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Resolução nº 627, de 29 de setembro de 2016  

 

Ementa: Institui nomenclatura e tabela de salários 

para os empregos/cargos em comissão no Conselho 

Federal de Farmácia.  

 

 

O Plenário do Conselho Federal de Farmácia (CFF), no uso de suas atribuições 

conferidas pela Lei Federal nº 3.820/60; e 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal, o 

qual, respectivamente, excepciona a regra da prévia aprovação em concurso público para a 

investidura em emprego público em comissão, de livre nomeação e exoneração, e estabelece 

que parte destes deva ser preenchida por servidores de carreira nos casos, condições e 

percentuais mínimos previstos em lei; 

CONSIDERANDO a Resolução/CFF nº 483, de 31 de julho de 2008, publicada no 

DOU de 12/08/2008, Seção 1, páginas 90 a 94, que aprova o regimento interno do Conselho 

Federal de Farmácia;  

CONSIDERANDO a Resolução/CFF nº 484, de 31 de julho de 2008, publicada no 

DOU de 21/08/2008, Seção 1, páginas 95 a 105, que aprova a Estrutura Administrativa e de 

Pessoal do Conselho Federal de Farmácia, retificada no DOU de 16/08/2008, Seção 1, página 

98; 

CONSIDERANDO a Resolução/CFF nº 588, de 28 de novembro de 2013, publicada no 

DOU de 02/12/2013, Seção 1, páginas 79, que dá nova redação aos artigos 32, 34, 36, 38 e 77 

da Resolução/CFF nº 483/08 e aos artigos 21, 144 e 145 da Resolução/CFF nº 484/08, e outras 

providencias.    

CONSIDERANDO a Resolução/CFF nº 605 de 31 de outubro de 2014, publicada no 

DOU de 07/11/2014, Seção 1, páginas 129, que Aprova Plano de Cargos e Salários do 

Conselho Federal de Farmácia;  

CONSIDERANDO os princípios constitucionais a que se subordina a Administração 

Pública em geral, principalmente os da moralidade, da impessoalidade, da eficiência, e da 

proporcionalidade que deve ser observado na criação do emprego público de livre nomeação e 

exoneração, guardada a relação aos cargos efetivos; 

CONSIDERANDO que, conforme entendimento do Plenário do Tribunal de Contas da 

União, no Acórdão nº 341/2004, no sentido de que a Lei Federal nº 8.460/92, apesar de não 

alcançar diretamente os Conselhos de Fiscalização, é parâmetro para a edição de normas 

regulamentadoras da matéria; 

CONSIDERANDO a Súmula Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal; 

CONSIDERANDO que o emprego em comissão, de livre nomeação e exoneração, é 

preenchido com o pressuposto da temporalidade e ocupado por pessoa que desfruta da 

confiança daquele que nomeia ou propõe a sua nomeação, devendo obrigatoriamente possuir 

graduação em nível superior e exercer funções de chefia, direção ou assessoramento superior; 

CONSIDERANDO que o emprego/cargo comissionado é autônomo e possui 

remuneração própria e específica, prevista no plano de cargos e salários, com suas 

competências estabelecidas no artigo 89 da Resolução/CFF nº 484/08; RESOLVE: 

Art. 1º - Estabelecer a nomenclatura de Assessor de Diretoria, nos níveis AD1, AD2 

AD3 e AD4, para os empregos/cargos criados pelos artigos 32, 34, 36 e 38, da Resolução/CFF 

nº 483/08, respectivamente. 
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Art. 2º - O quantitativo e o valor da remuneração dos empregos/cargos comissionados 

do CFF estão dispostos na tabela do Anexo I desta norma, integrando o item nº 5 do Anexo da 

Resolução/CFF nº 605/14, sob o título de “Tabela de Empregos/Cargos Comissionados”. 

Art. 3º - Ficam extintos 32 (trinta e dois) empregos/cargos em comissão, de livre 

nomeação e exoneração previstos nos artigos 21, 41, 76 e 78, da Resolução/CFF nº 484/08. 

Art. 4º - Os atuais ocupantes de empregos/cargos em comissão, de livre nomeação e 

exoneração, terão suas vantagens incorporadas à remuneração, enquadramentos na tabela do 

PCCS prevista na Resolução/CFF nº 605/14, não mais incidindo a remuneração e vantagens 

estabelecidas para os empregos dos cargos efetivos no Plano de Carreiras, Cargos e Salários.    

Art. 5º - O preenchimento dos empregos/cargos públicos em comissão será de livre 

nomeação e exoneração do Presidente do CFF, mediante portaria. 

Parágrafo único – Na criação dos empregos/cargos públicos em comissão, o CFF 

deverá observar o limite máximo de 20% (vinte por cento) do quantitativo total estabelecido 

para o seu quadro efetivo. 

Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

ANEXO I 

Tabela 

Cargo Comissionado Quantidade Salário – R$ Níveis 

 Assessor de Diretoria 3  6.830,00 AD-1 

 Assessor de Diretoria 5   9.550,00 AD-2 

 Assessor de Diretoria 2 15.670,00 AD-3 

 Assessor de Diretoria 2 20.300,00 AD-4 

WALTER DA SILVA JORGE JOÃO 

PRESIDENTE – CFF 
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