
 

 

 

EDITAL Nº 001/2021 - Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano (CDU)  

A Comissão Eleitoral, instituída em Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (CDU), convocada pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal EDMILSON 

BRITO RODRIGUES, Presidente do referido Conselho, no uso das atribuições legais que lhe 

foram conferidas pela Lei Municipal 9.313/2017 e considerando a disposição contida no inciso 

II, do art. 2º, da referida lei, R E S O L V E:  

1. Tornar público a abertura do processo eleitoral de escolha dos representantes da sociedade 

civil organizada, para fins de composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano (CDU), para o biênio 2021/2022 conforme previsão legal contida no inciso II, do art. 

2º, da Lei nº 9.313/2017, mediante os critérios estabelecidos neste edital.  

2. Estabelecer que o Processo Eleitoral será conduzido pela Comissão Eleitoral eleita por 

maioria dos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Urbano, a qual irá se extinguir 

com a posse dos eleitos.  

3. As entidades e movimentos sociais e populares poderão se cadastrar para participar do 

Processo Eleitoral como candidatos 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). 

4. A eleição ocorrerá na data indicada neste Edital, constante no item 14 e será na forma 

presencial ou semi-presencial ou virtual, por segmento social, em conformidade com as 

Normas Sanitárias vigentes a época da realização da mesma, devendo ser definido pela 

Comissão Eleitoral seu formato e a forma de realização. 

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. 09 (nove) representações da Sociedade Civil Organizada, relacionadas ao planejamento e 

desenvolvimento urbano do Município de Belém, sendo: 

a) 02 (dois) representantes das entidades da classe trabalhadora;  

b) 02 (dois) representantes dos movimentos sociais e populares;  



 

 

c) 02 (dois) representantes das entidades da classe empresarial;  

d) 03 (três) representantes das entidades científicas, tecnológicas e dos conselhos de 

classe. 

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

(CDU) ou ter apenas 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 para serem candidatos (as) ou ter direito a 

voto, devem, obrigatoriamente, ter objetivos ou atividades relacionadas ao planejamento e 

desenvolvimento urbano do Município de Belém.  

8. As entidades e movimentos sociais e populares devem protocolar sua inscrição mediante 

preenchimento de Ficha de Inscrição, anexando a esta toda a documentação obrigatória 

exigida, constante no subitem 8.2 e que comprove a atuação da entidade, conforme item 7, 

em formato de arquivo PDF, mediante cadastro disponível no sítio oficial da Prefeitura 

Municipal de Belém (www.belem.pa.gov.br/cdu), a partir da data de publicação deste edital 

até as 23h59min do dia 20/08/2021, nos termos deste edital.  

8.1. Não serão aceitas inscrições fora do prazo previsto no item 8 do presente edital. 

8.2. As entidades ou movimentos sociais e populares que se candidatarem como eleitor(a) ou 

candidato(a) a vaga no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CDU) devem 

anexar, obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

a) 01 (uma) via preenchida da Ficha de Inscrição disponível no sítio oficial da 

Prefeitura Municipal de Belém (www.belem.pa.gov.br/cdu); 

b) 01 (uma) cópia do documento de identificação com foto e CPF/MF do representante 

legal;  

c) 01 (uma) cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada 

em cartório;  

d) 01 (uma) cópia do estatuto ou documentação de constituição, comprovando área de 

atuação, segmento da sociedade civil a que pertence e data da constituição;  

e) 01 (uma) cópia do CNPJ atualizado;  
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f) 01 (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;  

g) 01 (uma) cópia do comprovante de endereço da entidade ou movimento social;  

h) 01 (uma) via de ofício assinado pelo representante legal e endereçado à Comissão 

Eleitoral, sediada na Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e 

Gestão (SEGEP), com endereço a Avenida José Malcher n° 2110, São Brás, CEP n° 

66.060-230, Belém/PA, indicando o nome da pessoa que representará a entidade ou 

movimento social no processo de eleição do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (CDU);  

i) 01 (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).  

8.3. A ausência de qualquer dos documentos relacionados no subitem 8.2 implicará em 

indeferimento da inscrição da candidatura ou do (a) eleitor (a).  

8.4. A análise da documentação e a homologação das inscrições serão de responsabilidade da 

Comissão Eleitoral.   

8.5. O resultado das inscrições homologadas e indeferidas será publicado pela Comissão 

Eleitoral no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Belém (www.belem.pa.gov.br/cdu), 

até o dia 03/09/2021, com ampla divulgação nas mídias oficiais da Prefeitura. 

8.6. As entidades e movimentos sociais e populares que tiverem suas inscrições indeferidas 

poderão interpor recurso junto à Comissão Eleitoral, o qual deverá ser protocolado de 

forma remota ao acessar Ficha de Recurso disponível no sítio oficial da Prefeitura 

Municipal de Belém (www.belem.pa.gov.br/cdu), de 00h00min do dia 08/09/2021 até 

23h59min do dia 10/09/2021.  

8.7. A homologação final das inscrições será divulgada até o dia 15/09/2021 no sítio oficial 

da Prefeitura Municipal de Belém (www.belem.pa.gov.br/cdu) com ampla divulgação 

nas mídias oficiais da Prefeitura. 
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8.8.  As entidades e movimentos sociais e populares que tiveram suas inscrições 

homologadas terão direito a voto dentro do seu respectivo 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 02 

(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 03 (três) representantes, sendo eleitos aqueles mais votados.  

11. Em caso de empate no número de votos entre duas ou mais representações, se adota como 

critério de desempate a data mais antiga de constituição oficial, comprovada por meio da 

documentação entregue no ato da inscrição.  

12. 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 

este segmento, ficando as entidades ou movimentos sociais, consideradas eleitas por 

aclamação.  

13. Em caso de não existirem inscritos, candidatos(as) de entidades ou movimentos sociais e 

populares, para concorreram as vagas ofertadas, deverá a Comissão Eleitoral, promover 

reabertura de prazo para novas inscrições, somente para o respectivo segmento, por uma 

única vez. 

14. As eleições serão realizadas no dia 24/09/2021. 

15. O Ministério Público do Estado do Pará irá compor como observador o Processo Eleitoral, 

com acesso a todas as suas etapas e documentos, atuando em conjunto com a Comissão 

Eleitoral.  

16. O resultado das eleições com a indicação das entidades e movimentos sociais e populares 

eleitos será publicado até o dia 28/09/2021, no Diário Oficial do Município de Belém (DOM) 

e no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Belém (www.belem.pa.gov.br/cdu) com ampla 

divulgação nas mídias oficiais da Prefeitura. 

17. Caberá a interposição de recurso junto à Comissão Eleitoral, o qual deverá ser protocolado de 

forma remota ao acessar Ficha de Recurso disponível no sítio oficial da Prefeitura Municipal 



 

 

de Belém (www.belem.pa.gov.br/cdu), no prazo de 72h a contar da data de divulgação do 

resultado da eleição.  

18. As entidades e movimentos sociais e populares eleitos para compor o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (CDU) deverão indicar um membro titular e um membro suplente 

mediante ofício endereçado à Comissão Eleitoral. 

19. A posse dos membros representantes das entidades e movimentos sociais que integrarão o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CDU) se dará por meio de ato do Prefeito 

de Belém. 

20. A Comissão Eleitoral publicará no Diário Oficial do Município de Belém (DOM), no sítio 

oficial da Prefeitura Municipal de Belém (www.belem.pa.gov.br/cdu) todos os atos que 

regulamentam o processo eleitoral de que trata este edital, com ampla divulgação nas mídias 

oficiais da Prefeitura.  

21. Caberá à Comissão Eleitoral dirimir as controvérsias relativas ao processo eleitoral para 

escolha dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CDU).  

22. Este edital entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município de 

Belém, contando-se desta data o prazo de 72 horas para impugnação.  

 

Belém (Pará), 30 de julho de 2021.  

 

a) Comissão Eleitoral 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

(CDU) 
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