
                
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA DE HORIZONTE - CMDPCD 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO –N° 001/2019/CMDPCD- FÓRUM DE ELEIÇÃO DE 
ENTIDADES E SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE HORIZONTE 
 - CMDPCD BIÊNIO 2019/2021. 

 
 

Este Edital visa regulamentar o processo eleitoral dos 06 (seis) representantes não 
governamentais que irão compor o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência - CMDPCD, do Município de Horizonte/CE, para o biênio 2019/2021. 
 
Considerando a reunião ordinária realizada em 21 de novembro de 2019, que definiu e 
aprovou o seguinte edital: 
 
1- O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência vem 
respeitosamente convocar os representantes da sociedade civil e entidades legalmente 
constituídas, há no mínimo 02 (dois) anos, com sede em Horizonte/CE, para participarem do 
Fórum de Eleição de Representantes Não Governamentais, para compor o Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPCD, biênio 2019 /2021. 

2 -  O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPCD será 
composto por 12 (doze) representantes, sendo 06 (seis) representantes do Poder Municipal, 
que serão indicados pelas suas respectivas pastas e 06 (seis) representantes de entidades não 
governamentais, assim definidas: 
 
I - 06 (seis) representantes governamentais: 
 
a)  01 representante da Secretaria de Saúde 

b)  01 representante da Secretaria de Assistência Social e Trabalho 

c)  01 representante da Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Meio ambiente e Agropecuária 

d)  01 representante da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude 

e)  01 representante da Secretaria de Educação 

f) 01 representante da Secretaria de Finanças 

 
II- 06 (seis) representantes não governamentais: 
 
a)  01 pessoa com Deficiência Visual 

b)  01 pessoa com Deficiência Física 

c)  01 pessoa com Deficiência Auditiva  

d)  01 pessoa com Deficiência Intelectual 

e) 01 representante de pais ou responsáveis de pessoas com deficiência menores de idade 

f) 01 representante de Entidade de Pessoas com Deficiência. 

 

 



3 - O Fórum de Eleição de Representantes Não Governamentais será realizado no dia 14 
de novembro de 2019, às 08 horas, na Casa dos Conselhos – Rua Antônio Augustinho da 
Silva, N° 27, Centro, Horizonte/CE. 
 
4 - As entidades e membros da sociedade civil que desejarem fazer parte do Fórum de 
Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência deverão protocolar 
os documentos abaixo relacionados na Secretaria Executiva do CMDPCD – Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficência, situada à Rua Antônio Augustinho da 
Silva, N° 27, Centro, Horizonte/CE, de 29 de outubro de 2019 até o dia 05 de novembro do 
corrente ano, das 8 horas às 12 horas. 
 
Entidade: 

a) Ficha de indicação (modelo anexo) de 01(um) representante titular e de 1(um) 
representante suplente, com cópia do seu respectivo RG,CPF, contato telefônico e e-mail, 
assinados por representante legal da entidade. 

b) Cópia do estatuto da entidade, com ata atualizada de eleição da atual diretoria. 

c) Declaração (modelo anexo) que ateste que o indicado representante da entidade não exerce 
cargo público municipal, estadual ou federal. 

 
Sociedade Civil: 
 
a) Ficha de Inscrição com auto declaração de pessoa com deficiência. 
b) Ter idade superior a 18 (dezoito) anos;  
c) Não estar ocupando cargo político eletivo, nos termos da Lei Eleitoral em vigor;  
d) Ser morador no município de Horizonte; 
 
Representante de Pais ou responsáveis de pessoas com deficiência menores de idade: 
 
a) Para familiares ou responsáveis à comprovação de vínculo/relação entre esta e a pessoa com 
deficiência, deverá ser fornecido cópia de documento oficial como RG, Certidão de Nascimento. 

 
 

5 – Será divulgado no dia 06 de novembro de 2019 no site da Prefeitura Municipal de 
Horizonte a listagem das entidades e membros da sociedade civil e seus respectivos 
representantes deferidos para participarem do Fórum de Eleição do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência.  

6 - As entidades e seus respectivos representantes que não apresentarem os documentos 
citados ou realizarem inscrição fora do período previsto serão indeferidos do Fórum de 
Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 
 
6.1. – Em caso de indeferimento da entidade e do seu respectivo representante, temos os dias 
07 e 08 de novembro do corrente ano, para apresentação de recurso. O pedido de recurso 
deve ser protocolado na Secretaria Executiva do CMDPCD – Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, situada à Rua Antônio Augustinho da Silva, N° 27, 
Centro, Horizonte/CE, das 8 horas às 12 horas. 

6.2.- Será divulgado no dia 11 de novembro de 2019 no site da Prefeitura Municipal de 
Horizonte a listagem das entidades e membros da sociedade civil e seus respectivos 



representantes deferidos, após análise dos recursos, para participarem do Fórum de Eleição 
do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 
 
7 – Os candidatos serão eleitos em votação aberta em plenária convocada no dia 14 de 
novembro de 2019, com a votação entre os membros do seu segmento. 
 
8 - A Secretária Executiva ou membro designado para este fim lavrará a ata circunstanciada 
do processo eleitoral, que será assinada por todos os membros presentes. 
 
Parágrafo Único - Na ata a ser lavrada deverão constar obrigatoriamente: 
a) O dia, o horário e o local da abertura e do encerramento da plenária de eleição; 
b) Os nomes dos componentes que conduzem o processo e das entidades da Sociedade Civil e 
Movimentos presentes no processo eleitoral; 
c) O resultado da votação, com a indicação dos votos atribuídos a cada candidatura 
registrada; 
d) O resultado geral da apuração. 
 
9 - A apuração do resultado da eleição será realizada imediatamente após o encerramento da 
votação. Finalizados os trabalhos deverão ser anunciados as entidades e membros da 
sociedade civis eleitos para a gestão 2019/2021 do CMDPCD, que tomarão posse em 1ª.  
Reunião Ordinária. 
 
10 - Todos os representantes eleitos para compor o Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência - CMDPCD, serão nomeados por Decreto do Prefeito. 
 
11 - A função de membro de Conselho é considerada de interesse público relevante e NÃO É 
REMUNERADO.  
 
12 - Os conselheiros eleitos neste fórum terão as seguintes responsabilidades:  
 

I. Participar de reuniões ordinárias mensalmente, segundo o cronograma fixado pela 
plenária no início de cada exercício;  

II. Participar de reuniões extraordinárias;  
III. Conhecer e cumprir o regimento interno e demais legislações em vigor.  

 
13 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela atual diretoria do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 
 
 

 
Horizonte, 21 de outubro de 2019. 

 
 


