
 
 
 

 

DELIBERAÇÃO 1261 

Ementa: dispõe sobre a atualização do Plano de Cargos e Salários do CRF/SC. 

  

 O Plenário do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF-SC, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 3820, de 11 de novembro de 1960, e; 

 

 Considerando a Deliberação nº 679/2007-D, de 11 de junho de 2007, que implantou o 

novo Manual de Cargos e Salários do CRF-SC; 

 

 Considerando a necessidade de implantação de nova gratificação no Plano de Cargos e 

Salários - PCS, 

 

R E S O L V E 

Artigo 1º – Criar no Plano de Cargos de Salários a Gratificação de Atividade Externa  – GAE; 

Artigo 2º - A título de Gratificação de Atividade Externa o servidor que fizer jus receberá o 

equivalente à 30% do salário mínimo nacional; 

Artigo 3º – A Gratificação de Atividade Externa – GAE será paga somente aos servidores com os 

cargos de motorista e fiscal farmacêutico, estes, somente quando no exercício efetivo da 

fiscalização. 

Artigo 4° - Não será devida a gratificação aos servidores que não se enquadram nos cargos 

previstos no art. 3º; 

§1º também não será devida a gratificação para os servidores definidos no art 3º, que, estejam 

exercendo outra função ainda que de maneira transitória; 

§ 2º aos servidores descritos no art 3º que estejam afastados de suas funções originais, ainda 

que temporariamente ou por motivo de licença, exceto por motivo de saúde, não será devida a 

gratificação enquanto perdurar o afastamento; 

 

 



 
 
 

 

Artigo 5º - Em nenhuma hipótese e independente do tempo de exercício da função, a 

gratificação prevista nesta deliberação, será incorporada aos vencimentos dos servidores, 

conforme prevê o § 2 do art. 468 da CLT. 

 

Art 6° - Esta Portaria passa a vigorar a partir de 1° março de 2018, revogando-se as disposições 

em contrário.  

 

 

Florianópolis, 08 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

Farm. Karen Berenice Denez 

-Presidente - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

NOTA JURÍDICA 

Em reunião plenária previamente realizada, ocorreram diversos questionamentos 

sobre o texto original da Deliberação e a sua fundamentação legal, assim, torna-se necessária 

a readequação do texto para atender as solicitações dos conselheiros e a elaboração de uma 

Nota Jurídica para melhor entendimento da questão.  

 

A presente deliberação atende a solicitação dos servidores da área de fiscalização 

e direção (motorista) e se presta a estabelecer, no Plano de Cargos e Salários, uma Gratificação 

em razão do elevado risco que estas categorias de profissionais estão diariamente submetidas. 

 

A criação da GCV (Gratificação de Condução de Veículos) é ato meramente 

volitivo da Diretoria do CRF/SC que viu no presente caso uma situação de fragilidade destes 

servidores em relação aos demais. 

 

Registra-se que no Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul já existe 

esse tipo de retribuição pecuniária em razão do risco mais elevado que determinadas categorias 

sofrem, como por exemplo a Gratificação de Atividade Externa, no valor de R$ 800,00* 

(oitocentos reais) devida apenas aos profissionais que realizam atividade em campo.  

 

Como pode ser observado nos documentos em anexo, embora com 

nomenclaturas diversas, todas as gratificações supracitadas têm por base o mesmo fundamento 

legal, a retribuição pecuniária por atividades que os gestores entendem possuir um risco extra. 

Nesse sentido, não há qualquer impedimento legal para sua criação e instituição pelo plenário 

do CRF/SC. 

 

Outra dúvida suscitada pelos nobres conselheiros, dizia respeito a reflexos 

trabalhistas e possível responsabilização dos membros do plenário pelo pagamento. 

 

Certamente a constituição, natureza jurídica e regime funcional dos servidores dos 

Conselhos de Fiscalização Profissional é tema altamente controverso e cheio de disparidades, 

assim, torna-se uma tarefa extremamente complexa para a Procuradoria Jurídica fazer qualquer 

afirmação que não possua contraponto, ou mesmo atestar que qualquer tipo de norma 

administrativa não possa ser objeto de questionamento futuro. 



 
 
 

 

Por outro lado, ainda que possam ocorrer questões jurídicas de ordem prática, é 

dever dos gestores (Diretores) do órgão manter o seu regular funcionamento, incluindo a gestão 

funcional dos servidores, remuneração e disciplinar as atividades. 

 

Dessa maneira é perfeitamente possível, atualmente, delinear que a instituição da 

Gratificação prevista na Deliberação é possível de ser feita e que a referida Gratificação não se 

incorporará a remuneração dos servidores, conforme nova redação do § 2 do art. 468 da CLT, 

introduzida pela reforma trabalhista. 

 

Ainda pode ser afirmado por esta Procuradoria Jurídica que a responsabilidade 

dos conselheiros quanto a apor assinatura assentindo com a alteração da norma, não enseja 

responsabilidade solidária do membro do plenário, neste caso, visto que não se trata de ato 

administrativo ilegal.  

 

Tampouco existe responsabilidade trabalhista dos conselheiros, sequer da forma 

subsidiária, pois toda a obrigação recai sobre o órgão (CRF/SC) que legalmente faz parte do 

CFF e da União, ente solvente e responsável, nos termos da Lei, por todo e qualquer passivo 

trabalhista. 

 

Portanto, legalmente não há qualquer impedimento para a instituição e aprovação 

da presente deliberação que ora submeto a análise. 

 

Florianópolis, 01 de fevereiro de 2018. 

 

Sergio Gomes Simões Jr. 

Procurador do CRF/SC 


