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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. TEODORA COSTA 

FERREIRA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARARA – PA. 

 

LOCAL: 

 

Município de Magalhães Barata 

 Povoado Santo Antônio 
 Área Total:  431,62 m². 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Magalhães Barata é um município brasileiro do Estado do Pará, pertencente à 

Zona Fisiográfica do Salgado e abrange uma área de 323,984 km², na  região nordeste. 

Localiza-se no norte brasileiro       com        coordenadas        geográficas:        latitude 

00º47'38"  Sul e longitude 47º35'55" Oeste, estando a uma altitude de 50 metros. Possui 

cerca de 8.115 habitantes. 

O presente memorial  descritivo, como parte integrante do projeto para 

“REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. TEODORA COSTA FERREIRA NO 

MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA - PA”, 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. 
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2. PARÂMENTROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

 

Para a elaboração do projeto e definição do Partido Arquitetônico foram 

condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados:  

 Programa arquitetônico – Elaborado com base no número de usuários e nas 

necessidades operacionais cotidianas básicas;  

 Áreas e proporções dos ambientes internos – Os ambientes internos foram 

pensados sob o ponto de vista do usuário, trazendo funcionalidade para a 

atividade que será exercida;  

 Layout – O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se 

em consideração os equipamentos e mobiliários adequados ao bom 

funcionamento dos ambientes;  

 Esquadrias – Foram dimensionadas levando em consideração os requisitos 

mínimos de iluminação e ventilação natural determinante para cada ambiente. 

 Tipologia das coberturas – Foi adotada solução de cobertura com a utilização de 

estrutura de madeira e telha de fibrocimento e = 6mm.   

 Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram 

especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: 

intensidade e característica do uso, conforto antropodinâmico, exposição a 

agentes e intempéries;  

 Especificações das louças e metais – para a especificação destes foi 

considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmos 

em ampla variedade no comércio e em várias regiões do país. Foram 

observadas as características físicas, durabilidade, racionalidade construtiva e 

facilidade de manutenção. 

 

3. OBJETO DA PROPOSTA 

O projeto trata-se da “REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. 

TEODORA COSTA FERREIRA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA - PA”, 

localizado no estado do Pará, no Povoado Santo Antônio, na Zona Rural do Município 

de Magalhães Barata. Que tem por objetivo atender a demanda de moradores na 

localidade, com intuito de trazer ao prédio espaço e conforto. A escola, atualmente, 

precisa de espaços ergométricos e que visem a acessibilidade, como banheiros PNE, 

reformas na cobertura, revisões elétricas, hidráulicas e sanitárias.  



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 

4. DESCRIÇÃO DA OBRA 

A escola, atualmente possui uma área útil de 431,62 m², sendo dividida entre 

compartimentos, tais como 01 Sala de Aula, secretaria, cozinha e banheiros. A fim de 

melhorar os ambientes internos e prover adequações de acordo com a acessibilidade, 

a reforma propõe readequar os espaços existentes da cozinha e secretaria e ampliar 

para mais 02 salas de aulas, construção de banheiros PNE, despensa, área de serviço 

e uma nova secretaria e arquivo. 

 

4.1. 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. 

 

4.2. PAVIMENTAÇÃO 

O piso atual em cerâmica será demolido e colocado um novo piso de cerâmica 

padrão médio. 

Para a ampliação será feito uma camada impermeabilizadora de 10 cm de 

espessura com seixo, após isso será executado um contrapiso de argamassa 1:4, uma 

camada regularizadora no traço 1:4 e lajota cerâmica. 

Os rodapés serão de cerâmica 8cm de altura. 

O playground terá grama em placas, incluindo terra preta e colchão de areia de 

e = 20cm. 

4.3. ESTRUTURA E REVESTIMENTO 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações 
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constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser 

executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda 

satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

A infraestrutura e estrutura, serão de sapatas, vigas e pilares em concreto 

armado, com escavação manual, fôrmas em chapa de madeira branca compensada 

resinada de e = 15mm, lastro de concreto magro com seixo de 10 cm de espessura, 

armação de aço CA – 60 e CA – 50, concreto usinado bombeado de 25 MPA, incluindo 

lançamento e adensamento, e impermeabilização com massa asfáltica para concreto 

com 2 demãos nas vigas baldrames. 

As alvenarias são de tijolo de barro a cutelo. Os tijolos a serem utilizados na 

edificação serão na espessura constante em projeto, com tijolos de boa qualidade, 

colocados em nível e perfeitamente contrafiados, com juntas totalmente preenchidas 

com no máximo 15 mm. 

Os revestimentos da alvenaria interna e externa são de chapisco aplicado em 

alvenarias e estruturas de concreto internas, com argamassa traço 1:3, massa única 

para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de 

taliscas, emassamento de parede para recebimento de pintura acrílica, nas área 

molhadas internas será utilizado revestimento interno retangular de 33,5x60cm até 

altura de forro. 

O forro será em PVC liso para ambientes comerciais, inclusive estrutura de 

fixação. 

A pintura deverá ser nas alvenarias rebocadas externamente ate o nível da 

cobertura, será com aplicação manual de pintura com tinta Látex acrílica nas cores do 

Município. 

 

4.4. ESQUADRIAS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

As portas serão em madeira de Lei com caixilho, aduela e alizar, medindo 

0,80m x 2,10m e 0,90 x 2,10m nas entradas dos ambientes internos. O portão de entrada 

medindo 1,60 x 2,10m e será de ferro 5/8” com ferragens, incluindo pintura anti 

corrosiva. As janelas serão de alumínio de correr com vidros e ferragens, medindo 

3,00m x 1,10, 2,00 x 1,10m, 1,50 x 1,10m, 1,00 x 1,10m e 2,20 x 1,10m. Além disso, 

haverá janela basculante de alumínio de 1,00m x 0,60m e 0,60 x 0,60m para os 

banheiros e despensa. 
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Os aparelhos e acessórios serão nacionais, bem cozidos, sem deformações ou 

fendas, sonoras e praticamente impermeáveis. O esmalte deverá ser homogêneo, sem 

manchas, depressões, granulações e fendilhamentos. Registros e metais serão em 

latão cromado e polido. Todas as peças serão instaladas de acordo com orientação do 

fabricante. 

 

4.5. COBERTURA 

A cobertura será em Madeira de Lei, utilizando tesouras, terças, caibros e ripas 

para telhados de telha em fibrocimento. As telhas serão fixadas sobre terças de madeira 

de boa qualidade em espaçamento e dimensões adequadas aos vãos e as 

especificações do fabricante das telhas. Antes da colocação das telhas, a estrutura 

deverá ser submetida à apreciação da fiscalização.Os elementos de madeira das novas 

coberturas serão compostos por madeira de lei de primeira, com origem certificada, 

originária de reflorestamento. 

A madeira da cobertura deverá receber uma pintura de verniz poliuretano. 

 

4.6. 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. 

 

5.  VALOR DA OBRA 

O valor total da obra será de R$ 611.718,96 (Seiscentos e onze mil, setecentos 

e dezoito reais e noventa e seis centavos). 
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6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução de obras e serviços de construção do objeto deste projeto 

básico é de 120 dias. 

 

 

 

 

Magalhães Barata, 09 de agosto de 2022, 

 
 
 
 
 
 
 

Victória Alves Mendes 
Engenheira Civil 

CREA/PA: 1517279062 
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