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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
OBRA: 2ª AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 

 
LOCAL:  AV. DA SAUDADE, 100 - IRACEMÁPOLIS - SP 

 
Serviços iniciais 

 
Será Confeccionada uma Placa de Obra, de acordo com o Padrão do Município, instalada em local 
definido pela coordenadoria de Planejamento. 
Será executada a raspagem de Terreno e regularização mecanicamente e o entulho será retirado por 
caminhão e destinado em aterro licenciado. 
Após a limpeza será feita a locação das quadras, guias, calçadas e jazigos de acordo com o projeto.  
Caso haja perda das marcações, as mesmas deverão ser refeitas sem ônus algum ao município. 

 
 

Construção dos Jazigos 
 
Serão feitas as escavações das valas mecanicamente;  
O fundo das valas serão regularizados e compactados mecanicamente, com compactador tipo (sapo) 

 sem controle do proctor normal. 
Nos Jazigos simples a alvenaria será executada com Blocos de concreto 9x19x39cm, conforme 
projeto. 
Nos jazigos duplos a alvenaria terá duas espessuras de parede; as paredes que formam o jazigo serão 
de bloco de concreto de 9x19x39cm e a parede interna que divide o jazigo será de bloco de concreto 
de 14x19x39cm assentadas com argamassa mista conforme projeto. 
Em uma das faces, da parede divisória do jazigo, será aplicada massa única (reboco), com adição de 
impermeabilizante, devidamente sarrafeada e desempenada. 
Após o término dos serviços de alvenaria de cada jazigo, será executado o aterramento e 
compactação manual (parte externa do jazigo). Toda terra lançada em bota, após acertos e 
aterramento dos calçamentos, será armazenada em área externa do Cemitério, local indicado pela 
fiscalização, para uso do município.  

 
 

Rede de Água Fria 
 
A escavação da vala, para passagem de encanamento de água, será executada manualmente.  
Os tubos e conexões serão assentados no fundo da vala devidamente colados, os testes necessários 
para evitar vazamentos serão feitos antes do aterramento da vala pela fiscalização. 
Após a conclusão dos testes, a vala será reaterrada e devidamente compactada manualmente, 
 
O  ponto de torneira será elevado, conforme padrão existente no local,  encamisados com cano de 
4”, enchidos com concreto(graute) para dar suporte. 
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Guias e Calçamentos 
 
Após a locação das quadras, guias, calçadas e jazigos, contemplados nos execução dos serviços 
iniciais,  serão assentadas as guias (bloco canaleta de concreto 9x19x39cm), assentados no contorno 
das quadras, posteriormente enchidas com graute. 
Nas áreas onde serão executados os calçamentos será espalhado um lastro de brita de 5cm 
compactado.  
O Calçamento com largura igual ou menor que 3m, serão executados com concreto simples h=7cm 
desempenado manualmente. 
 
 
Limpeza e Recebimento da Obra 
 
A obra deverá mantida limpa. 
Após a conclusão da obra será executada a limpeza total do local, com remoção de entulhos e 
materiais (sobras). 
Será feito o recebimento provisório da obra, pela fiscalização Municipal, lavrando-se termo de 
recebimento provisório concedendo-se um prazo máximo de 30 dias para eventuais correções. 
Depois de concluídas todas as correções será recebida definitivamente à obra. 

 
Iracemápolis, 14 de agosto de 2020. 


