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RESOLUÇÃO Nº 03/2021 

De 21 de janeiro de 2021 

 

Promove adequações, na estrutura organizacional 

da Fundação, voltadas às ações administrativas e 

assistenciais de planejamento e combate à 

pandemia de COVID-19, 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 janeiro de 2021, considerando a proposta formulada pela Diretoria Executiva 

da Fundação e aprovada pelo Conselho Curador, bem como considerando a 

necessidade de promover ações administrativas e assistenciais voltadas ao combate à 

pandemia de COVID-19; 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º Fica acrescida no Anexo V do Plano Básico Organizacional (PBO), em 

caráter excepcional, para atuação destacada nas ações administrativas e assistenciais 

de planejamento e combate à pandemia de COVID-19, com o mesmo padrão de 

retribuição do função já existente e correspondente, uma vaga de Diretor Clínico. 

Art. 2º Ficam acrescidas no Anexo II do Plano Básico Organizacional (PBO), em 

caráter excepcional, para atuação destacada nas ações assistenciais de planejamento e 

combate à pandemia de COVID-19, com o mesmo padrão remuneratório dos cargos já 

existentes e correspondentes, duas vagas de Assessor Técnico Extraordinário em 

urgência e emergência; duas vagas de Assessor Administrativo Extraordinário; e duas 

vagas de Diretor Técnico Hospitalar Extraordinário. 
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Art. 3º Fica acrescida no Anexo V do Plano Básico Organizacional (PBO), em 

caráter excepcional, para atuação destacada nas ações assistenciais de planejamento e 

combate à pandemia de COVID-19, a função de “Assistente Técnico Extraordinário”, 

com quatro vagas, retribuição pecuniária mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e 

seguintes atribuições: “Prestar assistência de complexidade variável nas questões 

administrativas, financeiras e outras afetas a sua área de atuação, e integrar comissões 

técnicas permanentes que não percebam gratificação específica, elaborando 

documentos que subsidiem a tomada de decisão.” 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

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

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

um) dias do mês de janeiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

 
MARINA RIBEIRO DA SILVA 

Presidenta do Conselho Curador 
 


