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RESOLUÇÃO Nº 06/2019 
De 21 de maio de 2019 

 
 

Reajusta os vencimentos dos empregados públicos 

da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó 

Mocinha”, A Maternidade Gota de Leite de 

Araraquara (FUNGOTA Araraquara) e dá outras 

providências. 

 
 

O CONSELHO CURADOR da Fundação Municipal Irene 

Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, A Maternidade Gota de Leite de Araraquara 

(FUNGOTA Araraquara), no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

extraordinariamente reunido em 21 (vinte e um) de maio de 2019, considerando a 

proposta formulada pela Diretoria Executiva da Fundação; 

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1° Fica concedido o reajuste de 5% (cinco por cento) 

sobre os vencimentos, salários e retribuições pecuniárias dos empregados públicos 

fundacionais. 

 

Art. 2º As escalas de vencimentos, salários e retribuições 

pecuniárias serão atualizadas por Portaria da Diretoria Executiva. 

 

Art. 3º Ocorrendo a necessidade imperiosa de realização 

de jornada extraordinária de trabalho, sua realização apenas se deferirá com a 

anuência prévia, expressa e motivada do titular da Diretoria em que estiver lotado o 

empregado, ou, conforme o caso, do Diretor Executivo da Fundação.  

 



 

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, a Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA) 
Rua Carlos Gomes, 1610, Centro, Araraquara/SP – CEP 14.801-340 

2 

§ 1º A anuência prevista no “caput” deste artigo deverá 

ser manifestada por escrito, devendo dela constar, de maneira fundamentada, a 

necessidade de jornada extraordinária, devendo ser aquela remetida ao órgão de 

recursos humanos da Fundação 

 

§ 2º Ficam limitadas em 20 (vinte) horas mensais o 

número máximo de horas extraordinárias que poderão ser realizadas pelos 

empregados públicos fundacionais.  

 

Art. 4º As despesas com a execução desta Resolução 

correrão à conta do orçamento fundacional vigente.  

 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos a contar de 1º (primeiro) de maio de 2019. 

CONSELHO CURADOR da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, 

A Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA), aos 21 (vinte e um) dias do 

mês de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove). 

 

FLÁVIA SALETTI GRECCO DOTOLI 

Presidenta do Conselho Curador 


