
ELEIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE POLÍTICA CULTURAL (COMUC) 

MANDATO 2022 - 2024 



Cronograma Geral
Etapa Prazo

Impugnação do Edital 03 dias úteis

Inscrição de candidatos (as) 20/05/2022 a 10/06/2022
Divulgação dos (as) candidatos (as) habilitados (as) Até 20/06/2022

Prazo para recursos 03 dias úteis

Divulgação lista final de candidatos (as) habilitados (as) Até 29/06/2022

Inscrição de eleitores (as) 30/06/2022 a 10/07/2022
Divulgação dos (as) eleitores (as) habilitados (as) Até 20/07/2022

Prazo para recursos 03 dias úteis

Divulgação lista final de eleitores (as) habilitados (as) Até 29/07/2022

Votação 05/08/2022 a 15/08/2022
Reunião Aberta de Apuração dos Votos da Eleição 17/08/2022

Divulgação do resultado parcial da eleição Até 19/08/2022

Prazo para recursos 03 dias úteis



COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICA CULTURAL

● Deliberar sobre as diretrizes gerais da política cultural do Município; 

● Incentivar a participação democrática na gestão das políticas públicas da área da cultura;

● Colaborar com a SMC e FMC na convocação e organização das Conferências Municipais de 

Cultura; 

● Fiscalizar, monitorar e avaliar a execução do Plano Municipal de Cultura; 

● Fiscalizar, monitorar e avaliar a aplicação dos recursos provenientes do sistema municipal de 

financiamento da cultura; 

● Colaborar na elaboração bianual das diretrizes do Fundo Municipal de Cultura, bem como 

diligenciar pelo seu cumprimento;



COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICA CULTURAL

● Promover cooperação e articulação com os demais Conselhos Municipais de Políticas 

Públicas, bem como com outros conselhos de política cultural em âmbito municipal, 

estadual e nacional; 

● Promover cooperação com os movimentos sociais, organizações não governamentais e o 

setor empresarial para o desenvolvimento cultural do Município; 

● Diligenciar pela continuidade dos projetos culturais de interesse do Município, 

independentemente das mudanças de governo e/ou de seus dirigentes; 

● Analisar e recomendar, regularmente, encaminhamentos sobre os seguintes temas: 

a) prioridades programáticas e orçamentárias; 

b) estabelecimento de termos de parceria com instituições culturais; 

c) Sistemas de Cultura em âmbito municipal, estadual e nacional; 



Representantes Regionais

Serão eleitas(os) 09 (nove) membras(os) titulares e suas(seus) respectivas(os) suplentes, 

representantes das seguintes regionais: 

a) 01(uma/um) representante da regional Barreiro; 

b) 01(uma/um) representante da regional Centro-Sul; 

c) 01(uma/um) representante da regional Leste; 

d) 01(uma/um) representante da regional Nordeste; 

e) 01(uma/um) representante da regional Noroeste; 

f) 01(uma/um) representante da regional Norte; 

g) 01(uma/um) representante da regional Oeste; 

h) 01(uma/um) representante da regional Pampulha; 

i) 01(uma/um) representante da regional Venda Nova. 



Representantes dos Setores Culturais
Serão eleitas(os) 12 (doze) membras(os) titulares e suas(seus) respectivas(os) suplentes, representantes dos 

seguintes setores culturais: 

a) 01 (uma/um) representante do setor Artes visuais e Design; 

b) 01 (uma/um) representante do setor Cinema e Audiovisual;

c) 01 (uma/um) representante do setor Literatura, Livro e Leitura; 

d) 01 (uma/um) representante do setor Música; 

e) 01 (uma/um) representante do setor Teatro; 

f) 01 (uma/um) representante do setor Circo; 

g) 01 (uma/um) representante do setor Dança; 

h) 01 (uma/um) representante do setor Culturas Populares Tradicionais; 

i) 01 (uma/um) representante do setor Culturas Populares Urbanas; 

j) 01 (uma/um) representante do setor Cultura Alimentar e Gastronomia; 

k) 01 (uma/um) representante do setor Moda e Vestuário;

l) 01 (uma/um) representante do setor Memória, Arquivos e Museus.



Eleições
● O processo eleitoral das(os) conselheiras(os) dos setores culturais e das(os) conselheiras(os) regionais 

realizar-se-á por meio de formulário de inscrição online, cujo link será disponibilizado no endereço 

eletrônico: <https://prefeitura.pbh.gov.br/cultura/comuc>

● A votação ocorrerá após o processo de definição e habilitação das(os) candidatas(os) e eleitoras(es)

● Caso não haja candidata(o) para alguma das representações, a(o) atual conselheira(o) do mandato 

2020-2022, poderá ser reconduzida(o).

●  Os(As) ELEITORES(AS) das REGIONAIS deverão ser domiciliados(as) na regional para a qual desejam votar.

● Os(As) ELEITORES(AS) dos setores CULTURAIS deverão contar com, no mínimo, 2 (dois) anos de atividade 

artística e cultural para eleição dos(as) conselheiros(as) representantes dos setores culturais e deverão votar 

no setor correspondente à sua área de atuação.

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


CAPACIDADE ELEITORAL E DOMICÍLIO DE 
CANDIDATAS(OS) E ELEITORAS(ES).

● Podem votar os maiores de 16 anos que cumpram as exigências deste edital. 

● Podem se candidatar os maiores de 18 anos que cumpram as exigências deste edital. 

● As(os) interessadas(os) em se candidatar ou eleger conselheiras(os) dos setores culturais e das 

regionais devem ser obrigatoriamente domiciliadas(os) em Belo Horizonte. 



DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS ÀS INSCRIÇÕES 
●  A(O) interessada(o) em se candidatar poderá se inscrever para concorrer exclusivamente a 

uma vaga de um único setor cultural ou a uma vaga de uma única regional.

● As(OS) candidatas(os) habilitadas(os) à representantes no Conselho no processo eleitoral, caso 

queiram votar, deverão se inscrever como eleitoras(es)

● A Secretaria Municipal de Cultura disponibilizará computadores para que as(os) 

candidatas(os) que não tiverem acesso à internet possam realizar sua inscrição, devendo 

as(os) mesmas(os) comparecer munidas(os) de documentos já digitalizados aos locais e 

horários disponibilizados no Anexo II deste Edital. 

● As(os) candidatas(os) representantes dos setores culturais habilitados concordam com a 

publicação do seu nome, foto e currículo no site referido acima, para conhecimento das(os) 

eleitores(as). 



A INSCRIÇÃO PARA CANDIDATAS(OS) A 
REPRESENTANTES DOS SETORES CULTURAIS

● As(Os) candidatas(os) a conselheiras(os) representantes dos setores culturais deverão se inscrever como 

agente individual por meio de formulário de inscrição online, a(o) representante setorial deverá acessar a 

plataforma, preencher o formulário de inscrição e atentar para o correto preenchimento dos seus dados 

pessoais (conferir CPF com 11 dígitos e CEP com oito dígitos, sem ponto ou hífen e Identidade somente 

números), além de anexar os seguintes itens: 

a) currículo artístico e cultural que permita verificação objetiva e precisa com a descrição de locais de trabalho, 

atividades desenvolvidas e períodos com, no mínimo, dois anos de atividade até a data de inscrição. 

b) carteira de Identidade (frente e verso) ou documento oficial com foto 

c) CPF ou Comprovante de Inscrição do CPF emitido pelo site da Receita Federal 

d) Foto de rosto

e) Comprovação de residência via documentos emitidos nos últimos 90 dias (contas de IPTU, água, luz, telefone, 

etc). 



 A INSCRIÇÃO PARA CANDIDATAS(OS) A 
REPRESENTANTES DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS
●  A(O) interessada(o) em se candidatar como representante regional do Conselho poderá se inscrever para 

concorrer exclusivamente a uma vaga, por uma única regional administrativa, correspondente a sua área 

de atuação E/OU domicílio.

●  As(Os) candidatas(os) a conselheiras(os) representantes das regionais administrativas deverão se inscrever 

como agente individual por meio de formulário de inscrição online, disponibilizado acima. 

● AS(Os) interessadas(os) deverão se atentar para o correto preenchimento dos seus dados pessoais, além de 

anexar os seguintes itens: 

a) carteira de Identidade (frente e verso) ou documento oficial com foto 

b) CPF ou Comprovante de Inscrição do CPF emitido pelo site da Receita Federal 

c) Foto de rosto; 

d) Para os casos em que a(o) candidata(o) desejar comprovar atuação na região da candidatura, será necessário o 

envio de currículo artístico e cultural que permita verificação objetiva e precisa com a descrição de locais de 

trabalho, atividades desenvolvidas e períodos com, no mínimo, dois anos de atividade até a data de inscrição. 

e) Comprovação de residência via documentos emitidos nos últimos 90 dias (contas de IPTU, água, luz, telefone, 

etc). 



A INSCRIÇÃO DE ELEITORES(AS) 
● A(O) interessada(o) em se inscrever como ELEITOR(A) poderá votar em 1 (uma/um) representante de setor 

cultural e 1 (uma/um) representante de regional administrativa. 

● AS(OS) interessadas(os) em se inscrever como ELEITORAS(ES) deverão ser domiciliadas(os) em Belo 

Horizonte e se inscrever por meio de formulário de inscrição online, cujo link do comuc já foi mencionado 

acima.

● AS(OS) ELEITORAS(ES) dos setores CULTURAIS deverão contar com, no mínimo, 2 (dois) anos de atividade 

artística e cultural para eleição das(os) conselheiras(os) representantes dos setores culturais e deverão 

votar no setor correspondente à sua área de atuação. A comprovação da atuação será efetuada por meio de 

relato em texto na ficha de inscrição. O texto deve ser detalhado contendo histórico consistente (períodos, 

locais, ações e indicação de links de trabalho caso existam)

● AS(OS) interessadas(os) em se inscrever como ELEITORAS(ES) deverão acessar a plataforma de inscrição, 

preencher o formulário de inscrição e atentar para o correto preenchimento dos seus DADOS, além de 

anexar os seguintes itens: 

a) carteira de Identidade (frente e verso) ou documento oficial com foto 

b) Comprovação de domicílio em Belo Horizonte 



A APURAÇÃO

● A Comissão Eleitoral apresentará o número de votos habilitados, realizando contagem geral de votos 

por candidata(o) em reunião pública online, exclusivamente com essa pauta e aberta a todos os 

interessados no dia 17 (dezessete) de agosto de 2022, entre 14h e 17h. 

● A chamada para a reunião será publicada no Diário Oficial do Município e as inscrições serão feitas 

através de formulário disponibilizado no site https://prefeitura.pbh.gov.br/cultura/comuc no período 

entre 05 (cinco) e 15 (quinze) de agosto de 2022. O link de acesso será enviado por email aos 

inscritos. 

●  A Comissão Eleitoral somente terá acesso aos votos no período de apuração. 

● O resultado final da apuração será anunciado por membro da Comissão Eleitoral. 

● Encerrada a apuração, será lavrada ata em que constará a contagem dos votos, bem como relação 

anexa com os nomes e identificação das(os) eleitoras(es) e das(o) candidatas(os) que tiverem 

participado do pleito. 

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


Secretaria Municipal de Cultura
Diretoria de Políticas Culturais e Participação Social

Gerência de Apoio às Ações Colegiadas
geaac.smc@pbh.gov.br


