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PORTARIA CRO/PA N° 13/2018 -PRESIDENCIA

0  PRESIDENTE  D0  CONSELH0  REGIONAL  DE  0DONTOLOGIA  D0

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  Interno

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

CONSIDERAND0  o  Piano  de  Carreiras,  Cargos  e  Salarios  do  CRO/PA,  criado

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

servidor  de  atividades  extraordindrias,  al6m  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;

CONSIDERAND0   a  necessidade   de   designagao   de   pessoa  especifica  para   a

realizagao  dos pagamentos,  transferencias, movimentap6es financeiras, producao de  extratos

bancarios, emissao de cheques e controle das contas a pagar;

RESOLVE:

Art.   1°  DESIGNAR  a  funcionaria  JESSICA  ASSUMPCAO  MAGNO,   tecnica

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

funcao  gratificada  de  controle  de  contas  a  pagar,  realizagao  dos  pagamentos  de  despesas

autorizadas,   transferencias,   movimentag6es   financeiras,   producao   de   extratos   bancarios,

emissao de cheques e demais atividades correlacionadas;

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

percebera gratificagao em nivel FG 11, conforme estabelecido pelo Anexo Ill do PCCS CRO/PA

2017 (Resolugao CRO/PA n° 01/2017);
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Art. 3° A funcao  gratificada em epigrafe podera ser destitufda a qualquer tempo,  a

criterio 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.

ROBERT0 DE SOUSA PIRES

Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Para
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