
 ideia é que o edifício anexo da biblioteca apresente arquitetura fluida e 

Acontemporânea e funcione como núcleo conector entre os edifícios do 

conjunto arquitetônico, como ponto de transição, convívio e leitura. 

Desta forma propomos transformar o térreo do edifício anexo da biblioteca neste 

espaço de conexão, abrindo-o para o jardim externo e criando novo acesso pra o 

estacionamento.

Para o primeiro pavimento do Mercado Municipal propomos a implantação de 

um centro de formação gastronômica e destinamos um espaço para realização 

de eventos gastronômicos com o objetivo de reunir pessoas e chefs locais, para 

ministração de cursos, workshops e divulgação de pratos da culinária típica 

mineira.

 

O centro de ciência e tecnologia será voltado para o ramo de informática, onde 

oferecerá cursos técnicos e espaços para pesquisas, estudos e realização de 

workshops e feiras. Assim diversificamos os usos existentes no complexo, 

criando novas oportunidades para o desenvolvimento social e econômico da 

região central.

Seguindo o viés gastronômico, propomos para o segundo pavimento do edifício 

da Secretaria de Educação a implantação de um restaurante, aproveitando a 

vista da Praça Antônio Carlos logo abaixo e complementando a feira 

gastronômica ao lado.

No térreo do Mercado municipal permanecerá o uso já consolidado e bem 

sucedido. Para potencializar essa condição, além do restauro das fachadas com 

a remoção de degradações como infiltrações e pichações, propomos 

revitalização do interior com a eliminação e/ou organização de elementos 

visualmente poluidores como placas e letreiros, ou que atrapalhem a livre 

circulação de pessoas como o posicionamento inadequado de caixas e 

engradados nos corredores.

As intervenções de curto prazo abrangem as áreas da Praça Antônio Carlos, Rua 

Dr. Paulo Frontin e Centro Cultural Bernardo Mascarenhas e obedecem a 

seguinte sequência: 1º Infraestrutura e desenho urbano, Rua e Praça; 2º 

Arquitetura, Palco, Café e Centro Cultural.

As intervenções de Médio a Longo Prazo englobam as seguintes áreas e 

obedecem a sequência: Biblioteca municipal, Mercado Municipal, Centro de 

formação de professores e Estacionamento.
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Diagrama 8: Intervenções de curto prazo

Diagrama 9: Intervenções de médio a longo prazo

Diagrama 10: Disposição proposta para as barracas (Feira 160un.)

Diagrama 11: Impacto sonoro do palco. O novo posicionamento utiliza a 
vegetação densa existente a volta como difusor sonoro natural criando 
um cone de maior intensidade que acompanha o desenho da praça. O 
aproveitamento do espaço para realização de eventos também é 
otimizado uma vez que o desenho desse equipamento se conforma com 
o espaço mais estreito e pouco utilizado da praça.

Estacionamento

Feira Gastronômica

A. Verde

 Apoio, W.C. e circulação

ara o complexo de edifícios, além das intervenções estéticas de recuperação e restauro e 

Pdos ajustes funcionais em atendimento as normas de acessibilidade e segurança contra 

incêndio, pautamos nossa proposta nas ideias de circuito de usos e conexão espacial. A 

eliminação dos sinais de degradação consequência de descuido, como infiltrações, mofos, 

desplacamento dos revestimentos e pichações é tarefa essencial para que o visitante se sinta 

convidado a adentrar nas edificações. Uma vez no interior do complexo, os usos guia-lo se 

conectando através dos espaços e se complementando em uma sequência lógica. Por exemplo: Um 

visitante que chega à cidade, após ter caminhado por uma agradável via de convívio, chega ao corpo 

da praça e se sente convidado a descansar e contemplar a paisagem e o conjunto arquitetônico. 

Então decide tomar um café, enquanto espera sua bebida consulta informações sobre a cidade e o 

centro cultural. Assim, curioso em saber mais inicia o circuito, entretenimento nas salas de exposição 

e teatro, conhecimento na biblioteca e museu, e consumo, no centro gastronômico e mercado 

municipal. 

TÉRREO
Esc. 1:750

1º PAVIMENTO
Esc. 1:750

Descrição dos Serviços Quant. unidade
Custo unitário             

(Mat. + M.O.)

Custo Total             

(Mat. + M.O.)
Margem        + 15%

Demolição de piso pavimentado 7320 m² 12, 85 94.062,00             xx

Demolição Estrutura de concreto 14, 00 m³ 95, 65 1.339,10                xx

Demolição de Canteiros alvenaria 190, 00 m³ 40, 02 7.603,80                xx

Escavação de Valas 1. 068, 00  m³ 9, 46 10.103,28             xx

Escavação Pista skate 163, 2 m³ 9, 46 1.543,87                xx

Pavimentação Concreto Pigmentado 6cm 5332 m² 70, 15 374.039,80           xx

Pavimentação Concreto Pig. Arm. 12cm 1095 m² 99, 66 109.127,70           xx

Pavimentação Pista de Skate 150 m² 166, 67 25.000,00             xx

Pavimentação CBUQ 5, 23 m³ 999, 62 5.228,01                xx

Paviemntação Piso Tátil 669, 8 m 102, 12 68.399,98             xx

Implantação/relocação das Redes  de 

infraestrutura (vala técnica) Fonte: COPEL
0, 267 km 5. 000. 000 1.355.000 xx

Iluminação pública 47 pç 1495, 00 70.271,36 xx

Mobiliário Urbano xx xx xx 146.800,00           xx

Playground xx xx xx 65.500,00             

Ginástica xx xx xx 70.250,00             

Relocação monumento/ Fonte seca interativa xx xx xx 120.000,00           xx

Paisagismo 5050, 42 m² 39, 60 200.000,00           xx

2.724.268,90       3 . 132 . 909 , 24 

Descrição dos Serviços Quant. unidade
Custo unitário             

(Mat. + M.O.)

Custo Total             

(Mat. + M.O.)
xx

Demolição piso 1. 650 m² 12, 85 21.202,50             xx

Demolição Estrutura metálica cobertura 156, 00 m² 17, 40 2.714,40                xx

Demolição paredes alvenaria comum 27, 00 m³ 40, 02 1.080,54                xx

Estrutura em concreto armado imperm. 60, 00 m³ 2. 265, 93 135.955,80           xx

Estrutura metálica vigas laminadas 6. 452, 00 kg 11, 41 73.617,32             xx

Telhado termoacústica 168, 41 m² 150, 63 25.367,60             xx

Forro Pvc 168, 41 m² 50, 00 8.420,50                xx

Paredes de Vedação 160, 00 m² 40, 00 6.400,00                xx

Divisórias granito 32, 00 m² 385, 66 12.341,12             xx

Esquadrias 118, 00 m² 400, 00 47.200,00             xx

Piso Cerâmico Palco/Café 210, 26 m² 150, 00 31.539,00             xx

Piso Elevado estrutura metálica e Revest. 

Vinílico
185, 00 m² 372, 00 68.820,00             xx

Execução Piso Granilite 1. 465, 00 m² 30, 71 44.990,15             xx

Sistema Anti-incêndio xx xx xx 300.000,00           xx

Elétrica/ Iluminação xx xx xx 200.000,00           xx

Restauro e Pintura Externa CCBM 1. 400, 00  m² 300, 00 420.000,00           xx

Pintura interna e externa Palco/Café 3. 120, 00  m² 40, 00 124.800,00           xx

Painel Metálico 17, 50 m² 300, 00 5.250,00                xx

Louças e metais 30.000,00             xx

1.529.698,93       1 . 759 . 153 , 77 

4.253.967,83       4 . 892 . 063 , 00 TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO SINTÉTICO - OBRAS CURTO PRAZO                                                                                                                                                                          

Fonte:SINAPI 11/2020
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