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JUSTIFICATIVA 

 

 

Assunto:  Contratação de Empresa para Recuperação de Estradas Vicinais. 
 

 

O Município de Santa Maria das Barreiras-PA, localizado no Sul do Estado, possui uma área 

territorial de cerca de mais de 10.000km2, com população estimada em mais de 22.000 

habitantes, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Essa 

população é distribuída pela imensa zona rural, os vários Distritos e na Sede do Município. 

Essas peculiaridades, de grande área total, rural e distritais, fazem com quê a presença do Poder 

Executivo, seja mais intensa e constante, e de maneira justa e de qualidade, e, principalmente 

mais onerosa para os cofres públicos.  

A zona rural do Município, e imensa, e, extremamente produtiva e de produtividade 

diversificada. A pecuária é composta pela criação de grandes rebanhos de gado de corte e pelo 

gado leiteiro. A agricultura, em franca expansão, produz, arroz, feijão, soja, milho, sorgo e 

milheto. A agricultura familiar fortemente presente no Município é grande produtora de frutas, 

utilizada para produção de polpas e derivados de leite, comercializados nas zonas urbanas dos 

vários municípios vizinhos. Como pode ser observado nesse contexto agrícola, convivem de 

maneira complementar, o grande e pequenos produtor. 

Dos aproximados 22.000, habitantes do Município, cerca 4.353, são produtores rurais, que estão 

transformando o Município em um grande pólo e referências estadual e nacional na produção 

agrícola e pecuária. São grandes e pequenos produtores, que trazem de outros Estados 

referência na produção agropecuário às suas experiências e tecnologias para cultivar às vastas 

terras férteis, e criarem rebanhos de alta genética no Município. Esses grandes produtores, 

fazem das fazendas, verdadeiras empresas/fazendas, utilizando da agricultura de precisão para 

transformar a economia local. Os grãos e os gados aqui produzidos seguem rumo aos mercados 

nacionais e internacionais. Estima-se na existem no Município, cerca 607.356 cabeças de gados.  

No Município existem vários Projetos de Assentamentos criados pelo Governo Federal, através 

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA, onde os agricultores 

familiares cultivam, feijão, arroz, cana-de-açúcar, mandioca, abóbora, melancia, côco, abacaxi, 

acerola, cupuaçu e cacau, em cerca de 18.102 ha. Esses Projetos de Assentamentos, são 

fundamentais para a geração de empregos e renda para todo o Município, contribuindo para a 

redução do desemprego urbano e na diminuição no número de famílias sem renda na cidade. 
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Na região de Serra Azul, que será beneficiada com o objeto do Convênio 0021/2021, firmado 

entre o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Transporte – SETRAN e o 

Governo Municipal, existem cerca de 365 (Trezentas e sessenta e cinco) famílias de produtores 

rurais. 

Devemos ressaltar que todo essa população residente na zona rural do Município, utilizam essas 

estradas para diversas finalidades, é nessas estradas que os alunos tem acesso a educação, pois 

nas vicinais trafegam os ônibus escolares, que fazem os transportes dos alunos, de suas 

residências até às unidades de ensino da rede pública, é por, essas estradas que população da 

zona rural tem acesso a rede pública de saúde, através dos vários postos de saúde e unidades 

básicas de saúde, distribuídas por toda a zona rural do Município, é ainda por essas vicinais que 

a população tem acesso a toda infraestrutura oferecida pela zona urbana, para atender às suas 

várias necessidades. 

Diante de todos esses fatos apresentados, fica evidente a importância do setor pública de criar 

a infraestrutura adequada e de qualidade para potencializar o desenvolvimento e o crescimento 

social e econômico da população, visando o alcance do bem-estar social, fazendo com quê os 

serviços públicos cheguem a todos de forma justa igualitária. Nesse sentido a celebração do 

Convênio 0021/2021, firmado entre o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de 

Transporte – SETRAN e o Município, vem a o encontro das necessidades e irá contribuir para 

desenvolvimento e crescimento da economia do Município, onde todos os munícipes serão 

contemplados. 

O convênio citado visa a recuperação de mais de 103 km (cento e três quilômetros) que 

compreende os seguintes trechos: 

1 - BAR DO CAPADINHO, ATÉ BAR DO RISCA FACA (REGIÃO SERRA AZUL) - 37,80 

KM;  

2 – DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, ATÉ PONTE DO PERIQUITO - 43,00 KM; 

3 - VICINAL ADEUS MAMÃE- 22,30 KM. 

Essa parceira entre o Governo do Estado e o Governo Municipal através do convênio 

0021/2021, beneficiará uma parcela significativa da população Municipal que utilizam essas 

vicinais para às mais variadas finalidades e possibilitará a chegada dos serviços públicos a todos 

dessa região. Ressaltamos que o Governo Municipal está em busca de outros convênios, tanto 

no Governos Estadual quanto Federal, no intuito que todas às regiões do Município seja 

beneficiada pela infraestrutura pública. 
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Diante de todos esses motivos aqui expostos, é que, tanto o convênio, quanto o processo 

licitatório para contratação de empresa especializada para realização dos serviços encontram 

justificativas para serem concluído, uma vez, que a população, de uma forma geral será 

beneficiada, e, utilizará o objeto para os diversos fins, onde o maior beneficiado será o 

Município, que terá mecanismo que possibilitem o seu desenvolvimento social e econômico, 

com potencial para transforma no grande centro produtor e exportado de produtos agropecuária, 

atraindo cada vez mais, pessoas e empresas que queriam investir.       

 

Santa Maria das Barreiras-PA, 01 de setembro 2021. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Jair Del Sant 

Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais 
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