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EDITAL
Publicação Nº 175675

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDPD, instituído pela 
Lei Nº 3034/06, responsável pela apreciação, aprovação e acompanhamento da Política 
Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência vem através deste, no uso de suas 
atribuições, convocar as instituições e entidades afins de âmbito municipal que atuam na 
área da pessoa com deficiência, bem como cidadãos envolvidos na questão, para participar 
do processo eleitoral da escolha dos representantes da sociedade civil no COMDPD, para 
o exercício de 2019/2021, em conformidade com o Regimento Interno da assembleia geral 
específica. Para habilitação no processo eleitoral, os candidatos, entidades afins, 
instituições e cidadãos deverão fazer sua inscrição na reunião de pré candidatura e no 
email do COMDPD (comdpd@serra.es.gov.br) enviando as documentações necessárias até 
o dia 08/02/2019. Após a publicação do edital de convocação os seguintes documentos: 

I - Para instituições: 

a) Apresentar documentação validada por órgão competente que comprove a sua atuação 
e regularidade. 

 

II - Para entidades (cópias autenticadas): 

a) Estatuto da entidade registrada em cartório; 

b) Ata da eleição da última Diretoria registrada em cartório; 

c) Ata da última assembleia geral ordinária; 

d) Comprovação de regularidade fiscal – municipal, estadual e federal; 

e) As entidades com assento no COMDPD ficam somente obrigadas a apresentar uma 
declaração de não alteração de seu estatuto, caso contrário apresentar a cópia do estatuto 
atualizado. 

 

III - Para cidadãos envolvidos na questão da pessoa com deficiência, nos termos do 
artigo 6º do Regimento Interno do COMDPD. 

a) Cópia simples de documentação pessoal: RG, CPF e comprovante de quitação eleitoral; 
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b) Cópia de comprovante de residência atualizado (do município); 

c) Atestado de antecedentes; 

d) Ser maior de 18 anos e no caso da pessoa com deficiência, apresentar laudo médico com 
até dois anos de emissão; 

e) Ser parente direto de primeiro ou segundo grau de pessoa com deficiência; 

f) No caso do cidadão com parentesco com a pessoa com deficiência, apresentar 
documentação que comprove o vínculo familiar; 

g) Ser profissional que atue na área da pessoa com deficiência; 

h) Para os profissionais que atuam na área da pessoa com deficiência é necessário uma 
declaração que comprove seu vínculo empregatício, se este profissional faz um trabalho 
voluntário, comprovar da mesma forma. 

O processo eleitoral será organizado conforme calendário abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificação Data 

 
Pré-candidatura para 
munícipes de acordo com 
inciso III do edital de 
convocação 

 
No dia 01/02/2019 as 
13:00 h. no  CRAS de 
Laranjeiras 

 
Habilitação de entidades 
e/ou cidadãos no email 
comdpd@serra.es.gov.br  

 
Ate dia 08/02/2019 

 
Divulgação das entidades 
e/ou cidadãos habilitados 

 
Dia 18/02/2019 

 
Assembleia geral específica 
de eleição no Auditório do 
CRAS de Laranjeiras 

 
Dia 21/02/2019 a partir 
das 09:00 horas 


