
  PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Estado de São Paulo 

Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51, esquina com Rua Altino Arantes. Fone: (19) 3671-9720– CEP: 13700-000 – Casa Branca – SP 

e-mail: adm@casabranca.sp.gov.br 

 

 

 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021  

 
 

A Prefeitura Municipal de Casa Branca, São Paulo, convoca a todos os 

seus servidores a participarem do Processo para Eleição dos representantes dos 

servidores na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA para gestão 

2021/2022, conforme determina a Norma Regulamentadora NR- 5 da Portaria n.º 

3.214 de 08 de junho de 1978 e alterações subseqüentes.  

 

1. DAS CONDICÕES  

 

Poderão se inscrever como candidatos do Processo Eleitoral da CIPA – 

Gestão 2021/2022, todos os servidores efetivos pertencentes ao quadro funcional 

da Prefeitura Municipal.  

Os servidores eleitos deverão obrigatoriamente realizar o treinamento 

da CIPA, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, a ser realizado em local, 

dias e horários pré-estabelecidos pelo Departamento Municipal de Planejamento e 

Apoio Administrativo. 

                O mandato dos servidores eleitos no Processo Eleitoral da CIPA – 

Gestão 2021/2022 será de 05 de Agosto de 2021 a 05 de Agosto de 2022. 

A eleição será realizada em voto secreto, onde serão eleitos os 

representantes dos servidores sendo:  

 02 (dois) representantes na condição de “EFETIVO”; e 

 02 (dois) representantes na condição de “SUPLENTE.  

 

2. DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

A inscrição será aberta e livre a todos os servidores efetivos da 

Prefeitura Municipal de Casa Branca/SP e poderá ser feita no período de 07 de 

junho de 2021 a 22 de junho de 2021 no Setor de Recursos Humanos, na Sede 

Administrativa da Prefeitura (Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51, esquina com 

Rua Altino Arantes) no horário das 08:00 às 16:00 horas.  
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3. DA DATA DE REALIZAÇAO DA ELEIÇÃO: 

A eleição dos representantes dos servidores na Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes – CIPA para gestão 2021/2022 será realizada nos dias 28 

e 29 de junho de 2021 e as urnas serão distribuídas da seguinte forma:  

 

 Urna fixa: Nos dias 28 e 29 de junho de 2021 na Sede 

Administrativa da Prefeitura (Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 

51, esquina com Rua Altino Arantes) no horário das 08:00 às 

16:00 horas.  

 Urnas volantes: Nos dias 28 e 29 de junho de 2021 

percorrendo os diversos Departamentos e Setores da Prefeitura 

e também os distritos de Lagoa Branca e Venda Branca.  

 

4. FORMAS DE VOTAÇÃO  

As cédulas de votação com os respectivos candidatos serão carimbadas 

para identificação e estarão disponíveis nos locais de votação, juntamente com as 

urnas. 

Os servidores deverão realizar seu voto de maneira secreta e depositar 

nas urnas fixas e volantes.  

Somente será válido a marcação de 1 (um) candidato por cédula de 

votação.  

                Serão anuladas as cédulas com mais de 1 (uma) indicação de candidato 

ou rasuradas, impedindo a identificação do candidato votado.  

       Deverá ser preenchida ata para cada urna, fixa e volante, a qual deverá 

ser enviada, juntamente com o relatório único devidamente assinado, com o 

respectivo controle de participação na votação, para a Prefeitura Municipal de 

Casa Branca - Operacional, Sala do Técnico em Segurança do Trabalho. 

              O responsável por cada urna deverá lacrá-la e assinar junto com duas 

testemunhas, respectivamente identificadas com nome e documento pessoal.  

          Cada servidor poderá votar apenas uma vez, pois será conferido pela 

Folha de Votação, caso ocorra duplicidade, um voto será anulado. 

 

5. CRITÉRIOS DA VOTAÇÃO  

Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço. 

        A apuração dos votos será realizada no dia 30/06/2021 a partir das 

09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Casa Branca – Operacional (antiga 

CODASP), Sala do Técnico em Segurança do Trabalho, na presença da Comissão 

Eleitoral do pleito e com acesso livre a qualquer servidor. 

        O resultado da eleição será divulgado no dia 01/07/2021,  no Quadro de 

avisos, na página oficial da Prefeitura no Facebook e no site: 

www.casabranca.sp.gov.br.  

 

 

http://www.casabranca.sp.gov.br/
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6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

A Comissão Eleitoral, instituída pelo Chefe do Poder Executivo através 

de Portaria, será responsável pela organização e acompanhamento do Processo de 

Eleição dos representantes dos servidores na Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes – CIPA para gestão 2021/2022.  

Havendo participação inferior a cinqüenta por cento dos empregados na 

votação, não haverá a apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar 

outra votação que ocorrerá no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

        Após publicação deste Edital no Quadro de Avisos da Prefeitura, na 

página oficial da Prefeitura no Facebook e no site: www.casabranca.sp.gov.br 

todos tomam conhecimento do presente documento e assim respeitamos aos 

princípios que norteiam a Administração Pública, neste caso em especial à 

transparência e a isonomia nos atos do Poder Executivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  - Cronograma do Processo Eleitoral da CIPA 

EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL 

Publicação do Edital de 

Convocação nº 001/2021  
02/06/2021 10:00 horas 

Afixado no Quadro de avisos, na 

página oficial da Prefeitura no 

Facebook e no site: 

www.casabranca.sp.gov.br 

 Publicação da Portaria 

nomeando a Comissão 

Eleitoral 

02/06/2021 10:00 horas 

Afixado no Quadro de avisos, na 

página oficial da Prefeitura no 

Facebook e no site: 

www.casabranca.sp.gov.br 

http://www.casabranca.sp.gov.br/
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Período de Inscrição 
De 07/06/2021 a 

22/06/2021 
08:00h às 16:00h. 

Setor de Recursos Humanos, na Sede 

Administrativa da Prefeitura (Praça 

Barão de Mogi Guaçu, nº 51, esquina 

com Rua Altino Arantes) 

Edital com a relação 

nominal dos candidatos 

inscritos. 

23/06/2021 10:00 horas 

Afixado no Quadro de avisos, na 

página oficial da Prefeitura no 

Facebook e no site: 

www.casabranca.sp.gov.br 

Eleições da CIPA 
28 e 29 de junho de 

2021 

 

08:00h às 16:00h. 

Setor de Recursos Humanos na sede 

da Prefeitura e urnas volantes 

percorrendo os diversos 

Departamentos e Setores da Prefeitura 

e também os distritos de Lagoa Branca 

e Venda Branca.  

Apuração da eleição 30/06/2021 09:00 horas 
Sala do Técnico em Segurança do 

Trabalho. 

Divulgação do Resultado 01/07/2021 10:00 horas 

Afixado no Quadro de avisos, na 

página oficial da Prefeitura no 

Facebook e no site: 

www.casabranca.sp.gov.br 

Treinamento obrigatório 

O treinamento será 

realizado entre os 

dias 05/07/2021 a 

30/07/2021 

A definir  A definir  

Posse 05/08/2021 10:00 horas 
Afixado no Quadro de avisos, na página 

oficial da Prefeitura no Facebook e no site: 

www.casabranca.sp.gov.br 

 


