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DECISÃO CRO/PA N° 04/2015

o PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

DO ESTADO DO PARÁ, Dr. Roberto de Sousa Pires, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, cumprindo deliberação do Plenário, em reunião realizada no dia

06 de outubro de 2015, e ainda

CONSIDERANDO a Lei 11.000/2004 que em seu art. 2°, §3° autoriza que os

Conselhos de Fiscalização Profissional normatizem a concessão de diárias, jetons e

auxílios de representação;

CONSIDERANDO a Decisão CFO n° 39/2006 de 03/1 0/2006, devidamente

reformada pela Decisão CFO n° 44/2006 de 16/11/2006, que disciplinam a concessão

de jetom e auxílio de representação, consoante dispõe o §3° do art. 2° da Lei

11.000/2004;

CONSIDERANDO que é entendido como jetom a retribuição pela

participação em órgão colegiado, e como auxílio de representação o provimento

adicional ao jetom oferecido àquele que desempenha a função de Presidente do referido

órgão;

CONSIDERANDO ainda a necessidade do Conselho Regional de

Odontologia do Pará de atender às novas demandas da classe, das funções

administrativas e dos dispositivos legais norte adores da autarquia hodiemamente

vigente;

DECIDE:

Art. 1° Fica estabelecido o pagamento de Jetom para até 8 (oito) reuniões

mensais, de acordo com a legislação vigente, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta
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reais) para cada reunião realizada, sendo para o cargo de Presidente acrescido o

montante de 30% do valor referido, relativo ao auxílio de representação.

Art. 2°. Convocar os conselheiros suplentes, cirurgiões dentistas Carlos

Eduardo Passarinho, Rosalva Felipe Brioso, Maria Lúcia Soares Teixeira, Elias

Serruya e Danielle Emmi, para participarem de todas as Reuniões Plenárias que ainda

se realizarem da gestão 2014-2016, ficando autorizados a receber jetom quando

presentes e desde que estejam em substituição à conselheiro efetivo ausente.

Art. 3°. Comunique-se aos conselheiros suplentes e ao setor de tesouraria.

Art. 4°. Esta decisão entra em vigor nesta data.

Belém, 07 de outubro de 2015.

~?
ROBERTO DE SOUSA PIRES

Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Pará
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