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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
GABINETE DO PREFEITURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Oficio n'014 / 2021 - GP / PMB 
Bujaru/PA, 10 de junho de 2021 

A Senhora 
MARCIA VALÉRIA SOUZA DE SOUZA TRINDADE 
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD 
Bujaru /PA 

Senhora Secretária, 

Honrados em cumprimenta-Ia , vimos através do expediente em questão, solicitar a Vossa 
Senhoria a possibilidade de contratação de empresa especializada em reforma predial para a realização dos ajustes 
necessários na SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU, na qual funcionam 
diversos setores e Secretarias correlatas. 

A Prefeitura de Bujaru executa suas tarefas por meio de ações diretas e indiretas, tendo como 
objetivo primordial o desenvolvimento social e sustentável do Município, planejando as diversas possibilidades de 
geração de emprego e renda, bem como o aprimoramento efetivo dos serviços prestados à Comunidade, buscando 
consolidar o Município como um centro de excelência e inclusão social. 

O planejamento integrado da gestão municipal obedece às diretrizes estabelecidas pelo Poder 
Executivo Municipal, traçada através da elaboração e manutenção dos seguintes instrumentos: Plano Diretor, 
Plano Plurianual de Investimentos, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento, gerenciados pelas Secretarias de 
Administração e Secretaria de Finanças instaladas nas dependecias da Prefeitura, juntamente com a Procuradoria 
Geral do Municipio, Controle Interno e Divisão de Identificação Civil ,tendo esta última, como atribuição, a 
emissão de Carteira de Identidade (RG) ao cidadão, declaração relacionada a identificação civil, fiscalização 
relacionada à identificação civil, assessorar, fiscalizar e controlar materiais para a identificação civil, gerenciar os 
arquivos da identificação civil, e outras atribuições, atendendo diariamente em média 30 pessoas oriundas de 
diversas localidades. 

O Edificio-Sede, na atual situação fisica em que se encontra, vem ocasionando dificuldades 
diversas nas atividades diárias de gestão. Pois, verifica-se que há uma generalizada má distribuição do espaço físico, 
escassez de salas individualizadas, banheiros, privacidade e segurança. 

Importante salientar, que a falta de manutenção predial durante mais de 08 (oito) anos, 
ocasionou um aumento considerável de goteiras, mofo e infiltrações nas paredes, instalações hidráulicas com 
vazamentos, ocasionando prejuízo patrimoniais e documentais significativos. 

Cumpre salientar que o arquivo público do município se encontrar nas dependências da sede da 
prefeitura, ocorrendo a necessidade imperativa de melhorar as condições de trabalho dos servidores públicos, 
otimizando seus mecanismos administrativos, além do aperfeiçoamento de suas atividades operacionais, com a 
finalidade de atender a comunidade de forma mais rápida, eficiente e com todo respaldo sanitário necessário, 
principalmente neste momento, ainda, pandêmico. 

Por todo o exposto, agradecemos a atenção dispensada, apresentamos votos de elevada estima 
e consideração, e, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 
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SETOR DE COMPRAS 



- Sala de pesquisa; necessário pintura e reparos em equipamentos como; 
computador, central de ar e trocas de portas e janelas. 



- Telhado comprometido por' infiltrações e goteiras, presença de mofo, portas e janelas em 
avançado estado de degradação. 
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