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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

Obra: Revitalização Escadaria e Praça do Cruzeiro 

Endereço: Praça São Sebastião – Centro – Rodeiro – MG 

Contratante: Prefeitura Municipal de Rodeiro 

Responsável Técnico: Farlley Alberto Mázala  

 

 

OBJETIVO 

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar os serviços de 

revitalização da Praça e da Escadaria do Cruzeiro. 

A execução da obra obedecerá aos padrões e normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e o Código de obras do Município de Rodeiro. 

A obra se faz necessária para conservação e proteção da estrutura como um todo, 

tendo em vista que a escadaria e a praça são bens tombados do município.   

 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

Limpeza da superfície onde será aplicado o material, tanto para a pintura como 

para o assentamento do piso intertravado. A pintura será realizada na escadaria e o 

assentamento do piso intertravado na praça. 

 

2 – PINTURA  

Após a limpeza do local, será aplicada sobre a superfície 1 demão de selador 

acrílico e em seguida duas demãos de pintura com resina acrílica. 

A área que receberá a tinta é de aproximadamente 332 m².   

 

3 – ASSENTAMENTO PISO INTERTRAVADO 

O local já está pronto para o assentamento, então será necessário realizar o 

trabalho de sub-leito e de base para que assim o piso seja assentado na superfície. Após 

o assentamento é jogado areia fina sobre o mesmo, para preencher os vazios. A área 

total a receber bloquete é de aproximadamente 145 m².  



     MUNICÍPIO DE RODEIRO 
Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG 
CEP: 36.510-000     CNPJ: 18.128.256/0001-44 

PABX: 32.3577-1173 

www.rodeiro.mg.gov.br 

 
 

 

4 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Será mantido o padrão de iluminação da escadaria. Serão instaladas 10 novas 

lâmpadas nos postes que ficam na mureta de guarda corpo, sendo feita toda a parte de 

acabamento. Serão trocadas todas as instalações elétricas danificadas como segue em 

anexo na planilha orçamentária. 

Será mantido o padrão de iluminação da praça. Serão trocadas todas as 28 

lâmpadas do Cruzeiro. Os postes de iluminação também serão trocados, e colocadas 04 

(quatro) novas lâmpadas. Serão trocadas todas as instalações elétricas danificadas como 

segue em anexo na planilha orçamentária. 

 

 

 

 

 

Rodeiro, 06 de Outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

  Farlley Alberto Mázala  

  Engenheiro Civil  

CREA MG 212621/D 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

José Carlos Ferreira 

Prefeito Municipal 

 

 


