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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

O presente documento tem por objetivo discriminar as práticas necessárias à boa 

construção do empreendimento, caracterizando os materiais nele a serem utilizados e 

estabelecendo as condições mínimas para execução dos serviços. 

O projeto ao qual este memorial se destina é resultado de uma readequação da edificação 

existente, sendo que o empreendimento necessitará ser demolido parcialmente para 

possibilitar a ampliação de determinada área, destinada para uso da comunidade à fins de 

lazer. 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: 

A obra em questão trata-se da Sede Esportiva pertencente à Comunidade de São Francisco, 

situado na Linha Ipiranga, interior do Município de Serra Alta, Estado de Santa Catarina. A 

edificação possui atualmente próximo de 620m² de área construída, sendo um pavimento 

térreo que contempla os seguintes ambientes: cozinha, igreja, cancha de bocha rolada, salão 

com sanitário, cancha de 48 eletrônico, churrasqueira e demais ambientes anexados à 

edificação que são utilizados como copa, sala de carnes e banheiros (estes últimos 

referentes ao espaço identificado em planta como antiga escola). Deste total, 

aproximadamente 141,75m² serão demolidos para possibilitar a construção do novo salão, 

que terá um acréscimo de 53,45m² em relação ao existente.  

3 – DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO: 

A única parte a ser modificada com a ampliação da sede será a área do atual salão, a qual 

necessitará primeiramente ser desfeita para possibilitar a execução do novo espaço. A 

ampliação se dará no sentido longitudinal da edificação, num avanço de 15m a partir do 

posicionamento do pilar que está alinhado com o vão de acesso ao salão, conforme 

demonstrado em projeto. 

Enfatiza-se que os serviços preliminares, os de acabamento e demais pormenores 

necessários à execução da obra ficarão sob responsabilidade da própria comunidade, uma 

vez que torna-se objeto de execução da referida contratação apenas a instalação das 

estruturas em concreto pré moldado e das novas coberturas para as áreas mencionadas no 

projeto. 

Os serviços preliminares consistem nas remoções e demolições necessárias para o início da 

obra. Nesta fase, compreende-se que sejam feitas de forma manual as remoções das telhas 

de fibrocimento, da trama de madeira das coberturas, dos cabos elétricos, das luminárias, 

das louças e das tubulações de água, bem como, a demolição das devidas alvenarias e do 

piso existente. 

Quando da execução das demolições na edificação, deverão ser preservadas as estruturas 

que não serão removidas. Nenhuma atividade poderá ocasionar danos ao que será mantido, 

portanto, o responsável pela execução das reformas deverá orientar sobre o uso das 

ferramentas adequadas. O zelo pela segurança dos operários também deverá ser tomado.  
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Nenhum material demolido poderá ser reaproveitado, a não ser que o ato da remoção não 
altere suas propriedades físicas e mecânicas. Todo o entulho gerado pelas demolições 
executadas deverá ser retirado do canteiro e destinado adequadamente antes do início da 
locação da obra.  

Deverá ser realizada a limpeza parcial do terreno para permitir o início das atividades no 
canteiro, eliminando-se árvores, arbustos e entulhos que interfiram na execução da obra. 
Além do que, no decorrer da execução também deverá ser feita a remoção periódica de 
todo o entulho e detritos que venham a se acumular no lote. 

Quanto aos trabalhos no terreno, deverão ser executados os movimentos de terra 
necessários para a perfeita implantação da obra, conforme as cotas e demais informações 
contidas no projeto. As escavações a serem realizadas manualmente ou com máquinas 
deverão permitir a necessária segurança da própria edificação.  

Para as fundações serão realizadas escavações manuais e/ou mecanizadas, necessárias à 
perfeita estruturação da edificação, as quais deverão ser definidas e dimensionadas pelo 
engenheiro responsável pelo cálculo estrutural e executadas tendo o acompanhamento do 
responsável técnico da obra.  

A estrutura a ser executada deverá ser apoiada em solo firme, garantindo-se rigidez e 
estabilidade aos elementos estruturais. Para tanto, também o contraventamento deverá ser 
executado em prol da solidez da obra. Os pilares serão em concreto armado pré-fabricado, 
compondo pórtico estrutural resistente aos carregamentos solicitantes.  

No que tange à cobertura, considera-se que as tesouras serão metálicas, fixadas sobre os 
novos pilares da edificação. Do mesmo modo, a trama da cobertura será formada por terças 
de perfis metálicos, sendo estas fabricadas em perfil “U” enrijecido em chapa de aço 
galvanizado, devidamente estruturadas para suportarem os esforços atuantes. As dimensões 
e especificações estruturais para a cobertura deverão ser indicadas também pelo 
responsável técnico que elaborará o projeto estrutural. Já as telhas serão de fibrocimento, 
tipo ondulada, com espessura de 6mm.  

Frisa-se que deverão ser seguidos os alinhamentos indicados em planta. A cobertura nova 
deverá ser executada observando-se os caimentos e inclinações da edificação atual que não 
será modificada, de tal maneira que seja executada em continuidade ao telhamento 
existente. Os mesmos critérios aplicam-se para a fixação das terças do novo coberto.  

Salienta-se que vigas baldrames, vigas intermediárias e vigas de respaldo deverão ser 
executadas in loco, futuramente na eventualidade da execução de alvenarias para a vedação 
das laterais do novo salão e/ou para relocar a cancha de 48 eletrônico. Também o piso e as 
novas instalações, tanto elétricas quanto hidrossanitárias, ficarão à custeio da comunidade. 
Quando da continuidade dos serviços relacionados à reforma do empreendimento, deverá 
ser contratado profissional técnico para acompanhamento da obra e adequada orientação 
das tarefas.  

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de conservação e limpeza. Antes de sua 
entrega definitiva todos os equipamentos e instalações deverão estar em comprovado 
estado de funcionamento e acabamento. 
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Quaisquer outros ajustes necessários durante a reforma e ampliação da obra deverão ter o 
consentimento do responsável técnico pela execução e do fiscal da prefeitura, desde que 
estes não comprometam a funcionalidade do projeto e a segurança da edificação. 

Todos os serviços mencionados deverão ser realizados com rigorosa observância aos 
projetos e a este documento. É vedada qualquer modificação do projeto sem a prévia 
análise e aprovação do autor e do(s) responsável(is) técnico(s) pela obra, uma vez que 
nenhuma alteração de projeto durante a execução do empreendimento poderá ser efetuada 
sem o consentimento da projetista.  

Demais informações e/ou detalhes por eventualidade não abordados no presente 
instrumento deverão ser consultados em planta. Na persistência de dúvidas, a desenhista 
deverá ser consultada para saná-las e prestar eventuais esclarecimentos necessários ao bom 
entendimento do projeto.  

Finda-se que deverão ser adotadas medidas de segurança durante todo prazo de execução 
do empreendimento, visando-se a prevenção de acidentes na obra e a não ocorrência de 
similares no canteiro.   

Guatambu, 06 de julho de 2020. 
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_____________________________________________                     

Eng. Andréia Fátima Trichês                                                                                             

Responsável técnico(a)                                                                                        

TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA                    

CREA/SC 154766-9                                                                                      

 

_____________________________________________                      

Darci Cerizolli 

Prefeito em exercício 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA 

CNPJ: 80.622.319/0001-98 


