
 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

 
Retifica o EDITAL Nº 001/2018 - Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano/CDU 

 

A Comissão Eleitoral, designado pelo Decreto nº 91.461-PMB, de 19 de junho de 2018, no 

uso das atribuições legais que lhe foram conferidas,  

 

Considerando o atendimento ao pleito do Ministério Público do Estado do Pará – MPPA,  

 

Considerando que o art. 3º do referido Decreto, dispõe que compete à Comissão Eleitoral, 

planejar, organizar e executar o processo de eleição das entidades representantes da sociedade 

organizada, que integrarão o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CDU, nos 

termos do inciso II, do art. 2º, da Lei Municipal nº 9.313, de 31 de julho de 2017, 

 

R E S O L V E: 

 

1.  Alterar os itens 8, 8.6, 8.7. 8.8, 17 (alíneas a, b, c e d), que passam a ter a seguinte 

redação: 

8. As entidades e movimentos sociais e populares deverão protocolar 

sua inscrição mediante preenchimento de Ficha de Inscrição e 

entregá-la presencialmente na Secretaria Municipal de Coordenação 

Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP, localizada na Avenida 

Governador José Malcher, nº 2110, São Brás, no período de 16 de 

julho a 17 de agosto de 2018, considerando os dias úteis, no horário 

das 09:00 às 13:00 horas, nos termos deste edital. 

8.6 O resultado das inscrições homologadas e indeferidas será 

publicado pela Comissão Eleitoral no Diário Oficial do Município de 

Belém – DOM, no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Belém 

(www.belem.pa.gov.br) e afixado em quadro de aviso no hall de 

entrada da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do 

Planejamento e Gestão – SEGEP, no dia 10 de setembro de 2018.  

8.7 As entidades e movimentos sociais e populares que tiverem suas 

inscrições indeferidas poderão interpor recurso junto à Comissão 

Eleitoral, o qual deverá ser protocolado presencialmente na Secretaria 

Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP no 

período de 11 a 14 de setembro de 2018, no horário das 09:00 às 

13:00 horas.  
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8.8 A homologação final das inscrições será publicada pela Comissão 

Eleitoral no Diário Oficial do Município de Belém – DOM, no sítio oficial 

da Prefeitura Municipal de Belém (www.belem.pa.gov.br) e afixado em 

quadro de aviso no hall de entrada da Secretaria Municipal de 

Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP, no dia 28 de 

setembro de 2018.  

14. As eleições se darão por meio de eventos públicos, conduzidos 

pela Comissão Eleitoral, e serão realizados nos seguintes dias, e em 

locais a serem divulgados no sítio oficial da Prefeitura Municipal de 

Belém (www.belem.pa.gov.br), e afixado em quadro de avisos do hall 

de entrada da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do 

Planejamento e Gestão - SEGEP: 

a) Dia 17 de outubro de 2018 das 08:00 às 12:00, eleição dos 

representantes da classe trabalhadora; 

b) Dia 17 de outubro de 2018 das 14: às 18:00, eleição dos 

representantes dos movimentos sociais e populares; 

c) Dia 18 de outubro de 2018 das 08:00 às 12:00, eleição dos 

representantes da classe empresarial; 

d) Dia 18 de outubro de 2018 das 14:00 às 18:00, eleição dos 

representantes científicas, tecnológicas e dos conselhos de classe. 

16. O resultado final das eleições com a indicação das entidades e 

movimentos sociais e populares eleitos será publicado pela Comissão 

eleitoral no Diário Oficial do Município de Belém – DOM, no sítio oficial 

da Prefeitura Municipal de Belém (www.belem.pa.gov.br), e afixado 

em quadro de avisos do hall de entrada da Secretaria Municipal de 

Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP, no dia 22 de 

outubro de 2018. 

 

2. Os demais itens do Edital nº 001/2018 publicado no DOM nº 13.552, páginas 7 a 9, no dia 

10 de julho de 2018, permanecem sem alteração na redação original. 

  

 

Belém (Pará), 03 de agosto de 2018. 

 

DAVINA BERNADETE OLIVERIA LIMA 
Presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

CDU 
 


