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PORTARIA Nº 2.905/2020 – GABS 04 DE NOVEMBRO DE 2020.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSISUIDADE

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR-
SOS HUMANOS DA Secretaria Municipal de Administração, mediante delegação, 
na forma da Portaria nº 3.028/2019-SEMAD/PMB, de 02/10/2019 (DOM nº 13.846 
de 03/10/2019):

Considerando, os termos do processo administrativo nº 304/2017- GDOC/GMB

R E S O L V E :
Art. 1º. CONCEDER, nos termos do art. 111 da Lei nº 7.502, de 20.12.1990, 

ao(à) servidor(a) ROSIVALDO FREITAS SOUZA (0194417-18), ocupante do car-
go de Guarda Municipal – GM.01, lotado(a) na Guarda Municipal de Belém - GMB, 
120 (cento e vinte) dias de licença prêmio, referente ao(s) triênio(s) 22.01.2011 a 
21.11.2014 e de 22.11.2014 a 21.11.2017, competindo ao órgão de lotação o estabele-
cimento do período de fruição.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
BELÉM, 04 DE NOVEMBRO DE 2020.

Soraya Assad Zaidan
Diretora

DARH-SEMAD

Márcia Elena da Costa Monteiro
Divisão de Cadastro Funcional

DARH-SEMAD

PORTARIA Nº 2.906/2020 – GABS 04 DE NOVEMBRO DE 2020.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSISUIDADE

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR-
SOS HUMANOS DA Secretaria Municipal de Administração, mediante delegação, 
na forma da Portaria nº 3.028/2019-SEMAD/PMB, de 02/10/2019 (DOM nº 13.846 
de 03/10/2019):

Considerando, os termos do processo administrativo nº 931/2020- GDOC/GMB

R E S O L V E :
Art. 1º. CONCEDER, nos termos do art. 111 da Lei nº 7.502, de 20.12.1990, 

ao(à) servidor(a) SHYRLENE FREITAS SOUSA (1987585-19), ocupante do cargo 
de Guarda Municipal – GM.01, lotado(a) na Guarda Municipal de Belém - GMB, 60 
(sessenta) dias de licença prêmio, referente ao(s) triênio(s) 24.01.2017 a 23.01.2020, 
competindo ao órgão de lotação o estabelecimento do período de fruição.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
BELÉM, 04 DE NOVEMBRO DE 2020.

Soraya Assad Zaidan
Diretora

DARH-SEMAD

Márcia Elena da Costa Monteiro
Divisão de Cadastro Funcional

DARH-SEMAD

PORTARIA Nº 2.907/2020 – GABS DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020.

RETIFICA PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO.

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR-
SOS HUMANOS DA Secretaria Municipal de Administração, mediante delegação, 
na forma da Portaria nº 3.028/2019-SEMAD/PMB, de 02/10/2019 (DOM nº 13.846 
de 03/10/2019):

Considerando, os termos do processo administrativo nº 25364/2019- GDOC/SEMEC.

R E S O L V E :
Art. 1º. Retificar, os termos da Portaria n° 2.174/2020-GABS, de 26.08.2020, que 

concedeu Licença Prêmio, ao(à) servidor(a) ELIANE DA SILVA BRITO GADELHA, 
Matrícula nº 0039039-021, ocupante do cargo de Administrador Escolar – MAG.05, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC quanto aos triênios conce-
didos, onde se lê: “300 (trezentos) dias de licença Prêmio, referente ao(os) triênio(s) 
13.03.2003 a 12.03.2006; 13.03.2006 a 12.03.2009; 13.03.2009 a 12.03.2012; 
13.03.2012 a 12.03.2015 e de 13.03.2015 a 12.03.2018”, leia-se: “60 (sessenta) dias 
referentes a(os) triênio(s) 13.03.2015 a 12.03.2018”.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Soraya Assad Zaidan
Diretora

DARH-SEMAD

Márcia Elena da Costa Monteiro
Divisão de Cadastro Funcional

DARH-SEMAD

EDITAL Nº 001/2020 - Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (CDU) - RETIFICADO 01

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 
Eleitoral, planejar, organizar e executar o processo de eleição das entidades represen-
tantes da sociedade organizada, que integrarão o Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento 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 Desenvolvi-
mento Urbano (CDU), para o biênio 2020/2022, conforme previsão legal do inciso II, 
do art. 2º, da Lei nº 9.313, de 31 de julho de 2017, mediante os critérios estabelecidos 
neste edital. 

2. Estabelecer que o processo eleitoral será conduzido pela Comissão Eleitoral 
designada 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 parti-
cipar do processo eleitoral como candidatos à vaga no Conselho Municipal de Desen-
volvimento 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 presencial-
mente, 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 nº 9.313, de 31 de julho de 2017, são as seguintes: 

5.1. 9 (nove) representações da Sociedade Civil Organizada, relacionadas ao pla-
nejamento 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) 2 (dois) representantes das entidades da classe empresarial; 
d) 3 (três) representantes das entidades científicas, tecnológicas e dos conselhos 

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

bano (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 anteriores à data da publicação deste edital. 

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

8. As entidades e movimentos sociais e populares deverão protocolar sua inscri-
ção mediante preenchimento de Ficha de Inscrição disposta no sítio oficial da Prefeitu-
ra Municipal de Belém (www.belem.pa.gov.br) e entregá-la presencialmente na Secre-
taria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (SEGEP), localizada 
na Avenida Governador José Malcher, nº 2110, São Brás, a partir da data de publicação 
deste edital até o dia  19 de novembro de 2020, considerando os dias úteis, no horário 
das 09:00h às 13:00h, 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 inscri-

ção, em um único segmento. 
8.3. 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:

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

b) 1 (uma) cópia do documento de identificação com foto e CPF/MF do repre-
sentante legal; 

c) 1 (uma) cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente regis-
trada em cartório; 

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

e) 1 (uma) cópia do CNPJ atualizado; 
f) 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 ór-
gãos públicos que comprovem a existência da entidade ou movimento social; 

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

taria 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); 

i) 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 Desenvolvi-
mento Urbano (CDU). 

8.4. A ausência de qualquer dos documentos relacionados no subitem 8.3 implica-
rá em indeferimento da inscrição da candidatura. 

8.5. A análise da documentação e a homologação das inscrições serão de respon-
sabilidade da Comissão Eleitoral.  

8.6. O resultado das inscrições homologadas e indeferidas será publicado pela Co-
missão 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). 

8.7. 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 Pla-
nejamento e Gestão (SEGEP), nos dias 25 e 26 de novembro de 2020, no período de 
09:00h às 13:00h. 

8.8. 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) e 
afixado em quadro de aviso no hall de entrada da Secretaria Municipal de Coordenação 
Geral do Planejamento e Gestão (SEGEP). 

8.9. 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 com inscrição homologada, com direito a voto, poderá 
votar em até 2 (dois) representantes entre todos os indicados dentro de seu segmen-
to, exceto na escolha dos representantes das entidades científicas, tecnológicas e dos 
conselhos de classe, em que poderão votar em até 3 (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.
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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 serão conduzidas pela Comissão Eleitoral e ocorrerão presencial-
mente, com transmissão on line, nos seguintes dias e horários: 

a) Dia 03 de dezembro de 2020, das 08:00h às 12:00h, eleição dos representantes 
da classe trabalhadora;

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

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

d) Dia 04 de dezembro de 2020, das 14:00h às 18:00h, eleição dos representantes 
das instituições 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 resultado das eleições com a indicação das entidades e movimentos 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 Muni-
cipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (SEGEP). 

17. Caberá a interposição de recurso à Comissão Eleitoral nos dias 09 e 10 de 
dezembro de 2020, a qual decidirá sobre o deferimento ou indeferimento do mesmo, 
até o dia 14 de dezembro de 2020.

18. O resultado final das eleições com a indicação das entidades e movimentos 
sociais e populares eleitos será publicado no dia 15 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, até 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 (SE-
GEP) publicará no Diário Oficial do Município de Belém (DOM), no sítio oficial da 
Prefeitura Municipal de Belém e no quadro de avisos do hall de entrada da Secretaria 
Municipal de Coordenação 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 Planejamento 
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. 
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 2 (dois) dias úteis para im-
pugnação.

Belém (Pará), 06 de novembro 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   (   ) ELEITOR

Responsável Legal

Endereço

Telefone/E-mail

DOCUMENTOS ANEXOS: (  ) 2 (duas ) vias preenchidas da Ficha de Inscrição, parte integrante deste edital 
(anexo único) e disponível no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Belém;
(   ) cópia do documento de identificação com foto e CPF/MF do representante legal; 
(  ) cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada em 
cartório; 
(   ) cópia do estatuto ou documentação de constituição, comprovando área de atua-
ção, segmento da sociedade civil a que pertence e data da constituição; 
(   ) cópia do CNPJ atualizado; 
(   ) cópia de documento que comprove a atuação no Município de Belém, tais como 
atas de reunião e eventos promovidos; 
(   ) cópia do comprovante de endereço da entidade ou movimento social; 
(  ) ofício assinado pelo representante legal e endereçado à SEGEP indicando o 
nome da pessoa que representará a entidade ou movimento social no processo de 
eleição do CDU; 
(  ) 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.

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

DATA DO RECEBIMENTO 
NA COMISSÃO ELEITORAL:
_____/_______/_______

Assinatura do Membro da Comissão Eleitoral

Assinatura do Presidente da Comissão Eleitoral

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC

PORTARIA Nº. 2.884/2020 – GABS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista os termos do Processo nº 3010/2020 - SEMEC, de 05/02/2020,

R E S O L V E :
RESCINDIR, o Contrato Temporário nº 1862/2019-SEMEC, de 18/11/2019, 

do(a) servidor(a) JOSE WELDER JESUS DE SOUZA (0494623-012), Porteiro 
Noturno, a contar de 23/01/2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 03 de novembro de 2020.

Maria do Perpétuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho
Secretária Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 2.885/2020 – GABS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E :
CONCEDER, nos termos do Artigo 128, VII, “E”, da lei 7.502 de 20.12.90, Al-

terada pela Lei nº 8.714, de 05.10.2009, 15 (QUINZE) dias de Licença Paternidade, 
ao servidor FABIO DA COSTA GONCALVES (0351814-019), Professor Licencia-
do Pleno – MAG. 04, lotado no(a) Escola Municipal “Abel Martins”, no período de 
08/06/2020 a 22/06/2020, de acordo com as informações do Processo nº 14838/2020, 
datado de 14/10/2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 03 de novembro de 2020.

Maria do Perpétuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho
Secretária Municipal de Educação - SEMEC.

PORTARIA Nº 2.886/2020 – GABS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E :
CONCEDER, nos termos do Art.93, combinado com Art.103 da Lei n° 7.502 

de 20.12.1990, alterado pela Lei nº 8.714 de 05.10.2009, 180 (CENTO E OITEN-
TA). dias de Licença à Gestante para a servidora LARISSA HELOYSE MORAES 
DA SILVA (0392766-019), Agente de Serviços Gerais – AUX.01, lotada na Escola 
Municipal “Remígio Fernandez”, no período de 30/08/2020 a 25/02/2021, de acordo 
com Certidão de Nascimento – matrícula nº 066951 01 55 2020 1 00155 083 0030229 
14 – Cartório Santiago Teixeira, conforme as informações do Processo nº 15318/2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 03 de novembro de 2020

Maria do Perpétuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho
Secretária Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 2.887/2020 – GABS/SEMEC

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E :
CONCEDER, nos termos do Artigo 123, II, “A”, da Lei 7.502 de 20.12.90, 08 

(OITO) DIAS de Licença para Casamento, no período de 14/10/2020 a 21/10/2020, 
ao (à) funcionário (a) CARMEM DO ROSARIO TEIXEIRA LOUREIRO (0044962-
010), Auxiliar de Administração – AUX.019, lotado (a) no (a) Núcleo Setorial de 
Planejamento - NUSP, de acordo com as informações do Processo n° 15137/2020 – 
SEMEC.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 03 de novembro de 2020.

Maria do Perpétuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho
Secretária Municipal de Educação - SEMEC.

PORTARIA Nº 2.888/2020 – GABS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais,
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