
 

 

 

 

PROCESSO ELEITORAL SOC. CIVIL (BIENIO 2019-2021) 

 

 

Documentos originais ou cópias autenticadas: 

 

 

I- Cópia autenticada da ata de eleição e posse da diretoria atual, 

registrada em cartório (No caso, também fé pública dada por órgão 

público); 

II- Relatório de atividades referente ao ano anterior a eleição 

assinado pelo representado legal; 

III- Declaração de funcionamento, assinada pelo representante 

legal da entidade ou organização; 

IV- Cópia autenticada do Estatuto Social da entidade ou 

organização, em vigor, Carta de Princípios ou Regulamento, no caso de 

Fóruns, devidamente registrado em cartório; 

V- Cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ), exceto dos Fóruns: Usuários e trabalhadores 

VI- Cópia autenticada do documento de inscrição no CMAS do 

município sede onde atua, conforme Resolução CNAS nº 16/2010, só 

das entidades de assistência social ou de prestação de serviços a 

usuários do Suas; 

VII- Requerimento de habilitação, devidamente assinado pelo 

representante legal da entidade ou organização, ou um de seus 

representantes legais e pelo candidato designado, no qual esteja 

indicada sua condição de habilitada a designar candidato e por 

segmento; conforme modelo, no qual esteja indicada sua condição de 

eleitora ou de eleitora e candidata e por qual segmento; 

VIII- Formulário com informações para comunicação com a 

entidade ou organização, na qual conste endereço completo, telefone, 

fax, e-mail, pessoa de referência e outras informações importantes 

para contato em tempo hábil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO 
 
 

À Comissão Eleitoral, 
 
Fundamentado no disposto nos artigos 6º e 7º da Resolução CEAS nº 6/ 2019, venho pelo 
requerer HABILITAÇÃO AO PROCESSO ELEITORAL DA SOCIEDADE CIVIL NO CEAS, junto à 
Comissão Eleitoral. 
 
Entidades e organizações (de assistência social/ trabalhadores/organizações de usuários): 
Presidente: 
CNPJ: 
Endereço: 
Telefone: (    ) 
Fax: (    ) 
Endereço Eletrônico: 
Referência para contatos: (nome e qualificação) 
 
Representante de usuários: 
Nome completo: 
CPF: 
Endereço: 
Telefone: (    ) 
Fax: (    ) 
Endereço Eletrônico: 
Referência para contatos: 
 
Habilitação: 
*Condição: 
(  ) Eleitora 
(  ) Habilitar para designar candidato(a) 
(  ) Eleitora e habilitada para candidatura 
*Segmento: 
(  ) Representante ou organização de usuários de Assistência Social 
(  ) Entidade e organização de Assistência Social 
(  ) Entidade e organização de Trabalhadores do Suas 
 
*Campos com preenchimento obrigatório e deve ser assinalada apenas uma alternativa na 
identificação da condição e segmento, bem como na condição de eleitora ou habilitada para 
designar candidato (a). 
 

_______________________________________________________________________ 
(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) 
 



 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 
 
Entidades e Organizações (a que se refere a Resolução CEAS AL nº.6/2019) 

Declaro para os devidos fins que, 

A(o) entidade:________________________________________________________________, 

com sede___________________________________________________________________, 

no município de__________________________, Estado(UF)_______________, portadora do 

CNPJ:________________________, está em pleno funcionamento desde: 

_____/_____/______, cumprindo regularmente as suas finalidades estatutárias, sendo sua 

diretoria atual, com mandato de ______/_____/______ a ______/_____/_______, de acordo 

com a ata de eleição  nº___________ e posse_____/____/______, constituída dos seguintes 

membros: 

Presidente:___________________________________________________________________ 
Nome completo:_______________________________________________________________ 
Nº do RG:___________________ Órgão expedidor:__________________ 
CPF:_______________________ 
Endereço residêncial:___________________________________________________________ 
e-mail:_______________________________________________________________________ 
 
Vice-presidente:________________________________________________________________ 
Nome completo:_______________________________________________________________ 
N.º do RG:___________________ Órgão expedidor:____________________ 
CPF:________________________ 
Endereço Residêncial:___________________________________________________________ 
e-mail:_______________________________________________________________________ 
 
Secretário(a):_________________________________________________________________ 
Nome completo:______________________________________________________________ 
Nº do RG:____________________ Órgão expedidor:____________________ 
CPF:________________________ 
Endereço Residencial:___________________________________________________________ 
e-mail:_______________________________________________________________________ 
 
Tesoureiro (a):_________________________________________________________________ 
Nome completo:_______________________________________________________________ 
Nº do RG:____________________ Órgão expedidor:____________________ 
CPF:_________________________ 
Endereço Residencial:___________________________________________________________ 
e-mail:_______________________________________________________________________ 
 

Maceió, ____ de______________ de 2019. 
 

 
______________________________________________ 

Presidente da Entidade ou seu Representante legal 
(identificação de quem assina e qualificação) 


