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JUSTIFICATIVA 

 

O Mercado de São Brás é um elemento estruturante da rede de distribuição e 

comercialização de gêneros alimentícios, vestuários, eletrônicos e de serviços no 

Município de Belém, formado por pequenos empreendedores individuais. Mesmo com a 

utilização do espaço por permissionários, apenas 50% da área destinada ao Mercado é 

utilizada, e ainda, de forma não padronizada, com parte de seus produtos armazenados 

de maneira inadequada. A partir da necessidade de melhoria desse Mercado, quanto às 

suas condições de limpeza, organização espacial, reforma e manutenção das instalações 

físicas, etc., a CODEM incluiu o Projeto de Revitalização e Requalificação do 

Complexo do Mercado de São Brás no Programa Desenvolve Belém, o qual abrange 

não somente o Prédio do Mercado, como também os prédios anexos a este, os quais 

compõem o Complexo do Mercado de São Brás. Criado pelo Arquiteto italiano Filinto 

Santoro, o Mercado de São Brás foi construído sob forte estrutura de ferro, mesclando 

elementos da ArtNoveau com o estilo Neoclássico, rico em detalhes escultóricos, 

trabalhos em ferro e azulejos decorativos. Como destino altamente atrativo nos 

segmentos de lazer, ecoturismo e compras, nas últimas décadas, Belém tornou-se, 

igualmente, referência no setor de eventos e gastronomia, conquistando títulos 

internacionais junto a UNESCO. Nesse contexto, o Município de Belém visa à 

transformação do mercado em um equipamento urbano apropriado, abrigando um 

centro gastronômico, cultural e de entretenimento, contemplando os permissionários 

existentes, proporcionando a prestação de serviços diversos aos belenenses e aos 

visitantes da Cidade de Belém. Por fim, para demonstrar que a transformação do 

referido imóvel em um Polo Turístico Consolidado, capaz de gerar os benefícios 

esperados pela comunidade, a alternativa mais apropriada de gestão, após sua 

Restauração e reforma, deverá ser por meio de Concessão do Complexo do Mercado de 

São Brás.  

 

 


