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INTRODUÇÃO 

O presente memorial visa descrever o projeto de Revitalização da Fachada 

com o Estacionamento e Reforma do Telhado da Câmara Municipal de Santa Maria 

do Pará, conforme projetos.  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições 

técnicas a serem obedecidas na execução dos serviços acima citados, fixando os 

parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais e serviços, e constituirão parte 

integrante dos contratos.  

Todo desenvolvimento do trabalho, relacionado à técnica de execução, 

material empregado, segurança do trabalho, deverão obedecer às normas e 

especificações aprovadas e recomendadas pelos órgãos competentes (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas ABNT; Legislações vigentes, etc.) referentes à 

execução de obras civis.  

Todas as especificações são complementadas pelos projetos e detalhes de 

execução, devendo ser integralmente cumpridas. As indicações do Memorial 

Descritivo, em caso de divergência com as do Projeto Arquitetônico e 

Complementares deverão ser comunicadas à fiscalização para ser dada à resolução 

final. Nas diferenças de cotas e medidas em desenho, prevalecerão sempre os 

valores escritos.  

Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e 

serão submetidos a exame e aprovação da fiscalização da obra. 

A não descrição de um material ou serviço deverá ser entendida como de 

primeira qualidade e primeiro uso e estar de acordo com as Normas Brasileiras, 

especificações e método da ABNT.  

Toda aplicação de material industrializado ou de emprego especial deverá 
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obedecer de acordo com as recomendações de seus fabricantes.  

A mão-de-obra empregada deverá ser qualificada e capacitada a executar o 

serviço requerido. Toda técnica construtiva utilizada deverá seguir a todos os 

preceitos normativos.  

Todos os serviços terão os arremates, acabamentos e adaptações que se 

fizerem necessários e perfeitamente executados. Caso algum material tenha sido 

empregado indevidamente, ou tenha sido impugnado pela fiscalização, deverá ser 

removido sem qualquer custo para a Contratante.  

Os materiais reutilizados, resultante de demolição ou escavação, serão 

destinados conforme orientação da Secretaria Municipal de Obra, Urbanismo e 

Saneamento.  

Descrição, critérios de medição e pagamentos dos serviços:  

Os serviços e os materiais fornecidos serão objetos de medições, para efeito 

de pagamento, observando os preços estabelecidos na "Planilha Orçamentária" e as 

quantidades efetivamente executadas ou fornecidas no período considerado da 

medição mensal.  

Os serviços executados serão medidos mensalmente, depois de aprovados 

pela Fiscalização que emitirá o respectivo demonstrativo de medição. 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES/RETIRADAS 

1.1. Licenças e Taxas de obra 

A contratada deverá emitir a ART de execução geral da obra, bem como 

providenciar as licenças, taxas de obra, impostos, alvará na prefeitura /outros órgãos 

públicos, inscrição no INSS, fiança ou seguro garantia etc. Fica por conta da 

CONTRATADA os recolhimentos necessários ao INSS para emissão da CND da 

obra, quando for o caso. 
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1.2. Placa de obra em lona com plotagem de gráfica  

A contratada deverá fornecer e instalar, em local previamente indicado pela 

fiscalização, uma placa de identificação da obra medindo 2,00x3,00m, de lona com 

plotagem gráfica, conforme modelo a ser fornecido pela fiscalização. 

1.3. Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual 

A remoção da trama de madeira será executada progressivamente, utilizando 

ferramentas portáteis manuais. As remoções deverão ser realizadas com extremo 

apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade. Os serviços 

serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da 

totalidade dos entulhos resultantes. A execução de serviços de Demolição deverá 

atender às especificações da NBR 5682, NR 18 e demais normas e práticas 

complementares. Serão de responsabilidade da contratada todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 

1.4. Remoção de tesouras de madeira 

A retirada das tesouras de madeira deve ser absolutamente cuidadosa, pois se 

espera aproveitar algumas peças na substituiçao do telhado. Deverá ser executada a 

desmontagem da cobertura e de toda sua estrutura, e em seguida a armazenagem 

dessas peças em local seguro e protegido.  

1.5. Remoção de telhas, de fibrocimento de forma manual 

Deverá ser removida integralmente as telhas de fibrocimento 6mm do telhado 

para a instalação de novas telhas também em fibrocimento. Para este serviço de 

remoção e armazenamento, deverão ser tomados os devidos cuidados para evitar 

danos nos elementos removidos (telhas), que serão posteriormente reutilizados no 

fechamento do telhado. 
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2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

2.1. Administração local de obra 

 É obrigatório a empresa contratada manter o Diário de Obras onde ficará 

registrado o andamento dos trabalhos e as alterações que se fizerem necessárias, a 

critério do Projetista e da Fiscalização. Não será aceita qualquer alteração que não 

conste:  

• No Diário de obras;  

• Tenha aceitação do corpo técnico da Prefeitura;  

• Adendo pronto e assinado. Deverá estar presente no local da obra uma via do 

projeto e do memorial descritivo, aprovados pelas autoridades competentes e uma via 

da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do autor e do executor dos 

Serviços. 

3. COBERTURA 

3.1. Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas 

para telha ondulada de fibrocimento, 

A Contratada fornecerá todo o material necessário para a remontagem da 

estrutura, tais como: parafuso francês, prego, chapa de aço para ligação das peças 

de madeira e suportes que se façam necessários. 

A estrutura do telhado deve ser executada com madeira de lei seca, de 

primeira qualidade com travamentos suficientes para manter a estrutura rígida e está 

deverá possuir pontos de ancoragem chumbada na estrutura de concreto ou 

alvenaria. A estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma hipótese será aceita 

madeiramento empenado formando “barrigas” no telhado. As peças devem ser 

armazenadas e manuseadas de tal forma que não sejam submetidas a tensões 

excessivas para que não sejam danificadas. Todas as superfícies das madeiras serão 

imunizadas contra insetos xilófagos e deverão ser previamente limpas, escovadas e 
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raspadas, para remover qualquer vestígio de sujeira, poeira ou outras substâncias. As 

superfícies do madeiramento só poderão ser imunizadas quando perfeitamente secas. 

Cada demão de aplicação só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca. As aplicações serão feitas em três demãos, no mínimo, por 

pincelamento, aspersão, injeção ou imersão, conforme cada caso exija, segundo 

orientação da Fiscalização. 

3.2. Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm 

Deverão ser substituídas as telhas de fibrocimento em sua totalidade. Serão 

utilizadas telhas novas, similares as existentes, ondulada, com espessura de 6mm. 

3.3. Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm 

Deverão ser substituídas as cumeeiras de em sua totalidade. Serão utilizadas 

cumeeiras novas, similares as existentes, ondulada, com espessura de 6mm. 

3.4. Impermeabilização de superfície com manta asfáltica 

Serão adotadas medidas de segurança contra o perigo de intoxicação, inalação 

ou queima de gases, quando da execução de trabalhos de impermeabilização 

betuminosa ou de elastômeros, através de ventilação adequada e evitando-se a 

aproximação de chamas ou faíscas. O pessoal será obrigado ao uso de máscaras 

especiais e os equipamentos elétricos utilizados devem ser garantidos contra 

centelhas, conforme NR-6 e NR-18. As superfícies a serem impermeabilizadas, 

estarão isentas de óleos, graxas, poeiras e agregados soltos. Os trabalhos de 

impermeabilização serão executados sempre com o tempo seco e firme e nunca 

enquanto houver umidade no concreto.  

4. ESTACIONAMENTO 

4.1. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 

Características: 
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Concreto fck = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400L. AF_07/2016. 

Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 10 cm, Maçaranduba, Angelim ou 

equivalente da região. 

Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma)  

Execução:  

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as 

fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado;  

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento 

e desempeno do concreto;  

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda 

fresco.  

Por último, são feitas as juntas de dilatação.  

A execução de juntas ocorre a cada 2 m 

 

4.2. Pintura de piso com tinta acrílica 

A contratada deverá executar a pintura látex acrílica nos pisos da área externa 

na cor definida pela fiscalização da obra, deixando a superfície em perfeita condição, 

sem sinais de ranhuras e furos. Preliminarmente a realização da pintura, deverá ser 

aplicado selador (primer para tinta acrílica) na superfície do piso. A tinta acrílica será 

aplicada em duas demãos utilizando boa técnica.A pintura de piso com tinta acrílica 

deverá seguir as orientações do fabricante e ter o acompanhamento de um 

profissional habilitado, atestando a aplicação correta da pintura. As cores serão 

escolhidas pelo contratante e fiscalização, aplicada em duas demãos, dando assim 

melhor cobrimento e acabamento para a superfície. 
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4.3. Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica 

A pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, devera seguir o projeto 

com a demarcação indicada. 

5. FACHADA 

5.1. Instalação de vidro laminado – Pele de vidro 

Nos fechamentos em Pele de Vidro (structural glazing) o vidro deverá ser 

colado com silicone estrutural nos perfis dos quadros de alumínio, ficando a estrutura 

oculta na face interna. As esquadrias devem atender aos parâmetros de 

estanqueidade, resistência e funcionamento estabelecidos na NBR 10.821. 

 

5.2. Painel em ACM - Estruturado (fachadas) 

Conforme indicação em projeto, a fachada será revestida parcialmente com 

chapas de ACM ( em inglês, Aluminum Composite Material), com espessura de 4 mm, 

na cor azul claro. Para sua instalação é necessário executar o corte dos painéis, que 

chegam à obra em forma de chapas planas. As abas devem ter no mínimo 25 mm, 

onde serão presas as cantoneiras, que devem ser instaladas com espaçamento que 

varia de acordo com as dimensões do painel. Além disso, é preciso fazer a junção das 

abas com perfis em L. 

 

5.3. Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externa 

Características:  

Tinta acrílica Premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de 

copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.  

Execução:  

Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor antes de qualquer aplicação;  
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Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;  

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações.  

Informações complementares:  

Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao 

seu poder de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais 

econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo assim, esse nível de 

desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard. 

 

5.4. Revestimento cerâmico para paredes 

O revestimento em placas cerâmicas 33x45cm, na cor definida em projeto, 

junta de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, será aplicado nas 

paredes, serão de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, 

vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade 

características e resistência suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, 

de padronagem especificada em projeto, com rejunte em epóxi em cor conforme 

projeto. 

 

5.5. Letra em aço inox letreiro caixa 60 cm 

Letra caixa em chapa galvanizada 19, com altura de 0,60 metros, estruturada 

por dentro com cantoneira, estrutura pintada com Wash Prime e Prime PU e pintura 

com tinta automotiva na cor branca e/ou prata cromado. As letras serão fixadas no 

pórtico com o uso de pino e bucha. 

5.6. Letra em aço inox letreiro caixa 25 cm 

Letra caixa em chapa galvanizada 19, com altura de 0,25 metros, estruturada 

por dentro com cantoneira, estrutura pintada com Wash Prime e Prime PU e pintura 

com tinta automotiva na cor branca e/ou prata cromado. As letras serão fixadas no 

pórtico com o uso de pino e bucha. 

 

6. DRENAGEM PLUVIAL 
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6.1. Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede - Sistema de Drenagem 

Pluvial 

O processo a ser adotado na escavação dependerá da localização do serviço, 

da natureza de terreno, dimensões e volume a remover. O eixo da vala deverá 

corresponder ao eixo do tubo, sendo respeitados os alinhamentos e as cotas 

indicadas na Nota de Serviço. As escavações deverão ser executadas com cautelas 

indispensáveis à preservação da vida e da propriedade. Quando necessário, os locais 

escavados devem ser adequadamente escorados, de modo a oferecer segurança aos 

operários. Nas escavações efetuadas nas proximidades de prédio, vias públicas, 

deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem, ou reduzam ao máximo, a 

ocorrência de quaisquer perturbações oriundas das escavações. Sempre que a 

condição de estabilidade do solo permitir, será evitado o escoramento de valas. Em 

condições normais, em função da profundidade da escavação, do material da 

tubulação e do diâmetro dos coletores, as valas terão as seguintes formas e 

dimensões: para tubulações de plástico, até 0,90 m de profundidade a largura da vala 

será de D + 0,30m; • Acima de 0,90 m de profundidade, a largura inferior da vala será 

de D + 0,30m, para o diâmetro 100 mm; reduzida ao mínimo possível para a 

execução dos serviços. 

O sistema de drenagem pluvial consiste em apenas direcionar a água 

acumulada em lajes / telhado para caixas pluviais e para calçada através de 

condutores verticais.  

Em projeto são utilizados os seguintes itens:  Calha de beiral, em PVC, 

DN125mm, já inclusa bocais, emendas, etc. 

  Rufos e pingadeiras deverão ser executados em chapa de aço galvanizado 

número 24, com 

 desenvolvimento de 25 cm;  Ralo semiesférico em ferro fundido com DN 100. 

  A tubulação e as conexões são em PVC branco Série R. 

 

6.2. Assentamento tubo de Concreto 
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O serviço de execução de rede pluvial contempla o fornecimento do tubo e a 

instalação do mesmo.  

A carga, transporte, descarga junto à obra e descida dos tubos na vala feitas 

manualmente ou com auxílio de equipamentos mecânicos, deverão ser executados 

com os devidos cuidados para evitar danos aos tubos.  

Cuidado especial deverá ser tomado com as partes de conexão, para evitar 

que sejam danificadas na utilização de cabos e/ou tesouras e/ou outras peças 

metálicas, na movimentação dos tubos.  

No momento da aplicação os tubos deverão estar limpos, desobstruídos e não 

apresentar fissuramento superior ao permitido, rachaduras ou danos. Todo tubo 

recusado pela Fiscalização deverá ser substituído pela Contratada às suas custas. O 

assentamento deverá ser executado imediatamente após a regularização de sua 

fundação e o espalhamento da camada de brita, evitando assim a exposição desta às 

intempéries. Os tubos deverão estar perfeitamente apoiados em toda sua extensão.  

A argamassa de rejunte será de cimento e areia, traço 1:3 em volume, devendo 

ser colocada de forma a procurar a perfeita centralização da ponta em relação à 

bolsa, proporcionando o correto nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos. 

Havendo presença de lençol freático, deve-se proteger as juntas com capeamento 

externo de argamassa de cimento e areia, traço 1:1 em volume, com aditivo 

impermeabilizante.  

Após o assentamento deve ser verificado o alinhamento e o nivelamento do 

trecho, não sendo admitidas flechas que possam causar o acúmulo de águas dentro 

da tubulação vazia ou que provoquem turbulência ou ressalto no fluxo. Internamente, 

deve ser verificado a inexistência de ressaltos nas juntas e de materiais ou objetos.  

A rede será executada com Tubos de Concreto Armado para águas pluviais. 

PA1. 

 

6.3. Caixas enterradas hidráulicas retangular em alvenaria 

As Caixas de Passagem e Inspeção de Esgoto (CPE) são empregadas em 

coletores até a profundidade de projeto, na Rede Básica. Podem ser construídas com 

anéis de concreto pré-moldado ou em alvenaria de tijolos, com seção circular ou com 
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seção quadrada, com seção interna de 0,50x0,50 m, para profundidades entre 0,50 m 

e 1,20 m e isentas de carga móvel. As caixas de inspeção serão executadas nos 

locais indicados nas Notas de Serviço e consoante às características aqui 

discriminadas e os detalhes fornecidos pelos projetos. A laje de fundo das caixas de 

inspeção será em concreto simples no traço 1:3:5 e espessura mínima de 10 cm. No 

caso das caixas em anéis prémoldados, sobre a laje de fundo será executado um 

embasamento com tijolos maciços tipo coroa. As almofadas e calhas executadas no 

fundo das caixas serão em concreto simples no traço 1:3:5 e revestidas com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:2 com acabamento liso. As caixas em 

alvenaria terão seção quadrada com as dimensões definidas no projeto e Sinapi 

correspondente. O revestimento interno das caixas de alvenaria deve ser feito com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:5. As calhas, executadas no fundo das 

caixas, devem realizar a convergência dos fluxos afluentes de cada coletor 

contribuinte à canalização de saída, de maneira a assegurar condições adequadas de 

escoamento no interior da inspeção, considerando a quantidade e posição das 

tubulações. Para as áreas revestidas a face superior da tampa da caixa será nivelada 

com a superfície do piso acabado, e nas áreas não revestidas as tampas deverão 

sacar do terreno uma altura correspondente a sua espessura acrescida de 5,0 cm. Os 

tampões de concreto armado, dimensionados de acordo com a carga móvel prevista, 

serão utilizados no Ramal na Rede Básica, nos trechos protegidos ou localizados em 

vias não pavimentadas. Após a conclusão dos serviços e inspecionadas as 

tubulações, as caixas de inspeção serão lacradas com argamassa fraca de cimento e 

areia no traço 1:12. 

 

7. LIMPEZA 

7.1. Limpeza Final 

A edificação deverá ser entregue, devidamente limpa e desimpedida de 

qualquer corpo estranho a mesma. 

Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos 

todos os excessos. 

Todos os pisos serão cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer 
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sujeira aderente ,lavados ,a fim de apresentar superfície uniforme, isenta de qualquer 

impureza, manchas e outras imperfeições ,encontrando-se em perfeitas condições de 

utilização. 

 

 

Santa Maria do Pará (PA), 20 de abril de 2022. 
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