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SOLICITAÇÃO DE DESPESA 

 

A Ilustríssima Sra. 

APOLIANE LOPES GOMES 

Secretária Municipal de Administração e Finanças do Município de Altamira-PA 

 

ASSUNTO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

 

Cumprimentando-a cordialmente venho, através do presente, solicitar de Vossa Excelência que 

seja providenciado locação de um imóvel, destinado ao funcionamento provisório do O ESPAÇO DE 

CONVIVÊNCIA DE MENINOS E MENINAS -ECOM, a abertura de processo administrativo para suprir 

esta necessidade. 

O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DE MENINOS E MENINAS -ECOM, é um programa de acolhimento 

institucional no âmbito da Politica de Proteção Especial da Assistência Social, destinada a atender 

crianças e adolescentes em situação de risco social, pessoal, e que tenham a necessidade de 

permanência provisória. 

A presente solicitação é justificada, após constatar-se que desde sua implantação em 2014, o 

ECOM, não passou por nenhuma reforma. O Ministério Público do Estado do Pará, representado pelo 

Dr. Luciano Augusto Araújo da Costa, Promotor de Justiça, acompanhado da Assistente Social sra. 

Graça do Socorro Silva Brito, fizeram visita institucional in loco, onde foi apurado que o espaço 

necessita de melhorias, conforme o artigo 90 do estatuto da criança e do adolescente: 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

Art. 90. “As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim 

como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e 

adolescentes”. 

 

Sendo assim, a Promotoria solicita que sejam adotadas providências em relação ao espaço que se 

encontra “frio e sem vida”, para garantir um ambiente mais acolhedor para esse público que já chegam 

vitimados pelas mais diversas situações psicossociais, tanto pela sociedade, quanto pela própria 

família. Então vimos a necessidade em locação de imóvel para continuidade dos serviços sociais, 

enquanto a reforma do atual Espaço do ECOM, é realizada. Visando isso, a equipe da Secretaria 

Municipal de Assistência e Promoção Social de Altamira, após pesquisa, identificou que o imóvel 

localizado na Rua João Vieira, Lote 14, quadra 4, n° 3846, Parque Residencial San Lorenzo, 

Altamira/PA e está compatível com a necessidade apresentada nesta solicitação. O imóvel possui uma 

área de 320,00 m², sendo 136,00 m² de área construída contendo: vagas de estacionamento, 01 

varanda, 01 sala de estar, 03 suítes, 01 cozinha, 01 área de serviço, 01 banheiro externo, e 01 depósito. 
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Conforme proposta anexa, o valor proposto do aluguel é de R$ 3.636,00 (três mil, 

seiscentos e trinta e seis reais) mensais. Nessa oportunidade segue, a Proposta de Locação do 

proprietário, e planejamento realizado: Termo de Referência e Laudo de Vistoria. 

Sem mais, aproveito o momento para externar votos de considerações, e nos colocamos 

a disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

                        
                                            ALTAMIRA-PA, 08 de JUNHO de 2022. 
 

 

___________________________________________________ 
MARIA DAS NEVES MORAIS DE AZEVEDO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 

Decreto n° 504/2021 
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