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PORTARIA CRoffA N° 12/2018 -PRESIDENCIA

0  PRESIDENTE  D0  CONSHLHO  REGIONAL  DE  0DONTOLOGIA  DO

ESTAD0  DO  PARA,  Dr.  Roberto  de  Sousa  Pires,  no  uso  de  suas  atribuic6es  legais  e

regimentais,  especialmente no que disp6e o art.  67,  incisos X,  XVII  e XVIII  do  Regimento

Intemo (Resolugao CRO/PA n° 01/2007), e ainda

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

atraves da Resolueao CRO/PA n° 01/2017, o qual previu a possibilidade de desempenho pelo

servidor de  atividades  extraordinarias,  alem  das  compreendidas  por  seu  cargo,  mediante  o

pagamento do  respectivo adicional,  estabelecido pelo pr6prio  ato que  o  designar,  dentre os

niveis previstos no seu ANEXO Ill;

CONSIDERANDO   a  necessidade   de   designagao   de   pessoa   especifica   para   a

promogao dos cuidados necessarios a conservapao, guamecimento e manuseio dos processos e

demais documentos constantes do arquivo da autarquia, a fim de evitar o seu desvirtuamento

ou nova desordem;

RESOLVE:

Art. 1° DESIGNAR a funcionaria FRANCILENE FERREIRA WANZELER, tecnica

administrativa lotada na Secretaria, sem prejuizo de suas atribuig6es habituais, para exercer a

funcao gratificada de guarda, organizapao e conservapao dos livros, dos processos de inscricao

do CRO/PA, dos processos administrativos, bern como de todos os documentos constantes do

arquivo da autarquia, promovendo todos os atos necessarios para tanto, inclusive, ficando sob

sua  exclusiva  responsabilidade  o  ingresso  na  sala  respectiva  e  o  manuseio  dos  referidos

documentos, cumprindo-lhe ainda promover as disponibilizag6es e os arquivamentos quando

solicitados pelos demais setores da entidade;

Art.  2°  Em  razao  do  desempenho  da  referida  fungao,  o  funcionario  designado

percebera gratificacao em nfvel FG I, conforme estabelecido pelo Anexo Ill do PCCS CRO/PA

2017 (Resolucao CRO/PA n° 01/2017);
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Art. 3° A funeao gratificada em epigrafe podera ser destituida a qualquer tempo, a

crit6rio da Presidencia ou pela interrupgao no desempenho das atividades a ela relacionadas.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor a partir de sua assinatura.

Bel6m, 05 de julho de 2018.

Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Para
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