
 

PORTARIA Nº 83, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 
 

Dispõe sobre a criação de Funções Gratificadas de 
Confiança (FGC) de Secretário da Diretoria Executiva 
e de Supervisor de Folha de Pagamento e Recursos 
Humanos, respectivamente, no âmbito do CFMV e dá 
outras providências.  

 O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV -, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo inciso VI do artigo 7° da Resolução/CFMV n° 
856, de 30 de março de 2007;  

considerando o disposto nas Resoluções/CFMV nº 1203 e 1204, ambas de 25 de janeiro 
de 2018; 

 RESOLVE:  

 Art. 1º Criar 01 (uma) Função Gratificada de Confiança (FGC) de Secretário da Diretoria 
Executiva do CFMV. 

Parágrafo único. A FGC de que trata o caput deste artigo é restrita a ocupante de cargo 
efetivo de nível médio do quadro de pessoal do CFMV. REVOGADO 1 

 Art. 2º Criar 01 (uma) Função Gratificada de Confiança (FGC) de Supervisor de Folha de 
Pagamento e Recursos Humanos da Divisão Administrativa do Departamento de Administração do 
CFMV.  

Art. 2º Criar 01 (uma) Função Gratificada de Confiança (FGC) de Supervisor de Folha 
de Pagamento do Departamento de Administração do CFMV.” (NR) 2 

Parágrafo único. A FGC de que trata o caput deste artigo é restrita a ocupante de cargo 
efetivo de nível médio do quadro de pessoal do CFMV. REVOGADO 3 

Art. 3º As Funções Gratificadas de Confiança, de que tratam os artigos 1º e 2º, são restritas 
aos ocupantes de cargo efetivo de nível médio e/ou técnico do quadro de pessoal do CFMV. 

Art. 3º As Funções Gratificadas de Confiança, de que tratam os artigos 1 º e 2 º, são 
restritas aos ocupantes de cargo efetivo do quadro de pessoal do CFMV. (NR) 4 

Parágrafo único. As FGCs estão vinculadas e subordinadas as respectivas chefias de 
cada unidade do CFMV, nos termos dos artigos 1º e 2º. 

                                                 
1 O parágrafo único do art. 1º foi revogado pelo art. 1º da Portaria CFMV nº 63, de 21/06/2021, disponível no Portal CFMV, em: 
http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.63.pdf  
2 O caput do art. 2º está com nova redação dada pelo art. 1º da Portaria CFMV nº 65, de 24/06/2021, disponível no Portal CFMV, em: 
http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.65.pdf  
3 O parágrafo único do art. 2º foi revogado pelo art. 2º da Portaria CFMV nº 63, de 21/06/2021, disponível no Portal CFMV, em: 
http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.63.pdf 
4 O caput do art. 3º está com nova redação dada pelo art. 3º da Portaria CFMV nº 63, de 21/06/2021, disponível no Portal CFMV, em: 
http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.63.pdf 

http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.63.pdf
http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.65.pdf
http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.63.pdf
http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.63.pdf


 

Art. 4º O valor da remuneração para cada FGC será de R$ 400,00 (quatrocentos reais).  

Art. 4º O valor da remuneração para cada FGC será de:5 
 

 I – R$ 900,00 (novecentos reais) para a FGC de Secretário da Diretoria Executiva do 
CFMV; 
 II –R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) para a FGC de Supervisor de Folha de Pagamento 
e Recursos Humanos do Depad.” (NR) 

II - R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) para a FGC de Supervisor de Folha e Pagamento 
do Depad.” (NR) 6 

II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a FGC de Supervisor de Folha de Pagamento do 
Depad". (NR) 7 

Art. 5º O empregado efetivo designado para o exercício da FGC terá acrescido ao seu 
salário normal o valor da remuneração correspondente à função gratificada de que trata esta 
Portaria. 

Parágrafo único. O valor recebido a título de função gratificada não se incorpora ao 
salário normal do empregado e o direito ao seu recebimento cessa com o ato de dispensa da 
função.  

Art. 6º O empregado efetivo ocupante da FGC deverá trabalhar em regime de 
dedicação integral ao serviço. 

Parágrafo único. O empregado efetivo que tiver jornada de trabalho reduzida e for 
designado para o exercício da FGC de que trata esta Portaria terá, no ato formal de sua 
designação, a sua jornada majorada para 8 horas diárias, 40 horas semanais. 

Art. 7º A designação e a dispensa da função gratificada serão formalizadas mediante 
ato administrativo.  

Parágrafo único. A designação de substituto eventual da FGC será formalizada 
mediante ato administrativo. 

Art. 8º O empregado dispensado da função gratificada voltará a exercer somente as 
atribuições e responsabilidades de seu cargo, passando a perceber o seu salário normal.  

Art. 9º As atribuições da FGC de Secretário que trata o artigo 1º e seus incisos, sem 
prejuízo de outras que venham a ser fixadas ou que decorram das abaixo 
exemplificativamente enumeradas, são: 

                                                 
5 O art. 4º e os incisos I e II estão de acordo com o art. 1º da Portaria CFMV nº 49, de 28/05/2021, disponível no Portal CFMV, em: 
http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.49.pdf  
6 O inciso II do art. 4º está com nova redação dada pelo art. 2º da Portaria CFMV nº 65, de 24/06/2021, disponível no Portal CFMV, em: 
http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.65.pdf 
7 O inciso II do art. 4º está com nova redação dada pelo art. 1º da PORTARIA 7/2023 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 11/1/2023, 
disponível no Portal CFMV, em: http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2023.7.pdf  

http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.49.pdf
http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.65.pdf
http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2023.7.pdf


 

I -  apoio direto às atividades da Secretaria-Geral e da Tesouraria; 

II -  dar apoio administrativo e logístico ao Secretário-Geral e ao Tesoureiro, 
elaborando minutas, redigindo e expedindo correspondências e outros, recebendo, 
protocolando, selecionando, ordenando, encaminhando e arquivando os documentos em 
geral no âmbito da Diretoria Executiva, com o objetivo de atender suas necessidades; 

III -  analisar os expedientes, verificando a existência dos requisitos necessários para 
a apreciação da Diretoria Executiva, a fim de subsidiar o Secretário-Geral e o Tesoureiro nos 
despachos, decisões, encaminhamentos e tramitações; 

IV -  manter-se informado sobre as questões pertinentes ao CFMV, pesquisando e 
acompanhando a tramitação de processos e ações prioritárias de forma a suprir o Secretário-
Geral e o Tesoureiro das informações necessárias ao exercício de suas funções;  

V -  manter o Secretário-Geral e o Tesoureiro informados de todos os assuntos 
relevantes, acompanhando ações prioritárias das áreas, de forma a suprir as informações 
necessárias ao exercício de suas atribuições; 

VI -  manter os funcionários informados das ações e decisões da Secretaria-Geral e da 
Tesouraria, comunicando os interessados com o objetivo de dar ciência das decisões 
proferidas;   

VII -  atender ao público interno e externo, anotando recados e informações 
recebidas, prestando informações e orientações quanto a assuntos pertinentes ao Secretário-
Geral e ao Tesoureiro, a fim de fornecer e obter orientações, agendar/confirmar 
compromissos e etc.; 

VIII -  manter atualizado o arquivo com a documentação interna, organizando-o, a fim 
de facilitar o acesso às informações pertinentes à Secretaria-Geral e à Tesouraria;   

IX -  preparar e secretariar as reuniões e eventos da Secretaria-Geral e da Tesouraria, 
providenciando a logística, visando à realização da demanda; 

X -  documentar as reuniões e eventos em geral, redigindo relatórios e/ou atas com 
o objetivo de registrar os fatos ocorridos e decisões tomadas; 

XI -  secretariar ambos os diretores, organizando suas agendas, registrando e 
atualizando compromissos, viagens, cartões de embarques, relatórios de viagens e contatos 
de interesse da instituição com o objetivo de contribuir para o cumprimento de seus 
compromissos; 

XII -  elaborar o Calendário de Reuniões e a Agenda da Diretoria, para submeter a 
aprovação do Secretário-Geral, mantendo-os atualizados na intranet com o objetivo de 
divulgar os eventos e reuniões; 

 



 

XIII -  acompanhar e redigir atas e extratos de atas das Sessões Plenárias, Especial de 
Julgamento, Turmas e Câmara Nacional de Presidentes, sempre que demandado, com o 
objetivo de registrar os fatos ocorridos e decisões tomadas; 

XIV -  receber e controlar a entrega das declarações de bens e rendas dos Diretores e 
Conselheiros, nos termos da Lei n.º 8.730, de 10 de novembro de 1993.  

XV -  executar outras atividades compatíveis com as demandas da área a qual está 
subordinada ou da Diretoria Executiva do CFMV. 

Art. 10. As atribuições da FGC de Supervisor de Folha de Pagamento e Recursos Humanos, sem 
prejuízo de outras que venham a ser fixadas ou que decorram das abaixo exemplificativamente 
enumeradas, são: 

Art. 10. As atribuições de Supervisor de Folha de Pagamento do Depad, sem prejuízo 
de outras que venham a ser fixadas ou que decorram das abaixo enumeradas, são: 8 

I -  supervisionar as atividades de Admissão e Demissão de servidores (efetivos, 
cargos e comissão, estagiários), no CFMV; 

II -  controlar as alterações nas tabelas de descontos IRRF, INSS (Incidências de 
IRRF, INSS e Teto Constitucional e efetuar os ajustes; 

III -  supervisionar a elaboração da Folha de Pagamento (Adiantamento Salarial, 13º 
salário), dos funcionários do CFMV, seguindo as normas legais e procedimentos adotados pelo 
CFMV; 

IV -  controlar e supervisionar às atividades na emissão dos tributos, conforme 
legislação vigente, incluindo IRRF, PIS, INSS, FGTS; 

V -  supervisionar as atividades de obrigações acessórias (Emissão da CAGED, 
Elaboração da RAIS e da DIRF); 

VI -  supervisionar e/ou executar as atividades relacionadas aos processos de férias 
dos funcionários do CFMV (efetivos, cargos em comissão e estagiários), acompanhando os 
controles e procedimentos específicos; 

   VI – supervisionar as atividades relacionadas aos processos de férias dos funcionários 
do CFMV (efetivos, cargos em comissão e estagiários), acompanhando os controles e 
procedimentos específicos; 9 

VII -  supervisionar as atividades de atualizações dos dados cadastrais dos servidores 
da Autarquia (Sistemas da Folha de Pagamento, Pastas Funcionais e outros); 

                                                 
8 O caput do art. 10 está com nova redação dada pelo art. 3º da Portaria CFMV nº 65, de 24/06/2021, disponível no Portal CFMV, em: 
http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.65.pdf 
9 O inciso VI do art. 10 está com nova redação dada pelo art. 3º da Portaria CFMV nº 65, de 24/06/2021, disponível no Portal CFMV, 
em: http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.65.pdf 

http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.65.pdf
http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.65.pdf


 

  VII – supervisionar as atividades de atualizações dos dados cadastrais dos servidores 
da Autarquia;10 

VIII -  monitorar as atividades de controle do ponto, análise dos atestados médicos; 
REVOGADO 11 

IX -  controlar as atividades de admissão, controle e manutenção de estagiários na 
Autarquia, adotando e acompanhando os controles conforme a legislação específica; REVOGADO  

X -  verificar as atividades relacionadas aos Benefícios da FOPAG (Acordo Coletivo e PCCS); 
REVOGADO 

XI -  Supervisionar a Gestão dos Contratos relacionados Assistência do Planos de Saúde e 
Plano Odontológico (Anual), renovação ou contratação de empresa nova; REVOGADO 

XII -  supervisionar as Inclusões e Exclusões de beneficiários nos Planos de Saúde e 
Odontológico com os documentos comprobatório do servidor; REVOGADO 

XIII -  supervisionar os Processos relativo a aquisição e distribuição de vales transporte, 
dentre outros que vierem a ser adotados, com os documentos comprobatórios do colaborador; 
REVOGADO 

XIV -  supervisionar e ou/executar as portarias de nomeações, substituições e demais 
alterações de remuneração ou função; REVOGADO 

XV -  supervisionar e ou/executar os processos de débitos dos servidores; 

   XV – supervisionar os processos de débitos dos servidores;  (NR) 12 

XVI -  executar outras atividades compatíveis com as demandas da área a qual está 
subordinada ou da Diretoria Executiva do CFMV.  

Art. 11. Cumpra-se dando ciência ao Departamento de Administração para 
disponibilização na Intranet, no Boletim Informativo interno e no Portal do CFMV na rede 
mundial de computadores. 

Art. 12. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Francisco Cavalcanti de Almeida 

Presidente do CFMV 
CRMV-SP nº 1012 

                                                 
10 O inciso VII do art. 10 está com nova redação dada pelo art. 3º da Portaria CFMV nº 65, de 24/06/2021, disponível no Portal CFMV, 
em: http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.65.pdf 
11 Os inciso VIII, IX,IX, XI, XII, XIII e XIV foram do art. 10 foram revogados pelo art.  4º da Portaria CFMV nº 65, de 24/06/2021, disponível 
no Portal CFMV, em: http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.65.pdf 
12 O inciso XV do art. 10 está com nova redação dada pelo art. 3º da Portaria CFMV nº 65, de 24/06/2021, disponível no Portal CFMV, 
em: http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.65.pdf 
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