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DECRETO N° 3.508, DE 14 DE JANEIRO DE 2016.

"Dispõe sobre fixação de normas de funcionamento nas creches municipais, e dá
outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO a solicitação feita pela servidora Eliziane da Silva Sanches - Diretora
do Departamento Municipal de Educação, no sentido de autorizar os funcionários de todas as
creches municipais, a cumprirem apenas a jornada de 06 horas, durante o período de 06.01.2016 a
29.01.2016, em virtude dos seguintes fatores:

- Crise financeira que encontra o Brasil, com grandes reflexos também para os
Municípios;

- Cada departamento deve tomar medidas para amenizar com as economias;
- Durante o mês de janeiro, diminui muito a quantidade de crianças que freqüentam as

creches do Município;
- Com a quantidade de crianças que freqüentem durante este mês de janeiro, apenas uma

das creches municipais, comporta a demanda oferecida, e com isto não se faz necessário todo o
contingente de servidores para atendimento destas crianças;

- Finalmente que com esta alteração pretendida, não haverá prejuízos aos munícipes e as
crianças.

CONSIDERANDO finalmente a recomendação dada pelo Procurador-Geral do
Município, que diante das circunstancias apresentadas, alinhadas a crise financeira presente, não
havendo prejuízos ao atendimento prestado pelo Município, o pedido poderá ser deferido.

D E C R E T A :

Art 1° - Ficam fixados em 06 horas diárias, o horário de funcionamento para todas
as Creches Municipais, da seguinte forma, durante o período de 06 a 29 de janeiro de 2016.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando ressalvado
que poderá ser alterado em razão de conveniência da Administração Municipal.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Buritama/SP, 14 de janeiro de 2016, 98 anos de Fundação e 67 anos d
Emancipação Política.
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