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PORTARIA CRMV – MA 004/2016, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2016 
 
 

  
 

Dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários - PCCS dos 
trabalhadores do CRMV/MA. 

 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 
MARANHÂO – CRMV/MA no uso de suas atribuições regimentais contidas no Artigo 11, 
alínea “t” da Resolução CFMV nº 591, de 26 de Junho de 1992, publicada no D.O.U. 
em 27 de outubro de 1992, Seção 1, páginas 15086 a 15089.  
 
 
Considerando a necessidade de estabelecer uma politica de remuneração alinhada aos 
objetivos estratégicos do Sistema CFMV/CRMVs, com regras que proporcione decisões 
coerentes e fundamentadas;  
 
Considerando a necessidade de uma ferramenta de referência para a realização de 
Concurso público para provimento de vagas no quadro de pessoal do CRMV/MA; 
 
Considerando a deliberação preliminar na CCCXXVII Plenária Ordinária do CRMV/MA; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º - Publicar, na forma de Anexo, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários- PCCS dos 
trabalhadores do CRMV/MA.  
 
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
 

Med. Vet. João Batista da Silva Filho 
Presidente 

CRMV/MA 0879 
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ANEXO  da Portaria CRMV – MA 004/2016, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2016 
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1. APRESENTAÇÃO 
 
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão – CRMV/MA, Autarquia Federal de 
fiscalização do exercício profissional, instituída nos termos da Lei n°5.517/68, regulamentada pelo decreto 
64.704/69 e pela Resolução 591/92 do CFMV, através deste documento, estrutura seu Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários (PCCS), visando à instrumentalização da gestão de pessoas, e como objetivo de atrair, 
reter, aprimorar e valorizar talentos profissionais de acordo com as competências necessárias de cada 
cargo. 
O PCCS caracteriza-se como um instrumento de organização e normatização das relações de trabalho 
entre o CRMV/MA e seus funcionários, além de contribuir para a política de gestão de pessoas. 
 

2. JUSTIFICATIVA 
 
Um PCCS constitui-se como instrumento relevante de gestão e deve contemplar princípios fundamentais 
como flexibilidade, mobilidade funcional e motivação profissional, que promovam estímulo ao 
desenvolvimento pessoal e profissional, e deve propiciar oportunidades de progressão funcional horizontal, 
atendendo a níveis de proficiência técnica requeridos pela organização. Além disso, o PCCS é uma 
ferramenta que serve tanto à organização quanto aos empregados, pois direciona as ações de gestão de 
pessoas e garante o conhecimento dos requisitos necessários para o exercício dos cargos, 
consubstanciado nas competências que farão parte integrante do processo estruturado de avaliação de 
desempenho. Assim, o PCCS associado à avaliação periódica de desempenho contribuirá 
significativamente para a orientação do desenvolvimento profissional. O empregado é beneficiado na 
medida em que passa a ter clareza das perspectivas de crescimento, progressão profissional e pessoal, 
enquanto a organização melhora seu processo de captação e retenção de talentos, consolidando práticas 
de gestão voltadas para a excelência organizacional. 
O PCCS deve ser dinâmico, atualizado, adequado financeiramente ao mercado de trabalho congênere, afim 
de cumprir sua finalidade de atrair e manter as pessoas, bem 
como, de garantir a melhoria contínua da organização com base no desenvolvimento profissional dos seus 
empregados. 
 

3. OBJETIVOS 
 
São objetivos do PCCS: 
 

a) Revisar e consolidar os normativos de pessoal referentes a cargos, carreiras e salários; 
 

b) Redimensionar e revisar a estrutura e nomenclatura dos cargos, traçando e definindo suas 
atribuições, deveres, responsabilidades e especificações, tornando mais claro o papel a ser 
desempenhado pelos empregados; 

 
 

c) Estabelecer uma política de remuneração alinhada aos objetivos estratégicos da organização, com 
regras que proporcionem decisões coerentes e fundamentadas; 

 
d) Oferecer oportunidade de remuneração capaz de concorrer com os padrões de mercado de 

trabalho congênere, retendo e atraindo pessoas; 
 
 

e) Estimular o desenvolvimento de competências e o crescimento profissional por meio de uma cultura 
de valorização do desempenho, orientando a capacitação e o desenvolvimento continuado das 
pessoas; 
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f) Efetivar um processo contínuo de avaliação de desempenho visando à progressão funcional; 
 

g) Estabelecer mecanismos de revisão e atualização periódica do PCCS. 
 
 

4. DEFINIÇÕES 
 
Para os fins deste PCCS são utilizadas as seguintes definições: 
 

4.1. Análise de Cargo – É o estudo que se faz para obter informações sobre as tarefas ou atribuições 
de um cargo. 

 
4.2. Atribuições – É um conjunto de ações ou atividades de responsabilidade do empregado, 

determinadas de acordo com seu cargo. 
 

4.3. Avaliação de Desempenho – É a verificação formal e sistemática, periódica e objetiva dos 
resultados alcançados comparados com os padrões de desempenho estabelecidos. 

 
4.4. Cargo - É um conjunto de funções compostas de atividades ou tarefas exigidas dos ocupantes, 

semelhantes quanto à natureza, agrupadas sob o mesmo título. 
 

4.5. Cargo de Carreira – É o cargo cujo provimento decorre da aprovação prévia em concurso 
público. 

 
4.6. Cargos de Livre Provimento – São os cargos designados para assessoria, coordenação e 

direção, com preenchimento previsto por admissão de forma comissionada ou pelos 
empregados detentores de cargo de carreira. 

 
4.7. Cargo em extinção - É o que se encontra em processo de supressão na estrutura de cargos do 

CRMV/MA. 
 

4.8. Carreira – É o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados segundo sua natureza e 
complexidade, estruturado sem padrões. 

 
4.9. Descrição de cargos – É o processo que consiste em enumerar as tarefas ou atribuições que 

compõem um cargo e que o torna distinto de todos os outros cargos existentes na organização. 
 

4.10. Enquadramento na tabela salarial – É o posicionamento do empregado ocupante de cargo de 
carreira na tabela salarial, considerando a correlação direta com seu tempo de serviço no 
CRMV/MA, bem como, sua remuneração atual, nível e tempo de serviço. 

 
4.11. Estágio Probatório – É o período em que o empregado contratado, após a aprovação prévia 

em concurso público, executa um plano de trabalho conforme atribuições de seu cargo. 
 

4.12. Função – É o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades relacionadas ao cargo 
ocupado pelo empregado. 

 
4.13. Função de Confiança – É a função exercida por empregado ocupante de cargo de carreira 

efetivo, designado para funções de assessoria, chefia e direção, de livre nomeação/exoneração 
pelo Presidente. 

 
4.14. Nível – É o espaço na tabela salarial que ocupará para fins de progressão salarial e evolução 

segundo sua faixa de inserção. 
 

4.15. Ocupação - É a classe específica de tarefas de um conjunto de funções pertencentes a um 
cargo, não necessariamente exercida de maneira sistemática e reiterada. 
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4.16. Faixa – É o agrupamento dos degraus que correspondem a uma determinada escala salarial 
de acordo com o cargo ocupado. 

 
4.17. Promoção – É a passagem de um empregado de um padrão para outro, dentro do mesmo 

cargo, como forma de recompensar desempenho especial ou aqueles que se destacam da 
média, identificados por processo de avaliação de desempenho. 

 
4.18. Remuneração – Representa o somatório do salário base e das vantagens adquiridas no 

percurso da carreira. 
 

4.19. Salário Base – Corresponde ao salário de enquadramento na tabela salarial. 
 

4.20. Tabela Salarial – É o conjunto de valores dos salários base dos cargos e funções ordenados 
em padrões. 

 
4.21. Gratificação por titulação – É o valor, de natureza salarial, correspondente ao acréscimo na 

remuneração, decorrente da conclusão de curso de graduação, especialização, mestrado e 
doutorado. 

 
5. METODOLOGIA APLICADA 

 
Para a  elaboração do PCCS foi realizada uma análise da aplicabilidade do modelo de PCCS de outros 
Regionais e avaliado a possibilidade de implantação mediante a questão orçamentária e normatização 
jurídica para sua execução.  
 

5.1. Análise Comparativa 
 
A análise comparativa foi realizada com base no estudo de outros modelos de Planos de Cargos, Carreiras 
e Salários, utilizados em outras instituições, verificando-se a tendência de utilização de cargos amplos e da 
valorização da capacitação e melhoria contínua do desempenho profissional e a definição no próprio 
documento do PCCS das diretrizes para a progressão funcional e avaliação de desempenho. 
 

5.2. Análise Crítica 
 
Da análise dos Salários atuais dos funcionários e sua estrutura de cargos existentes no CRMV/MA, e dos 
seus normativos complementares, resultou a identificação de problemas funcionais e de atribuições 
descritas abaixo: 
 

a) Falta de crescimento profissional; 
 

b) Falta de direcionamento das atribuições de cada cargo; 
 

c) Excesso de atribuições/atividades de cargos; 
 

d) Falta de processo de Avaliação de Desempenho; 
 

e) Ausência no processo de Progressão Funcional; e 
 

f) Ausência de Tabela salarial e falta de direcionamento para evolução na carreira. 
 

5.3. Pesquisa salarial  –  Cenários  
 
Paralelamente, foram tomadas medidas para construir a tabela salarial para os cargos do PCCS, em função 
da realidade atual do mercado de trabalho, da capacidade econômica do CRMV/MA, e em vistas da 
otimização das rotinas e do ganho de eficiência no âmbito da Autarquia. 
 

6. ARCABOUÇO CONCEITUAL DO PCCS 
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A partir das reuniões realizadas pelo grupo de trabalho para elaboração do PCCS CRMV/MA/2015, chegou-
se à definição de uma estrutura conceitual para o PCCS com cinco diretrizes fundamentais e oito premissas 
técnicas básicas para o seu desenvolvimento. 
 
 
     6.1.Diretrizes fundamentais 
 

6.1.1. Eficiência para melhoria das condições de trabalho – A eficiência administrativa é requisito 
indispensável para que a entidade possa realizar suas finalidades institucionais com o mínimo 
de dispêndio, evitando contratações desnecessárias; Compreensão de que a ineficiência e o 
inchaço do quadro de funcionários são empecilhos para a melhoria dos salários e das 
condições de trabalho; 

 
6.1.2. Valorização das pessoas - o desempenho da organização está relacionado com a capacitação, 

motivação e bem-estar da força de trabalho, bem como, com um ambiente propício à 
participação e ao desenvolvimento; 

6.1.3. Melhoria contínua – aprendizado por meio da percepção, reflexão, avaliação e 
compartilhamento de experiências que leva a um novo patamar de conhecimento 
organizacional para o CRMV/MA; 

 
6.1.4. Foco em resultado – o alcance de resultados organizacionais consistentes se dá pelo aumento 

de valor tangível e intangível (prestação de serviços de qualidade) de forma sustentada para 
todas as partes interessadas (alta gestão, empregados, profissionais, sociedade); e 

 
 

6.1.5. Visão sistêmica - entendimento das relações de interdependência entre as diversas unidades 
do CRMV/MA e o ambiente externo, bem como, o impacto na gestão e desenvolvimento das 
pessoas. 

 
6.2. Premissas técnicas 

 
 

6.2.1. Foco nas atribuições essenciais – os cargos são definidos por suas atribuições essenciais e 
não pelas atribuições peculiares de cada ocupação. Optou-se pela utilização da estrutura de 
cargos amplos, de modo a minimizar os impactos negativos. Desta forma, adotaram-se para 
este PCCS três cargos para ocupação exclusiva dos empregados de carreira, sendo: 

 
6.2.1.1. Cargo de nível fundamental – AUXILIAR, 

 
6.2.1.2. Cargo de nível médio - ASSISTENTE, e 

 
6.2.1.3. Cargo de nível superior – ANALISTA. 

 
6.2.2. Avaliação de Desempenho – o empregado será avaliado sistemática, periódica e objetivamente 

por seus resultados; 
6.2.3. Desenvolvimento de competências – com base na avaliação de desempenho, é possível 

estabelecer um programa de desenvolvimento de competências (conhecimentos, habilidades, 
atitudes) que levem ao crescimento profissional; 

 
6.2.4. Valorização do desempenho – o mérito avaliado objetivamente é a mola propulsora para o 

desenvolvimento na carreira.  
 

6.2.5. Remuneração atrativa – uma tabela salarial coerente com o mercado de trabalho atrai e 
mantém profissionais bem qualificados e com disposição para o desenvolvimento profissional; 
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6.2.6. Progressão funcional – cabe ao CRMV/MA estimular o desenvolvimento profissional e fazer 
com que os empregados possam evoluir suas carreiras, com o respectivo incremento 
remuneratório; 

 
6.2.7. Capacitação e desenvolvimento contínuo – o desenvolvimento organizacional está diretamente 

relacionado com a melhoria das competências de cada empregado; e 
 

6.2.8. Flexibilidade e mobilidade – a capacitação dos empregados e o foco no desempenho permitem 
o exercício das atribuições essenciais dos cargos sem restrições de lotação e sem gerar 
desvios de função. 

 
7. ESTRUTURA E DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

 
7.1. Cargos de Carreira 

 
Ficam estabelecidos três cargos de carreira, sendo: 
 

7.1.1. Assistente - cargo de nível médio/técnico; e 
 

7.1.2. Analista - cargo de nível superior. 
 
Os cargos foram delineados sob a abordagem do cargo amplo e contemplam, de forma genérica, as 
atividades desenvolvidas pelos cargos hoje existentes, observando-se, rigorosamente, o nível de formação 
exigido e suas atribuições essenciais. Vale frisar que não houve transformação de cargo, e, portanto, não 
ocorreu infringência do preceito constitucional sobre concurso público. Esta abordagem segue uma 
tendência que propicia à organização maior, sinergia com a utilização flexível das competências e 
habilidades dos empregados, agilizando os processos de trabalho e enriquecendo seus resultados. Para o 
empregado, enseja mais oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, tornando-se um fator 
motivacional no trabalho. A opção pelos cargos amplos deu-se principalmente pela flexibilidade e 
mobilidade na alocação dos empregados para o desenvolvimento das atividades laborais. As atividades e 
os serviços de competência do CRMV-MA são respaldados em conhecimentos e experiências de diferentes 
profissões, sendo necessária, então, uma profunda ação interdisciplinar, de modo que se possa executá-
los com eficiência e eficácia. Em razão disso, a definição de ocupações para os cargos visa orientar a 
atuação dessas profissões no âmbito do CRMV-MA. 
 
 

7.1.3. Auxiliar de serviços gerais - Cargo de carreira em extinção 
 
Cargo de nível fundamental em extinção. Este cargo não abrirá vagas para novas contratações via concurso 
público após o desligamento, por qualquer motivo, dos empregados que nele forem enquadrados na 
implantação do PCCS. É um cargo em extinção, pois não existirá mais após o término da carreira desse 
empregado, uma vez que as atividades inerentes estão em processo de terceirização. 
 
 

7.2. Da Admissão 
 
A admissão de empregados ao quadro do CRMV/MA será precedida de Concurso Público conforme previsto 
no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, obedecendo 
aos princípios Constitucionais. Os requisitos de admissão compreendem o grau de instrução, conhecimento 
técnico, proficiência e experiência que serão exigidos do empregado do CRMV/MA nos cargos, conforme 
previsto na legislação, dentre outros: 
 
 
 
 
 

TABELA DE CARGOS E OCUPAÇÕES 
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CARGO OCUPAÇÃO REQUISITO 

AUXILIAR DE SERVIÇO 
GERAIS 
(em extinção) 

 Ensino Fundamental 
Não haverá vagas após o 
desligamento 
do atual ocupante. 

 
 
 
 
ASSISTENTE 

Administrativo Ensino Médio Completo, CNH 
de categoria B, e 
disponibilidade para viagens. 

Técnico em Tecnologia 
da Informação 

Ensino Médio Completo, 
Experiência comprovada na 
área e disponibilidade para 
viagens 

Fiscal Ensino Médio Completo, CNH 
de categorias A e B, e 
disponibilidade para viagens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISTA 

advogado Curso Superior Completo em 
Direito e registro na OAB/MA 
e disponibilidade para 
viagens. 

comunicação social Curso Superior Completo em 
Comunicação Social, 
experiência comprovada de 3 
anos e disponibilidade para 
viagens 

contador Curso Superior Completo em 
Ciências Contábeis e registro 
na entidade de classe 
(CRC/MA) e disponibilidade 
para viagens. 

médico veterinário 
 

Curso Superior Completo em 
Medicina Veterinária, registro 
no CRMV-MA, disponibilidade 
para viagens, 
 e 03 (três) anos de 
experiência comprovada. 

Administrador  Curso Superior Completo em 
Administração, com registro 
na respectiva entidade de 
classe, e disponibilidade para 
viagens. 
 

 
7.3. Cargos de Livre Provimento 

 
7.3.1. Entende-se por cargo de livre provimento o conjunto de atribuições e responsabilidades cujo 

desempenho depende da confiança para o exercício de atividades típicas de assessor, 
coordenador e pregoeiro. 

 
7.3.2. A admissão para cargo de comissionado e a nomeação para função de confiança ocorrem por 

meio de portaria do presidente ou a quem este delegar. 
 

7.3.3. As contratações para cargos de livre provimento dependerão das necessidades e 
disponibilidades de recursos financeiros/orçamentários do CRMV/MA. 

 
7.4. Dos Cargos em Comissão 
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Ficam instituídos, em nível de apoio e assessoramento imediato à diretoria do CRMV/MA, os seguintes 
cargos em comissão: 
 

a) Assessor(a) Jurídico(a); 
 

b) Assessor(a) Comunicação; 
 

c) Assessor(a) Contábil; 
 

d) Assessor(a) Administrativo(a); 
 

7.4.1. O provimento dos cargos comissionados é prerrogativa do presidente da Autarquia, e será 
formalizado mediante edição de Resolução para criação do cargo, devidamente homologada 
pelo plenário do CRMV/MA. 

 
7.4.2. A remuneração pelo exercício destes cargos será aprovada em plenário.  

 
7.4.3. Quando for nomeado para cargo comissionado funcionário do quadro efetivo do CRMV-MA, 

este poderá optar pela remuneração do cargo comissionado ou a de seu cargo efetivo acrescido 
de 30% (trinta por cento) do seu salário base, incorporação esta que não terá efeito 
incorporativo. 

 
7.4.4. Os ocupantes de cargo em comissão não são sujeitos às regras concernentes à jornada de 

trabalho, observando-se os termos do art.62 da CLT. 
 

7.5. Das funções de confiança e sua Remuneração 
 
São funções de confiança no CRMV/MA: 
 

a) Coordenador de Departamento/Gabinete (Coordenador 1); 
 

b) Pregoeiro; 
 

c) Coordenador Executivo (Coordenador 2); 
 
7.5.1 O empregado designado para a função de confiança de Coordenador de Departamento/Gabinete 

(Coordenador 1) fará jus à gratificação de função correspondente a 10% (dez por cento) sobre o 
salário base do primeiro nível da carreira de analista, independentemente do seu cargo de origem; 

 
O empregado designado para a função de confiança de Pregoeiro fará jus à gratificação de função 
correspondente a 10% (dez por cento) sobre o salário base do primeiro nível da carreira de analista, 
independentemente do seu cargo de origem; 
 
O empregado designado para a função de confiança de Coordenador Executivo (Coordenador 2) fará jus à 
gratificação de função correspondente a 10% (dez por cento) sobre o salário base do primeiro nível da 
carreira de analista, independentemente do seu cargo de origem; 
 
É permitido o exercício das funções de Coordenador Executivo (Coordenador 2) por empregados titulares 
de cargo em comissão, hipótese em que a remuneração adicional correspondente será aprovada em 
plenário, observando-se o ponto 7.3.3. 
 
É permitida a cumulação de funções de confiança, hipótese na qual o empregado perceberá o valor da 
maior delas e a(s) outra(s) por metade. 
 
Os ocupantes de função de confiança são sujeitos às regras concernentes à jornada de trabalho definidas 
na CLT, ressalvados da sujeição aqueles ingressos para ocupar cargo em comissão. 
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O pagamento destas gratificações serão destacados nos contra cheques dos funcionários, de forma 
específica, não sendo incorporado ao salário nominal em prazo inferior ao estabelecido na súmula n° 372 
– TST. 
 
Ao final de cada gestão administrativa caberá a diretoria empossada manter ou efetuar novas nomeações 
para as respectivas funções. 
 

7.6. Da Incorporação 
 
A permanência na função de confiança por período de 10 (dez) anos ininterruptos confere ao empregado 
de carreira o direito de incorporar à sua remuneração o valor 
relativo à função de confiança. 
 
 

7.7. Da Substituição 
 
A substituição temporária do titular de função gratificada ocorrerá no caso de afastamento por período igual 
ou superior a 10 (dez) dias consecutivos, mediante designação por portaria. No caso de substituição, o 
substituto perceberá o seu salário/remuneração acrescido da gratificação de função correspondente. Sendo 
o substituto também ocupante de função gratificada, este exercerá a função do substituído cumulativamente 
e perceberá a maior das gratificações e a(s) outra(s) por metade. 
 
Quando a substituição se der por ocasião de férias do titular de função gratificada, o substituído também 
perceberá o valor da remuneração do período. 
 

7.8. Da Dispensa, Demissão e da Necessidade de Processo Administrativo 
 
A dispensa de empregado ocupante do cargo de carreira ou a demissão de empregado contratado para o 
exercício de cargo em comissão será formalizada mediante portaria. 
 
O empregado ocupante do Cargo de Carreira dispensado do exercício de função de confiança voltará a 
exercer as atividades do cargo efetivo, passando a receber somente o salário fixado para este. 
 
O empregado contratado, dispensado do exercício de cargo comissionado, estará automaticamente 
desligado do CRMV-MA, desde que na mesma data não haja recondução a outro cargo. 
 
A pena de demissão e as demais penas disciplinares somente poderão ser aplicadas mediante prévio 
processo administrativo disciplinar, ressalvadas as penalidades de advertência e suspensão de até 10 (dez) 
dias, assegurado em qualquer caso o direito a recurso. 
 

8. ESTRUTURA DAS CARREIRAS 
 
As carreiras compreendem os cargos correspondentes às atividades permanentes do CRMV-MA e, em sua 
estruturação adotaram-se dois grupamentos: um de nível médio/técnico, subdividido em A, B e C e um de 
nível superior completo. 
 
A carreira de nível fundamental é um grupamento à parte, em razão de abranger atividades administrativas 
de baixa complexidade e/ou passíveis de terceirização, de um cargo já criado em extinção. 
 

8.1. Carreira de Nível Fundamental (Auxiliar) 
 
Abrange as atividades auxiliares da estrutura administrativa do CRMV-MA, dentre elas: motorista, copeiro, 
porteiro, marceneiro, eletricista, e outras. 

8.2. Carreira de Nível Médio (Assistente) 
 
Abrange as atividades de suporte técnico-administrativo e serviços afetos às áreas de competência do 
CRMV-MA. 
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8.2.1. Ocupação Assistente Administrativo. 

 
8.2.2. Ocupação Assistente Fiscal. 

 
8.2.3. Ocupação Técnico em Tecnologia da Informação. 

 
8.2.4. Respeitado o exercício prioritário das tarefas inerentes às suas ocupações, são atribuições Comuns 
aos Assistentes: 
 
a) Realizar todas as atividades administrativas necessárias ao atendimento das 
finalidades institucionais do CRMV-MA; 
 
b) Integrar órgãos especializados, setores e departamentos, conforme a necessidade do serviço, e com 
prioridade nas áreas correspondentes às suas ocupações; 
 
c) Prestar assistência aos Diretores e Conselheiros, inclusive em matéria de planejamento e controle 
administrativo; 
 
d) Executar trabalhos relacionados com a administração em geral e com a aplicação das Leis e atos 
normativos que regem a Medicina Veterinária e a Zootecnia; 
 
e) Prestar informações às pessoas físicas e jurídicas empresárias, aos estudantes, profissionais e ao 
público em geral; 
 
f) Elaborar relatórios, mapas e quadros demonstrativos dos trabalhos administrativos desenvolvidos; 
 
g) Participar de comissões, processos, inquéritos e quaisquer expedientes administrativos inerentes à 
administração pública; 
 

8.3. Carreira de Nível Superior (Analista) 
 
Abrange, além das atividades de suporte técnico-administrativo, trabalhos técnico-científicos de concepção, 
adaptação, implementação e avaliação das atividades e serviços afetos às áreas de competência do CRMV-
MA. 
 

9. ESTRUTURA SALARIAL 
 
Os objetivos da estrutura salarial são: 
 

a) Compor um esquema de remuneração, distribuído em padrões em cada cargo, capaz de reter e 
atrair pessoal qualificado e estimulado para as diversas posições do CRMV-MA, além de oferecer 
ao empregado as perspectivas de progressão em consonância com a sua capacidade e habilidade; 

 
b) Evitar, internamente, disfunções organizacionais advindas de desequilíbrios e desigualdades 

salariais; 
 

c) Concorrem os diversos segmentos do mercado de trabalho nas áreas inerentes à sua atuação, de 
forma a absorver os melhores profissionais disponíveis. Os objetivos acima fixados exigem a 
compatibilização da estrutura salarial com a de cargos, pois os mesmos são interdependentes e 
indissociáveis, visto que determinam a progressão do empregado dentro do CRMV-MA. O valor 
máximo do salário base dos empregados do CRMV-MA será o valor correspondente ao último 
padrão da tabela salarial (teto remuneratório). 

 
9.1. Divisão da Estrutura Salarial 

 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO MARANHÃO 

CRMV – MA 

__________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Rua Astolfo Marques, nº 57 – Apeadouro –CEP. 65.036-070 – São Luis – MA – Fone: (98)3304-9811 –Fax: (98) 

3304-9812 - e-mail: secretaria@crmvma.org 

Na designação de cargo amplo, quando considerado do padrão inicial até o padrão final, é contemplada a 
possibilidade de desenvolvimento do empregado em progressões horizontais. 
 
A tabela salarial final foi montada compreendendo os seguintes cargos e suas respectivas amplitudes de 
padrões: 
 
Carreiras de nível fundamental, médio e superior: 
 
a) Auxiliar de serviços gerais: padrão14 a 30; 
 
b) Assistente: 
Nível A padrão 01 a 30; 
Nível B padrão 15 a 30. 
 
c) Analista: padrão 01 a 30; 
 

9.2. Tabela de Fixação dos Valores Salariais 
 
A Tabela Salarial está estruturada em um percentual de 2,5% (dois e meio por cento), do menor até o maior 
valor, conforme demonstrado a seguir no item 13. 
A cada 2 (dois) anos, no máximo, o Departamento de Gestão de Pessoas deverá propor e conduzir pesquisa 
salarial com o objetivo de manter os salários do CRMV-MA coerentes às práticas do mercado de trabalho 
congêneres. 
Constatadas diferenças dos salários dos cargos do CRMV-MA em relação ao resultado da pesquisa, o 
Departamento de Gestão de Pessoas fará proposta ao Presidente para revisão e atualização da tabela 
salarial. 
A revisão da tabela salarial ficará a cargo do Presidente e condicionada à dotação orçamentária. 
 
 

10. TRANSIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL PARA O PCCS 
 
A implantação do PCCS não acarretará alterações nos padrões de vencimentos, mas mudará a 
nomenclatura dos cargos e as atribuições dos empregados. 
A transição da situação atual para a nova tabela se dará mediante o enquadramento salarial e a respectiva 
alteração formalizada no contrato de trabalho. Os contratos de trabalho dos empregados regidos pelo PCCS 
terão carga horária de 08 (oito) horas diárias, de segunda a sexta-feira. Haverá exceção, apenas e tão 
somente, nos seguintes casos: 
 
a) empregado enquadrado no cargo Analista – Ocupação Advogado, que terá carga horária de 04 (quatro) 
horas diárias; 
 
b) empregado que atualmente cumpre carga horária de 6 (seis) horas e que optar por 
permanecer na situação atual, sendo enquadrado em cargo em extinção; e 
 
c) empregado enquadrado no cargo de Assistente Fiscal, que terá jornada de trabalho de 40 (quarenta 
horas semanais), de segunda a sexta, quando estiver exercendo trabalho externo fora da região 
metropolitana de São Luís. 
 
Todos os empregados deverão se manifestar, formalmente, quanto à adesão ao PCCS, decidido em reunião 
anteriormente marcada. 
 
10.1. Enquadramento 
 
Enquadramento é a alocação do empregado ocupante de cargo de carreira na nova tabela salarial, 
considerando a correlação direta com sua remuneração atual, nível e tempo de serviço. Para o 
enquadramento será considerada a remuneração vigente, nela a incorporação de auxílio alimentação. Ao 
fim do processo de enquadramento, essas vantagens serão extintas. 
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10.2. Regras de Enquadramento 
 
Os funcionários em regime salarial que não optarem pela tabela salarial deverão permanecer com os 
mesmos vencimentos sem poder realizar progressão e o seu reajuste salarial deve ser ordenado pela 
votação em plenária e submetido a presidência em consonância com o orçamento disposto para o ano 
vigente. 
 
10.3. Escalonamento Remuneratório 
 
Tendo em vista que o exercício de 2015 já ocorreu o reajuste salarial de acordo com INPC do período, 
assim os salários das tabelas já estão em consonância com os salários atuais. Os demais benefícios de 
direito no PCCS serão incorporados no mês subsequente a sua implantação e de acordo com as 
documentações comprobatórias e incorporados no salario subsequente. 
 
10.4. Cargos em Extinção 
 
10.4.1. Cargo de Carreira – Auxiliar de Serviços Gerais (Padrão 14 a 30) 
 
Em extinção, por não haver mais interesse do CRMV-MA em contratar novos empregados para essas 
atividades. Os empregados enquadrados neste cargo, ao terem seus contratos de trabalho encerrados, não 
serão substituídos mediante concurso público.  
 
10.4.2. Cargo de Carreira – Assistente Nível B (Padrão 15 ao 30) 
 
Mantida a denominação do cargo e da ocupação. Os empregados que atualmente ocupam esse cargo nível 
B, ingressos mediante exigência de nível médio completo, será extinto devido ao valor do salário não 
comportar mais a função exercida pelo ocupante e estar em desarmonia com a função anteriormente 
exercida. 
 
10.4.3. Cargo de Carreira – Supervisor(a)  Administrativo(a) restruturados por meio da  Resolução CRMV-
MA nº 002 de 25 de maio de 2015. 
 
Será extinto devido à reformulação do quadro de empregados  do CRMV-MA, com a criação do Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários (PCCS); devido  ao  valor  do  salário  não  comportar  mais  a  função  exercida   
e pela demissão da única  funcionária ocupante do cargo. 
 
10.4.4 Cargos de Carreira – Coordenador(a) Financeiro(a) reestruturados por meio Resolução CRMV-MA 
nº 002 de 25 de maio de 2015. 
 
Será extinto devido à reformulação do quadro de empregados do CRMV-MA, com a criação do Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários (PCCS); devido ao valor do salário não comportar mais a função exercida e 
pela demissão da única funcionária ocupante do cargo. 
 

11. DAS GRATIFICAÇÕES 
 
11.1. Serão gratificadas as seguintes Funções de Confiança, remuneradas nos termos do item 7.4.1 do 
PCCS. 
 
a) Coordenador de Departamento (Coordenador 1); 
b) Coordenador Executivo (Coordenador 2); 
c) Pregoeiro; 
11.2. Serão concedidas, ainda, as seguintes gratificações: 
 
a) Gratificação de Nível Superior (GNS); 
b) Gratificação Especial (GES); 
c) Gratificação de Fiscalização (GRAFIS); 
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11.2.1. A Gratificação de Nível Superior (GNS) será devida aos funcionários ingressos 
para exercício de cargo de nível médio que possuírem graduação em curso de nível superior e 
apresentarem diploma ou certificado de conclusão de curso registrado por instituição credenciada no 
Ministério da Educação, cuja veracidade será atestada pelo Diretoria. A GNS corresponderá a 15% (quinze 
por cento) sobre o salário base do  primeiro nível A da carreira de assistente; 
 
11.2.2. A Gratificação Especial (GES) será devida aos funcionários ingressos para 
exercício de cargos de nível médio e superior. 
Para os funcionários ingressos para exercício de cargo de nível médio, a GES será devida aos que tiverem 
concluído curso de pós-graduação em área de titulação de interesse do CRMV-MA, avaliado em Plenária,  
e apresentar em diploma ou certificado de conclusão de curso registrado por instituição credencia da no 
Ministério da Educação, cuja veracidade será atestada pela Diretoria do CRMV-MA. A GES corresponderá 
a 10% (dez por cento) sobre o salário base do primeiro nível A da carreira de assistente e será percebida 
cumulativamente com a GNS. 
 
Para os funcionários ingressos para exercício de cargo de nível superior, a GES será devida aos que tiverem 
concluído curso de pós-graduação em área de titulação compatível com as suas atribuições e apresentarem 
diploma ou certificado de conclusão de curso registrado por instituição credenciada no Ministério da 
Educação, cuja veracidade será atestada pela Diretoria. A GES corresponderá a 10%, 15% e 20% (dez, 
quinze e vinte por cento), respectivamente, conforme se trate de especialização, mestrado ou doutorado, 
aferíveis cumulativamente, sobre o salário base do primeiro nível da carreira de analista.  
 
11.2.3. A Gratificação de Fiscalização (GRAFIS) será devida aos fiscais, no percentual 
de 5% (cinco por cento) sobre o salário base do primeiro nível A da carreira de assistente, quando completar 
06 (seis) dias ou mais de trabalho externo realizado fora da Região Metropolitana de São Luís. 
 
12. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
12.1. Não adesão - cargo em extinção 
 
O empregado que não aderir ao regramento deste PCCS e, consequentemente, não se enquadrar nas 
respectivas tabelas salariais, permanecerá com seu vencimento sem direito a progressão salarial e nenhum 
tipo de incorporação de gratificações advindas deste PCCS, ocupará cargo em extinção, haja vista que o 
PCCS vem para normatizar novas entradas em concurso público. Independente da adesão ou não ao plano 
ficam revogados os pagamentos de quaisquer gratificações, ressalvadas somente as estabelecidas em 
instrumentos de negociação coletiva. 
 
Independente da adesão ao PCCS, os processos de avaliação funcional serão instaurados ex officio pelo 
CRMV/MA anualmente. Serão atribuídas notas aos funcionários, que serão mantidas em seus assentos 
funcionais. 
 
12.2. Vigência 
 
O presente Plano de Cargos, Carreiras e Salários entra em vigor após aprovação e apreciação em plenário. 
 
São Luís, 25 de novembro de 2015.  
 

Méd. Vet. João Batista da Silva Filho 
CRMV-MA Nº 0879 

Presidente 
 
 

Méd. Vet. Daniel Soares Saraiva 
CRMV-MA Nº 0879 

Secretário Geral 
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13. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  

 
Tabela Nível Fundamental 

 

Internível 

2,50% 

Tabela Salarial – Cargos de Carreira 

 
 
 
 
 

NIVEL 
FUNDAMENTAL 

Auxiliar 

PD NÍVEL A (R$) NÍVEL B NÍVEL C 

1    

2    

3    

4    

5    

6 1.622,60   

7 1.663,16   

8 1.704,74   

9 1.747,36   

10 1.791,05   

11 1.835,82   

12 1.881,72   

13 1.928,76   

14 1.976,98   

15 2.026,40   

16 2.077,06   

17 2.128,99   

18 2.182,21   

19 2.236,77   

20 2.292,69   

21 2.350,00   

22 2.408,75   

23 2.468,97   

24 2.530,70   

25 2.593,96   

26 2.658,82   

27 2.725,29   

28 2.727,79   

29 2.795,98   

30 2.865,88   
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Tabela Nível Médio 
 
 

Internível 

2,50% 

Tabela Salarial – Cargos de Carreira 

  
 
 
 
 

NIVEL 
MÉDIO 

Assistente    

PD NÍVEL A (R$) NÍVEL B (R$) NÍVEL C 

1 1.608,90   

2 1.649,12   

3 1.690,35   

4 1.732,61   

5 1.775,92   

6 1.820,32   

7 1.865,83   

8 1.912,48   

9 1.960,28   

10 2.009,29   

11 2.059,52   

12 2.111,01 3.687,64  

13 2.163,79 3.874,32  

14 2.169,20 3.971,18  

15 2.223,43 4.070,46  

16 2.279,01 4.172,22  

17 2.335,99 4.276,53  

18 2.394,39 4.383,44  

19 2.454,25 4.493,03  

20 2.515,61 4.605,36  

21 2.578,50 4.720,50  

22 2.642,96 4.838,50  

23 2.709,03 4.959,46  

24 2.776,76 5.083,45  

25 2.846,18 5.210,53  

26 2.917,33 5.340,80  

27 2.990,26 5.474,32  

28 3.065,02 5.611,18  

29 3.141,65 5.751,46  

30 3.220,19 5.895,23  
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Tabela Nível Superior 
 

 

Internível 

2,50% 

Tabela Salarial – Cargos de Carreira 

  
 
 
 
 

 NÍVEL 
SUPERIOR 

Analista 
 

PD NÍVEL A NÍVEL B NÍVEL C 

1 R$ 2.550,48   

2 R$ 2.615,88   

3 R$ 2.682,95   

4 R$ 2.750,02   

5 R$ 2.818,77   

6 R$ 2.889,24   

7 R$ 2.961,47   

8 R$ 3.035,51   

9 R$ 3.111,40   

10 R$ 3.189,18   

11 R$ 3.268,91   

12 R$ 3.350,63   

13 R$ 3.434,40   

14 R$ 3.520,26   

15 R$ 3.608,27   

16 R$ 3.698,47   

17 R$ 3.790,93   

18 R$ 3.885,71   

19 R$ 3.982,85   

20 R$ 4.082,42   

21 R$ 4.184,48   

22 R$ 4.289,09   

23 R$ 4.396,32   

24 R$ 4.506,23   

25 R$ 4.618,88   

26 R$ 4.734,36   

27 R$ 4.852,72   

28 R$ 4.974,03   

29 R$ 5.098,38   

30 R$ 5.225,84   

 
 

 
 


