
CALENDÁRIO DAS  

ELEIÇÕES DE 

ENTIDADES

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL  

FADES - BIÊNIO 2022-2024



 13/06/2022 – Reabertura das inscrições por formulário eletrônico

JUNHO / 2022

JULHO / 2022

CALENDÁRIO - ELEIÇÕES

08/07/2022 – Encerramento das inscrições por formulário eletrônico às 18h.

18/07/2022 – Assembleia do Setor Popular, por videoconferência, de 19h às 21h.

19/0 7/2022 – Assembleia do Setor Técnico, por videoconferência, de 19h às 21h.

20/07/2022 – Assembleia do Setor Empresarial, por videoconferência, de 19h às 21h.



INSCRIÇÕES

Para participar das eleições, as entidades deverão anexar ao formulário eletrônico os seguintes
documentos, digitalizados e em boas condições de legibilidade:

I - cópia da ata de eleição da atual gestão;
I - cópia do Estatuto atualizado;
III - cópia do certificado do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em vigor, em que 
constem o endereço da sede da entidade, que deve ser localizada no Município de Belo 
Horizonte, e a data de início das atividades, que deve ser, no mínimo, um ano anterior à data do 
término do período de inscrição.

A inscrição será indeferida caso não seja apresentada a integralidade da documentação até as 18h do  
dia 08/07/2022, ficando a entidade impossibilitada de votar e ser votada nas eleições.

REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
13/06/2022 a 08/07/2022

Encerramento das inscrições às 18h.



MAIS INFORMAÇÕES

🡪 Orientações e detalhes para participação nas eleições estão disponíveis no EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL FÓRUNS DAS ÁREAS DE DIRETRIZES ESPECIAIS - 
FADES BIÊNIO 2022-2024, publicado no Diário Oficial do Município e disponível no link e RETIFICAÇÃO 
DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL FÓRUNS DAS 
ÁREAS DE DIRETRIZES ESPECIAIS - FADES BIÊNIO 2022-2024, publicado no Diário Oficial do Município 
e disponível no link.

🡪 Atualizações sobre o processo eleitoral podem ser acompanhadas na página dos FADES no Portal

da PBH: https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/fades

🡪 Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Gerência Executiva do COMPUR através do e-mail  

fades@pbh.gov.br.

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/5644
https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/16949
https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/fades

