
PORTARIA CRP16 Nº. 028/2013 
 

 
Ementa: Nomeia a Sra. Adriana 
Almeida Conceição, interinamente, 
para exercer a função de Gerente 
Administrativo - Financeira do 
CRP16/ES e lhe concede autorização 
para movimentar suprimento de 
fundos fixado pela Diretoria visando 
atender despesas de pronto 
pagamento. 

 
 

A Presidente do Conselho Regional de Psicologia – 16ª Região (ES), no exercício de suas 

atribuições legais e regimentais; 

Considerando a necessidade da nomeação em caráter interino para a função de Gerente 

Administrativo- Financeira do CRP16/ES em detrimento do gozo de férias pela titular; 

CONSIDERANDO a necessidade de indicar um funcionário para proceder, 

especificamente, os pagamentos das despesas de pronto pagamento durante o período de 

férias da funcionária titular; 

 

Considerando a Reunião da Diretoria do dia 19 de novembro de 2013. 

 
RESOLVE 

 
 
Art. 1º - Nomear em caráter interino, pelo período de 20 dias, a partir do dia 25/11/2013 a 

15/12/2013, à função de Gerente Administrativa Financeira Interina do CRP16, a Sra. Adriana 

Almeida Conceição, findo o qual retornará à função de origem. 

Art. 2º - O salário para desempenho deste cargo é de R$ 3.035,74 (três mil trinta e cinco reais 

e setenta e quatro centavos), acrescidos de 40% do salário a título de gratificação, para o 

período de atividade interina. 

Art. 3º - Conceder autorização para movimentação do suprimento de fundos à Sra. Adriana 

Almeida Conceição, em caráter provisório, pelo período de 20 dias, a partir do dia 25/11/2013, 

período em que a autorizada ficará responsável pelo seu controle e prestação de contas. 

Art. 4º - A Diretoria e Gerência procederão à fiscalização da movimentação ora autorizada. 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 
 

Vitória/ES, 19 de novembro de 2013. 
 
 
 

Hildicéia dos Santos Affonso 
Conselheira – Presidente 

Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região 
 
 
 

Juliana Gomes de Figueiredo 
Conselheira– Secretária 

Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região 
 


