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ft<\Q ̂DECRETO N.° 3.591, DE 06 DE MAIO DE 2016 \)v

"Dispõe sobre instituição de função gratificada".

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

CONSIDERANDO a necessidade de designar outro servidor como Gestor de Contratos
junto a Divisão Municipal de Licitações e Contratos, em virtude de que a atual servidora designada
não mais exercerá tais funções.

D E C R E T A :

Art. 1° - Designar o servidor JULIENDER GASPAR AMARAES DE OLIVEIRA,
portador da Cédula de Identidade RG. n° 47.969.61-4 e CPF (MF) n° 387.767.688-05, ocupante do
cargo de "Agente Administrativo III", para além de desempenhar as atribuições de seu cargo
responder como "Gestor de Contratos" junto a Divisão Municipal de Licitações e Contratos.

Parágrafo Único - Em razão da designação tratada no caput, fica instituída a função
gratificada disposta no Artigo 186 e seguintes, da Lei Municipal n.° 2.024/91.

Art. 2° - A gratificação decorrente deste Decreto será paga na base de 20% (vinte por cento)
sobre o vencimento do servidor.

Art. 3° - As despesas decorrentes com a execução deste Decreto correrão por conta de
dotações próprias consignadas no Orçamento Vigente.

Art. 4° - Este Decreto entra em vigo na data de sua publicação.

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a mesma gratificação
concedida a servidora Stela Regina Cardoso, através do Decreto Municipal n ° 3.538/2016.

Buritama/SP, 06 de maio de 2016, 98 anos de Fundação e 67 anos de Emancipação
Política.
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