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ATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 
 
 
 

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA SALARIAL DOS 
EMPREGADOS REGULARMENTE CONTRATADOS 
CONFORME O PLANO DE CARGOS, FUNÇÕES E 
SALÁRIOS DO CRF/RS.  

 
 
 
 

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul, Autarquia Federal criada 
pela Lei 3.820/60, por intermédio de sua Presidente Silvana de Vargas Furquim, dentro dos 
poderes a ela conferidos de acordo com o que determina o Regimento Interno do Conselho 
Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul, da autonomia administrativa conferida 
pela legislação vigente, além da Reunião Deliberativa de Diretoria realizada em 28 de maio de 
2018, e;  

 
CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos salários pagos por esta Autarquia ao 
mercado de trabalho e a diminuição da rotatividade de funcionários nesta autarquia, em vista dos 
contínuos investimentos no treinamento e qualificação do corpo funcional, observando assim o 
princípio da economicidade e eficiência;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de se manter o poder aquisitivo dos funcionários desta 
Autarquia em face da desvalorização da moeda;  
 
CONSIDERANDO o estudo de mercado para avaliação da atualização da Tabela de Níveis 
Salariais por Cargo do PCS (Plano de Cargos e Salários) do CRF RS realizado por esta 
Autarquia; 
 
CONSIDERANDO que o estudo foi realizado junto ao CRF-PR, CRF-SC, CRF-SP, CRF-MG, 
CRF-PE, CRF-DF e CRF-RJ; 
 
CONSIDERANDO que o estudo considerou variáveis relacionadas desde o inicio da carreira até 
o valor salarial máximo proposto para cada cargo, levando-se em consideração a média de cada 
estado e a quantidade de níveis do seu Plano de Salários;  
 
CONSIDERANDO que todos os cargos do CRF-RS apresentam expressiva defasagem em 
relação aos referenciais comparativos, e que em alguns cargos essa defasagem foi superior a 
60% em relação ao plano de cargos e salários dos referidos regionais, o que demonstra grande 
distorção em relação ao mercado de trabalho; 
 
CONSIDERANDO que o fator determinante, para que a média no CRF-RS esteja sempre abaixo 
da média salarial geral dos demais conselhos utilizados para comparação de salários praticados 
no mercado, reside no reduzido percentual de diferença entre os graus e níveis salariais 
segundo o PCS do CRF-RS;. 
 
CONSIDERANDO que a revisão da estrutura salarial, em decorrência de ajustes necessários por 
distorções do mercado de trabalho, é de competência da Diretoria, conforme expressa 
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autorização do Plenário do CRF-RS constante no item 9 do Plano de Cargos, Funções e 
Salários do CRF/RS (Deliberação de Plenário n. 1.400/13 e 1.554/2017 e alterações); 
 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 461, § 2º, da CLT, na Súmula Vinculante n. 37 do STF, 
na Orientação Jurisprudencial 297 da SBDI-I do TST e na Súmula nº 6, inciso I,  do TST; 
 
CONSIDERANDO que a reestruturação salarial observa os limites orçamentários da Autarquia e 
que os conselhos profissionais não estão sujeitos às limitações de despesa impostas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, conforme Acórdão 341/2004 do Plenário do Tribunal de Contas da 
União - TCU; 
 
CONSIDERANDO as alterações no Plano de Cargos, Funções e Salários do CRF/RS realizadas 
por meio da Deliberação de Plenário n. 1.590/18; 
 
DETERMINA as seguintes disposições aos empregados regularmente contratados pela 
Autarquia, sem prejuízo da aplicação subsidiária da legislação trabalhista vigente:  

 
 

CLÁUSULA 1ª – REESTRUTURAÇÃO SALARIAL  
 

A estrutura salarial do CRF-RS, constante no anexo VI do Plano de Cargos, Funções e Salários 
do CRF-RS será atualizada em decorrência de ajustes necessários por distorções do mercado 
de trabalho, conforme estudo realizado por este CRF-RS. 

 
 

CLÁUSULA 2ª – DA ALTERAÇÃO  
 

Os reajustes ocorrem conforme consta na tabela de estrutura salarial atualizada, em anexo, 
devendo ser observados os critérios para promoção já previstos no Plano de Cargos, Funções e 
Salários do CRF-RS. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Na tabela em anexo, já está contemplado o percentual de variação do 
INPC referente ao período de maio/2017 a abril de 2018. 
 
 

 
CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA  

 
A reestruturação salarial do CRF-RS passa a vigorar a partir da publicação do presente ato, 
revogando-se as disposições em contrário, em especial o ANEXO VI das Deliberações de 
Plenário n. 1.400/13 e 1.554/2017.  

 
 
 

Porto Alegre, 28 de maio de 2018. 
 
 
 

SILVANA DE VARGAS FURQUIM 
Presidente CRF/RS 

 




