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DECRETO N.° 3.535, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2016. O O O O D ü

"Dispõe sobre expediente nas repartições públicas municipais".

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

CONSIDERANDO que por solicitação da servidora Chislani Cristina Batista da

Cunha - Responsável do Departamento Municipal de Saúde, apontando a

complexidade em relação ao grande número de casos suspeitos de dengue que estão

aguardando a confirmação dos resultados, e devido à preocupação dos casos no Estado

de São Paulo e da nossa região com casos confirmados chikungunya e zica vírus, e ainda

a necessidade de compartilhar com os diversos departamentos e/ou divisões e/ou

unidades do Governo do Município em aderir à responsabilidade de zelar pelo local em

que trabalha;

CONSIDERANDO recomendação dada pela senhora Clélta Moreira Martineüi -

Diretora Técnica de Saúde I da cidade de Araçatuba, para o Município aderir uma data

para executar ação de mobilização - "todos juntos contra o Aedes Aegypti", e que esta

foi definida para o dia 24 de fevereiro de 2016 para realização do "Dia da Faxina" em

todos os prédios públicos.

CONSIDERANDO que somente por ato do Chefe do Executivo deixarão de

funcionar as repartições municipais, inclusive se tratando de adoção de medidas

necessárias para a manutenção de suas propriedades limpas, mantendo-se a higiene

ambiental e isentas de animais sinantrópicos e de vetores.

DECRETA:

Art. 1° - Fica fixado o dia 24 de fevereiro de 2016, para a realização de

"Mobilização todos contra o Aedes Aegypti - Dia da Faxina".

Art. 2° - A medida atinge a todas as repartições públicas djxAdmtnistracão

Pública Municipal Direta e Indireta. ^
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Parágrafo Único - Para as unidades educacionais, além dos serviços de "Dia da

Faxina", os servidores da área deverão levar a conscientização para os alunos em relação

ao Aedes Aegypti, e o perigo que representa a saúde de todos.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

B u ri tá ma/S P, 22 de fevereiro de /016, 98 anos de Fundação e 67 anos de
Emancipação Política.
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IZAIRPOS SANTOS TEIXEIRA ~ ^ C\ .^
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CARLOS ALBERTO GOULART GUERBACH CHISLANI CRISTINA BATISTA DA CUNHA

Procurador Geral do Município j/^jHespor\sátfe\ pelo Depto Municipal de Saúde

ANI2IO ANTONJO/DA SILVA

Diretor do Depto Municipal (^Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente

Publicado na Divííao de Expediente do Governg^dOpMunicípio de Buritama, na
data supra, por afixação/em local de costuj
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