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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 97.645, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020

Institui comissão eleitoral para os fins do disposto no §3°, do art. 20, da Lei 
Municipal nº 9.313, de 31 de julho de 2017, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Belém, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a competência que lhe é outorgada pelo art. 94, Inc. XX, da 
lei Orgânica do Município de Belém - LOMB, para expedir atos próprios da ati-
vidade administrativa; e

Considerando a necessidade de regulamentar a eleição para a escolha dos 
representantes da sociedade organizada que Integrarão o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano- CDU, nos termos do §3º, do art. 20, da Lei Municipal 
nº 9.313, de 31 de julho de 2017;

D E C R E T A :
Art. 1° Institui a Comissão Eleitoral responsável pela condução e disciplina-

mento do processo de eleição das entidades representantes da sociedade organi-
zada, que integrarão o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CDU, 
para o biênio 2020/2022, nos termos do inciso 11, do art. 20, da Lei Municipal no 
9.313, de 31 de julho de 2017.

Art. 2° Designa para compor a Comissão Eleitoral, sob a presidência do pri-
meiro, os servidores:

I. Davina Bernadete Oliveira Lima;
II. Ellen Cristine dos Reis Alencar;
III. Glace Aragão Albuquerque;
IV. Carlos Augusto Pereira Rodrigues Filho;
V. Vera Lúcia Meira Bestene.

§1° O presidente designará o secretário executivo da Comissão Eleitoral, a 
ser escolhido entre os seus membros.

§2° A participação na Comissão Eleitoral não será remunerada, sendo consi-
derada de relevante Interesse público.

§3º A Comissão Eleitoral terá como membro eventual um representante da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, que participará sempre que for solicita-
da pelo Presidente para prestar apoio jurídico.

Art. 3° Compete à Comissão Eleitoral planejar, organizar e executar o pro-
cesso eleitoral de que trata o art. 1° deste decreto, em especial:

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 (um) coordenador, 1(um) secretário e 1(um) relator;
VII. Proclamar o resultado eleitoral;
VIII. Apresentar ao Poder Público Municipal relatório do resultado do pleito 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a proclamação do resultado.

Art. 4° Compete ao presidente da Comissão Eleitoral:
I. Conduzir o processo eleitoral desde a sua Instalação até a conclusão do 

pleito que elegerá os representantes da sociedade organizada que Integrarão o 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CDU;

II. Representar a Comissão Eleitoral em atos e eventos e sempre que soli-
citado;

III. Decidir a respeito das Inscrições de candidaturas;
IV. Recolher a documentação e o material utilizados na votação e proceder a 

divulgação dos resultados após a conclusão dos trabalhos.

Art. 5° A Comissão Eleitoral encaminhará convite à Câmara Municipal de 
Belém e ao Ministério Público do Estado do Pará, para que tenham amplo acesso 
e acompanhamento de todo o processo eleitoral.

Parágrafo único. A Comissão Eleitoral poderá convidar órgãos e entidades, 
de outras esferas, que tenham interesse em acompanhar o pleito eleitoral.

Art. 6° A Comissão Eleitoral será automaticamente dissolvida após a posse 
dos representantes das entidades da sociedade organizada, que integrarão o Con-
selho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CDU.
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“O presente exemplar poderá ter caderno suplementar”.

Art. 7° O presente Decreto será divulgado no sítio oficial da Prefeitura Municipal de 
Belém (www.belem.pa.gov.br/cdu) e afixado no quadro de avisos da Secretaria Municipal 
de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP.

Art. 8° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Lemos, 27 de outubro de 2020.

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR
Prefeito Municipal de Belém

EDITAL Nº 001/2020 - Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano - CDU

A Comissão Eleitoral, designado pelo Decreto nº 97.645 - PMB, de 27 de outubro de 
2020, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas, 

Considerando que o art. 3º do referido decreto, dispõe que compete à Comissão Elei-
toral, 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. Tornar público a abertura do processo eleitoral de escolha dos representantes da 

sociedade organizada, para fins de composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano - CDU, para o biênio 2020/2022, conforme previsão legal do inciso II, do art. 2º, da 
Lei 9.313, de 31 de julho de 2017, mediante os critérios estabelecidos neste edital. 

2. Estabelecer que o processo eleitoral seja conduzido pela Comissão Eleitoral de-
signada pelo Decreto nº 97.645 - PMB, de 27 de outubro de 2020, a qual extinguir-se-á, 
automaticamente, com a posse dos eleitos. 

3. As entidades e movimentos sociais e populares poderão se cadastrar para participar 
do processo eleitoral como candidatas à vaga no Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano - CDU, ou somente como votantes, mediante preenchimento de Ficha de Inscrição 
disposta no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Belém (www.belem.pa.gov.br/cdu) e no 
anexo único deste edital. 

4. A eleição realizar-se-á nas datas indicadas neste edital e ocorrerá remotamente, por 
segmento social. 

5. As vagas dos representantes de entidades e movimentos sociais e populares a serem 
eleitos para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CDU, conforme 
previsto no art. 2º, da Lei 9.313, de 31 de julho de 2017, são as seguintes: 

5.1. 9 (nove) representações da Sociedade Civil Organizada, relacionadas ao planeja-
mento e desenvolvimento urbano do Município de Belém, sendo:

a) 2 (dois) representantes das entidades da classe trabalhadora; 
b) 2 (dois) representantes dos movimentos sociais e populares; 
c) (dois) representantes das entidades da classe empresarial; 
d) (três) representantes das entidades científicas, tecnológicas e dos conselhos de clas-

se.
6. Para se candidatar a membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - 

CDU ou se cadastrar apenas com direito a voto, entidades e movimentos sociais e populares 
deverão estar constituídas no Município de Belém há pelo menos 24 (vinte e quatro) meses 
a contar da data da publicação deste edital. 

7. As entidades e movimentos sociais e populares a serem cadastradas devem, obri-
gatoriamente, ter objetivos ou atividades relacionadas ao planejamento e desenvolvimento 
urbano no Município de Belém. 

8. As entidades e movimentos sociais e populares deverão protocolar sua inscrição 
mediante preenchimento de Ficha de Inscrição e disposta no sítio oficial da Prefeitura Muni-
cipal de Belém (www.belem.pa.gov.br) entregá-la presencialmente na Secretaria Municipal 
de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP, localizada na Avenida Gover-
nador José Malcher, nº 2110, São Brás, no período de 29 de outubro a 19 de novembro de 
2020, considerando os dias úteis, no horário das 09:00 às 13:00 horas e.nos termos deste 
edital. 

8.1. Não serão aceitas inscrições fora do prazo previsto no presente edital.
8.2. Cada entidade ou movimento social poderá requerer apenas uma única inscrição, 

em um único segmento. 
a) As entidades ou movimentos sociais e populares que se candidatarem como eleitor 

e/ou candidato a vaga no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CDU deverão 
anexar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

b) 1 (uma) via preenchida da Ficha de Inscrição, parte integrante deste edital (anexo 
único) e disponível no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Belém;

c) 1 (uma) cópia do documento de identificação com foto e CPF/MF do representante 
legal; 

d) 1 (uma) cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada 
em cartório; 

e) 1 (uma) cópia do estatuto ou documentação de constituição, comprovando área de 
atuação, segmento da sociedade civil a que pertence e data da constituição; 

f) 1 (uma) cópia do CNPJ atualizado; 
g) 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 públi-
cos que comprovem a existência da entidade ou movimento social; 

h) 1 (uma) cópia do comprovante de endereço da entidade ou movimento social; 
i) 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; 

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

8.3. A ausência de qualquer dos documentos relacionados no subitem 8.3 implicará em 
indeferimento da inscrição da candidatura. 

8.4. A análise da documentação e a homologação das inscrições serão de responsabi-
lidade da Comissão Eleitoral. 

8.5. O resultado das inscrições homologadas e indeferidas será publicado pela Comis-
são Eleitoral no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Belém (www.belem.pa.gov.br) no 
dia 24 de novembro de 2020 e afixado em quadro de aviso no hall de entrada da Secretaria 
Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP. 

8.6. As entidades e movimentos sociais e populares que tiverem suas inscrições inde-
feridas poderão interpor recurso junto à Comissão Eleitoral, o qual deverá ser protocolado 

MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO:  Devem ser postadas em http://diario.belem.pa.gov.br/
diario-captacao até às 18:00 horas do dia anterior da publicação.
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