
Conselho Diretor

Esteio, 04 de Abril  de 2016.

RESOLUÇÃO N° 09/2016

 Da extinção da Gratificação de Serviço (GS-2) para a
Captação  de  Recursos,  criada  pela  resolução
n°078/2011,  no  valor  de  R$  350,00  (trezentos  e
cinquenta  reais)  para  que  em  seu  lugar  com  o
mesmo valor seja criada a Gratificação Serviço para
a função  de Motorista administrativo.

              O Conselho Diretor em reunião em Reunião Ordinária da Plenária realizada no dia 04
de Abril do ano 2016 extingue a Gratificação de Serviço (GS-2) no valor R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais) para Captação de Recursos crido pela resolução n°078/2011,para que seja
criada  com  ao  mesmo  valor  a  Gratificação  de  Serviço  para  a  função  de  Motorista
Administrativo. Com as seguintes atribuições:

 - Transportar a documentação da FSPSCE para as outras instituições ,solicitando a assinatura
dos protocolos de recebimento e/ou entrega;

- Transportar objetos, materiais e equipamentos de porte compatível  com o veiculo,  sem a
necessidade de acompanhamento por outros funcionários; 

- Carregar  e descarregar o veiculo;

- Zelar pelo bom uso e conservação do veiculo;

- Manter o veiculo em boas condições de higiene;

- Será concedido um aparelho celular da FSPSCE, para uso exclusivo de trabalho, o motorista
devera atende-lo com brevidade , sempre respeitando o Código brasileiro de Transito – CTB;

- Manter uma postura proativa em relação a suas atribuições e execução de suas tarefas; 

- Elaborar o itinerário de maneira racional e econômica; 

- Manter os registros corretamente preenchidos e em dia, seguindo as determinações de sua
chefia;

- Zelar cumprimento das normas, conservação do patrimônio, registro do ponto e cumprimento
das determinações administrativas; 

- Estar disponível para estender e/ou antecipar a sua jornada de trabalho quando necessário;  
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Conselho Diretor
Assim, o Presidente do Conselho Diretor assina a presente Resolução e encaminha para a

Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio para que a mesma tome conhecimento e
providências do que foi determinado.

Sandro Nogueira Barbosa
Presidente Conselho Diretor
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