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JUSTIFICATIVA 

 

 

OBJETO: “A aquisição de equipamentos para o município de Brasil Novo proveniente do Convenio Nº 14/2021 

- SEDAP, entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SEDAP e a Prefeitura 

Municipal de Brasil Novo, conforme especificações contidas no Termo de Referência.”. 

 
 

JUSTIFICATIVA: A aquisição dos bens para o município de Brasil Novo acima relacionados serão proveniente 

do Convenio Nº 14/2021 - SEDAP, entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da 

Pesca – SEDAP e a Prefeitura Municipal de Brasil Novo, convenio este que irá implementar as ações que 

possibilitarão potencializar a infraestrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 

Finanças do Município de Brasil Novo e Gabinete do Prefeito no Município de Brasil Novo. Esta ação fortalecerá 

as relações de gestão pública, transparência, as experiências e conhecimento em nível econômico, social e 

cultural, pelos quais está municipalidade estabelece sua Agenda Decisória. Este Projeto oferece a oportunidade de 

alavancar a médio e longo prazo a eficiência para os resultados almejados da ação governamental em andamento 

em Brasil Novo a fim de que seja construída a sociedade justa, igualitária, ambientalmente responsável que esta 

gestão quer ajudar a construir. A atuação deste Projeto será em áreas de interesse da Prefeitura em todas as 

localidades e beneficiários do município atendendo diretamente 10.000 habitantes e indiretamente 5.000 

habitantes com foco principal para a elaboração das agendas decisórias, acompanhamento e monitoramento dos 

resultados das ações criadas a partir das demandas dos moradores das áreas tanto rural quanto urbana, das 

parcerias estabelecidas com os diversos setores produtivos, comércio e outros que buscam a cada dia melhorar a 

oferta dos serviços e fluxo da economia local, regional, estadual e até nacional. Vale ressaltar que Brasil Novo, 

ampliou sua agenda para atendimento na infraestrutura social por meio da instalação de obras de quadras 

esportivas, reforma, ampliação e construção de Escolas, reforma de Unidades Básicas de Saúde da Família, outras 

como asfaltamento das vias urbanas em andamento e outras previstas para acontecer que chegará a 

aproximadamente 75% das ruas do município asfaltadas. Dentre as frentes de obras permanentes destaca-se o 

reestabelecimento da trafegabilidade das estradas rurais por meio da recuperação, abertura e manutenção das 

vicinais que juntas somam aproximadamente 2.400 quilômetros beneficiando com os resultados deste Projeto a 

acessibilidade da população para os serviços de saúde, educação e assistência social, o acesso às Igrejas, aos 

espaços públicos de arte, cultura, esporte e o turismo. Nos negócios a infraestrutura planejada com o asfaltamento 

das vias urbanas e a permanente frente de obras com os serviços nas vicinais facilitação a comunicação entre 

produtores, fornecedores, empresas e instituições possibilitando novas oportunidades de mercados e políticas 

públicas que no último caso são ofertadas por meio das Escolas Municipais e Estadual, Escola Técnica/EC CFR 

Pe. Oscar Albino Für, Unidades Básicas de Saúde, Hospital, Clínicas, Assistência Técnica e Extensão Rural da 

CEPLAC/EMATER-PA/ADEPARÁ/Secretaria Municipal de Agricultura e Mineração e INCRA. Este Projeto 

faz-se necessário devido a necessidade de o município garantir o permanente acompanhamento dos indicadores 

de cada área de atuação nos setores sociais, econômicos e culturais por meio da fiscalização in loco da equipe de 

engenharia e gestão, aos projetos e ações desenvolvidas em Brasil Novo. É possível por meio do 

acompanhamento dos indicadores, que o Governo elabore com eficiência e eficácia os projetos a fim de obter por 

estes resultados as garantias de uma melhor ordenação de problemas identificados, suas causas, características 
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especiais, atores envolvidos e a materialização das soluções por meio de planos de ação. Ao final do convênio 

pretende-se: 1. Propor melhorias na normatização e manutenção de procedimentos da área tributária e do Poder 

Público Municipal nos aspectos fundiário, obra e ambientais. 2. Atualização de Cadastro Imobiliário. 3. Melhorar 

a Transparência e Comunicação entre sociedade e poder público municipal por meio da oferta das informações 

regulares da Prefeitura perante ao GEOOBRAS.  

 

Brasil Novo, PA, 21 de janeiro de 2022.  

 

 

WEDER MAKES CARNEIRO 

Prefeito Municipal de Brasil Novo 
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