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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ 

SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA BIÊNIO
2018/2020.

 
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Sapé, no uso de
suas atribuições, torna pública e convoca as instituições da
Sociedade Civil Organizada, para composição e estrutura
organizacional do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência de Sapé. Para o biênio 2018/2020, em conformidade com
a Lei Municipal nº 1.247/2017, de 12 de Julho de 2017, que
“Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e dá outras providências”.
 
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
Art. 1º - Este edital tem por objetivo regulamentar o processo de
escolha das Entidades da Sociedade Civil para comporem o Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD, pelo
período de 02 (dois) anos, a partir da data da posse.
 
Art. 2º -O Edital do processo de seleção estará à disposição dos
interessados na sede da Secretaria Desenvolvimento Social, situada na
Avenida Getúlio Vargas, 194, Centro- Sapé, PB, CEP: 58.340-000,
email: secretariadepromocaosocial@gmail.com/ telefone: (83) 3283-
1427 de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12h e das 14h às 17h
no período de 19 a 23 de Março de 2018.
 
CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO
 
Art. 3º - O pedido de inscrição deve ser feito em formulário, que será
disponibilizado às entidades interessadas,no endereço, período e
horário indicados no artigo acima, e deve ser assinado pelo
representante legal da Entidade Civil, sendo obrigatório o
preenchimento de todos os dados do requerimento, sob pena de
indeferimento da inscrição.
 
Parágrafo Único: As entidades candidata, ao se inscreverem, deverão
apresentar:
 
a) Fotocópia do Estatuto da entidade e CNPJ, ata de posse da diretoria
com autenticação, ata das últimas reuniões da entidade com
autenticação;
 
b) Cópia do RG, CPF, comprovante de residência do representante
legal, declaração do representante legal firmando a autenticidade do
teor e forma dos documentos apresentados sob pena de
responsabilidade criminal por falsidade ideológica ou documental.
 
CAPÍTULO III
DAS VAGAS
 
Art. 3º- As vagas do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência a serem preenchidas pelos representantes governamentais
serão em número de 04 (quatro) representantes titulares, e 04 (quatro)
representantes suplentes, na forma abaixo indicada:
 
Da composição do Conselho representantes governamentais:
 
01 Titular e 01 Suplente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social;
01 Titular e 01 Suplente da Secretaria Municipal de Educação;
01 Titular e 01 Suplente da Secretaria Municipal de Saúde;
01 Titular e 01 Suplente da Secretaria de Administração.
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Art. 4º -Os representantes governamentais serão indicados pelo
Prefeito Municipal em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento
Social.
 
Da composição do Conselho Representantes NÃO
GOVERNAMENTAIS:
 
04 Titulares e 04 Suplentes representantes de entidades que estão
ligadas a defesa e/ou ao atendimento da pessoa com deficiência e que
contribua efetivamente para o atendimento a este público.
 
Serão credenciadas as entidades que preencherem os seguintes
requisitos;
 
Estar legalmente constituídas e em regulamentar funcionamento no
município no período de 2 anos;
Não possuírem fins- lucrativos;
Que no âmbito Municipal defendam e representem os direitos e
deveres da pessoa com deficiência.
 
CAPÍTULO IV
DA ELEIÇÃO
 
Art. 5º - As entidades não governamentais selecionadas terão o prazo
de 10 (dez) dias, a contar da publicação do resultado da seleção, para
indicar o nome do seu representante.
 
Parágrafo único. A não apresentação do nome do representante da
entidade no prazo previsto no caput deste artigo importará a perda do
direito de ter assento no presente conselho.
 
Art. 6º - Os representantes governamentais e não governamental serão
nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, de acordo com o
artigo 3º, da Lei Municipal nº 1.247/2017.
 
Art. 7º - A função de membro do Conselho Municipal da Pessoa com
Deficiência será considerada de relevante atividade pública, vedada a
sua remuneração e sem vínculo empregatício. Conforme com o Artigo
4º, Incsio I,da Lei Municipal nº 1.247/2017.
Com o intuito de que todos os atores sociais, cada qual dentro de seus
limites e atribuições possam contribuir na implementação e
fortalecimento da rede de proteção voltada para as pessoas com
deficiencia, solicito publicização e empenho.
Nada mais havendo, elevo votos de estima e distinta consideração.
 
Sapé- PB, 02 de Março de 2018.
 
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA
Secretária de Desenvolvimento Social 
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