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DECISÃO Nº 06, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

Dispõe sobre a alteração, revogação e retificação da 

Resolução nº 01, de 12 de junho de 2015 – Plano de 

Cargos, Carreira e Salários do Quadro de Pessoal do 

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do 

Sul –CRO/MS e seus anexos, e dá outras providencias. 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pela Lei nº 

4.324/64, regulamentada pelo Decreto nº 68.704/71, respeitando as normas do Conselho 

Federal de Odontologia e seu Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de harmonizar as condutas relativas ao gerenciamento 

de pessoal do CRO/MS, adequando à estrutura e atender as demandas do CRO/MS;  

 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais a que se subordina a Administração 

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

 

CONSIDERANDO que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia 

não recebem subvenção ou transferência à conta do Orçamento da União; 

 

CONSIDERANDO que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia 

são dotados de recursos próprios e exercem suas atividades com autonomia financeira e 

administrativa; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Consolidação da Leis do Trabalho, com alterações 

posteriores, uma vez da declaração pelo STF da constitucionalidade da contratação de 

pessoal sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) em Conselhos 

Profissionais; 

http://www.croms.org.br/


 
 
 
 
 

RUA DESEMBARGADOR LEÃO NETO DO CARMO, 1812 – B. JD VERANEIO – PQ. DOS PODERES 

CEP 79037-100 – CAMPO GRANDE-MS TEL/FAX: (67) 3321-0149 

Site: www.croms.org.br/e-mail: croms@croms.org.br 

CONSIDERANDO o disposto na Súmula n. 51, do Superior Tribunal do Trabalho, 

resguardado o direito adquirido e o ato jurídico perfeito; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar n. 95, de 26 de fevereiro de 1998, 

com alterações posteriores, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 

consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição 

Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos, para fins de 

analogia; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n. 9.191, de 01 de novembro de 2017, que 

estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e 

encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da República pelos 

Ministros de Estado, também para fins de analogia; 

 

CONSIDERANDO que Decisão é o ato do qual a Assembleia Geral, o Plenário ou a 

Diretoria decide sobre qualquer matéria de ordem administrativa ou sobre qualquer 

interpretação regulamentar, conforme disposto no art. 89, § 2° do Regimento Interno do 

CRO/MS, aprovado pela Resolução CRO/MS n. 001, de 20 de dezembro de 2004; 

 

CONSIDERANDO que o Plenário delibera por maioria de votos, cabendo ao Presidente 

o voto de qualidade, insculpido no art. 37 e 38 do Regimento Interno do CRO/MS; 

 

CONSIDERANDO que é competência da Diretoria, decidir como órgão superior, os 

assuntos referentes as relações com os servidores do CRO/MS, nos termos do artigo 55, 

I, do Regimento Interno do CRO/MS;  

 

DECISÃO da Plenária Extraordinária – Ata nº 799, realizada em 21 de dezembro de 2022. 

 

DECIDE 

 

Art. 1º - Fica revogado o artigo 28-A e parágrafo único do artigo 28-B, do Capítulo IX – 

Do Auxílio Alimentação e do Auxílio Combustível, altera o título do capítulo IX, da 
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Resolução n. 01, de 12 de junho de 2015, e seus anexos, que dispõe sobre o Plano de 

Cargos, Carreira e Salários do Quadro de Pessoal do Conselho Regional de Odontologia 

de Mato Grosso do Sul – CRO/MS, e dá outras providências, passa a vigorar com as 

seguintes alterações, revogações e retificações:  

 

CAPITULO IX– Do Auxílio Alimentação e do Auxílio Combustível  

 

Art. 28 Fica garantido o fornecimento de vale alimentação, através de cartão próprio, no valor 

mensal a ser decidido, através de Ato Normativo da Diretoria Executiva do CRO-MS, 

extensivo a todos os empregados, a qual será descontado em folha de pagamento o valor de 

R$ 10,00 (dez reais) do salário base. (NR)  

 

Art. 28-A Fica garantido o fornecimento de vale combustível, através de cartão próprio, no 

valor mensal a ser decidido, através de Ato Normativo da Diretoria Executiva do CRO-MS, 

extensivo a todos os empregados, a qual será descontado em folha de pagamento o valor de 

R$ 10,00 (dez reais) do salário base. (NR)  

 

Art. 28-B Aos funcionários afastados de suas atividades laborais por motivo de auxílio 

doença comum, com recebimento de auxílio doença previdenciário terão o pagamento do vale 

alimentação suspenso após o período de afastamento de 90 (noventa) dias.  

 

Parágrafo Único – Referida suspensão constante do art. 28-B também se estende ao 

fornecimento de Vale Combustível.  

 

Art. 2º Esta Decisão entra em vigor nesta data, independentemente de sua publicação. 

 

Campo Grande, MS, 21 de dezembro de 2022. 

 

 

Silvânia da Silva Silvestre Cabral    Juliana Frigeri 

Presidente do CROMS    Secretária do CROMS 
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