
 
 

 

 

 
 

PORTARIA CRP16 n.º 006/2014 
 

 
Ementa: Atribui, em caráter 
temporário, novas funções à 
funcionária do CRP16, Sra. Bruna 
de Abreu Santos Cazarini e dá 
outras providências. 

 
 

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

atribuições legais e regimentais; 

 

Considerando o afastamento da Gerente Administrativo-Financeira do CRP16 em virtude 

do atestado médico e cumulativamente período de licença-maternidade; 

 

Considerando a reunião de Diretoria do dia 18 de dezembro de 2014; 

 

 
RESOLVE 

 
 
Art. 1º - Atribuir, em caráter temporário, pelo período de 15 dias + 180 dias, a partir de 

01/04/2014, à funcionária Sra. Bruna de Abreu Santos Cazarini, as seguintes funções: 

 

I. Realizar reuniões administrativas juntamente com o Gerente Politica e Gestão de 

Pessoas e com toda equipe de trabalho, a fim de acompanhar a execução do plano 

anual de trabalho, orientar os profissionais e contribuir com a solução problemas 

inerentes as rotinas diárias, visando o atingimento das metas e resultados 

estabelecidos previamente;  

II. Participar das reuniões da diretoria, plenário e contribuindo com as discussões 

necessárias;  

III. Participar de reuniões, Palestras, Assembleias e eventos promovidos pelo CRP/16.  

IV. Fiscalizar a execução dos contratos firmados pelo conselho com fornecedores e 

prestadores de serviços, acompanhando e verificando o cumprimento do objeto do 

contrato, bem como adotar as medidas cabíveis nos casos de não comprimentos das 

clausulas contratuais por parte dos contratados;  

V. Acompanhar as execuções das deliberações advindas das reuniões;  

VI. Executar outras tarefas correlatas, mediante solicitação do superior imediato. 

 



Art. 2º - Para desempenho das funções elencadas no artigo anterior, a funcionária receberá 

gratificação de 40% acrescida ao salário base, enquanto perdurar o exercício, sem prejuízo de 

outras gratificações percebidas por direito. 

  

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas todas as 

disposições em contrário. 

 
 

Vitória/ES, 01 de abril de 2014. 
 
 
 

 
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 
 

 


