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PORT ARIA CRO/P A N° 02/2018 - PRESIDÊ CIA

o PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO•
EST ADO DO PARÁ, Dr. Roberto de Sousa Pires, o uso de suas atribuições legais e

regimentais,

CONSIDERANDO o aumento considerável na demanda de trabalho do Setor de

Contabilidade deste Conselho Regional de Odontologia do Estado Pará;

CONSIDERANDO a complexidade dos serviços prestados pelos auxiliares

administrativos do referido setor, o que requer maior responsabilidade, conhecimento e

preparo; bem como a indispensável necessidade do referido apoio.

CO SIDERANDO ainda as atribuições desta presidência, estabelecidas pelo

Regimento Interno desta autarquia, Resolução CRO/PA n? 0112007, em seu artigo 67, inciso

XVIII;

CONSIDERANDO o teor da Portaria CROIPA n? 03/2016 que criou a função

gratificada de Auxiliar de Contabilidade;

CONSIDERANDO o disposto no PCCS CROIPA, Resolução CROIPA n° 0112017,

especialmente o que estabelece o seu Capítulo V;

RESOLVE:

Art. 1°.Ratificar a criação da Função Gratificada de Auxiliar de Contabilidade, na

qual o seu integrante desempenhará suas funções no Setor de Contabilidade deste Conselho

Regional de Odontologia do Estado do Pará, prestando o respectivo apoio administrativo ao

Contador da autarquia, e, sob sua subordinação direta, auxiliará no desempenho de todas as

atividades inerentes ao setor.

Art. 2° Em razão do desempenho da referida função, o funcionário designado

perceberá gratificação de nível FG I, conforme tabela de gratificações estabelecida pelo

ANEXO III do PCCS2017 CRO/PA.
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Art. 3° A função gratificada em epígrafe poderá ser atribuída a um ou mais

funcionários concomitantemente, bem como poderá ser destituída a qualquer tempo, a critério

da Presidência ou pela interrupção no desempenho das atividades a ela relacionadas.

Art. 4° Ainda neste ato, ratifica-se ainda a signação da funcionária NÍL VIA

CILENE DA ROSA RODRIGUES, com matrícula n° 00012, assistente administrativa,

lotada no Setor de Contabilidade deste regional, para exercer a Função Gratificada de Auxiliar

Contábil, nos termos desta portaria.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos

à 01/02/2018.

Belém, 27 de fevereiro de 2018.

ROBERT

Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Pará
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