
INFORMAÇÃO 01/2016  

 

O Recursos Humanos  do Conselho Regional de Odontologia do Paraná – CRO/PR, 

no uso de suas atribuições, em especial no disposto no artigo 94, § 4° do Regimento Interno; 

 

CONSIDERANDO, o Acordo Coletivo de Trabalho, registrado no Ministério do Trabalho 

sob o número PR222372/2016. 

 

INFORMA: 

 Art. 1º  Conforme descrito no art. 12º do ACT é fixado em R$48,00 (quarenta e oito 

reais) e concedidos no mínimo 22 (vinte e dois) dias de Vale Alimentação por mês aos 

servidores do Conselho Regional de Odontologia do Paraná inclusive durante as férias, 

afastamentos e licença maternidade. 

 

Art. 2º  Conforme descrito no art. 15º do ACT o Conselho Regional de Odontologia do 

Paraná firmará contrato com empresa operadora de Plano de Saúde para prestação de 

assistência médica, hospitalar laboratorial e auxiliar de diagnósticos e tratamentos, cujo custo 

mensal será compartilhado com o servidor.  

I – Se o servidor optar por um plano superior ao contratado ou nele incluir 

dependentes, disso resultando aumento no custo mensal, será de sua inteira responsabilidade 

o pagamento dessas diferenças, cujo valor será descontado de seus salários o que desde já 

autorizado, nos termos do Art. 462 da CLT; 

 

 Art. 3º  Conforme descrito no art.16º do ACT o Conselho Regional de Odontologia do 

Paraná firmará contrato com empresa operadora de Plano de Assistência Odontológica para 

prestação de assistência na área odontológica, cujo custo mensal será de sua inteira 



responsabilidade, não podendo repassa-lo, mesmo que parcialmente, aos integrantes da 

categoria profissional. 

I – Se o servidor optar por um plano de assistência odontológica superior ao contratado 

ou nele incluir dependentes, disso resultando aumento no custo mensal, será de sua inteira 

responsabilidade o pagamento dessas diferenças, cujo valor será descontado de seus salários 

o que desde já autorizado, nos termos do Art. 462 da CLT. 

 

Dê-se ciência. 

Curitiba, 29 de junho de 2016. 

 

 

FRANCIELLE CORDEIRO MARQUES DE MIRANDA 

Supervisora do Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 
 
 


