
 

 

RESOLUÇÃO Nº 002/2022/COMID 

 

Dispõe sobre a regulamentação do processo de 

escolha dos representantes da sociedade civil 

para a composição do Conselho Municipal do 

Idoso de Pomerode - COMID, Biênio 2022/2024. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pela Lei Municipal Complementar nº 176, de 31 de Agosto de 2009, e em 

conformidade com a deliberação da Reunião Ordinária do Conselho Municipal do 

Idoso, realizada no dia 17 de maio de 2022, 

 

RESOLVE 

  

Art. 1º O processo eleitoral para a representação da sociedade civil, gestão 2022/2024 

do COMID, dar-se-á conforme prevê o artigo 12º, Inciso II da Lei Municipal 

Complementar nº 176, de 31 de agosto de 2009, em Assembléia designada para este 

fim, conforme edital publicado no Diário Oficial dos Municípios, e no site da Prefeitura 

Municipal de Pomerode (www.pomerode.sc.gov.br), e realizar-se-á sob a fiscalização 

do Ministério Público Municipal.  

 

Parágrafo único – A Assembléia de que trata o caput realizar-se-á na Sala de Reuniões 

da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, no dia 08 de julho de 2022, às 

08:00 horas, convocada por meio do Edital 001/2022/COMID. 

 

Art. 2º Poderão habilitar-se ao processo eleitoral, entidades não governamentais que 

direta ou indiretamente atuem na defesa, proteção e promoção dos direitos dos idosos 

no município de Pomerode, tais como associações, fundações, sindicatos, conselhos 
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profissionais ou congêneres, organizações religiosas, grupos de idosos e outras 

entidades similares que cumpram os requisitos exigidos. 

  

§1º As inscrições para se habilitarem como entidades não governamentais participantes 

no processo de escolha dos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal do 

Idoso de Pomerode deverão ser realizadas no período de 18/05/2022 a 20/06/2022 no 

endereço abaixo, no período matutino, mediante apresentação dos documentos listados 

nos arts. 3º e 4º, em envelope lacrado, com protocolo. 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação - SEDES 

Conselho Municipal do Idoso 

Rua Heinrich Passold, 54 – Centro, Pomerode/SC 

A/C: Iraní – Assessoria aos Conselhos Municipais. 

 

§2º No momento da Inscrição, a entidade deverá comprovar os requisitos necessários à 

sua habilitação, indicando se pretende participar da Assembléia apenas na qualidade de 

votante ou na qualidade de votante e candidato a conselheiro(a). 

 

§ 3º A entidade não governamental candidata a participar do Conselho Municipal do 

Idoso de Pomerode deverá indicar, já no ato de habilitação, as pessoas físicas que as 

representarão, como titulares e suplentes. 

 

 §4º É vedada a representação, na Assembléia de eleição, de mais de uma entidade pelo 

mesmo representante.  

 

§5º Serão consideradas de âmbito municipal representantes das organizações de defesa 

dos direitos dos idosos que, comprovadamente, desenvolvam suas atividades há no 

mínimo 01 (um) ano no município.  

 

Art. 3º Para a habilitação, as organizações de defesa dos direitos dos idosos que 

designarem candidatos(as) a conselheiros(as) deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

 



 

I. Requerimento de habilitação, conforme Anexo I desta Resolução, devidamente 

assinado pelo representante legal da entidade ou organização, ou por um de seus 

representantes legais e pelas pessoas físicas designadas candidatas. 

II. Formulário preenchido de designação das pessoas físicas (titular e suplente)  a 

serem eleitas, conforme o Anexo IV; 

III. Cópia da Carteira de Identidade, CPF, Titulo de Eleitor e comprovante de 

residência das pessoas físicas (titular e suplente) designadas como 

representantes, caso a entidade seja eleita. 

IV. Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;  

V. Declaração de funcionamento, conforme Anexo II desta Resolução, assinada  

pelo representante legal.  

VI. Cópia do Estatuto Social; 

VII. Cópia do cartão CNPJ da Receita Federal.  

 

Art. 4º Para a habilitação, as organizações de defesa dos direitos dos idosos, que se 

candidatarem somente a eleitoras deverão apresentar os seguintes documentos:  

I. Requerimento de habilitação, conforme Anexo III desta Resolução, devidamente 

assinado pelo representante legal da entidade ou organização, ou um de seus 

representantes legais e pela pessoa física designada para eleitora. 

 

Parágrafo único - O Ato de Homologação da relação de entidades não governamentais 

que direta ou indiretamente atuem na defesa, proteção e promoção dos direitos dos 

idosos com atuação no município de Pomerode, tais como associações, fundações, 

sindicatos, conselhos profissionais ou congêneres, organizações religiosas, grupos de 

idosos e outras entidades similares habilitadas a designarem candidato (a), juntamente 

com a respectiva pessoa física a ser eleita, bem como as habilitadas como eleitoras, será 

publicado no Diário Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura Municipal de 

Pomerode (www.pomerode.sc.gov.br) no dia 06 de Julho de 2022. 

 

Art. 5º As vagas para os representantes das Organizações da Sociedade Civil no 

Conselho Municipal do Idoso de Pomerode serão em número de 5 (cinco), nas seguintes 

categorias: 

a) representante de Organização de grupo ou movimento do idoso, devidamente 

legalizada e em atividade; 
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b) representante de Credo Religioso com políticas explícitas e regulares de 

atendimento e promoção do idoso e/ou representante de Sindicato e/ou 

associação de aposentados. 

c) representante de outras entidades/conselhos que comprovem possuir políticas 

públicas de atendimento e promoção ao idoso. 

 

Art. 6º Serão considerados escolhidos como conselheiros titulares e suplentes os 

candidatos representantes das organizações de defesa dos direitos dos idosos que 

obtiverem o maior número de votos.  

 

Parágrafo único – Em caso de empate, será escolhida a entidade com mais tempo de 

atuação no município. 

 

Art. 7º Terminada a Assembléia de Eleição, o presidente da comissão eleitoral 

proclamará o resultado contendo a relação das entidades e respectivas pessoas físicas 

eleitas titulares e suplentes, constando, ainda, a fiscalização do Ministério Público 

Municipal em todo o processo.  

 

Art. 8º O conselheiro representante das entidades governamentais e não governamentais 

poderá ser substituído a qualquer tempo, mediante nova indicação do representado. 

 

Parágrafo único. O candidato que assumir a vaga completará o tempo remanescente do 

mandato do conselheiro que foi substituído. 

 

Art. 9º A representação das organizações de defesa dos direitos dos idosos, na condição 

de conselheiro(a) titular ou suplente, recairá sobre a pessoa física do eleito.  

 

Parágrafo único - É vedada a segunda recondução consecutiva da pessoa física, 

independente da condição de titular ou suplente, conforme estabelece a Lei Municipal 

Complementar nº 176, de 31 de Agosto de 2009.  

 

Art. 10  A posse dos Conselheiros eleitos, titulares e suplentes, da sociedade civil, e dos 

representantes governamentais nomeados, para o biênio 2022/2024, será no dia 08 de 

julho de 2022 às 08:00 horas, na sala de reuniões da Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Habitação. 



 

 

Art. 11  A publicação do resultado da eleição dos representantes da sociedade civil e 

nomeação dos representantes governamentais, no Diário Oficial dos Municípios e no 

site da Prefeitura Municipal de Pomerode (www.pomerode.sc.gov.br), será realizada no 

dia 11 de julho de 2022. 

 

Art. 12 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Pomerode, 17 de maio de 2022. 

 

 

________________________________________________ 

Alessandra Zangale Zaquine da Silva 

Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Pomerode
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Anexo I 

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO PARA CANDIDATO 

 

Ao Conselho Municipal do Idoso de Pomerode, 

 

 Fundamentado na Resolução COMID nº 002/2022/COMID, venho pelo presente 

requerer HABILITAÇÃO AO PROCESSO ELEITORAL DA SOCIEDADE CIVIL 

junto ao Conselho Municipal do Idoso de Pomerode - COMID. 

 

Entidade: 

Endereço:  

Bairro:   

Telefone: (     )  

CNPJ: -______________________________ Data de Fundação: ____/____/______ 

Endereço Eletrônico:  

Presidente e/ou responsável: 

 

Candidatos 

 

Titular: 

Nome completo:  

RG:______________________________ CPF:________________________ 

 

Endereço Residencial:  

Telefone 

e-mail: 

 

Suplente: 

Nome completo:  

RG: _____________________________ CPF: _________________________ 

Endereço Residencial:  

Telefone: 

e-mail: 

 

Habilitação: 

Categoria: 

*Condição:      

(   ) apenas eleitora 

(   ) eleitora e  apresentação de  candidatos(as)  titular e suplente a membro do COMID 

 

____________________________________________ 

(assinatura do (a) Presidente ou seu Representante legal) 

(identificação e qualificação de quem assina o documento) 

 

_________________________________________________ 

(assinatura e identificação da pessoa física designada a participar enquanto candidato  

titular) 

________________________________________________ 

(assinatura e identificação da pessoa física designada a participar enquanto candidato 

suplente) 



 

Anexo II 

DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

 

 DECLARO, para os devidos fins, que o/a (nome da 

entidade/organização).................                        , com sede (endereço)..........., na cidade 

de (nome do Município) ...................., Estado (UF) ...................., portadora do CNPJ 

nº..............................., está em pleno e regular funcionamento, desde (data de fundação) 

......./......./........., cumprindo regularmente as suas finalidades estatutárias, sendo a sua 

Diretoria atual, com mandato de ......./......./......... a ......../......../........, constituída dos 

seguintes membros, de acordo com ata de eleição e posse: 

 

Presidente: 

Nome completo:  

Nº do RG:                        , Órgão expedidor:                               

CPF:  

Endereço Residencial:  

Endereço eletrônico:  

 

Vice-presidente: 

Nome completo:  

N.º do RG:                                , Órgão expedidor:                        

CPF:  

Endereço Residencial:  

Endereço eletrônico:  

 

Secretário(a): 

Nome completo:  

Nº do RG:                                  , Órgão expedidor:                                    

CPF:  

Endereço Residencial:  

Endereço eletrônico:  

 

Tesoureiro(a): 

Nome completo:  

Nº do RG:                                      , Órgão expedidor:                                

CPF:  

Endereço Residencial:  

Endereço eletrônico 

 

 DECLARO, em complemento, que a entidade ou organização acima 

identificada desenvolve suas atividades institucionais, há no mínimo um ano. 

 

 (Local)__________________, _____ de ___________, de 2022. 

______________________________________________ 

(assinatura do (a) Presidente da Entidade ou seu Representante legal) 

(identificação de quem assina e qualificação) 

 



 

Anexo III 

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO PARA ELEITORA 

 

Ao Conselho Municipal do Idoso de Pomerode, 

 

 Fundamentado na Resolução COMID nº 002/2022/COMID, venho pelo presente 

requerer HABILITAÇÃO AO PROCESSO ELEITORAL DA SOCIEDADE CIVIL 

junto ao Conselho Municipal do Idoso de Pomerode - COMID. 

 

Entidade: 

Endereço:  

Bairro:   

Telefone: (     )  

CNPJ: -______________________________ Data de Fundação: ____/____/______ 

Endereço Eletrônico:  

Presidente e/ou responsável: 

 

Eleitores 

 

Titular: 

Nome completo:  

RG:______________________________ CPF:________________________ 

 

Endereço Residencial:  

Telefone 

e-mail: 

 

Suplente: 

Nome completo:  

RG: _____________________________ CPF: _________________________ 

Endereço Residencial:  

Telefone: 

e-mail: 

 

 

____________________________________________ 

(assinatura do (a) Presidente ou seu Representante legal) 

(identificação e qualificação de quem assina o documento) 

 

_________________________________________________ 

(assinatura e identificação da pessoa física designada a participar enquanto candidato 

titular) 

 

_________________________________________________ 

(assinatura e identificação da pessoa física designada a participar enquanto candidato 

suplente) 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo IV 

FORMULÁRIO DE DESIGNAÇÃO 

 

Ao Conselho Municipal do Idoso de Pomerode, 

 

 Conforme disposto na Resolução COMID nº 002/2022/COMID venho designar 

o(a) senhor(a) _________________________________________________________, 

para representação titular e o senhor(a) ____________________________ como 

representação suplente desta entidade/grupo/associação postulante à participação no 

processo eleitoral para a gestão 2022/2024, na condição de habilitar para designar 

candidata. 

 

 Declaro que a designada titular participa das atividades desta 

entidade/organização enquanto 

____________________________________________________________. Por sua vez, 

a designada suplente participa das atividades desta entidade/organização enquanto 

____________________________________________________________. 

 

Candidatos 

 

Titular: 

Nome completo:  

RG: 

CPF: 

Endereço Residencial:  

Telefone: 

e-mail: 

 

Suplente: 

Nome completo:  

RG: 

CPF: 

Endereço Residencial: 

Telefone: 

e-mail: 

 

 

____________________________________________ 

(identificação de quem assina e qualificação) 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura da pessoa designada titular 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura da pessoa designada suplente 



 

Anexo V 

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL COMID – Gestão 2022-2024 

DATA ATIVIDADE 

18/05/2022 até 

20/06/2022 

Prazo para apresentar pedido de habilitação, juntamente com a 

documentação exigida na Resolução COMID nº 002/2022/COMID na 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação - SEDES, com 

Iraní, no período matutino.  

22/06/2022 Publicação das entidades inscritas. 

27/06/2022 Prazo final para análise dos pedidos de habilitação. 

28/06/2022 

Publicação no Diário Oficial dos Municípios, e no site da Prefeitura 

Municipal de Pomerode (www.pomerode.sc.gov.br) da relação de 

representantes das organizações da sociedade civil inscritas.  

28/06/2022 até 

01/07/2022 

Prazo final para ingressar com recurso junto ao Conselho Municipal  

do Idoso – COMID. 

05/07/2022 Prazo final para julgamento de recursos apresentados. 

06/07/2022 

Prazo final para publicação no Diário Oficial do Município e no site 

da Prefeitura Municipal de Pomerode (www.pomerode.sc.gov.br), 

do Ato de Homologação da relação de representantes das 

organizações da sociedade civil, habilitadas para assembléia de 

eleição. 

08/07/2022 Eleição e Posse dos Conselheiros. 

11/07/2022 

Publicação dos resultados das eleições dos representantes da 

sociedade civil e nomeação dos representantes governamentais no  

Diário Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura Municipal de 

Pomerode (www.pomerode.sc.gov.br). 
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