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OFICIO: 662/2021 – SEMAS 
 
 

Dom Eliseu– PA, 26 de agosto de 2021 
 
Ao 
Exm° Sr.  
Gersilon Silva da Gama 
Prefeito Municipal 
 
 

Assunto: Pedido de Geração de Despesa destinada a Contratação de empresa com 
experiência em serviços especializados para a Realização do Projeto de Trabalho Social – PTS, no 
Residencial Eldorado II, localizado no município de DOM ELISEU/PA. 

 
Excelentíssimo Prefeito, 
 

Solicito a V. Sª. Que determine a abertura do devido processo Administrativo, com vista à 
“Contratação de empresa com experiência em serviços especializados para a Realização 
do Projeto de Trabalho Social – PTS, no Residencial Eldorado II, localizado no município 
de DOM ELISEU/PA, beneficiado com empreendimento residencial na tipologia Casa  – 
Obra do Programa Minha Casa Minha Vida- PMCMV/FAR- Fundo de Arrendamento 
Residencial, de acordo com as condições estabelecidas no Projeto de Trabalho Social e 
demais anexos que fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de sua 
transcrição através do convênio com a Caixa Econômica Federal– SIAPF nº 0407.666.60.”, 
que é de fundamental importância para o município,  

 
Justificativa. 

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu vem desenvolvendo diversas ações institucionais 
visando à implantação de espaços públicos de qualidade na cidade, tendo como foco principal a 
melhoria das condições habitacionais de infraestrutura e saneamento básico. Essas ações 
culminaram com a elaboração do Projeto do Residencial Eldorado II, localizado no município de 
DOM ELISEU/PA, beneficiado com empreendimento residencial na tipologia Casa – Obra do 
Programa Minha Casa Minha Vida- PMCMV/FAR- Fundo de Arrendamento Residencial. 

Com esse intento, várias atividades serão realizadas para potencializar o 
desenvolvimento sócio espacial como expressão do desenvolvimento da cidadania através de um 
projeto urbano socialmente construído, a partir de um processo que potencializa a participação 
comunitária e um trabalho social intensivo que possibilite em ascender um nível de 
empregabilidade, renda e educação da população beneficiada com ações deste Projeto. 

Assim como, com toda a infraestrutura e acessibilidade junto aos serviços públicos. 
O Projeto Social possibilitará as famílias que residem no Residencial Eldorado II a 

perspectiva de melhores condições de qualidade de vida, sendo beneficiadas direta mente pelo 
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Projeto aprovado pela CAIXA ECONOMICA, Através do convenio cadastrado no SIAPF Sob o nº 
0407.666-60. Logo, o Projeto Social justificasse pela necessidade de atender a população que já 
residem no Residencial Eldorado II, possibilitando a intervenção social nos seguintes eixos: 
mobilização, organização e Fortalecimento Social, Educação Ambiental e patrimonial e 
Desenvolvimento Socioeconômico, de acordo com a Portaria 464, de julho de 2018. Também é 
necessária a amenização dos impactos culturais em decorrência das alterações de oriundas 
mudanças de local. 

 
Frisa-se ainda que anexo a este, segue o Projeto de Trabalho Social - PTS, juntamente 

com a Memória de Cálculo. 
 

 
 

Atenciosamente,  
 
 

 
 

___________________________________ 
Sinelly Gomes de Oliveira  

Secretária Municipal de Assistência Social 
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