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PLANEJAR É PREPARAR O FUTURO! 

Planejar é o contrário de improvisar! Planejamos para 
identificar coletivamente os objetivos a serem atingidos 
para problemas e desafios que se colocam para uma 

cidade ou comunidade. 

 



PARA QUE PLANEJAR? 

• Para superar os problemas 
existentes, levando em conta os 
potenciais sociais, econômicos e 
ambientais do município; 
 

• Para garantir, tanto no presente 
quanto no futuro, o uso dos 
recursos disponíveis para todos; 
 

• Para compatibilizar a ocupação 
humana com o ambiente; 
 

• Para que a população que vive e 
utiliza a cidade contribua na 
definição de seu futuro. 



O QUE É UM PLANO DIRETOR? 

• O Plano Diretor é um 
documento regulamentador 
do planejamento e 
ordenamento do território 
municipal. 

• O Plano Diretor é o principal 
instrumento de 
planejamento do município, 
enquanto documento macro de 
desenvolvimento municipal. As 
diretrizes e as prioridades nele 
contidas devem ser refletidas no 
PPA, na LDO e na LOA. 



PLANEJAMENTO E GESTÃO  

O planejamento territorial em uma 
cidade é um processo que depende 
da gestão urbana e necessita uma 
estrutura permanente para que se 
implemente, acompanhe, 
monitore, fiscalize e avalie 
cotidianamente a realização dos 
objetivos do planejamento, para poder 
mudar rumos, quando necessário, com 
participação do poder público – 
Executivo, Legislativo e Judiciário – e 
da sociedade local. 



PLANO DIRETOR  E CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO  - Fundamentos Legais 
 

CONSTITUIÇÃO 
1988 

Artigos 182 e 83 
Política Urbana 

“Art. 40. O plano diretor, aprovado 
por lei municipal, é o instrumento 
básico da política de 
desenvolvimento e expansão 
urbana...  
Art. 42. O plano diretor deverá 
conter...:  
III – sistema de acompanhamento e 
controle.  
Art. 43. Para garantir a gestão 
democrática da cidade, deverão ser 
utilizados, entre outros, os 
seguintes instrumentos:  
I – órgãos colegiados de política 
urbana, nos níveis nacional, 
estadual e municipal;...”  

Estatuto da  
Cidade  

Lei nº 10.257/ 2001 

 

Lei nº 8.655/2008 
Plano Diretor do 

Município de Belém  

Art. 197. O acompanhamento da avaliação das diretrizes gerais da política de 
desenvolvimento para o Município de Belém, pela sociedade civil, será 
exercido em primeira instância, pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano - CDU e pelo Conselho Municipal de Meio 
Ambiente - CONSEMMA nas decisões que afetam a qualidade ambiental do 
Município e, em instância superior, pela Câmara Municipal.  



PLANO DIRETOR  E CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO  - Fundamentos Legais 
 

 

Lei nº 8.655/2008 
Plano Diretor do Município de Belém  

Art. 199 São atribuições do CDU: 
I - analisar, debater, deliberar e participar dos processos de elaboração e revisão do Plano 
Diretor do Município de Belém, da lei de uso e ocupação do solo e outras regulações 
urbanísticas; 
II - apreciar e deliberar sobre as propostas de detalhamento, leis e demais instrumentos de 
implementação do Plano Diretor do Município de Belém; 
III - acompanhar e avaliar a elaboração e execução das operações urbanas, a aplicação dos 
instrumentos urbanísticos, os consórcios públicos e privados, os planos e projetos de 
intervenção urbana em habitabilidade e infraestrutura; 
IV - apreciar as propostas do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), quanto 
aos recursos consignados para a execução das estratégias estabelecidas neste Plano Diretor e 
sugerir mudanças para atender a sua execução; 
V - acompanhar a execução financeiro-orçamentária municipal relacionada às estratégias e 
prioridades estabelecidas neste Plano Diretor; 



PLANO DIRETOR  E CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO  - Fundamentos Legais 
 

 

Lei nº 8.655/2008 
Plano Diretor do Município de Belém  

Art. 199 São atribuições do CDU: 
VI - acompanhar os resultados de monitoramento da evolução urbana e avaliar os impactos do 
Plano Diretor do Município de Belém; 
VII - sugerir ajustes e mudanças nas estratégias e prioridades do Plano Diretor do Município de 
Belém, segundo os resultados do controle, avaliação e acompanhamento; 
VIII - acompanhar a elaboração, implementação e monitoramento dos planos setoriais, zelando 
pela integração das políticas em questão; 
IX - solicitar a promoção de conferências e assembleias territoriais sobre assuntos de interesse 
público; 
X - solicitar informações aos órgãos do Poder Público Municipal e convidar autoridades 
administrativas para prestar informações e esclarecimentos nas sessões de controle, 
acompanhamento e avaliação da gestão deste Plano Diretor. 
 
Parágrafo único. As normas que disciplinarão a composição e o funcionamento do Conselho de 
Desenvolvimento Urbano serão definidas em legislação específica. 
 



CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO - Regulamentação 

LEI Nº 9.313 DE 31 DE JULHO DE 2017. 
Disciplina a composição e o funcionamento do CDU  

Art. 1º (das Atribuições) – idem ao Art. 199 da Lei nº 8.655/2008 (Plano diretor do 
Município de Belém) 
 
Art. 2º O CDU será integrado por 18 (dezoito) membros titulares e seus respectivos 
suplentes, nomeados pelo chefe do Poder Executivo Municipal, tendo a seguinte 
composição: 
 
I - 9 (nove) Conselheiros representantes do Poder Público Municipal:  
 
a) 8 (oito) membros natos, composto pelo Prefeito de Belém, que presidirá o 
Conselho, e pelos gestores da SEGEP, SEURB, SESAN, SEHAB, SEMOB, SECON e 
CODEM. 
 
b) 1 (um) membro indicado pela Câmara Municipal de Belém. 



CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO - Regulamentação 

LEI Nº 9.313 DE 31 DE JULHO DE 2017. 
Disciplina a composição e o funcionamento do CDU  

Art. 1º (das Atribuições) – idem ao Art. 199 da Lei nº 8.655/2008 (Plano Diretor do 
Município de Belém) 
 
Art. 2º (da Composição): 
 
I - 9 (nove) Conselheiros representantes do Poder Público Municipal, assim 
discriminados: 
 
a) 8 (oito) membros natos, composto pelo Prefeito de Belém, que presidirá o 
Conselho, e pelos gestores da SEGEP, SEURB, SESAN, SEHAB, SEMOB, SECON e 
CODEM. 
 
b) 1 (um) membro indicado pela Câmara Municipal de Belém. 



CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO - Regulamentação 

LEI Nº 9.313 DE 31 DE JULHO DE 2017. 
Disciplina a composição e o funcionamento do CDU  

II - 9 (nove) Conselheiros representantes da Sociedade Civil, relacionadas ao 
planejamento e desenvolvimento urbano: 
a) 2 (dois) membros das organizações da classe trabalhadora; 
b) 2 (dois) membros das organizações dos movimentos sociais e populares; 
c) 2 (dois) membros das organizações da classe empresarial; 
d) 3 (três) membros das organizações que congregam as entidades científicas (1), 
tecnológicas (1) e os conselhos de classe (1). 
§ 1º O mandato dos membros do CDU é de dois anos, renováveis por igual período, 
com exceção do(s) membro(s) nato(s) do poder público cujos mandatos terão a 
duração do exercício de seus respectivos cargos. 
§ 3º As entidades representantes da sociedade organizada serão convocadas por 
edital específico, o qual definirá os critérios do processo eleitoral para a indicação 
dos representantes de cada categoria. 



CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO - Regulamentação 

LEI Nº 9.313 DE 31 DE JULHO DE 2017. 
Disciplina a composição e o funcionamento do CDU  

Art. 3º (das Competências): 
 
I - debater e fiscalizar as diretrizes e os instrumentos da Política Municipal de 
Desenvolvimento Urbano em consonância com os artigos 1º, 3º, 4º e 5º, da Lei nº 
8.655, de 30 de julho 2008; 
 
II - coordenar a realização da Conferência Municipal da Cidade; 
 
III - gerir o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, conforme previsto no art. 
201, da Lei nº 8.655, de 30 de julho de 2008. 
 
Art. 5º O CDU se reunirá ordinariamente uma vez a cada dois meses e em caráter 
extraordinário, sempre que convocado pelo Prefeito Municipal, por seu Presidente 
ou a requerimento de pelo menos 50% dos seus Conselheiros. 
 
Art. 6º À SEGEP caberá a Secretaria Executiva do CDU. 



PROCESSO ELEITORAL (REPRESETNATES DA 
SOCEIDADE CIVIL ) – Comissão Eleitoral  

DECRETO Nº 91.461- PMB, DE 19 DE JUNHO DE 2018 
Institui comissão eleitoral para os fins do disposto no §3º, do art. 2º, da Lei Municipal nº 9.313, de 

31 de julho de 2017 

Art. 3º (da Competência): 
I - Conduzir o processo eleitoral e deliberar sobre tudo que se fizer necessário para o seu 
andamento; 
II - Requisitar ao Poder Público Municipal todos os recursos necessários para a realização do 
processo eleitoral; 
III – Elaborar o Edital de Eleições; 
IV - Instruir, qualificar, apreciar e decidir recursos, decisões do presidente atinentes a registro 
de candidatura e outros assuntos relativos ao pleito eleitoral; 
V - Disciplinar, organizar, receber e apurar votos; 
VI – Indicar a mesa coordenadora das plenárias dos segmentos, composta por 1 coordenador, 
secretário e 1 relator;  
VII - Proclamar o resultado eleitoral;  
VIII - Apresentar relatório do resultado no prazo de 10 dias úteis após a proclamação do 
resultado. 
Art. 6º A Comissão será dissolvida após a posse dos representantes das entidades da 
sociedade organizada.  



 
 
 
 
 
 
 
 
  

ETAPAS DO PROCESSO 

DESCRIÇÃO DATA/PERÍODO 

Período de Inscrições (Informações e Entrega da Ficha de 
Inscrição) 

16/07 a 03/08/18, de 09:00 as 13:00 
(exceto os dias 20 e 27/07/18)  

Publicação das Inscrições Homologadas e Indeferidas 17/08/18 

Prazo para interpor Recursos 20 a 24/08/18 

Publicação da Homologação Final  06/09/18 

Data da Eleição 13 e 14/09/2018 
(locais de votação a serem definidos) 

Resultado Final das Eleições 21/09/18 

Prazo para interpor Recursos 23 e 24/09/18 

Indicação dos Representantes (titular e suplente) 5 dias úteis após publicação do DOM 

Posse dos Conselheiros 10 dias após a etapa anterior 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
(Candidatos e Eleitores) 
 2 (duas) vias preenchidas da Ficha de Inscrição, parte integrante deste edital (anexo único) e 

disponível no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Belém; 
 1 (uma) cópia do documento de identificação com foto e CPF/MF do representante legal; 
 1 (uma) cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada em 

cartório; 
 1 (uma) cópia do estatuto ou documentação de constituição, comprovando área de atuação, 

segmento da sociedade civil a que pertence e data da constituição; 
 1 (uma) cópia do CNPJ atualizado; 
 1 (uma) cópia de documento que comprove a atuação no Município de Belém, tais como atas 

de reunião, eventos promovidos, relatórios de atividades, atesto de órgãos públicos que 
comprovem a existência da entidade ou movimento social;  

 1 (uma) cópia do comprovante de endereço da entidade ou movimento social; 
 1 (uma) via de ofício assinado pelo representante legal e endereçado à Secretaria Municipal 

de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP indicando o nome da pessoa que 
representará a entidade ou movimento social no processo de eleição do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano – CDU;  

 1 (uma) cópia de documento de identificação com foto, inscrição no CPF/MF e comprovante 
de endereço do representante indicado pela entidade ou movimento social para participar do 
processo de eleição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano –  CDU.  



INFORMAÇÕES: 
 
Secretaria Municipal de Coordenação do 
Planejamento e Gestão – SEGEP 
End.: Av. Governador José Malcher, 2110. São Brás. 
 
Departamento de Desenvolvimento Municipal - 
DEDM  
Sede SEGEP (1º andar) 
 
e-mail: dedm.segep@gmail.com 
 
Telefones: 3202-9905 / 98519-2827 (institucional) 
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