Estado do Rio Grande do Sul

Município de Jóia
“Terra das Nascentes”

MEMORIAL DESCRITIVO
CERCAMENTO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
AREA: 9.000,00 m²
PROPONENTE: Município de Jóia
LOCAL: CARÁ
SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS:
A obra deverá ser demarcada, sinalizada e protegida, visando a segurança de outras pessoas,
tendo apenas o pessoal autorizado presente no local da intervenção. A obra obedecerá a boa
técnica, atendendo as recomendações da ABNT e das concessionárias locais. O local deverá
ser limpo, sendo retirado a vegetação rasteira e adequando o terreno.
FUNDAÇÕES:
As fundações serão executadas abaixo das muretas em concreto ciclópico de dimensões
20x30cm. A cada 5,00m serão colocados poste de concreto pré moldado que ficarão com seu
topo a uma altura de 1,60m.
CERCAMENTO:
Acima das fundações será executada mureta de alvenaria até a altura de 0,50m e utilizarão
blocos de concreto 9x19x39cm. Acima disto até a altura do topo dos postes, será utilizada tela
galvanizada para fechamento total. As telas deverão estar instaladas muito bem alinhadas e
esticadas, evitando o “embarigamento” das mesmas.
PORTÃO
O portão será confeccionado em aço na sua estrutura e os vãos fechados com a tela
galvanizada. Será instalado em um vão de 5,00m e terá 2 folhas, dobradiças e dispositivo para
cadeado.
INSTALAÇÃO DE ÁGUA
Será executada com canos de PVC, com torneiras instaladas nos locais demarcados no
projeto.
LIMPEZA GERAL: Após o termino dos serviços a obra deverá ser entregue limpa e
organizada, não deixando serviços inacabados ou mal executados. A obra se dará finalizada
após a vistoria do Setor de Engenharia do Município e emissão de Termo de Entrega de Obra.

Jóia, maio de 2022.
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