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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Construção da Unidade de Saúde da Família do Rio São Lourenço 

LOCAL:  Rio São Lourenço - Igarapé Miri/PA. 

DATA: Junho  – 2022. 

 

01 - JUSTIFICATIVA: 

Este projeto básico consiste na CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO RIO 

SÃO LOURENÇO - USF; objetivando da assistência à saúde, à população deste município, com o intuito de 

aproximação do Poder Público com a comunidade, buscando a agilidade e eficiência na área da saúde.  

A obra prevista neste Projeto básico está especificada nos padrões recomendados pela Nota Técnica 

DP/N° 02/99, e em cumprimento às normas técnicas brasileiras, principalmente a destinada à acessibilidade 

física, e ao código de postura do município; e está condicionada à aprovação e vistoria do CORPO DE 

BOMBEIROS e dos órgãos ou entidades de fiscalização municipal, estadual e federal; e em cumprimento 

também ao artigo 7, inciso I da Lei 8.666/93. 

As obras e serviços aqui proposto serão executados dentro de um padrão construtivo, procurando 

manter os princípios de simplicidade, e economia. 

 

02 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

O local da realização da obra será no rio São Lourenço, Distrito de Maiauatá, região das ilhas do município 

de Igarapé Miri/PA. 

 

03 - DESCRIÇÃO: 

O conceito de CONSTRUÇÃO consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova (IBRAOP 

OT – IBR 002/2009), assim, o projeto prevê a “Construção da Unidade de Saúde” priorizando o 

atendimento com inclusão da acessibilidade (ABNT 9050/20), inserindo na proposta arquitetônica 

espaços de convivência adequada às características físicas e bioclimáticas da região, e tem como 

finalidade dotar o município com um espaço físico destinado as atividades voltadas a saúde. 
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USF contendo os seguintes compartimentos: hall de entrada, sala de espera, farmácia, recepção, arquivo, sala 

para triagem, sala de enfermagem, sala de digitação, sala de vacina, sala de curativo, consultório médico, 

consultório odontológico, WC (para atendimento ao público), copa-cozinha, DML, WC (funcionários), 

depósito de lixo e compressor. 

 

3.1 – ÁREA INTERNA: 

Piso – em lajota cerâmica 30x30 da marca Eliane ou similar; 

Paredes INTERNAS – em alvenaria chapiscadas e rebocadas; banheiros, copa e DML revestimento 

cerâmico em toda pé direito. 

Pintura – tinta acrílica c/ massa e selador; 

Esquadrias – portas em MDF revestidas com laminado, exceto porta frontal que será em Blindex. 

Janelas em Blindex. 

Balancins tipo basculante em alumínio. 

Cobertura – peças de madeira de lei (terças, frechal, pernamanca, cumeeira e ripas) e telha tipo plan. 

 

3.2 – ÁREA EXTERNA: 

Paredes – em alvenaria chapiscadas e rebocadas 

Pintura – alvenaria tinta acrílica c/ massa e selador  / portas – esmalte sintético c/ selador s/ massa. 

 

04 - DIAGNÓSTICO: 

4.1 – SOLO: 

Predominam em todos os imóveis o latossolo amarelo textura média e faixas concessionárias 

lateritíco;  

 

4.2 – RELEVO: 

O Município apresenta sua geologia formada por sedimentos do Terciário (Formação Barreiras), 

na porção continental, e sedimentos do Quaternário Antigo e Recente, nas áreas de várzeas e ilhas 

fluviais. Sendo assim, o relevo apresenta grande simplicidade, representado por formas típicas de 
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tabuleiros (baixos platôs), terraços e várzeas, que fazem parte da unidade morfoestrutural do Planalto 

Rebaixado da Amazônia (Baixo Amazonas). 

 

4.3 – VEGETAÇÃO: 

A cobertura vegetal do imóvel se caracteriza através de uma cobertura vegetal de floresta aberta. 

As áreas de várzeas existem espécies hidrófilas e latifoliadas, intercaladas com palmeiras. 

 

4.4 – CLIMA: 

A característica climática do micro região se enquadra no tipo AW na classificação Koppem, 

havendo diferenciação bem acentuada entre dois períodos: um chuvoso, que vai de dezembro a maio 

denominado inverno, e, outro de estiagem que vai de junho a novembro. 

 

4.5 – HIDROGRAFIA: 

O município apresenta uma boa rede hidrográfica, tendo como principal o Rio Meruú, e outros de 

pequeno, médio e grande porte com grande importância para a região.  

 

4.6 – DADOS GEOGRÁFICOS: 

 LATITUDE – 01º58’30” - SUL 

 LONGITUDE – 48º57’35” - OESTE 

 ALTITUDE – 17 m 

 ÁREA – 1.996.823 km ² 

 

4.7 – MUNICÍPIOS LIMÍTROFES: 

Ver desenho abaixo: 
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1- AO NORTE: ABAETETUBA; 

2- AO SUL: MOJU E MOCAJUBA; 

3- À LESTE: MOJU; 

4- À OESTE: CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU. 

 

05 - VALOR DA OBRA: 

05.01 – CONSTRUÇÃO: 

O total dos serviços de construção importa o valor de R$ 919.156,57 (Novecentos e dezenove mil, 

cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). 

 

06 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 

06.01 – CONSTRUÇÃO: 

O prazo de execução de obras e serviços de construção do objeto deste projeto básico é de 6 (seis) 

meses, descritos no cronograma físico-financeiro. 

 

07 – ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 

A área total a ser construída é de 191,30 m². 

 

 08 – FORMA DE PAGAMENTO E MEDIÇÃO: 
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A medição será executada no campo (in loco) pela FISCALIZAÇÃO ou responsável técnico da 

Prefeitura, sendo medida a unidade ou seu percentual de qualquer serviço, de acordo com a descrição 

contida na Planilha de Quantidades e Preços. 

O seu pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha 

de Quantidades e Preços, anexo ao Contrato, que é a compensação integral pelo fornecimento e instalação 

de qualquer serviço, que inclui, mão de obra, ferramentas, equipamentos e todo material necessário à 

perfeita execução do serviço e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações 

Técnicas, Critérios e Normas de Medição e Pagamento. 
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