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RESUMO

A realização e a execução de  POLÍTICAS PÚBLICAS na Amazônia nunca foi uma atividade livre de especulações e interesses por diversas vezes 
escusos e sorrateiros, não só pela imensidão das riquezas que esta parte do Brasil abriga, como também pela facilidade de desvios possíveis , 
diante da fragilidade de fiscalização e de acompanhamento pelos cidadãos, os quais deveriam ser os maiores interessados. Esta pesquisa 
procurou  responder quais os reais impactos da Estruturação político administrativa na gestão dos contratos públicos  na  Amazônia, tendo por 
base a evolução  do Estado  de Direito sob a perspectiva da missão de desenvolver novos  recursos,  a partir dos recursos existentes. Para tanto, a 
investigação voltou-se  para a maior cidade do Estado do Pará, em contingente populacional da Região, Belém. Lançou-se  um olhar crítico sobre 
o fenômeno das estruturas politicas de contratação formuladas pelo  Estado , procurando identificar os mecanismos de gerenciamento das 
necessidades públicas, as características de seus tutores, as condições financeiras e  econômicas que fomentaram  os contratos lavrados pela 
administração de recursos públicos a partir das politicas do executivo nos anos de 2010 a 2015. Buscou-se   indicar se a forma de processamento 
das atividades estatais apresentaram -se como as mais indicadas  para enfrentamento das questões que norteiam a carência local no que diz 
respeito à gestão dos recursos, logística, ética e  responsabilidade  social. Portanto, mediante a coleta de dados obtidos em campo, procurou-se  
estabelecer as eventuais conexões do fenômeno da contratualização de resultados  com suas conseqüências práticas na vida urbana de uma parte 
considerável da Amazônia, para, a partir dessas interseções, realizarem-se possíveis inferências de alcance geral, contribuindo-se, destarte, para 
uma melhor compreensão da realidade contemporânea. Trata-se, desse modo, de uma pesquisa interdisciplinar e transdisciplinar, diante de seu 
caráter, e diante das exigências de saber jurídico. - Objetivo geral: Apresentar o sistema de gerenciamento administrativo, político  e financeiro 
dos contratos lavrados pelo poder publico no município Belém , no período de 2010 a 2015,   face às principais estruturas do Estado e poder, bem 
como suas dificuldades e impasses  para consolidação dos direitos que ensejaram as necessidades de contratação pelo Estado, com   ENFOQUE  
NA REALIDADE  LOCAL- Belém. -Objetivos específicos : I -Oferecer um panorama da contratualização de resultados praticada pela Amazônia Local, 
no ultimo quadriênio orçamentário. II - Apresentar o sistema de gerenciamento e acompanhamento dos contratos públicos lavrados na Amazonia 
local. III- indicar quais os  direitos e demandas mais  questionados pelas massas  necessitadas de políticas públicas no município Belém. A pesquisa 
apresentou resultados surpreendentes no quesito "legalidade", verificou-se que, muito embora a regra geral de gastos públicos esteja clara na Lei 
de Responsabilidade Fiscal, dentre outras legislações aplicáveis, o municipio objeto da pesquisa, ainda pratica negociatas e informalidades que 
comprometem a boa realização e execução orçamentária. Ainda outro aspecto de relevancia observado na pesquisa foi o fato de que os cidadãos, 
principais interessados nos recursos publicos, estão alheios aos rumos da vida pública na Amazônia  e, por isso, desconhecem qualquer forma de 
análise e existência dos contratos públicos a eles direcionados no municipio Belém. Na realização das ações de campo verificou-se que as 
condições criadas pelo Estado para "mascarar" resultados direciona-se  para evitar  confronto direto com os problemas da realidade social, 
política e econômica da Região Amazônica no que diz respeito à  contratualização de resultados e suas vertentes.

Ciências Jurídicas

Direito
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


