesso à ao local 

Acessos 
 

O acesso ao cadeirante será realizado pela Av.: Mario Pavan. Será feito um portal 

de entrada com arbustos que impedirão a visão direta de quem está do lado de 

fora do recinto para as piscinas e rampas de acesso que darão acesso à área de 

lazer e aos vestiários. 

Pela Rua Ângelo Butgnon será realizado o acesso dos portadores de 

necessidades especiais com veículos. Haverá estacionamento para duas vagas, 

com as devidas áreas de transferências e rampas para acesso à área de lazer, de 

acordo com a NBR 9050:2015. 

 

Piscina Adultos 
 

Será realizada uma adequação na profundidade da piscina, nivelando o fundo 

inclinado existente. Os azulejos do fundo serão demolidos mecanicamente, será 
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construído um piso de concreto armado com tela soldada e assentados novos 

revestimentos tipo cerâmica 20x20, conforme especificado em projeto.  

Os azulejos laterais também serão removidos e assentados novos revestimentos 

do mesmo modelo dos revestimentos do fundo. 

A dimensão final da piscina passará a ser: 25,00 x 14,00 x 1,50 m (c x l x p). 

A tubulação de drenagem existente será estendida para atender a nova 

profundidade. 

Piscina Infantil 
 

Serão substituídos todos os azulejos da piscina infantil, serão utilizados 

revestimentos cerâmicos 20x20 conforme especificado em projeto. 

Vestiário Masculino 
 

Portas 
 

Serão substituídas as portas existentes e instaladas novas portas, em todos os 

compartimentos de vaso sanitário. 

Janelas 
 

Serão substituídas as janelas existentes e instaladas novas janelas de mesmo 

tamanho e modelo das janelas existentes. 

Louças e Metais 
 

Serão substituídos todos os vasos sanitários e lavatórios, inclusive torneiras, 

danificados e instalados novos de mesmo padrão. 
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Serão instalados 3 mictórios no local onde atualmente existem os lavatórios. Os 

lavatórios serão instalados em uma parede que será construída e também servirá 

de antecâmara para os mictórios, conforme detalhamento em projeto. 

 

Barras de Apoio PNE 
 

Serão instaladas barras de apoio no box reservado para PNE, de acordo com a 

NBR 9050:2015. 

Pintura 
 

Serão pintadas as áreas de parede acima dos revestimentos nos vestiários e a 

parede toda do depósito com tinta látex pva em duas demãos. 

Pisos e Revestimentos 
 

Os revestimentos de parede existentes serão removidos e instalados novos 

revestimentos de padrão popular 20x20 em substituição. 

O piso existente será substituído por piso de cerâmica extra 45x45, conforme 

projeto 

Duchas 
 

Serão substituídas as duchas existentes e instaladas novas duchas em todos os 

boxes, inclusive registros 

 

Vestiário Feminino 
 



 
Prefeitura do Município de Santa Lúcia  

Rua Coronel Luiz Pinto, 319, Centro, Santa Lucia/SP. 
CEP: 14825-000 – Tel: (16) 33969600 
e-mail: secretaria@santalucia.sp.gov.br 

 Portas 
 

Serão substituídas as portas existentes e instaladas novas portas, em todos os 

compartimentos de vaso sanitário. 

Janelas 
 

Serão substituídas as janelas existentes e instaladas novas janelas de mesmo 

tamanho. 

Louças e Metais 
 

Serão substituídos todos os vasos sanitários e lavatórios, inclusive torneiras, 

danificados e instalados novos de mesmo padrão. 

Barras de Apoio PNE 
 

Serão instaladas barras de apoio no box reservado para PNE, de acordo com a 

NBR 9050:2015 

Pintura 
 

Serão pintadas as áreas de parede acima dos revestimentos dos vestiários e a 

parede toda do depósito com tinta látex pva em duas demãos. 

Pisos e Revestimentos 
 

Os revestimentos existentes serão removidos e instalados novos revestimentos 

de padrão popular 20 x 20 em substituição. 

O piso existente será substituído por piso de cerâmica extra 45x45, conforme 

projeto 
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Duchas 
 

Serão substituídas as duchas existentes e instaladas novas duchas em todos os 

boxes, inclusive registros. 

 

Muro de Cercamento 
 

Será removido o atual cercamento lateral e será construído um muro de 

cercamento de alvenaria, dando sequência ao muro já existente, conforme 

projeto. 

Estacionamento PNE 
 

O estacionamento destinado às pessoas com necessidades especiais será 

dotado por 2 vagas especiais, sinalizadas e com áreas de transferências e com 

dimensões de acordo com a NBR 9050:2015 e conforme projeto  

Postes de Iluminação 
 

Serão aproveitados os postes de iluminação existentes para acréscimo de novas 

luminárias para atendimento da iluminação local. 

 

José Luis Bertho Sobrinho 

Engenheiro Civil 

CREA/CAU: 0641791972 


