
 

 

 

 

 

 

                                                              PARECER TÉCNICO 

 

 
    Projeto: Construção Sanitário Acessível na Capela N.S. Boa Morte, BV 

Proponente: Associação do Patrimônio Histórico Artístico e Ambiental de Belo Vale - APHAA - BV 

Local:  Belo Vale- MG 

Responsável Técnico: Renata Fonseca 

 
 

No dia 8 de novembro de 2022 a equipe do Semente, representada por Renata 

Fonseca, Paula Grandi e Nilton Ribeiro, realizaram a visita final de acompanhamento ao projeto 

“Construção Sanitário Acessível na Capela N.S. Boa Morte, BV” a fim de verificar as ações realizadas ao 

longo da execução do projeto. 

Foi apresentado pela APHAA, a obra finalizada da instalação de sanitários, sendo construído 

na parte posterior da Capela da Boa Morte, local recomendado por Norma IEPHA-MG. Estavam 

presentes autoridades do IEPHA, representantes da Associação do Patrimônio Histórico Artístico e 

Ambiental de Belo Vale - APHAA – BV, Conselheiro Municipal do Patrimônio Histórico, Cultural e Natural de 

Belo Vale, Padre Titular, técnicos e engenheiros da empresa de engenharia executora da obra.  

 

 



 

 

  

 

 

 



 

 

A seguir são apresentadas algumas fotos e relatos do que foi visto na visita.     

1. Instalação de Sanitários Públicos 

 

Conforme previsto no projeto, pudemos observar a obra dos sanitários finalizada e 

estruturados na cor creme, contendo um sanitário feminino e um sanitário masculino, todos 

dois adaptados para cadeirante. Foram instaladas as esquadrias, tendo duas janelas basculante 

em cada sanitário e portas de madeira maciça. Em cada sanitário foram instalados lavatórios, 

vasos sanitários, espelhos, luminárias, suportes de sabonete líquido, papel toalha e papel 

higiênico; sendo todos esses matérias nas cores brancas. O Piso e paredes estavam revestidos 

e azulejados.  

   



 

 

   

Na parte de fora dos sanitários observamos a presença de Cobogó externo e passeio 

cimentado no entorno dos sanitários, assim como Instalação de escada e portinhola de acesso 

as caixas d’água, bancada e tanque externo.  

 



 

 

   

 

Ao final da vistoria foram levantadas dúvidas e outros apontamentos sobre a obra, 

sendo a pauta principal a questão do saneamento do distrito de Boa Morte, não possuir 

tratamentos. Com isso, foi explicado pela empresa de engenharia que a fossa utilizada na obra 

dos sanitários foi do tipo Fossa negra, surgindo questionamentos de quem seria a 

responsabilidade de manutenção dessa fossa. Outras observações foram observadas pela 

Equipe do Semente como: ausência de cestos de lixos nos sanitários; ausência de placas de 

identificação do material de descarte nas lixeiras; e ausência de placas de identificação da obra 

com as logomarcas do Semente e Ministério Publico de Minas Gerais, ao qual foram informadas 

pelo Tarcísio Martins coordenador de projetos ambientais e culturais, da APHAA, que esses itens 

serão providenciados.  



 

 

   

Ao final, restou definido que no dia 05 de dezembro de 2022 será realizado o evento 

de Entrega dos Sanitários Acessíveis à Comunidade da Boa Morte, no qual, será apresentado a 

obra à população que mora no distrito, com ações de Bênção do Prédio pela Paróquia de Belo 

Vale, participação do Grupo de Tambores de Boa Morte, e Agradecimentos com um Café. 

Considera-se que a obra de Construção dos Sanitários Acessíveis na Capela N.S. Boa Morte, BV 

foram executadas de acordo com o prazo estipulado e cumprindo todas as atividades e metas 

propostas inicialmente.  

Sem mais, 

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


