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                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS 

                                     SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 

                                                Rua Vinte de Março, 156 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                  PROJETO DE ACESSIBILIDADE  
 

OBRA:                      REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL LIBÓRIO PIMENTEL 
                                   
 ÁREA TOTAL:         10.000,00 m2.  

                                        
PROPRIETÁRIO:     PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS 
Endereço:                Avenida Santos Dumont – quadra 18                                   

 

                                       MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
1.0 - Generalidades: 
      Este memorial tem a finalidade de especificar os serviços integrantes da obra de 
execução da Revitalização da Praça, localizado na cidade de Muliterno, na Avenida 
Santos Dumont- quadra nº 18. Com especificação seguindo as regras de acessibilidade 
previstas na NBR 9050/2015 – da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 
com relação ao entorno da Praça, as entradas, saídas, circulação interna e área de 
circulação externa. Esta Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos em 
acessibilidade a edificações públicas, vagas para veículos, espaços e equipamentos.  
      
2.0 - DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS:  
     As especificações têm por objetivo estabelecer as condições em que se desenvolverão 
os trabalhos de execução de acessibilidade, definindo-se os serviços a serem executados 
e os materiais a serem empregados: 
 
2.1 -  Entradas e Saídas: 
      A PRAÇA Libório Pimentel, esta localizado com acessos de acessibilidade as Pessoas 
de Necessidades Especiais - PNE. 
        Nas entradas e saídas existentes nos passeios da Praça a superfície é regular, 
contínua e estável, livre de barreiras ou obstáculos, com larguras  e inclinações da 
superfície  que  atendem a NBR 9050/15 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT; 
        Para o deslocamento das pessoas com mobilidade reduzida, há áreas de rotação e 
de aproximação, possibilitando assim a livre circulação em  todos os níveis da Praça e 
total utilização do espaço público. 
 
2.2 -  Construção de Calçadas: 
       Na Praça, conforme indicado no projeto, para acesso interno e externo, existe 
passeios de acesso, para uso de pedestres e  pessoas com necessidades especiais  - 
PNE, com inclinação  máxima de 4% conforme previsto na norma técnica ABNT – NBR 
9050. 
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       As calçada  de acesso ao piso de concreto que serão executadas, são previstas com 
pedra de basalto serrado natural, conforme existentes e piso podo tátil, com a superfície 
regular, contínua, firme e antiderrapante em qualquer condição climática, executados sem 
mudanças abruptas de nível ou inclinações que dificultem a circulação dos pedestres, 
além de atender às Normas Técnicas da ABNT vigentes.  
      
2.6 -  Limpeza da Obra: 
        A obra na Praça deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e caliças, com todos os 
equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, deverá estar limpo, sem acúmulo 
de detritos. 
   
 
                                                       Muliterno-RS, 14 de novembro de 2021.     
                                     
 
 
Resp. Técnico:________________                    Prefeito Municipal:__________________ 
                      Marivete B. Longaretti                                                    Adair Barilli 
                      Eng Civil – CREA 076974 
 
 

 


