Relatório final
Organização: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE REABILITAÇÃO-AMR
Projeto: Projeto de Recuperação e Ajuste do Telhado da AMR -“Cuidar da
Organização uma Forma de Preservar os Atendimentos Futuros”.
Início do projeto: 01/07/2013
Data de conclusão: 30/12/2014

Objetivos previstos e alcançados:
Recuperar e readequar o telhado existente da AMR, visando à conservação do patrimônio
institucional, continuidade da prestação de serviços de reabilitação à criança portadora de
deficiência física e seus familiares.

Atividades previstas e realizadas:
ATIVIDADES PREVISTAS

ATIVIDADES REALIZADAS

Serviços de Mão-de-Obra

Serviços de Mão-de-Obra












Compra telhas novas.
Remoção de todas as telhas galvanizadas;
Instalação de novas telhas de fibrocimento de 8
mm de espessura sobre o engradamento
existente;
Troca das calhas galvanizadas;
Reforma do engradamento de madeira existente
e/ou troca de todo o madeiramento dependendo
do estado em que se encontrar após a remoção
das telhas.
Mão de obra de bombeiro para remoção e
reinstalação de tubos hidráulicos aparentes
existentes sobre o telhado;
Mão de obra de eletricista para remoção e
reinstalação nas instalações elétricas aparentes
sobre o telhado;
Movimentação vertical e horizontal de todos os
materiais necessários a execução dos serviços;
Fornecimento de ferramentaria em geral
necessária para os serviços propostos;










Remoção de todas as telhas galvanizadas;
Instalação de novas telhas de fibrocimento de 8
mm de espessura sobre o engradamento
existente;
Troca das calhas galvanizadas;
Reforma do engradamento de madeira existente
e/ou troca de todo o madeiramento das telhas.
Mão de obra de bombeiro para remoção e
reinstalação de tubos hidráulicos aparentes
existentes sobre o telhado;
Mão de obra de eletricista para remoção e
reinstalação nas instalações elétricas aparentes
sobre o telhado;
Movimentação vertical e horizontal de todos os
materiais necessários a execução dos serviços;
Fornecimento de ferramentaria em geral
necessária para os serviços propostos;

Serviços do Gerenciamento Técnico:





Acompanhamento técnico/qualidade diário em
campo dos trabalhos e coordenação da equipe
no canteiro;
Levantamento e quantificação de todos os
materiais necessários para posterior compra pela
AMR;
Coletas de preços e negociações de todos os
itens que foram levantados e quantificados (caso
necessário);
Controle financeiro dos gastos da obra em
programa específico (caso necessário);

Serviços do Gerenciamento Técnico:



Acompanhamento técnico/qualidade diário em
campo dos trabalhos e coordenação da equipe
no canteiro;
Controle financeiro dos gastos da obra em
programa específico.

Mudanças no projeto inicial:
Houve apenas um pequeno atraso devido as fortes chuvas.
Se houve algum objetivo, resultado ou atividade não alcançado, justifique:
Todos objetivos foram alcançados e atividades previstas realizadas.
Principais desafios e aprendizagens:
Embora o projeto tenha atrasado, foi possível aproveitar a obra para revisão e organização
dos cabos de energia e tubos de água que passavam por baixo do telhado, com melhoria na
distribuição dos mesmos.

Impacto e possibilidade de ser replicado:
Com a reforma a água não fica parada no telhado, evitando a procriação do mosquito de
dengue assim como outras enfermidades, melhorando o saneamento básico.

