
Governo do Município de Buritama
Paço Municipal "Nésio Cardoso'^ ̂ ^

CNPJ 44.435.121/0001-31 'ü J U *- °

DECRETO N° 3.634,29 DE JUNHO DE 2016.

"Dispõe sobre a concessão de afastamento e desincompatibilização a partir de
02.07.2016, da servidora pública municipal Vânia Teresinha Maceno Nazário, ocupante do
cargo efetivo de Fonoaudiólogo, para concorrer a cargo eletivo nas eleições municipais do
dia 02/10/2016, com direito à percepção de sua remuneração integral, e dá outras
providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, no uso de suas atribuições legais e
no que dispõe o art. 1°, II, d, V, VI e VII da Lei Complementar n° 64/90, e das Leis
Complementares n° 2.024/91 e 2.052/91;

- CONSIDERANDO o requerimento feito pela servidora Vânia Teresinha Maceno
Nazário, ocupante do cargo efetivo de Fonoaudiólogo, em que a mesma solicita a sua
desincompatibiíização, a partir de 02/07/2016, para concorrer a cargo eletivo nas eleições que
serão realizadas no dia 02/10/2016;

- CONSIDERANDO o parecer favorável da PROCURADORIA-GERAL DO
MUNICÍPIO DE BURITAMA, consignando que "no caso do requerente, o seu prazo de
desincompatibilização é de 03 (três) meses antes do dia da eleição, a teor do disposto no art.
1°, II, d, V, VI e VII da Lei Complementar n° 64/90, uma vez que o seu cargo é de
Fonoaudiólogo";

- CONSIDERANDO a decisão que deferiu o requerimento da referida servidora;

D E C R E T A :

Art. 1° - Conceder o afastamento, licença e desincompatibilização do cargo a
servidora VÂNIA TERESINHA MACENO NAZÁRIO, RG n° 14.725.676-8 e CPF (MF)
n° 075.098.488-06, ocupante do cargo efetivo de Fonoaudiólogo, a partir do dia 02 de julho
de 2016, para concorrer a cargo eletivo nas eleições municipais que serão realizadas no dia
02 de outubro de 2016, com direito à percepção de sua remuneração integral.

Art. 2° - Na hipótese da servidora afastada com vencimentos integrais, não comprovar
o registro de candidatura perante o Poder Judiciário Eleitoral, nos prazos assegurados pela
legislação, por sua responsabilidade em relação a não apresentação de documentos,
acarretando indeferimento por não preencher os requisitos de legais, terá que efetuar a
devolução dos vencimentos recebidos na forma da lei, proporcionalmente aos dias afastados.

Art. 3° - Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Buritama/SP, 29 de junho d/ 2016, 98 anos de Fundação e 67 anos de
Emancipação Política.
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