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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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presencialmente na Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e 
Gestão - SEGEP no período de 25 e 26 de novembro de 2020, no horário das 09:00 
às 13:00 horas. 

8.7. A homologação final das inscrições será divulgada no dia 30 de novembro 
de 2020 no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Belém (www.belem.pa.gov.br), 
afixado em quadro de aviso no hall de entrada da Secretaria Municipal de Coordenação 
Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP. 

8.8. As entidades e movimentos sociais e populares que tiveram suas inscrições 
homologadas terão direito a voto dentro do seu segmento. 

9. No dia da eleição terá direito a voto o representante indicado pela entidade na 
Ficha de Inscrição ou, na sua ausência, o presidente da entidade ou movimento social. 

10. Cada representação cadastrada e homologada, com direito a voto, poderá votar 
em até dois representantes entre todos os indicados dentro de seu segmento, exceto na 
escolha dos representantes das entidades científicas, tecnológicas e dos conselhos de 
classe, em que poderão votar em até três representantes, sendo eleitos aqueles mais 
votados. 

11. Em caso de empate no número de votos entre duas ou mais representações, 
adotar-se-á como critério de desempate a data mais antiga de constituição oficial, com-
provada por meio da documentação entregue no ato da inscrição. 

12. Em caso de não haver entidades ou movimentos sociais e populares represen-
tantes para completar as vagas previstas no item 5.1, a Secretaria Municipal de Coor-
denação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP convidará entidade ou movimento 
social voltado ao seguimento para assumir o lugar vago no Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano – CDU, mediante apresentação dos documentos previstos 
no item 8.3.

13. Em caso de haver número de entidades ou movimentos sociais e populares 
com inscrições homologadas igual ao número de vagas previstas para o segmento, não 
haverá eleição para o segmento, ficando as entidades ou movimentos sociais conside-
radas eleitas por aclamação. 

14. As eleições se darão remotamente, conduzidos pela Comissão Eleitoral, e se-
rão realizados nos seguintes dias, e em links 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 03 de dezembro de 2020 das 08:00 às 12:00, eleição dos representantes da 
classe trabalhadora;

b) Dia 03 de dezembro de 2020 das 14: às 18:00, eleição dos representantes dos 
movimentos sociais e populares; 

c) Dia 04 de dezembro de 2020 das 08:00 às 12:00, eleição dos representantes da 
classe empresarial; 

d) Dia 04 de dezembro de 2020 das 14:00 às 18:00, eleição dos representantes 
científicas, tecnológicas e dos conselhos de classe. 

15. A Câmara Municipal de Belém e o Ministério Público do Estado do Pará 
serão convidados como observadores do processo eleitoral, com acesso a todas as suas 
etapas e documentos. 

16. O primeiro resultado das eleições com a indicação das entidades e movimen-
tos sociais e populares eleitos será publicado no dia 07 de dezembro de 2020, 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. 

17. Caberá a interposição de recurso à Comissão Eleitoral no período de 09 a 10 
de dezembro de 2020, a qual que decidirá por maioria de votos, sobre o cabimento do 
mesmo. 

18. O resultado final das eleições com a indicação das entidades e movimentos 
sociais e populares eleitos será publicado no dia 14 de dezembro de 2020, 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. 

19. As entidades e movimentos sociais e populares eleitos para compor o Conse-
lho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CDU deverão indicar um membro titular 
e um membro suplente ate o dia 18 de dezembro de 2020. 

19.1. A indicação dos membros deverá ser encaminhada por meio de ofício ende-
reçado à Comissão Eleitoral.

19.2. O não cumprimento do prazo para indicação dos membros titulares e su-
plentes implica em perda da vaga pela entidade ou movimento social, assumindo a 
entidade classificada em posição subsequente no processo eleitoral, respeitando o rito 
de indicação previsto no item 18. 

19.3. Os membros a serem indicados pelas entidades e movimentos sociais e po-
pulares eleitos deverão cumprir os seguintes requisitos: 

a) Residir no Município de Belém; 
b) Não ocupar emprego, cargo ou função pública no Poder Executivo ou Legis-

lativo Municipal; 
c) Ter idade mínima de 18 anos. 
20. A posse dos membros representantes das entidades e movimentos sociais que 

integrarão o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CDU se dará após o 
deferimento dos nomes indicados pelas entidades e movimentos sociais, por meio de 
ato do Prefeito de Belém no dia 21 de dezembro de 2020. 

21. A Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - 
SEGEP publicará no Diário Oficial do Município de Belém - DOM, no sítio oficial da 
Prefeitura Municipal de Belém e no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Coor-
denação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP, todos os atos que regulamentam o 
processo eleitoral de que trata este edital. 

22. As despesas decorrentes da realização do processo eleitoral de que trata este 
edital serão custeadas pela Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamen-
to e Gestão - SEGEP. 

23. Caberá à Comissão Eleitoral dirimir as controvérsias relativas ao processo 
eleitoral para escolha dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ur-
bano - CDU. 

24. A Comissão Eleitoral é soberana para decidir sobre os casos omissos, por 
maioria de votos. 

25. Este edital entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
Município de Belém, contando-se dessa data o prazo de quarenta e oito horas para 
impugnação. 

Belém (Pará), 29 de outubro de 2020. 

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

CDU

ANEXO ÚNICO
ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CDU/BELÉM: FICHA DE INSCRIÇÃO

Inscrição Nº :_________________
ENTIDADE/
INSTITUIÇÃO

SEGMENTO

ENDEREÇO

TELEFONE/ E-MAIL

SITE E/ OU REDE SOCIAL

CATEGORIA (   ) CANDIDATO(A)     (   ) ELEITOR(A)

Responsável Legal

Endereço

Telefone/ e-mail

DOCUMENTOS ANEXOS

(   ) 2 (duas) vias preenchidas da ficha de inscrição, parte integrante deste edital (Anexo I) e 
disponível no site da Prefeitura Municipal de Belém;

(  ) Cópia do documento de identificação com foto e CPF do responsável legal da 
entidade;

(  ) Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria da entidade, devidamente regis-
trada em cartório;

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

(  ) Cópia do CNPJ atualizado;
(  ) Cópia de documento que comprove a atuação da entidade no Município de Belém, 

tais como ata de reunião e eventos promovidos;
(  ) Cópia do comprovante de endereço da entidade;
(  ) Ofício assinado pelo responsável legal e endereçado à SEGEP indicando o nome da 

pessoa que representará a entidade no processo de eleição do CDU;
(  ) Cópia de documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço 

do representante indicado pela entidade para participar do processo de eleição do 
CDU.

DATA: ____/____/____ Assinatura do Responsável Legal da Entidade/Instituição

DATA DE RECEBIMENTO 
NA COMISSÃO 
ELEITORAL:
____/____/____

Assinatura do Membro da Comissão Eleitoral

Assinatura do Presidente da Comissão Eleitoral

DECRETO Nº 97.653/2020 - PMB, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020.

Altera o Decreto nº 96.340, de 25 de maio de 2020, que dispõe sobre as medidas 
de distanciamento social controlado, visando a prevenção e o enfrentamento à pande-
mia da COVID-19, em regime de cooperação com o Estado do Pará.

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

Considerando a competência que lhe é outorgada pelo inciso VII do art. 94 da Lei 
Orgânica do Município de Belém - LOMB, para dispor sobre a estruturação, organiza-
ção e funcionamento da administração municipal, 

Considerando que também incumbe ao Chefe do Poder Executivo expedir atos 
próprios da atividade administrativa, a teor do inciso XX do art. 94 da LOMB,

Considerando as disposições do Decreto nº 95.955, de 18 de março de 2020, que 
declarou emergência no âmbito do Município de Belém, estabelecendo medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, a fim de refrear a disseminação da CO-
VID-19, evitando danos e agravos à saúde pública e mantendo a regular prestação 
dos serviços públicos essenciais no período da pandemia declarada pela Organização 
Mundial de Saúde – OMS,

Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, proferida em 24 de 
março de 2020, nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 6.341 – Distrito Federal, da lavra do Ministro Relator Marco Aurélio, confirmada 
pelo Plenário, garantindo aos Municípios liberdade na adoção de medidas contra pan-
demia, 

Considerando a competência concorrente normativa e administrativa municipal 
para determinar medidas restritivas sobre distanciamento e isolamento social, funcio-
namento de escolas, comércio e atividades culturais, por se tratar de questão de saúde 
pública voltada ao coletivo, objetivando a proteção de todos os cidadãos, indistinta-
mente,

Considerando a necessidade de adequar as medidas de distanciamento social 
controlado previstas no Decreto nº 96.340, de 25 de maio de 2020, conforme plano 
de retomada econômica, em regime de cooperação com o Estado do Pará, visando o 
enfrentamento à pandemia da COVID-19, no âmbito do Município de Belém,  

D E C R E T A :
Art. 1° O Decreto nº 96.340, de 25 de maio de 2020, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:
I – Os § 17 e § 19 do art. 6º terão nova redação:
“Art, 6º
.............................................

§ 17 As atividades relacionadas a eventos sociais, artísticos, corporativos, religio-
sos, feiras e afins deverão respeitar rigorosamente as medidas sanitárias estabelecidas 
no protocolo do Anexo XIX. (NR)

.............................................

§ 19 As aulas presenciais do ensino infantil, fundamental e médio até o segundo 
ano das redes públicas e particulares ficarão suspensas no período de 3 a 30 de novem-
bro de 2020, para fins de avaliação epidemiológica. (NR)

II – Fica acrescentado um parágrafo ao art. 6º, numerado como 20, com a seguinte 
redação:

“Art. 6º 
.............................................

§ 20 Todas as atividades eleitorais deverão obedecer aos protocolos sanitários 
gerais e específicos constantes deste Decreto, sob pena de responsabilização, nos ter-
mos da lei.” (AC)  

III – O art. 7º passa a ter a seguinte redação:
“Art. 7º Permanecem fechados ao público: 
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