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PORT ARIA CRO/PA N° 11. /2018 - PRESIDÊNCIA

o PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO

EST ADO DO PARÁ, Dr. Roberto de Sousa Pires, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, especialmente no que dispõe o art. 67, inciso XVIII do Regimento Interno

(Resolução CRO/PA n° 0112007), e ainda

CONSIDERANDO o Plano de Carreiras, Cargos e Salários do CRO/PA, criado

através da Resolução CRO/PA n° 0112017, o qual previu a possibilidade de pagamento de

gratificação pelo desempenho de atividades extraordinárias ou superiores à atribuição habitual

do servidor;

CONSIDERANDO o disposto no art. 457, §4° da CLT;

CONSIDERANDO o entendimento expressado no Parecer Projur n° 34/2018;

CONSIDERANDO o Relatório de atividades apresentado pelos servidores abaixo

relacionados;

CONSIDERANDO a evidente necessidade de triagem, organização, limpeza e

melhor acondicionamento dos arquivos da autarquia, bem como da evidente situação de

precariedade em que este se encontrava;

CONSIDERANDO o excelente e árduo trabalho realizado pelos servidores abaixo

relacionados na regularização dos arquivos mencionados;

RESOLVE:

Art. 1° CONCEDER aos funcionários Tânia Regina da Silva Cardoso, Francilene

Ferreira Wanzeler e José Maria Lisboa Lopes, por liberalidade, e em razão dos trabalhos

realizados durante o período de 17/05/2018 a 18/06/2018, conforme relatório detalhado em

anexo, GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL, na forma da legislação em vigor, em nível FG Il

(Anexo III do PCCS CRO/PA 2017).

Art. 2° os valores acima concedidos serão pagos uma única vez, em razão das

atividades já executadas, possuindo evidente caráter eventual e extraordinário, não integrando

a remuneração habitual dos servidores, nem se incorporam aos seus respectivos contratos de
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trabalho, não constituindo ainda base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou

previdenciário.

Art. 3° Esta portaria entra em vigor a partir de sua assinatura.

Belém, 25 de j unho de 2018.

ROBE O DE SOUSA PIRES

Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Pará
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