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JUSTIFICATIVA 

 

ASSUNTO: REGISTRO DE MENORES PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E 

MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (EMBARCAÇÃO 

MARÍTIMA TIPO VOADEIRA-EMENDA PARLAMENTAR Nº. DA PROPOSTA: 

17838.403000/1200-02)  

  

 

 

Aveiro é um município do estado do Pará. Situa-se na mesorregião Sudoeste do Pará. O município 

ocupa uma superfície de 17158 km² e tem uma população de cerca de 15 mil habitantes. Essa embarcação 

para o município de Aveiro vai cumprir um papel fundamental pois irá oferecer mais atendimento, atenção à 

saúde e, sobretudo, melhorando os indicadores de acesso e de qualidade da saúde para as pessoas que vivem 

nessas áreas tão afastadas e, muitas vezes abandonadas, pois vai disponibilizar vários serviços médicos para 

que possamos ter estratégias adequadas à realidade da região. É fundamental que levemos em consideração 

as distâncias e a locomoção através dos nossos rios com, ações que possam efetivamente salvar vidas 

melhorando a qualidade de acessos aos serviços de saúde para os ribeirinhos da região . 

Buscando minimizar gastos, tendo em vista a responsabilidade orçamentária e financeira com a Lei 

Orçamentária Anual (LOA), com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

e observando que o calendário municipal traz, intrinsecamente, consigo as datas festivas do município, que 

abrangem todas as esferas sociais, tendo em vista a história local e em respeito à Constituição Federal no seu 

artigo 5°, VI, que estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias, 

onde os trajes típicos para as comemorações locais e regionais demandam especificidades únicas ao ato a 

que se referem, caracterizando, assim, justa a decisão de adquirir os produtos e serviços objeto dessa 

justificativa, tendo em vista a complexidade do mesmo. 

. 

Dessa forma, fica devidamente justificado, que o procedimento se faz necessário em função da 

demanda existente, apresentadas nessa justificativa, atestando, assim, a veracidade da proposição 

apresentada. 

 

 

 

Aveiro-Pará, 19 de julho de 2021. 
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