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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município é uma publicação oficial 

da Prefeitura do Município de Casa Branca e da Câmara Mu-
nicipal de Casa Branca

Jornalista Responsável:

Andréa Brock - MTB 26.526
Priscila Forgione - Assistente - MTB 44.471

Tiragem: 1.500 exemplares  •  Distribuição 
Gratuita

Secretaria Geral

DECRETO Nº. 2.577 de 20 de fevereiro de 2019.

Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas 
municipais.

   
O Prefeito Municipal de Casa Branca, Estado de São 

Paulo, usando das atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do artigo 81 da Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A: - 

Art. lº. – Fica suspenso o expediente nas repartições 
públicas municipais, nos dias 04 e 05 de março do exercício 
de 2019 – “Carnaval”, fixando o início do expediente do dia 
06 de março – “Quarta-feira de Cinzas”, às 13h horas, res-
salvadas as atividades essenciais e de interesse público.

Art. 2°. – Revogadas as disposições em contrário, este 
Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 20 de fevereiro 
de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS 
DA CIPA

Ficam convocados os servidores da Prefeitu-
ra Municipal de Casa Branca, para eleição dos mem-
bros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA), gestão 2019/2020, de acordo com a Norma Re-
gulamentadora (NR 5), aprovada pela portaria 08, de 
23/02/1999, baixada pelo Ministério do Trabalho, que 
dessa forma fica assim especificado:

I- Data e Horário da Eleição:
Dia/horário: Dia 11 e 12 de março - horário das 

08 às 11 hs e das 13 às 16 hs. E dia 13 de março - ho-
rário das 08 às 11 hs. (ou atendido a participação da 
maioria dos empregados “5.40.f, da NR5” e/ou esgota-
do o número previsto de votantes).

Local: uma urna fixa na Sede da Prefeitura, no 
Setor Pessoal da Prefeitura, e haverá urnas volantes, 
percorrendo os Distritos de Lagoa Branca, Venda 
Branca, nas Escolas Municipais e demais Departa-
mentos.

II- Forma de Votação:
1. As cédulas de votação com os respectivos can-

didatos estarão disponíveis nos locais de votação, jun-
tamente com as urnas.

2. Os servidores deverão realizar seu voto de ma-
neira secreta e depositar nas urnas fixas e volantes, 
nos locais especificados no item I.

3. Somente será válido a marcação de 1 (um) can-
didato por cédula de votação. 

4. Serão anuladas as cédulas com mais de 1 (uma) 

indicação de candidato ou rasuradas, impedindo a 
identificação do candidato votado. 

5. Deverá ser preenchida ata para cada urna, fixa 
e volante, a qual deverá ser enviada, juntamente com 
o relatório único devidamente assinado, com o respec-
tivo controle de participação na votação, para a Prefei-
tura Municipal de Casa Branca - Operacional, Sala do 
Técnico em Segurança do Trabalho.

6. O responsável por cada urna deverá lacrá-la e 
assinar junto com duas testemunhas, respectivamente 
identificadas com nome e número de registro geral.

7. Cada servidor poderá votar apenas uma vez, 
pois será conferido pela Folha de Votação, caso ocorra 
duplicidade, um voto será anulado.

IV- Forma de Votação:
1.  Em caso de empate, assumirá aquele que tiver 

maior tempo de serviço.
2. Havendo participação inferior a cinqüenta por 

cento dos empregados na votação, não haverá a apu-
ração dos votos e a comissão eleitoral deverá organi-
zar outra votação que ocorrerá no prazo máximo de 
dez dias.

3. A apuração dos votos será realizada no dia 
13/03/2019, a partir das 13 horas, na Prefeitura Muni-
cipal de Casa Branca – Operacional (antiga CODASP), 
Sala do Técnico em Segurança do Trabalho, na presen-
ça da Comissão Eleitoral do pleito e com acesso livre a 
qualquer servidor.

V- Divulgação da Apuração dos Resultados:
A divulgação dos resultados será no dia 14 de 

março de 2019, a ser afixado no Quadro de Avisos da 
Prefeitura e publicado no Diário Oficial do Município 
de Casa Branca, no dia 16 de março de 2019.

Assim todos terão conhecimento, e no futuro, 
não se alegue ignorância, é expedido o presente Edital, 
que será afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura, 
no site do Município, bem como no Diário Oficial do 
Município de Casa Branca.

Casa Branca, 28 de fevereiro de 2019.

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

Antonio Eduardo M. Nogueira
Diretor do Departamento de Planejamento e Apoio 

Administrativo
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