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MEMORIAL CENTROS COMUNITÁRIOS
Para a proposta de recuperação dos Centros Comunitários é importante
esclarecer que os moradores decidiram recuperar os mesmos à sua
feição original anterior as depredações.
Por limitações relativas aos recursos disponíveis, muros e alambrados
foram recuperados nos limites restritos do entornos das edificações e
onde estritamente necessário.
Além da recuperação à sua feição original os moradores decidiram
nas oficinas implantar, quando houvesse áreas disponíveis no entorno,
equipamentos para recreação infantil e mobiliário de jardins.
A recuperação do Centros Comunitários à sua feição original exigiu a
vistoria de cada um, sendo que nas diversas tentativas para levantar a
sua situação atual, não foi possível visitar alguns lavabos, lavabos PNE,
depósitos e ARS que encontrvam-se fechados. Importante destatar
neste contexto que os Lavabos PNE não possuem as barras de apoio
para os usuários conforme exigência legal.
Alguns Centros Comunitários foram objeto de pinturas que alterou a
sua cor original (rosa salmão). Na repintura dever ser respeitada a nova
cor adotada pelos moradores. Algumas paredes também foram objeto
de intervenções de moradores (pixos) sendo necessário, nestes casos,
uma consulta para saber da repintura sobre estas intervenções ou sua
manutenção.
Destacamos que o levantamento dos Centros Comunitários que
embasou este dossiê foi realizado há mais de um ano, podendo
apresentar desatualizações que impliquem em novos componentes
de obras. Neste sentido, a empresa contratada para a realização das
mesmas deverá realizar uma visita técnica para fazer o levantamento
atualizado detalhado nas edificações, principalmente nos cômodos

que se encontravam trancados por ocasião do levantamento original,
de modo que as propostas deem conta de todas as intervenções
necessárias à recuperação dos Centros Comunitários a sua feição
original. Eventuais itens novos de obra decorrentes desta visita
técnica, não previstos no projeto original, devem obrigatoriamente
integrar a propostas de preços, cuja estimativa trabalhou com uma
margem de segurança para estas eventualidades.
A execução das obras de recuperação dos Centros Comunitários
deverá ser realizada por empresa regularizada e com registro no
CREA, devendo ser realizada a correspondente ART da obra e dos
respectivos projetos quando necessários.
Ribeirão das Neves, abril de 2018.
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CENTRO COMUNITÁRIO QUADRA 42

Vista da Avenida A. [sem muro de proteção]

Acesso principal ao Centro Comunitário, ao lado Fachada referente ao lavabo, lavabo PNE
do terreno baldio não pertencente ao Residencial e A.R.S ao lado do castelo d’água. Ao
Alterosa. [sem muro/cerca de proteção]
fundo, muro de proteção existente na
Rua 33.

ESTADO DA EDIFICAÇÃO Q42
VARANDA GOURMET

LAVABO PNE

BANCADA DA PIA

LAVATÓRIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BACIA SANITÁRIA

TELHAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS

PIXAÇÕES

ESQUADRIAS

LAVABO

TELHAS

LAVATÓRIO

REVESTIMENTOS

BACIA SANITÁRIA

A.R.S

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

TELHAS

TELHAS

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

LEGENDA
INEXISTENTE
PRECISA DE REPARO
OK

O Centro Comunitário da Quadra 42 está localizado na esquina da Avenida A com a rua 33 ao lado de um terreno baldio que não pertence
ao Residencial Alterosa. Há espaço disponível para a implantação de mobiliários mas não existe nenhum muro ou cerca de proteção. O
telhado precisa de reparos, há telhas faltando e sua peça de cumeeira apresenta flexão acentuada. É necessário pensar em alguma forma de
fechamento para que o Centro Comunitário 42 fique menos exposto e possa receber mobiliário.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO Q42

legenda:
acesso

ÁREA EXTERNA
ALAMBRADO
Novo alambrado e portão. Perímetro
total: 10,90 m
ÁRVORES*

2

Árvores sugeridas: 3

1

5
3

*Não incluidas no orçamento.
A doação das mudas será negociada
com a prefeitura e seu plantio feito
a partir de mutirão, assim como as
cercas vivas.
MOBILIÁRIO
1 Mesa de jogos com 4 bancos em
concreto;
1 Balanço de 5/10 anos;
2 Bancos em concreto aparente.

4

10,

90

PORTÃO
Portão de acesso de 1 folha de
(1,00x2x00)m, em tela de arame
galvanizado e malha losango.

1,81

MURO
QUADRA 42

Construção de muro de alvenaria
lindeiro a Avenida A: 44m2

PINTURA FACHADAS ARS
Substituição da porta por:
porta de aço de 60 x 210 x 3cm

Fachada 1: 24,00m²
Fachada 2: 8,8m²
Fachada 3: 40,80m²
Fachada 4: 10,85m²
Fachada 5: 27,50m²
Área total: 111,95m²

Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

TELHADO

VARANDA GOURMET

Reparo 5% da cobertura de telha.

Instalação de banca de mármore
sintético, medindo: (100x50)cm, com
cuba do mesmo material + torneira,
válvula e cifão

LAVABO PNE
Substituição da porta por:
porta de aço de 80 x 210 x 3cm
Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

LAVABO
Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

Refazer as instalações elétricas,
inserindo quadro geral, 3 tomadas,
3 interruptores, 2 luminárias de
sobrepor retangulares

LIMPEZA GERAL

CENTRO COMUNITÁRIO QUADRA 43

Vista da Rua 35, espaço livre ao lado do Centro Vista da esquina entre a Rua 35 e a Rua 34.
Comunitário.

Vista da Varanda Gourmet e da Rua 34.

ESTADO DA EDIFICAÇÃO Q43

VARANDA GOURMET

LAVABO PNE

BANCADA DA PIA

LAVATÓRIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BACIA SANITÁRIA

TELHAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS

LAVABO

QUEIMADO/
PIXAÇÃO

LEGENDA
INEXISTENTE
PRECISA DE REPARO
OK

ESQUADRIAS
TELHAS

LAVATÓRIO

REVESTIMENTOS

BACIA SANITÁRIA

A.R.S

DEPÓSITO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

TELHAS

TELHAS

TELHAS

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

QUEIMADO

QUEIMADO

O Centro Comunitário da Quadra 43 está localizado na esquina entre as ruas 35 e 34. Ele sofreu um incêndio e está com o revestimento todo
danificado, além disso, todas as suas paredes receberam pixações. Ao seu lado, há um pequeno espaço livre - atualmente abandonado com
muito mato alto - que pode ser usado para implantação de mobiliários.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO Q43
legenda:
acesso
9,55

2,1

0

2

2,15

3

5
4

42

1

12

DRA

ALAMBRADO

Recuperação de 30% do alambrado
existente.
Perímetro total: 12,85m + 2,15m + 2,10
+ 9,55m= 26,65m
ÁRVORES*
Árvores sugeridas: 5
*Não incluidas no orçamento.
A doação das mudas será negociada
com a prefeitura e seu plantio feito
a partir de mutirão, assim como as
cercas vivas.

Refazer as instalações elétricas,
inserindo quadro geral, 3 tomadas,
3 interruptores, 2 luminárias de
sobrepor retangulares

Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

QUA

QUADRA 43

Instalação de banca de mármore
sintético, medindo: (100x50)cm, com
cuba do mesmo material + torneira,
válvula e cifão

LAVABO

,85

ÁREA EXTERNA

VARANDA GOURMET

MOBILIÁRIO
1 Mesa de jogos com 4 bancos em
concreto;
1 Balanço de 5/10 anos.
CAPINA
Área: 147m²

PINTURA FACHADAS
Fachada 1: 7,50m²
Fachada 2: 4,75m²
Fachada 3: 9,35m²
Fachada 4: 18,45m²
Fachada 5: 19,65m²
Área total: 59,70m²

Instalação de lavatório na cor branca,
torneira de 1/2”, válvula, sifão de PVC
rigido e rabicho de plastico.
Instalação de vaso sifonado, na cor
branca, com assento plástico tipo
popular e caixa de descarga plástica
externa.
Substituição da porta por:
porta de aço de 60 x 210 x 3cm
Ambiente foi queimado, revestimento
precisa de restauração, limpeza, talvez
pintura [não previsto no orçamento]

ARS
Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

Substituição da porta por:
porta de aço de 60 x 210 x 3cm

DEPÓSITO
Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W
Substituição da porta por:
porta de aço de 60 x 210 x 3cm

LAVABO PNE
Substituição da porta por:
porta de aço de 80 x 210 x 3cm
Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W
Instalação de lavatório na cor branca,
torneira de 1/2”, válvula, sifão de PVC
rigido e rabicho de plastico.
Instalação de vaso sifonado, na cor
branca, com assento plástico tipo
popular e caixa de descarga plástica
externa.
Ambiente foi queimado, revestimento
precisa de restauração, limpeza, talvez
pintura. [não previsto no orçamento]

TELHADO
Reparação de 35% da cobertura de
telha

LIMPEZA GERAL

CENTRO COMUNITÁRIO QUADRA 45

Cerca de proteção nos fundos do Centro
Comunitário.

Vista da Varanda Gourmet e espaço livre ao lado
do Centro Comunitário.

Fachada oposta a Varanda Gourmet.

ESTADO DA EDIFICAÇÃO Q45
VARANDA GOURMET

LAVABO PNE

BANCADA DA PIA

LAVATÓRIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BACIA SANITÁRIA

TELHAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS

PIXAÇÕES

LEGENDA
INEXISTENTE
PRECISA DE REPARO
OK

ESQUADRIAS

LAVABO

TELHAS

LAVATÓRIO

REVESTIMENTOS

BACIA SANITÁRIA

A.R.S

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

TELHAS

TELHAS

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

O Centro Comunitário da Quadra 45 está localizado no fundo da quadra, sem acesso direto para a rua. Ao seu lado, há um pequeno espaço
livre que pode ser usado para implantação de mobiliários.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO Q45
6,50

legenda:

16

PINTURA FACHADAS

,00

acesso

1
2

5
4

12,35

3

Fachada 1: 15,35m²
Fachada 2: 6,70m²
Fachada 3: 4,30m²
Fachada 4: 8,50m²
Fachada 5: 16,50m²
Área total: 51,35m²

Substituição da porta por:
porta de aço de 80 x 210 x 3cm

VARANDA GOURMET

Instalação de lavatório na cor branca,
torneira de 1/2”, válvula, sifão de PVC
rigido e rabicho de plastico.

Instalação de banca de mármore
sintético, medindo: (100x50)cm, com
cuba do mesmo material + torneira,
válvula e cifão
Refazer as instalações elétricas,
inserindo quadro geral, 3 tomadas,
3 interruptores, 2 luminárias de
sobrepor retangulares

ÁREA EXTERNA
QUADRA
45
ALAMBRADO
Recuperação de 30% e inserção de
novo trecho de alambrado.
Perímetro total:
6,5m+16,0+12,35=34,85m
ÁRVORES*
Árvores sugeridas: 3
*Não incluidas no orçamento. A
doação das mudas será negociada
com a prefeitura e seu plantio feito
a partir de mutirão, assim como as
cercas vivas.

MOBILIÁRIO
1 Balanço de 5/10 anos;
2 Bancos de concreto aparente.

LAVABO PNE

Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

Instalação de vaso sifonado, na cor
branca, com assento plástico tipo
popular e caixa de descarga plástica
externa.
Substituição da porta por:
porta de aço de 60 x 210 x 3cm

LAVABO

ARS

Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

Substituição da porta por:
porta de aço de 80 x 210 x 3cm

Instalação de lavatório na cor branca,
torneira de 1/2”, válvula, sifão de PVC
rigido e rabicho de plastico.
Instalação de vaso sifonado, na cor
branca, com assento plástico tipo
popular e caixa de descarga plástica
externa.
Substituição da porta por:
porta de aço de 60 x 210 x 3cm

Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

TELHADO
Reparação de 5% da cobertura de telha

LIMPEZA GERAL

CENTRO COMUNITÁRIO QUADRA 46

Muro levantado pelos moradores.

Muro levantado pelos moradores.

ESTADO DA EDIFICAÇÃO Q46

LEGENDA

VARANDA GOURMET

LAVABO PNE

BANCADA DA PIA

LAVATÓRIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BACIA SANITÁRIA

TELHAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

LAVABO

TELHAS

LAVATÓRIO

REVESTIMENTOS

BACIA SANITÁRIA

A.R.S

DEPÓSITO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

TELHAS

TELHAS

TELHAS

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

INEXISTENTE
PRECISA DE REPARO
OK

O Centro Comunitário da Quadra 46 está localizado no centro da quadra, entre o Bloco 5 e o Bloco 4, ao lado do estacionamento e da
rua 36. Não há espaço disponível para a implantação de mobiliários, os moradores fizeram uma intervenção física levantando um muro
cercando todo o perímetro da edificação. Diferente da maioria dos outros centros, os equipamentos hidro-sanitários não foram arrancados
da edificação porém existem alguns vasamentos. As peças das tesouras do telhado apresentam problemas nos encaixes do madeiramento.

QUADRA 46

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO Q46

VARANDA GOURMET
Instalação de banca de mármore
sintético, medindo: (100x50)cm, com
cuba do mesmo material + torneira,
válvula e cifão

3

5

4

LAVABO

2

legenda:

1

acesso

ÁREA EXTERNA
ÁRVORES*
Árvores sugeridas: 5
*Não incluidas no orçamento. A
doação das mudas será negociada
com a prefeitura e seu plantio feito
a partir de mutirão, assim como as
cercas vivas.
ÁREA TOTAL DO MURO
Parte Interna Repintura: 112m2
Parte Externa Reboco/Pintura: 112m²

PINTURA FACHADAS
Fachada 1: 9,10m²
Fachada 2: 4,75m²
Fachada 3: 10,90m²
Fachada 4: 18,45m²
Fachada 5: 19,65m²
Área total: 62,85m²

Instalação de lavatório na cor branca,
torneira de 1/2”, válvula, sifão de PVC
rigido e rabicho de plastico.
Instalação de vaso sifonado, na cor
branca, com assento plástico tipo
popular e caixa de descarga plástica
externa.

Recuperação da porta existente

ARS

Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

Instalação de torneira + conserto de
vazamentos hidro-sanitários

DEPÓSITO

Instalação de lavatório na cor branca,
torneira de 1/2”, válvula, sifão de PVC
rigido e rabicho de plastico.

Recuperação da porta existente

Instalação de vaso sifonado, na cor
branca, com assento plástico tipo
popular e caixa de descarga plástica
externa.

LAVABO PNE

Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

TELHADO
Reparação de 5% da cobertura de
telha.

Recuperação da porta existente
Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W
Conserto de vazamento hidráulico.

LIMPEZA GERAL

CENTRO COMUNITÁRIO QUADRA 47

Área destinada ao castelo d’água existente
ao lado do Centro Comunitário.

Vista do Centro Comunitário da Quadra 47
que foi implantado com o beiral do telhado
a aproximadamente 80cm do prédio,
gerando uma passagem estreita. A água do
telhado está direcionada a essa passagem,
infiltrando água na parede da unidade
térrea, lindeira a esta passagem.

Detalhe mostrando a
proximidade entre o centro
comunitário e a janela da
unidade térrea do prédio

ESTADO DA EDIFICAÇÃO Q47
VARANDA GOURMET

LAVABO PNE

BANCADA DA PIA

LAVATÓRIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BACIA SANITÁRIA

TELHAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

LAVABO

TELHAS

LAVATÓRIO

REVESTIMENTOS

BACIA SANITÁRIA

A.R.S

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

TELHAS

TELHAS

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

LEGENDA
INEXISTENTE
PRECISA DE REPARO
OK

O Centro Comunitário da Quadra 47 não foi construído no local onde foi previsto no projeto original. Hoje, ele se encontra entre o Bloco1
e a Rua 37. O caimento da água do telhado está direcionado para o bloco 1, inundando o apartamento do térreo quando chove, além de
comprometer a privacidade tanto dos moradores quanto dos usuários do equipamento. Como solução para estes problemas será instalada
uma calha ao longo de todo o beiral e preve-se o fechamento das paredes laterais com aberturas de janela na parede voltada para a rua. Não
há espaço disponível para implantação de mobiliários.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO Q47

1

4

5

FACHADAS
FECHAMENTO E PINTURA

Instalação de lavatório na cor branca,
torneira de 1/2”, válvula, sifão de PVC
rigido e rabicho de plastico.

Fachada 1: 13,50m²
Fachada 2: 29,20m²
Fachada 3: 10,85m²
Fachada 4: 26,10m²
Fachada 5: 17,90m²
Área total: 97,55m²

Instalação de vaso sifonado, na cor
branca, com assento plástico tipo
popular e caixa de descarga plástica
externa.

VARANDA GOURMET

Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

Fechamento da Varanda Gourmet
com paredes de alvenaria

2

Instalação de porta de aço de
90x210x3cm
3

legenda:
acesso

QUADRA 47

ÁREA EXTERNA
ALAMBRADO
Recuperação do alambrado
existente.
Área a ser recuperada: 5m²

Instalação de 2 janelas venezianas de
aço 6 folhas MGM 120x150cm
Refazer as instalações elétricas,
aproveitando o quadro geral existente
e inserindo 3 tomadas, 3 interruptores,
2 luminárias de sobrepor retangulares

DEPÓSITO
Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

LAVABO
Recuperação da porta existente
Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

LAVABO PNE

Instalação de lavatório na cor branca,
torneira de 1/2”, válvula, sifão de PVC
rigido e rabicho de plastico.
Instalação de vaso sifonado, na cor
branca, com assento plástico tipo
popular e caixa de descarga plástica
externa.

TELHADO
Reparação de 5% da cobertura de
telha.

LIMPEZA GERAL

CENTRO COMUNITÁRIO QUADRA 48

Vista da Rua 37 para os dois Centros Comunitários da Quadra 48,
com muro levantado pelos moradores.

Vista da Rua 37 para os dois Centros Comunitários e estacionamento
da Quadra 48, com muro levantado pelos moradores.

ESTADO DA EDIFICAÇÃO Q48 A
VARANDA GOURMET

LAVABO PNE

BANCADA DA PIA

LAVATÓRIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BACIA SANITÁRIA

TELHAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

LAVABO

TELHAS

LAVATÓRIO

REVESTIMENTOS

BACIA SANITÁRIA

A.R.S

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

TELHAS

TELHAS REPARO 5%

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

LEGENDA
INEXISTENTE
PRECISA DE REPARO
OK

Os dois Centros Comunitários da Quadra 48 estão localizados na esquina das Ruas 37 e 38, ao lado do Bloco 7 e do estacionamento. Foi
realizado uma intervenção física pelos moradores, colocando um muro de proteção no entorno dos dois centros. Previsão de instalação
de portão de ferro aberto diretamente para a rua 37. Há uma pequena área livre com plantio de arbustos, o que impede a implantação de
mobiliário urbano. Flexão acentuada na cumeeira do telhado.

ESTADO DA EDIFICAÇÃO Q48 B
VARANDA GOURMET

LAVABO PNE

BANCADA DA PIA

LAVATÓRIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BACIA SANITÁRIA

TELHAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

LAVABO

TELHAS

LAVATÓRIO

REVESTIMENTOS

BACIA SANITÁRIA

A.R.S

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

TELHAS

TELHAS

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

LEGENDA
INEXISTENTE
PRECISA DE REPARO
OK

Os dois Centros Comunitários da Quadra 48 estão localizados na esquina das Ruas 37 e 38, ao lado do Bloco 7 e do estacionamento. Foi
realizado uma intervenção física pelos moradores, colocando um muro de proteção no entorno dos dois centros. Previsão de instalação
de portão de ferro aberto diretamente para a rua 37. Há uma pequena área livre com plantio de arbustos, o que impede a implantação de
mobiliário urbano. Flexão acentuada na cumeeira do telhado.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO Q48 A
ÁREA EXTERNA
2

ÁRVORES*

48A

5

1

Árvores sugeridas: 2

3

*Não incluidas no orçamento. A
doação das mudas será negociada
com a prefeitura e seu plantio feito
a partir de mutirão, assim como as
cercas vivas.

4

PORTÃO

48B

Instalação de portão de ferro em chapa
galvanizada incluindo moldura para
instalação, ferragens e fechadura.
legenda:
acesso

PINTURA FACHADAS
Fachada 1: 13,5m²
Fachada 2: 8,65m²
Fachada 3: 4,10m²
Fachada 4: 10,45m²
Fachada 5: 15,0m²
Área total: 51,7m²

VARANDA GOURMET
Instalação de banca de mármore
sintético, medindo: (100x50)cm, com
cuba do mesmo material + torneira,
válvula e sifão.
Refazer as instalações elétricas,
inserindo quadro geral, 3 tomadas,
3 interruptores, 2 luminárias de
sobrepor retangulares

LAVABO
Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

LAVABO PNE [com geladeira]
Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

ARS
Instalação de Globo de vidro fosco, plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

TELHADO
Reparação de 5% da cobertura de telhas
QUADRA 48

LIMPEZA GERAL

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO Q48 B

48A

5

48B

acesso

Árvores sugeridas: 3
*Não incluidas no orçamento. A
doação das mudas será negociada
com a prefeitura e seu plantio feito
a partir de mutirão, assim como as
cercas vivas.QUADRA 48

Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

Recuperação da porta existente

legenda:

ÁRVORES*

Instalação de banca de mármore
sintético, medindo: (100x50)cm, com
cuba do mesmo material + torneira,
válvula e sifão.

LAVABO

1

4

ÁREA EXTERNA

LAVABO PNE

Refazer as instalações elétricas,
inserindo quadro geral, 3 tomadas,
3 interruptores, 2 luminárias de
sobrepor retangulares

2

3

VARANDA GOURMET

Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

Substituição da porta por:
porta de aço de 80 x 210 x 3cm

ARS
Instalação de Globo de vidro fosco, plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

TELHADO
Reparação de 10% da cobertura de
telhas

Instalação de lavatório na cor branca,
torneira de 1/2”, válvula, sifão de PVC
rigido e rabicho de plastico.
Instalação de vaso sifonado, na cor
branca, com assento plástico tipo popular e caixa de descarga plástica externa.

PINTURA FACHADAS
Fachada 1: 13,5m²
Fachada 2: 8,65m²
Fachada 3: 4,10m²
Fachada 4: 10,45m²
Fachada 5: 15,0m²
Área total: 51,7m²

LIMPEZA GERAL

CENTRO COMUNITÁRIO QUADRA 49

Vista do estacionamento, do muro de
arrimo e do centro comunitário a partir da
rua 39

Vista do Centro Comunitário a partir da esquina das
ruas 39 e 37

Vista da Varanda Gourmet mostrando o
desnível existente entre a edificação e a
rua.

ESTADO DA EDIFICAÇÃO Q49

VARANDA GOURMET

LAVABO PNE

BANCADA DA PIA

LAVATÓRIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BACIA SANITÁRIA

TELHAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

LAVABO

TELHAS

LAVATÓRIO

REVESTIMENTOS

LEGENDA
INEXISTENTE
PRECISA DE REPARO
OK

BACIA SANITÁRIA

A VERIFICAR

A.R.S

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A VERIFICAR

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A VERIFICAR

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

TRANCADA

ESQUADRIAS

TRANCADA

ESQUADRIAS

TELHAS

TELHAS
REVESTIMENTOS

DEPÓSITO

A VERIFICAR

REVESTIMENTOS

TELHAS
A VERIFICAR

REVESTIMENTOS

O Centro Comunitário da Quadra 49 está localizado na esquina das Ruas 39 e 37, ao lado do Bloco 8 e acima do estacionamento. Há uma
diferença de nível entre a edificação e a caixa de rolamento das ruas, sem qualquer acabamento de piso ou grama. Não há espaço para
implantação de mobiliários. Há colchonetes dentro do depósito.

3
5,30

4
2

2,55

1
2,1

legenda:

8,05

0

LAVABO [a verificar - porta trancada]

DEPÓSITO

Recuperação da porta existente
Instalação de torneira

Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

LAVABO PNE

Recuperação da porta existente

Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

VARANDA GOURMET

Instalação de lavatório na cor branca,
torneira de 1/2”, válvula, sifão de PVC
rigido e rabicho de plastico.

5

6,75

RA 49

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO Q49

acesso

ÁREA EXTERNA
ALAMBRADO
Recuperação de 30% do alambrado
existente.
Perímetro total: 5,30m + 6,75m +
2,55m + 2,10m + 8,05m= 24,75m
ÁRVORES*
Árvores sugeridas: 3
*Não incluidas no orçamento. A
doação das mudas será negociada
com a prefeitura e seu plantio feito
a partir de mutirão, assim como as
cercas vivas.

VEGETAÇÃO ARBUSTIVA
Recomposição do talude com cobertura
vegeral: 6,8m².
Plantio de 5 arbustos médios para jardim

PINTURA FACHADAS
Fachada 1: 22,45m²
Fachada 2: 10,50m²
Fachada 3: 5,20m²
Fachada 4: 12,30m²
Fachada 5: 22,45m²
Área total: 73,0m²

Instalação de vaso sifonado, na cor
branca, com assento plástico tipo
popular e caixa de descarga plástica
externa.
Substituição da porta por:
porta de aço de 80 x 210 x 3cm

ARS [ a verificar - porta trancada]
O revestimento precisa de restauração
em pontos onde as placas foram
retiradas.

Instalação de banca de mármore
sintético, medindo: (100x50)cm, com
cuba do mesmo material + torneira,
válvula e sifão.
Refazer as instalações elétricas,
inserindo quadro geral, 3 tomadas,
3 interruptores, 2 luminárias de
sobrepor retangulares

TELHADO
Reparação de 10% da cobertura em
telha.

LIMPEZA GERAL

CENTRO COMUNITÁRIO QUADRA 51

Vista do acesso para o Centro Comunitário

Vista do acesso e da pequena área livre ao lado da
Varanda Gourmet do Centro Comunitário.

ESTADO DA EDIFICAÇÃO Q51

VARANDA GOURMET

LAVABO PNE

BANCADA DA PIA

LAVATÓRIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BACIA SANITÁRIA

TELHAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

LAVABO

TELHAS

LAVATÓRIO

REVESTIMENTOS

BACIA SANITÁRIA

A.R.S

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

TELHAS

TELHAS

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

LEGENDA
INEXISTENTE
PRECISA DE REPARO
OK

A VERIFICAR

A VERIFICAR

O Centro Comunitário da Quadra 51 está localizado no fundo da quadra, sem acesso direto para a rua, é preciso descer uma rampa para
acessá-lo. Não há espaço livre dentro da área da quadra para instalação de mobiliários.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO Q51
legenda:
acesso

6,

25

5
1,7

2
4

1

Recuperação 80% do alambrado existente.
Perímetro total: 6,25m + 1,75m = 8m

Instalação de banca de mármore
sintético, medindo: (100x50)cm, com
cuba do mesmo material + torneira,
válvula e sifão.

Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

Refazer as instalações elétricas,
inclusive o quadro geral + 3 tomadas,
3 interruptores, 2 luminárias de
sobrepor retangulares

Recuperação da porta existente
3

QUADRA
51
ALAMBRADO

LAVABO PNE

LAVABO

5

ÁREA EXTERNA

VARANDA GOURMET

PINTURA FACHADAS
Fachada 1: 9,6m²
Fachada 2: 2,75m²
Fachada 3: 17,55m²
Fachada 4: 22,55m²
Fachada 5: 13,90m²
Área total: 66,35m²

Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W
Instalação de lavatório na cor branca,
torneira de 1/2”, válvula, sifão de PVC
rigido e rabicho de plastico.
Instalação de vaso sifonado, na cor
branca, com assento plástico tipo
popular e caixa de descarga plástica
externa.

Recuperação da porta existente
Instalação de lavatório na cor branca,
torneira de 1/2”, válvula, sifão de PVC
rigido e rabicho de plastico.
Instalação de vaso sifonado, na cor
branca, com assento plástico tipo
popular e caixa de descarga plástica
externa.

ARS [porta trancada - a verificar]
Recuperação da porta existente.

TELHADO
Reparação de 10% da cobertura em
telha.

LIMPEZA GERAL

CENTRO COMUNITÁRIO QUADRA 53

Vista da parte de cima do terreno para a
Varanda Gourmet

Vista da parte de cima do terreno para a Varanda
Gourmet

Vista na área disponível para a implantação
de mobiliários com os blocos da quadra ao
fundo.

ESTADO DA EDIFICAÇÃO Q53

VARANDA GOURMET

LAVABO PNE

BANCADA DA PIA

LAVATÓRIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BACIA SANITÁRIA

TELHAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

LAVABO

TELHAS

LEGENDA
INEXISTENTE
PRECISA DE REPARO
OK

A VERIFICAR

A VERIFICAR

REVESTIMENTOS

BACIA SANITÁRIA

A VERIFICAR

A.R.S

DEPÓSITO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A VERIFICAR

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

TELHAS

TELHAS

TELHAS

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

LAVATÓRIO

REVESTIMENTOS

A VERIFICAR

A VERIFICAR

A VERIFICAR

A VERIFICAR

O Centro Comunitário da Quadra 53 está localizado na esquina entre as Ruas 36 e 42 e possuiu uma área ampla ao seu redor. Há espaço
para a implantação de mobiliários e na parte superior, há uma espécie de arquibancada natural ocasionada em função do declive do terreno.
As portas estavam trancadas e com marcas de tentativa de arrombamento.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO Q53
legenda:
acesso

0
7,5

Fachada 1: 22,45m²
Fachada 2: 10,60m²
Fachada 3: 5,20m²
Fachada 4: 12,40m²
Fachada 5: 22,45m²
Área total: 73,10m²

1

2

VARANDA GOURMET
0
9,1

5

2,53

4
3

30

2,

20,53

ÁREA
EXTERNA
QUADRA
53
ALAMBRADO
Recuperação de 30% do alambrado
existente.
Perímetro total: 20,53m + 2,30m +
2,55m +18,90m= 44,28m
ÁRVORES*
Árvores sugeridas: 3
*Não incluidas no orçamento. A
doação das mudas será negociada
com a prefeitura e seu plantio feito
a partir de mutirão, assim como as
cercas vivas.

PINTURA FACHADAS DEPÓSITO [porta trancada - a verificar]

CAPINA
Área: 115m²
MOBILIÁRIO
1 Mesa de jogos com 4 bancos em
concreto;
1 Balanço 5/10 anos.

Instalação de banca de mármore
sintético, medindo: (100x50)cm, com
cuba do mesmo material + torneira,
válvula e sifão.

Recuperação da porta existente

TELHADO
Reparação de 5% da cobertura em
telha.

LAVABO PNE [porta trancada - a verificar]
Recuperação da porta existente

LAVABO [porta trancada - a verificar]

Instalação de lavatório na cor branca,
torneira de 1/2”, válvula, sifão de PVC
rigido e rabicho de plastico.

Recuperação da porta existente

Recuperação das instalações elétricas,

ARS
Recuperação da porta existente
Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada
incandescente de 100W

LIMPEZA GERAL

CENTRO COMUNITÁRIO QUADRA 54

Vista do estacionamento e da Varanda
Gourmet.

Vista da rampa de acesso entre os blocos e o
Centro Comunitário, com pequeno espaço livre
disponível para a implantação de mobiliários ao
fundo.

Vista do talude íngreme, ao lado do centro
comunitário.

ESTADO DA EDIFICAÇÃO Q54

LEGENDA

VARANDA GOURMET

LAVABO PNE

BANCADA DA PIA

LAVATÓRIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BACIA SANITÁRIA

TELHAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

LAVABO

TELHAS

LAVATÓRIO

REVESTIMENTOS

BACIA SANITÁRIA

A.R.S

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

TELHAS

TELHAS

TELHAS

REVESTIMENTOS

A VERIFICAR

REVESTIMENTOS

INEXISTENTE
PRECISA DE REPARO
OK

DEPÓSITO
A VERIFICAR

A VERIFICAR

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS

A VERIFICAR

A VERIFICAR

O Centro Comunitário da Quadra 54 está localizado no fundo da Quadra, próximo a área de estacionamento e a um talude íngreme. Suas
portas estavam trancadas, não sendo possível verificar o estado de conservação dos cômodos. A Varanda Gourmet está sendo usada como
garagem.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO Q54
legenda:
acesso

VARANDA GOURMET
Instalação de banca de mármore
sintético, medindo: (100x50)cm, com
cuba do mesmo material + torneira,
válvula e sifão.

19,32

2

5

3

1

4

6,30

QUADRA 54

ÁREA EXTERNA
CAPINA

ALAMBRADO
Recuperação de 20%
Perímetro 1: 6,30m considerando altura
de 2m
Novo alambrado
Perímetro 2: 19,32m considerando altura
de 1m
MOBILIÁRIO
2 Mesa de jogos com 4 bancos em
concreto.

Refazer as instalações elétricas,
inclusive o quadro geral + 3 tomadas,
3 interruptores, 2 luminárias de
sobrepor retangulares

Fachada 1: 7,2m²
Fachada 2: 4,75m²
Fachada 3: 9,0m²
Fachada 4: 18,45m²
Fachada 5: 19,70m²
Área total: 59,10m²

ARS [a verificar - porta trancada]
Recuperação da porta existente

DEPÓSITO [a verificar - porta trancada]
Recuperação da porta existente

LAVABO [a verificar - porta trancada]

TELHADO

Recuperação da porta existente

Reparação de 30% da cobertura em telha.

Instalação de lavatório na cor branca,
torneira de 1/2”, válvula, sifão de PVC
rigido e rabicho de plastico.

LIMPEZA GERAL

Instalação de vaso sifonado, na cor
branca, com assento plástico tipo
popular e caixa de descarga plástica
externa.

Área: 42m²

PINTURA FACHADAS

Instalação de Globo de vidro fosco,
plafonier tipo drops para lâmpada incandescente de 100W

LAVABO PNE
Instalação de lavatório na cor branca,
torneira de 1/2”, válvula, sifão de PVC
rigido e rabicho de plastico.
Recuperação de vaso sifonado, na
cor branca, com assento plástico tipo
popular e caixa de descarga plástica
externa.
Substituição da porta por:
porta de aço de 80 x 210 x 3cm

CENTRO COMUNITÁRIO QUADRA 55

Vista do nível da rua para o castelo d’água
existente ao lado do Centro Comunitário

Vista do espaço disponível para a implantação
de mobiliários ao lado do Centro Comunitário
e do estacionamento

Vista da Varanda Gourmet

ESTADO DA EDIFICAÇÃO Q55
LEGENDA

VARANDA GOURMET

LAVABO PNE

BANCADA DA PIA

LAVATÓRIO

A VERIFICAR

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BACIA SANITÁRIA

A VERIFICAR

TELHAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A VERIFICAR

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

LAVABO

TELHAS

A VERIFICAR

A VERIFICAR

REVESTIMENTOS

A VERIFICAR

BACIA SANITÁRIA

A VERIFICAR

A.R.S

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A VERIFICAR

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LAVATÓRIO

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

TELHAS

TELHAS

REVESTIMENTOS

A VERIFICAR

REVESTIMENTOS

INEXISTENTE
PRECISA DE REPARO
OK

A VERIFICAR

A VERIFICAR

O Centro Comunitário da Quadra 55 está localizado em frente ao Bloco 1, em um nível muito abaixo ao da rua de acesso. Próximo a ele, os
moradores improvisaram estacionamentos, porém ainda assim há espaço para a implantação de mobiliários. Suas portas estavam trancadas,
não sendo possível verificar o estado de conservação dos cômodos.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO Q55
ÁREA EXTERNA
ÁRVORES*

TELHADO
Reparação de 5% da cobertura em
telha.

Árvores sugeridas: 2
1

4

*Não incluidas no orçamento. As
doação das mudas será negociada
com a prefeitura e seu platio feito
a partir de mutirão, assim como as
cercas vivas.

5

2

3

MOBILIÁRIO
1 Mesa de jogos com 4 bancos em
concreto;
1 Balanço 5/10 anos.
CAPINA

legenda:
acesso
QUADRA 55

Área: 92m²

PINTURA FACHADAS
Fachada 1: 10,30m²
Fachada 2: 8,10m²
Fachada 3: 3,8m²
Fachada 4: 6,20m²
Fachada 5: 15,85m²
Área total: 41,25m²

VARANDA GOURMET
Instalação de nova torneira na bancada
existente.
Refazer as instalações elétricas,
aproveintando o quadro geral existente
e inserindo 3 tomadas, 3 interruptores,
2 luminárias de sobrepor retangulares

LAVABO [a verificar - porta trancada]
Recuperação de porta existente

LAVABO PNE [a verificar - trancado]
Recuperação de porta existente

ARS [a verificar - porta trancada]
Recuperação de porta existente

LIMPEZA GERAL

