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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
 

OBJETO REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍFICIO MERCADO MUNICIPAL 
QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO 

 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Reforma e Readequação do edifício denominado Mercado Municipal de Aveiro de 

pavimento térreo, onde será destinado para a nova sede da Prefeitura Municipal do 
Município de Aveiro. 

Esta obra será reformada e ampliada em terreno de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Aveiro, situado na Av. Humberto de Abreu Frazão, s/n, Centro, CEP 68.150-000 
na sede do município de Aveiro. 

 
01 – GENERALIDADES : 
 

A construção deverá ser executada rigorosamente de acordo com os projetos 
aprovados e em  
havendo divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas com 
cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

Caberá a empreiteira proceder a instalação da obra dentro das normas gerais de 
construção e será de sua responsabilidade, manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, 
certidões e licenças, evitando interrupções pôr embargo, assim como, ter um jogo completo 
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que 
interessam aos serviços, o citado canteiro de obras deverá estar de acordo com a Norma de 
segurança vigente, NR-18. 

Todos os serviços deverão ter a aprovação prévia da fiscalização, no que concerne 
as fases de execução do projeto e não serão aceitos materiais e serviços que não atendam 
as normas especificas, projetos, caderno de encargos e este memorial. 

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e 
memoriais de cálculo estejam aprovados pelo profissional responsável técnico sendo que, os 
detalhes do projeto arquitetônico e os materiais não descritos neste memorial deverão ser 
esclarecidos entre as partes envolvidas no processo. 

A qualquer momento a fiscalização poderá solicitar corpos de provas de concreto e 
outros materiais, sendo que os custos de sua obtenção e demais ensaios de verificações 
deverão ser custeados integralmente pela empreiteira. Em caso do não atendimento 
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imediato dos ensaios solicitados serão suspensos a execução imediata dos serviços, até a 
liberação pela fiscalização. 
 
02 – SERVIÇOS INICIAIS : 
 
 02.01 - LIMPEZA DO TERRENO : 
 

A limpeza do terreno compreenderá apenas os serviços de capina no entorno, onde 
será reformada a Edificação e com escavação e reaterro na área de ampliação. 
 

02.02 - LOCAÇÃO DA OBRA : 
 

A locação deverá ser executada de acordo com o Projeto Arquitetônico para as áreas 
de ampliação, ou seja, na copa, banheiro masculino, banheiro feminino e parede frontais do 
acesso principal. 
 
 02.03 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO DE MATERIAIS : 
 

As demolições das partes indicadas nos projetos, serão executadas respeitando os 
elementos que receberão tratamento com acabamento complementar, ou seja, os detalhes 
que permanecerem intactos só serão restaurados para serem integrados aos novos. 

Os elementos que serão demolidos, serão removidos e retirados dos locais onde 
serão executados elementos novos e readaptados para comporem os novos espaços 
previstos. 
  
03 - FUNDAÇÕES :  
  
03.01. SAPATAS E BALDRAMES :  
  

Deverá observar o Projeto Estrutural desenvolvido pelo profissional responsável e 
sempre em harmonia com o responsável pela execução dos serviços. 

Fica estabelecido para todas as fundações da edificação, o fck mínimo de 20 MPa.  
Sobre as vigas baldrames e no mínimo 15 cm nas laterais das mesmas será feita a  

impermeabilização com pintura betuminosa. 
  
 03.02. CORTES ATERROS E REATERROS :  
 

Deverá ser feita pela empresa responsável pela execução das obras nas áreas 
previstas  
em projeto para ampliação. 

Estes serviços serão executados nas áreas da copa, banheiros feminino e masculino 
e na parte frontal e a parede em alvenaria proposta na fachada principal, na entrada do 
público. 
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04 - ESTRUTURA  
  
04.01. PILARES :  
 Os pilares serão de 20 x 20, com estrutura convencional, executados nas áreas de  
ampliação da copa, banheiros feminino e masculino, todos em concreto armado nas  
dimensões calculadas e especificadas no projeto estrutural. Usar fck mínimo de 20 MPa.  
  
 
 
 
04.02. VIGAS E CINTAS SUPERIORES:  
  

As vigas e cintas serão em concreto armado com dimensões que estiverem 
especificadas no projeto estrutural e sempre utilizando o fck mínimo de 20 MPa.  
 
05 - ALVENARIA  
  
05.01. PAREDES EXTERNAS : 
 

A espessura das paredes externas deve ser de acordo com o projeto arquitetônico. 
Os tijolos a serem utilizados serão de barro prensado de 6 furos, assentados a cutelo ou em 
pé. As fiadas deverão ser alinhadas e aprumadas. As elevação destas paredes deverão 
obedecer a espessura daquelas já existentes no seu nível e alinhamento, acabadas.  
  
05.02. PAREDES INTERNAS :  
  

A espessura das paredes internas devem ser de acordo com o projeto arquitetônico. 
Os tijolos a serem utilizados serão de barro prensado de 6 furos , assentados a cutelo ou em 
pé. As fiadas deverão ser alinhadas e aprumadas. A elevação destas paredes deverão 
obedecer a espessura daquelas já existentes no seu nível e alinhamento, acabadas.  
  
05.03 DIVISÓRIAS:  
  

Serão utilizadas paredes divisórias do tipo divilux ou similar, para separação dos  
ambientes no padrão painel/painel. 
 
06 - COBERTURA :  
  
06.01. TELHAMENTO :  
  

Serão utilizadas telhas de barro tipo plan, com inclinação iguais as existentes, com a 
substituição total em toda a edificação e ainda complementada nas áreas previstas de 
ampliação como a copa e os banheiros feminino e masculino. 

Deverão ser rigorosamente observados os detalhes dos projetos quanto ao caimento 
e a largura dos beirais existentes e a construir.  
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06.02. ESTRUTURA :  
  

A estrutura da cobertura será reavaliada e analisada e se necessário far-se-á a troca 
e substituição das peças danificadas e complementadas com o reforço de peças novas nas 
áreas problemáticas, no restante da edificação será colocada madeira de boa qualidade. 
Deverão ser rigorosamente observados os detalhes do projeto quanto ao caimento e largura 
dos beirais.  
 
06.03. FORROS:  
  

Todo o forro interno será executado por placas ou réguas de PVC de 10 à 20 cm, 
com perfil de sustentação metálico, inclusive nas áreas de ampliação.  

Na área de ampliação da copa terá forro em régua de PVC seguindo a inclinação do 
telhado aparente.  
 
07 - ESQUADRIAS :  
  
07.01. JANELAS :  
  

Nos ambientes da tesouraria, na copa e nos banheiros serão instalados balancins em 
alumínio com vidro conforme especificado no projeto arquitetônico. 

No ambiente destinado ao gabinete do prefeito será colocado vitrô vertical em 
lâminas de vidro temperado com espessura de 10mm conforme demonstrado em projeto. 
 
07.02. PORTAS :  

 
As portas internas serão divisórias divilux nas dimensões 0.80x2.10m com ferragens 

e com perfil de alumínio; 
As portas da copa e dos banheiros serão em madeira nas dimensões que constam 

em projeto arquitetônico; 
 A porta de acesso principal ao prédio será em vidro temperado com 10mm de 
espessura, inclusive com ferragens (sem mola); 
 
08 - REVESTIMENTOS :  
  

Serão executados revestimentos externos com pintura acrílica de boa qualidade, 
sendo  
da cor padrão a ser definida pela Prefeitura Municipal de Aveiro/PA. Deverão ainda ser 
observados os detalhes das fachadas constantes no Projeto Arquitetônico quanto à pintura 
das paredes e os detalhes nas paredes em alvenaria.  
  
08.01. CHAPISCO :  
  

Toda a alvenaria receberá revestimento chapiscado, no traço 1:4 (cimento , areia 
grossa), espessura de 7 mm e com recobrimento total da paredes em alvenaria.  
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 08.02. EMBOÇO :  
  

Será executado emboço, desempenado no traço 1:5 (cimento e areia fina), com  
10% cimento, espessura de 15 à 25 mm e ainda com traço de 1:2:6 (cimento, cal e areia), 
desempenado a régua e desempenadeira.  
  
08.03. REBOCO (MASSA FINA) :  
  

Será executado reboco com argamassa fina no traço 1:3 (cimento e areia fina ou 
peneirada), com 5% cimento e espessura de 7mm. Poderá ser utilizado massa fina pronta, 
desde que, com boa qualidade e que se faça o acabamento feltrado.  

 
08.04. PISO E CONTRAPISO:  
  

Será executado piso bruto com espessura de 5 cm e após proceder-se-á a execução 
do contrapiso com espessura mínima de 3cm, e finalmente após será feito o assentamento 
da cerâmica anti-derrapante de boa qualidade, com cores a escolher, em toda a edificação. 
No acesso principal da edificação, será executada rampa com inclinação de 8,33 %, com 
piso anti-derrapante, e será executado corrimão conforme o projeto e a NBR 9050/04.  
 
09 - FERRAGENS :  
  

Nas janelas de vidro laminado/temperado serão colocadas ferragens de trava, 
compatível com o local e com o uso. Na porta de vidro do acesso principal serão instaladas 
ferragens cromadas do tipo e sistema Dorma.  
  
10 - VIDROS :  
  

Todos os vidros quebrados e/ou trincados serão substituídos, entretanto, sugerimos 
que a empresa que executará os serviços de troca das massas de fixação dos vidros, 
proceda a troca da massa antes da substituição dos vidros.  

Os vidros dos vitrores situado no gabinete serão do tipo transparente liso, com 10 mm 
de espessura e serão assentados na massa.  
Já a porta de vidro do acesso principal da sede será do tipo temperado, com 10 mm de  
espessura e na cor azul. 
 
11 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS :  
  
11.01. APARELHOS SANITÁRIOS :  
  

Serão executados quatro banheiros, prevendo instalação de lavatórios com cuba oval 
de louça e tampo em granito (gab. do prefeito) e os vasos sanitários serão de louça, 
acompanhado das ferragens para fixação e ligação.  
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11.02. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS :  
  

Serão respeitados os detalhes do projeto hidráulico. A rede será executada com 
tubos e conexões de PVC rígido soldável.  

Os registros de pressão, as torneiras e o chuveiro serão metálicos, de primeira 
qualidade e as ligações das torneiras, engates e aparelhos serão feitas utilizando-se 
conexões apropriadas com buchas de latão.  

A caixa d'água será de fibra e terá a capacidade para 1.000 litros e tem no tubo de 
alimentação uma torneira bóia de ¾ de PVC, com flutuador compatível. O extravasor é de 50 
mm e sai visível na borda da laje de apoio, no mínimo 5 cm.  

Faz parte dessas instalações a ligação do cavalete até a caixa d'água, com tubulação 
para  
alimentação de 25 mm.  
 
11.03. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS :  
  

Serão respeitados rigorosamente as instalações existentes e os detalhes do projeto 
aprovado e apresentado para a devida reforma e ampliação.  

Toda a rede será em PVC soldável, própria para as instalações sanitárias, nas 
dimensões e bitolas especificadas no projeto. A rede será executada de tal maneira que 
tenha caimento de 2% no mínimo, para dar escoamento as águas servidas. 

Nos banheiros e copa, parte nova proposta, serão executados conforme os detalhes 
de projeto e às normas e em continuidade às instalações existentes e em funcionamento. 
Caso ocorra descontinuidades na execução das redes propostas, serão executados caixas 
de inspeção para cada trecho em derivação.  

As locações da rede de esgoto sanitário compreende as Caixas de Inspeção, 
Tubulação, Fossa  
Séptica e Filtro Anaeróbio.  

Os vasos sanitários serão de louça, auto sifonados, acompanhados das referidas 
ferragens para fixação e ligações, serão guarnecidos com assento e tampa plásticas. 
Aqueles que serão substituídos, utilizarão o mesmo sistema de descarga, já os novos terão 
funcionamento com caixas acopladas.  

Os lavatórios serão de louça com cuba oval, tampo em granito e vem acompanhado 
das ferragens para fixação e ligação.  

Os porta-papel de 15x15 e os cabides de um gancho serão metálicos. 
As saboneteiras, no box (de 15x15), no lavatório (de 7,5x15cm).  
A pia da copa, será de uma cuba em aço inox com torneira, sifão e válvula (1,50m). 
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12- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE AR CONDICIONADO:  
 
12.01. ENTRADA DE ENERGIA :  

 
A entrada de energia será em tensão secundária a 4 fios, aérea, de acordo com as  

normas da Celpa. Partirá do poste da concessionária locado no lado esquerdo da Avenida 
Humberto de Abreu Frazão, atravessará a mesma e alimentará até a lateral esquerda do 
prédio. 

A medição será feita por quadro de medidor a ser instalado na mureta como consta 
no projeto elétrico. Este terá aterramento calculado e protegido por disjuntor 
termomagnético.  

 
 12.02. ILUMINAÇÃO :  

 
Toda a rede interna será substituída, bem como, a entrada principal de energia desde 

o poste e também a execução dos pontos de iluminação no teto e os pontos de tomadas e  
Interruptores nas paredes. 

Em todas as peças estão previstos pontos de luz fluorescente que proporcionarão um 
iluminamento calculado conforme norma e adequado às funções a que se deseja.  

 
 12.03. TOMADAS DE CORRENTE :  
 

Em todas as áreas foram projetadas tomadas de corrente que atenderão cargas de 
uso geral ou específico, considerados os tipos e funções de utilização. 

Nos quadros de cargas estão representadas as diversas potências, para as de uso 
geral foi determinado e convencionado a potência de 100 e de 300 Watts. 

 

 12.04. CONDUTORES :  
  

Todos os condutores serão substituídos e serão do tipo anti-chama nas bitolas 
calculadas e especificadas em projeto e que atenderão a demanda para cada circuito. 
 

12.05. TELEFÔNICO/CABEAMENTO :  
  

Terão pontos de espera de telefone as salas onde no projeto telefônico estiverem os 
mesmos especificados, ou seja, sala de espera ou recepção, sala de rh, sala de 
administração, sala do gabinete do prefeito, sala de acessoria jurídica, sala de tributos, sala 
de cadastro único e sala de licitação, esta com dois pontos. 

Todas as salas serão atendidas com pontos para PC e cabeamento estruturado. 
  
 12.06. AR CONDICIONADO :  

 
Serão implantados e executados aparelhos climatizadores em salas específicas e 

locadas nos projetos com o sistema condensador instalado no lado externo da edificação e o 
climatizador com sistema de evaporação nas áreas internas, todos do tipo split e com a 
capacidade de 12.000 BTUs cada. 
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13 – INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO :  
 
Serão instalado blocos autônomos de iluminação de emergência nas salas previstas 

em projeto com lâmpadas tipo PL de 9 watts. Serão também instaladas placas de sinalização 
de abandono do local, nas saídas e entradas específicas.  

Serão utilizados e implantados extintores de incêndio do tipo PQS, de 4 kgs, no 
ambiente da recepção do prédio e nas áreas necessárias.  
  
14 – PINTURA E ARREMATES:  
  

As esquadrias serão raspadas, lavadas e emassadas para posterior pintura final. 
Na pintura interna e externa, utilizaremos tinta acrílica sobre reboco, com 2 demãos, 

nas esquadrias de madeira, pintura esmalte sintético, com 2 demãos. 
Nas paredes em alvenaria, projetadas e elevadas para ampliação, serão assentadas 

cerâmicas com dimensões mencionada em projeto e na fachada principal será assentada 
pedras decorativas com placa informativa em aço escovado conforme projeto de fachada. 
 
15 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PEQUENAS OBRAS E LIMPEZA : 
 

Será executado em alvenaria torre para sustentação da caixa d'agua com altura de 
4.0m na ala posterior ao prédio. 

També4m teremos cobertura vegetal com grama sempre verde, aplicadas em leiva 
nas áreas livres dispostas conforme projetos. 

Terminadas as obras civis de reforma e ampliação, proceder-se-á a dedetização de 
todos os compartimentos em todo o prédio com posterior limpeza interna.  

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente deverá 
ser recolhido, amontoado e removido todo o entulho da obra.  
 

 
 

Aveiro-PA, 07 de Abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CLEYTON GONÇAL ES SALDANHA 
Engº Civil - Resp. Técnico - PMA 
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