
PREFEITURA DE SANTO ANDRE
SIA-DRH-GSS-SESMT

REGULAMENTO DA ELE|ÇÃO DOS MEMBROS DA COMTSSÃO INTERNA DE
PREVENçÃO DE ACIDENTES . CIPA

í. Da Comissão Eleitoral

í.í A Comissáo Eleitoral deverá ser constituída pelo Presidente da CIPA e será composta de, no
mínimo 05 (cinco) membros, com rêpresentantes da CIPA e da Administração.

1.2 - A Comissão Eleitoral competirá à direção de todo o processo eleitoral da CIPA: inscriçóes,
eleição e apuraçáo de votos.

2 - Das lnscrições

2.1 - As inscriçóes dos candidatos a membros representante dos servidores na CIPA deverão ser
efetuadas em conformidade com a publicaçáo do Edital de Convocação.

2.2 - A inscriçâo será individual, por setor de trabalho, conforme a unidade administrativa em que
estiver lotado o servidor na oportunidade.

2.3 - No ato da inscrição, o candidato fornecerá seus dados pessoais, comprovando ainda a sua
lotaçáo funcional.

2.4 - No ato da inscrição, será atribuído a cada candidato um número em que o servidor irá

concorrer ao pleito eleitoral.

2.5 - É vedada a candidatura aos servidores em êstágio probatório, contratados por tempo
determinado, em caráter emergencial, comissionados e aos membros intêgrantes da Comissão
Eleitoral.

3. Da propaganda

3. í - A divulgação das candidaturas será realizada nos horários de entrada, saÍda e intervalo de
reÍeiÇão, inclusive nos dias da votaçáo.

@x

Horário: das 08:30 às 16:00h

Local de lnscriÇão

PÍazoi 3010112023 até 1710212023

1. Site da Prefeitura - Link "Portal do ServidoÍ'' / "ClPA";

2. Segurança do Trabalho (SESMT) - Prédio IPSA (R. Pref. Justino Paixão, 85 - Centro, Santo André - SP,
09020-130) - 1o andar - Sala 06.
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3.2 - Será permitida a fixação de propaganda individual nos próprios públicos municipais, somênte
em locais devidamente autorizados pela direção dos setores correspondentes.

4. Da Eleição e Horários

4.í A Eleiçáo dos membros representantes dos servidores na CIPA realizar-se-á nos dias 2810212023

a 0210312O23, no horário do expediente.

4.2 Seráo eleitos 09 (nove) cipeiros representantes dos servidores, observando-se a seguinte
composição:

ReDrêsentante Emoreoados Representantes da Prefeitura
05 titulares

04 suplentes
05 titulares

04 suplentes

4.3 Os 09 (nove) cipeiros representantes da Prefeitura, bem como o Presidente da CIPA, serão
indicados pelos Gestores das Secretarias durante o período das inscriçôes.

5 - Do Process o Eleitoral

5.1 -Do Quorum

5,1.1 - A Eleição realizar-se-á durante o expediente normal da PMSA, respeitados os turnos,
devendo ter a participação de acordo com o estabelecido na NR05 da portaria 3.214178.

5.2 - Da votação

5.2.1 - A votaçâo será secreta, e por meios eletrônicos.

5.2.2 - O voto é facultativo, podendo votar qualquer servidor público municipal da administração
Direta, lnstituto de Previdência, FAISA e SEMASA.

5.2.3 - O direito de voto será exercido pelo servidor, ao acessar a página de votação no Portal do
Servidor localizado no site da PreÍeitura de Santo André. O eleitor deverá acessar o sistema através
do seu lF (ldentificaçáo Funcional) e data de nascimento para liberar a cédula eletrônica.

5.2.4 - A recepção dos votos no dia do pleito será supervisionada pela Comissão Eleitoral.

5.2.5 - O processo com os documentos da votação ficará sob responsabilidade do SESMT por 05
(cinco) anos contados da data da eleiçáo.

5.2.6 - A votação será aberta, ou sêja, os eleitores poderão votar no candidato de qualquer
secretaria.
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5.3 - Da apuraçáo

5.3.2 - A apuração dos votos será realizada no dia 03/03/2023.

a) Tiver maior tempo de serviço na Prefeitura;
b) O de maior idade.

5.3.4 - Os candidatos não eleitos serão relacionados, por setor de trabalho, na ordem direta da
votação recebida, para efeito de eventual substituição por suplência, conforme determina a Portaria
3214178, NR-5

5.4 - Homologação

5.4.1 - A Homologação dos eleitos será processada por ato da Secretaria de lnovação e
Administração.

6 - Da nomeaçáo

Os candidatos eleitos membros representântes dos servidores na CIPA e seus suplentes
serão nomeados, conjuntamente com os designados e seus suplentes, paritariamente através de
portaria expedida pelo senhor Prefeito Municipal.

6.í - Da posse

6.1.1 - A Posse dos membros da CIPA (eleitos e designados), dar-se-à no primeiro dia útil após o
término do mandato anterior, convocada pela Secretaria de lnovação e Administração, que presidirá
os trabalhos ou indicará rêpresentantes para substituí-la até o momento da indicaçáo do Presidente.

7 - Do Mandato

7.7 - O Mandato dos membros eleitos representantes dos servidores, bem como daqueles indicados
pela Secretaria de lnovação e Administração para comporem a CIPA, será de 01 (um) ano a contar
da posse, permitida uma reeleição ou recondução.

I - Da Legislação aplicável

8.1 - Aplica-se a este Regulamento a Lei n.o 6.717, de 14 de novembro de '1990, Decreto n.o 12.962,
de 06 de abril de 1992, com as alteraÇões do Decreto n.o 13.177, de 31 de maio de 1993, do Decrêto
n,o í3.573, de 29 de selembro de 1995; a Portaria MTE n.o 3.214178, com redação dada pela Portaria
n.o 8, de 23 de fevereiro de 1999 (NR-5) e retificaçóes posteriores até a presênte data.

5.3. í - Encerrado o período dê votação, automaticamente o programa para votação não irá computar
mais votos.

5.3.3 - Em caso dê empate, será considerado eleito pela ordem o servidor que:
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9 - Dos Documentos do Processo Eleitoral

g.í - os documentos do processo eleitoral: fichas de inscrição, apreciação de votação, apuraçáo,

homologaçáo de eleitos e outros permanecerão arquivados no SESMT, pelo periodo de 05 (cinco)

anos contados da eleição.
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á,-*.., - '4- .- V ilu ç"r,-'-
Bruna Ritbia de Lima Prado Bacha

Membro da Gomissáo Eleitoral
Vic*Prcsidente da CIPA

Santo André, 17 deianeiro de 2023.


