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RESOLUÇÃO Nº 632, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016 

 
 

EMENTA: Inclui o item 4.6.2.d no título “Alterações 

Funcionais/Salariais” da Resolução nº 605/14 do Conselho 

Federal de Farmácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Conselho Federal de Farmácia (CFF), no uso de suas atribuições legais conferidas 

pela Lei Federal nº 3.820, de 11 de novembro de 1960,  

Considerando o disposto nos Acórdãos nº 910/2004; 2.950/2011 e nº 1.001/2016, do 

Tribunal de Contas da União, que determinam ao Conselho Federal de Farmácia que ajuste a 

sua tabela salarial de forma a não contemplar remunerações acima do estabelecido no artigo 

37, inciso XI, da Constituição Federal, devendo obrigatoriamente efetuar a glosa dos eventuais 

valores excedentes de salário, RESOLVE: 

Art. 1º - Incluir o item 4.6.2.d no título “Alterações Funcionais/Salariais” do Plano de 

Carreira, Cargos e Salários disposto na Resolução/CFF nº 605/14, publicada no DOU de 

07/11/2014, Seção 1, página 129, nos seguintes termos: 

“4.6.2.d – Progressões horizontais por mérito ou merecimento: ficam limitadas as 

remunerações até o limite previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, 

observadas as disposições definidas na Lei Federal nº 10.887/2004 ou outra norma que a 

substituir, sendo revogadas as classes e os níveis de cargo de carreira constantes na TABELA 

ÚNICA AJUSTADA DE CARGOS E SALÁRIOS COM 70 PADRÕES que ultrapassarem o 

referido teto remuneratório constitucional. 

§ 1º – O limite do valor salarial das classes e dos níveis de cargo de carreira será atualizado 

conforme o teto remuneratório constitucional em vigor. 

§ 2º - Aplica-se o referido limite se houver reajuste decorrente de acordo coletivo de 

trabalho.”  

Art. 2º - Esta resolução retroage seus efeitos a publicação da Resolução/CFF nº 605/14, 

revogando-se as disposições em contrário. 
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