
PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES - ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE BELO HORIZONTE –2020-2022 

 

 
 

1 - Os eleitores também devem se habilitar? Como? 
 

SIM, Os eleitores também precisam ser habilitados. 
 

O eleitor deverá preencher um formulário com seus dados e em seguida já poderá 
votar em seu candidato. 

 
Os eleitores devem se inscrever por meio do link: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/cultura/comuc que estará disponível no período de 
inscrição/votação. 

 
2 - No formulário não aparece o campo votação. O que fazer? 

 
O campo para votar em seu candidato aparece na medida em que os campos 
anteriores são preenchidos.  
 
 

3 - É possível votar presencialmente?   
 

Não. Em virtude das medidas de distanciamento para o combate à pandemia de 
COVID-19, a votação será apenas pelo link disponibilizado. 

 
 

4 - Onde votar?  
 

Para votar, bastar acessar o link https://prefeitura.pbh.gov.br/cultura/comuc, no 
período de votação, preencher o formulário, anexar os documentos exigidos e votar no 

seu candidato. 
 
 
5 -  Qual é o período de inscrição/ votação? 
 
Entre os dias 29/07/2020 e 09/08/2020. 
 

6 -  Quais são as modalidade de representação?  
 

Na eleição para representantes da Sociedade Civil do COMUC, há: 
 

https://prefeitura.pbh.gov.br/cultura/comuc
https://prefeitura.pbh.gov.br/cultura/comuc


a) Candidatos dos setores artísticos (setorial): são candidatos com atuação mínima 
comprovada por setor artístico. Apenas os eleitores , com idade mínima de 16 anos, 

residentes em BH que comprovarem atuação artística podem votar nessa modalidade.  
 
b) Candidatos do setor regional: são candidatos com atuação nas regionais da cidade. 
Todos os eleitores, com idade mínima de 16 anos,residentes em Belo horizonte podem 
votar nessa modalidade.  
 
 
7 -  Um eleitor pode votar para as duas modalidades de representação - setorial e 
regional? 
 
 
Todos os eleitores residentes em BH, podem votar para os candidatos da 
representação regional.  
Apenas o eleitor com atuação comprovada no setor no qual quer votar, poderá votar 
nas duas modalidades de representação.  
 
8 - Quais os documentos o eleitor de representante do setor cultural deve apresentar 

para se habilitar? 
 
a) carteira de Identidade (frente e verso) ou documento oficial com foto - arquivo em 
PDF com até 2 MB ; 
 
b) Comprovação de domicílio - contas de IPTU, ÁGUA, LUZ OU TELEFONE - o 
comprovante deverá ser atualizado em seu nome (emissão tenha sido feita em no 
máximo 90 dias) 
OU autodeclaração de domicílio (modelo disponível no formulário de inscrição) - 
arquivo em PDF com até 2 MB 
 
9 - Quais são os requisitos para ser eleitor do setor cultural? 
 
Os ELEITORES dos setores CULTURAIS deverão ter idade mínima de 16 anos e contar 
com, no mínimo, 02 (dois) anos de comprovada atividade artística e cultural para 

eleição dos conselheiros representantes dos setores culturais e deverão votar no 
setor correspondente à sua área de atuação. Tal atuação será apresentada por meio 

de texto na ficha de inscrição. O texto deve ser detalhado contendo histórico 
consistente (períodos, locais, ações). 
 
10 -  Quais os documentos o eleitor de representante de regional deve apresentar 
para se habilitar? 
 
a) carteira de Identidade (frente e verso) ou documento oficial com foto - arquivo em 
PDF com até 2 MB ; 
 
b) Comprovação de domicílio na região da candidatura (IPTU, ÁGUA, LUZ OU 

TELEFONE) - o comprovante deverá ser atualizado em nome do eleitor (emissão tenha 



sido feita em no máximo 90 dias) OU autodeclaração de domicílio ( modelo disponível 
no formulário de inscrição) - arquivo em PDF com até 2 MB 

 

11 -  Quais são os requisitos para ser eleitor da regional?" 

 
O eleitor precisa ter idade mínima de 16 anos e residir na regional na qual pretende 

votar . 
 

12 - Não tenho comprovante de endereço em meu nome o que faço? 

 
Existe um modelo de autodeclaração de residência no formulário, baixe, copie e 

assine. Em seguida faça o upload desse documento no lugar do comprovante de 
endereço. 

 
13 -  Os documentos para upload precisam estar em PDF? 

 
O formulário aceita os formatos PDF, JPEG e DOCX, porém há um limite de tamanho de 

2MB 
 

14 - Meu arquivo ultrapassou 2MB e o formulário não está aceitando o upload. 
 

Nesse caso aconselha-se converter o arquivo para o formato PDF. Existem aplicativos 
online que convertem o arquivo para PDF (não precisa baixar o app). 

 


