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OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ 

 

LOCAL: 

 

Município de Magalhães Barata 

 Rua Dr. Lauro Sodré, s/n.  
 Área Total: 3.741,17 m². 
 Área de intervenção: 1.849,22 m². 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial  descritivo, como parte integrante do projeto para “REFORMA 

E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ”, no Município de Magalhães Barata, tem a 

finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, 

bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define 

integralmente o projeto básico e suas particularidades. 

Consta neste presente memorial descritivo a apresentação dos elementos 

constituintes do Projeto Arquitetônico. Constam também do Memorial a citação de leis, 

normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos 

por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços 

públicos. 

A elaboração do projeto arquitetônico seguiu as etapas do processo projetual, onde 

inicialmente foi realizado o levantamento planialtimétrico, in loco, e elaboração do programa 

de necessidades, desenvolvendo assim, um estudo preliminar e posteriormente a 

elaboração do anteprojeto com apresentação de um layout. A confecção do projeto 

executivo com elaboração de detalhamentos e cortes, especificação técnica, planilha 

orçamentária e cronograma físico-financeiro, se deram após aprovação do estudo 

preliminar. 

 

2. OBJETO DA PROPOSTA 

O projeto trata-se da “REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ”, 

localizado no estado do Pará, no Bairro Centro, na Rua Dr. Lauro Sodré, s/n, na Zona 

Urbana do Município de Magalhães Barata. Deste modo, visa detalhar adequadamente as 
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melhorias a serem realizadas no local, cuja execução deverá seguir o Projeto Arquitetônico 

e Urbanístico. O empreendimento visa a implantação de espaço social e lazer, bem a 

melhorias de elementos já construídos no local, mas que sofreram com as interpéries do 

tempo, com o conceito de valorizar os elementos naturais da paisagem, requalificando toda 

a área e aumentando a visibilidade aos visitantes e moradores locais. Assim, o projeto 

prevê a reconstrução do piso da circulação, da área de alimentação e academia ao ar livre, 

playground, bancos de concreto, chafariz, drenagem, e rampas de acesso e piso tátil para 

portadores de necessidades especiais. 

 

3. DESCRIÇÃO DA OBRA 

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A placa da obra deverá possuir dimensões de 6 m², seguindo o modelo do 

Governo Federal, e deverá ser instalada em um único local visível, definido pelo fiscal 

da obra, e lá permanecerá por todo o período de execução da obra, do início até a 

conclusão e encerramento do convênio. 

Deverá ser providenciado pela CONTRATADA a estrutura necessária para 

abrigar materiais, documentos, projetos e alojamento dos funcionários com sanitários e 

local para aquecimento de marmitas. Haverá ainda na obra, disponível para uso todo 

equipamento de segurança dos trabalhadores, visitantes e inspetores. 

O executante procederá a locação da obra de acordo com plantas e memoriais 

e quaisquer outras indicações constantes do projeto. Havendo discrepância entre as 

reais condições existentes no local e/ou os elementos de projeto, a ocorrência será 

objeto de comunicação, por escrito, à fiscalização da prefeitura, a qual competirá 

deliberar a respeito. 

 

3.2. PAVIMENTAÇÃO  

A Praça Matriz, atualmente possui uma área útil de 3.741,17 m², no entanto sua 

estrutura está bastante deteriorada, em função disso, a Reforma e Revitalização visa a 

retirada da guia de meio – fio e do piso cimentado existente e subtiuído por piso intertravado 

de concreto com bloco retangular de 20 x 10 cm, nas áreas definidas como Academia ao ar 

livre e área de lazer receberão apenas o piso intertravado de concreto sextavado de 25 x 

25cm para posteriormente serem emplementadas a academia ao ar livre e quiosques na 
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área de lazer, além disso, a praça receberá um piso tátil direcional na cor amarelo de 25 x 

25cm, pré-moldado e guia de meio-fio em concreto de 15 cm base x 12cm de altura. 

 

3.3. CHAFARIZ / LAGO 

A fim de reaproveitar todos os espaços inutilizados da praça, um chafariz e um lago 

serão construídos em uma área circular que está em desuso e sofrendo interpéries do 

tempo, neste local será retirado o aterro e construído um contrapiso, bem como, instalações 

hidráulicas para o perfeito funcionamento da estrutura, além de receber um guarda-corpo 

em madeira de Lei envernizado, para melhor proteção da circulação dos transeuntes. 

O chafariz será em pedra ou cimento para jardim com altuma mínima de 1,50m e 

com 04 baciais, podendo ser mudado apenas com a aprovação da FISCALIZAÇÃO. A água 

será bombeada com a ajuda de uma bomba submersa de 3 CV. 

As outras pequenas áreas circulares serão fechadas com argamassa de cimento e 

areia. 

 

3.4. DRENAGEM E ELÉTRICA 

As instalações de drenagem e elétrica deverão seguir conforme projeto 

hidrossanitário e projeto elétrico, respectivamente, sempre atendendo e respeitando as 

especificações técnicas de cada material. 

 

3.5. PLAYGROUND 

Na área destinada ao playground a Prefeitura Municipal de Magalhães Barata 

ficará responsável por fornecer colchão de areia necessário para toda a área.  

Os seguintes itens irão compor a área do Playground:  

 

 Gangorra móvel triplo com 06 assentos; 

 Carrossel de roda com 07 assentos; 

 Balanço de corda triplo; 

 Escorregador grande; 

Serão instalados os brinquedos com estrutura de madeira de lei e tubos de ferro 

galvanizados, com fundação de concreto. 
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Figura 1 - GANGORRA 06 ASSENTOS 

Figura 2 - CARROSSEL 07 ASSENTOS 
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Figura 3 - BALANÇO 03 ASSENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 - ESCORREGADOR GRANDE 



 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 

CNPJ: 05.171.947/0001-89 
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO,PROJETOS E CONVÊNIOS 

 

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000  
CNPJ. 05.171.947/0001-89  

E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com 
 

3.6. URBANIZAÇÃO 
 

Os bancos de concreto existentes deverão ser demolidos, deverá ser feitas a 

limpeza de grama nas áreas que receberão piso intertravado de concreto sextavado de 

25 x 25cm. Serão construídos novos bancos de concreto, a colocação de lixeiras em 

fibra de vidro com fundação em concreto e estrutura tubular em aço e plantio de  

arbustos nos locais indicados no projeto arquitetônico. 

 
3.7. LIMPEZA DA OBRA 

 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza. Deverão apresentar 

perfeito funcionamento todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com as 

instalações de água, esgoto, luz e força e outras, ligadas de modo definitivo. 

Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela Construtora 

para fora da obra: serão lavados ou limpos convenientemente os pisos cimentados e 

outros, bem como aço inoxidável, ferragens e metais, devendo ser removidos 

cuidadosamente os vestígios de manchas, tintas e argamassas. 

Para os serviços de limpeza serão usados, além de água os que a boa técnica 

recomenda para cada caso, como palha de aço, espátula, ácido muriático, removedor, 

produtos químicos, detergentes e outros. 

Deverá ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de 

limpeza, evitando especialmente o uso inadequado de substâncias cáusticas e 

corrosivas, nos locais indevidos. 
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