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MEMORIAL DESCRITIVO  
 

 

1.0-  APRESENTAÇÃO  

 

O Município de Chaves está localizado ao Norte do Brasil, na Ilha do 

Marajó e faz parte da Microregião do Arari, com latitude 00º09’36” Sul e longitude 

49º59’18” Oeste, em uma altitude de 6 metros acima do nível do mar.  

Sua população estimada em 2021 foi de 24.175 habitantes, e uma 

extensão territorial de 13.084,755 km². 

 Por sua proximidade com a cidade de Macapá (ficando apenas a 120 

km em linha reta), sofre influência direta do Estado do Amapá no que se refere 

ao apoio comercial, saúde e outros, distando apenas cerca de seis horas de 

viagem nas  embarcações que fazem a linha comercial no trecho 

Chaves/Amapá/Chaves.  

A Sede Municipal de Chaves fica situada às margens do Rio Amazonas, 

o que permite a franca utilização dos recursos fluviais para o transporte de 

cargas e passageiros com destino ao Município. 

 Na Sede do Município de Chaves existe uma pequena pista de pouso 

que permite o pouso e a decolagem de aviãos de pequeno porte o que aumenta 

as opções de acesso ao Município. 

 

2.0-  CONSIDERAÇÕES GERAIS  

  

O presente Memorial Descritivo busca elucidar o projeto que trata da 

Execução de serviços de adaptações no prédio do Hospital Municipal, 

objetivando a instalação de ambientes melhores adequados para o 

funcionamento de divesrsas atividades, tanto na área de serviço como a melhoria 

da lavanderia, da despensa e do refeitório, como também no centro de 

atendimento com as adequações que serão feitas na sala de parto, na sala do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
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pósparto, no laboratório, na sala de atendimento, na sala de triagem da urgência 

e mais ainda para o funcionamento da sala de Raio X. Também serão 

executadas as adaptações para as instalações de um necrotério e de depósitos 

de lixo de acordo com as prescrições sanitárias. O principal objetivo dessas 

adaptações além de outras não citadas, é prorcionar melhorias no atendimento 

da saúde pública do Município, que garanta além de um atendimento dígno, um 

atendimente seguro e dentro de todos os pré requisitos exigidos pelo Ministério 

da Saúde, visto que, não é justo uma população que já dispõe dos equipamentos 

como os de Raio X, não poderem ursufruir desses serviços, por não haver no 

Hospital Municipal do Município, uma sala devidamente adequada aos 

procedimentos operacionais, entre outras carências que certamente serão 

sanadas com a simples aplicação das medidas aqui propostas. 

O projeto arquitetônico foi elaborado a partir do levantamento 

arquitetônico da edificação existente, e também do levantamento das  reais 

necessidades e das adaptações possíveis e mais adequadas para a solução das 

demandas elencadas, e a partir desses pontos de referência desenvolveu-se os 

estudos preliminares necessários.  

O projeto base foi elaborado com os detalhes julgados necessários para 

a sua compreenção técnica, e conta com todas as peças técnicas 

representativas, buscando oferecer uma completude em si próprio. E fazem 

parte desse projeto base, as pranchas do levantamento arquitetônico da 

edificação existente e as pranchas  das adaptações propostas, além das 

pranchas arquitetônicas que apresentam os cortes, os detalhes entre outras. São 

também parte deste projeto base, a planilha orçamentária, as composições de 

custos unitários dos serviços não constantes das tabelas oficiais de referência 

de custos, o cronograma físico financeiro, as planilhas com a memória dos 

cálculos, o cálculo do BDI, a planilha dos encargos sociais, o memorial descritivo 

e as especificações técnicas para a execução dos serviços.  
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3.0-  PROJETO BASE 

 

Em nossa visita na edificação, foram levantadas todas as necessidades 

físicas do prédio do Hospital, visando a execução das adaptações necessárias 

para o melhor atendimento aos seus usuários, e constatamos as demandas 

construtivas elencadas a seguir, para o saneamento e atendimente dos seus 

objetivos: 

3.1-   TRIAGEM DA URGÊNCIA E SALA DE RAIO X : 

              A sala de Triagem da Urgência e a sala do RaioX, serão adaptadas no 

local onde hoje está funcionando o estacionamento das ambulâncias, 

considerando tratar-se de pontos mais adequados para tais finalidades. 

 

 

3.2-   PORTÃO DE ENTRADA DAS AMBULÂCIAS E PAVIMENTAÇÃO DA  

         ÁREA DE MANOBRA EM BLOQUETE. 

              Considerando a grande dificuldade de manobra oferecida pela via 

pavimentada da frente do Hospital, e principalmente por tratar-se muitas vezes 

ser necessário uma entrada mais rápida para não comprometer os atendimentos 

necessários para o enfermo de emergência, foi projetado um recuo no portão do 

muro e a pavimentação em bloquete sextavado na área de manobra que fica 
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depois do portão, que inclusive  nessa área será instlada futuramente uma 

cobertura com toldo de lona e estrutura metálica para abrigo das ambulâncias, 

serviço este que será objeto de contratação direta com uma empreza 

especializada em construção e montagem de toldos.  

 

 

 

3.3-  PASSARELA COBERTA PARA A SALA DE TRIAGEM DA URGÊNCIA 

                Será construida uma passarlela coberta com telha de fibrocimento em 

estrutura de madeira com pilares tipo sanduiche em madeira para humanizar o 

atendimento e facilitar a remoção de pacientes trazidos pelas ambulâncias, o 

piso da passarela será construido no mesmo nível do piso em bloquete da área 

de manobra das ambulâncias para permitir o resgate do paciente do veículo, 

protegido pela cobertura da passarela. 
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3.4-  SALA DE ATENDIMENTO 

             Considerando a necessidade de uma sala para o repouso médico, foi 

projetado a construção de uma parede  dividindo a área do ambiente que 

funciona como uma sala de espera, e criando uma sala cujo acesso é por uma 

porta existente que dá para a área de circulação. E para disciplinar o acesso 

dos usuários que dão entrada pela sala de atendimento, foi projetado o 

fechamento parcial do acesso para a área de circulação e um balcão de 

atendimento onde deverá ficar uma pessoa orientando a entrada desses 

usuários. 

 

3.5-  SALA DE COLETA 

               A inexistência de uma sala específica para a coleta de material para 

exames representa uma ausência que dificulta as atividades do laboratório e 

muitas vezes pode causar até motivo de constrangimentos ao usuário. Para a 

solução dessa demanda o projeto aponta cmo solução a transformação da sala 

da unidade de diagnóstico em sala de coleta, incluindo a demolição de uma 

parede interna que divivde a sala para a criação de um depósito que está sem 

utilização. 

 

3.6-  SALA DE PARTO 

            Na sala de parto será reduzido o balcão existente com a demolição de 

parte desse balcão ficando apenas a parte voltada para uma das paredes, 

otimizando deste modo os espaços da sala no sendido de oferecer maior 

mobililidade no seu interior e consequentemente o melhor atendimen to aos 

procedimentos necessários. 

 

 

3.7-  SALA DE PÓSPARTO 

            A indisponibilidade de uma sala para o deslocamento e acomodação da 

mulher após o parto é uma carência muito séria em um hospital, podendo 

causar desde prejuizos de saúde, tanto a mãe como a criança que acabou de 
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nascer. De outro modo, pode até gerar motivos de constrandimentos às 

usuárias, que muitas vezes são obrigadas a uma acomodação improvisada 

devido a necessidade do atendimento a outra paciente. 

              Como parte das medidas para a criação de uma sala destinada ao 

acolhimento após o parto, ficou destinada a sala onde antes funcionava a sala 

da assistente social e também foi criado um banheiro no espaço da sala ao 

lado, onde antes funcionava um pequeno consultório médico, e para melhor 

aproveitamento do espaço da sala, está previsto também a construção de um 

lavabo para atendimento geral. 

 

3.8-  LABORATÓRIO 

               Uma vez verificado a sistemática operacional do laboratório do 

Hospital, onde todos os procedimentos eram executados em uma única sala e 

em um único balcão de trabalho, foi previsto a destinação da sala ao lado, antes 

utilizada como consultório médico, para a ampliação do laboratório, dividindo 

assim as atividade de parasitologia e de hematologia e bioquímica, criando um 

ponto de acessibilidade entre os dois ambientes. 

 

3.9-  LAVANDERIA 

              Dado a precariedade do funcionamento da lavanderia no que se refere 

ao espaço de trabalho, onde tanto as roupas sujas quanto as roupas depois de 

lavadas, ocupam o mesmo ambiente, e para solução de mais esta demanda, 

deverá ser construida uma parede dividindo a sala do almoxarifado em duas 

partes, ficando um ambiente para funcionar o almoxarifado e o ambiente 

contíguo a lavanderia existente, passará a integrar a nova lavanderia e servirá 

para os procedimentos coma as roupas depois de lavadas. 

 

3.10-  ESTERELIZAÇÃO, COZINHA, DESPENSA E REFEITÓRIO: 

                 A sala destinada a despensa fica localizada ao lado de um banheiro 

e três ambientes antes da cozinha, e o Hospital  não oferece uma sala para a 

esterelização, e por outro lado, os funcionários fazem as refeições dentro da 
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cozinha por falta de uma  espaço mais adequado. E no sentido de solucionar 

todas essas demandas elencadas, será constuido, ao lado da cozinha, mais 

dois ambientes, um totalmente fechado com acesso para dentro da cozinha 

para o funcionamento da despensa, e o outro ambiente será fechado apenas  

muretas de um metro de altura onde funcionará o refeitório, e a sala que hoje 

está sendo ocupada pela despensa passará a funcionar a sala de esterelização, 

suprindo desta maneira todos as demandas apresentadas neste item. 

 

3.11-  NECROTÉRIO E LIXEIRAS: 

                Diante da existência de uma lixeira construida em madeira em um 

local sem acessibilidade adequada, dificultando e colocando em riscos diversos 

os coletadores do lixo, e diante da inexistência de um necrotério para colocar o 

corpo de um paciente que tenha vindo a óbito, para que esse corpo seja tratado 

com a dignidade necessátia, será construido tanto a sala do necrotério como 

duas saletas para receber o lixo, e para permitir uma acessibilidade adequada, 

será construida uma passarela calçada, descoberta, desde a rua que passa em 

frente ao Hospital até a frente da funerária e das lixeiras, além da abertura de 

um portão no muro da frente. 
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3.12-  ABRIGO PARA OXIGÊNIO: 

               Esta demanda será corrigida com a construção de um abrigo 

encostado na parede da sala de estabilização, e será edificado com as duas 

paredes laterais em alvenaria, coberto por uma laje e na frente protegido por  

uma grade com portão em ferro metalom. 

 

3.13-  RECOMENDAÇÕES: 

                 Para a perfeita execução destas adaptações, a obra deverá contar 

com a administração local, formada por técnico encarregado, que deverá estar 

presente no decorrer da obra e sempre que solicitado pela fiscalização em 

horários determinados, para elucidações de assuntos técnicos pertinentes.  

Antes do inicio dos serviços, a Placa de obra medindo 3,00 x 2,00m, já 

deve estar devidamente posicionada à frente do terreno em local com boa 

visualização da população e deverá ser mantida em condições legíveis até o final 

da execução deste objeto.  

3.14- PRAZO DE EXECUÇÃO: 

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

é de 4 meses (120 dias). 

 

abril de 2022 

 

        ____________________________ 

FÁBIO CRISTIANO LEÃO FORTE 
Engenheiro Civil 

CREA – PA 1513525450 

 

 


