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DECISÃO 

 

A Diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão – 

CREA/MA, apreciando o processo nº 2656662/2021 que trata do PCCS - Plano de Cargos Carreiras 

e Salários do CREA-MA em reunião extraordinária realizada no dia 18 de abril de 2022; 

Considerando a Portaria da Presidência nº 96/2021, nº 158/2021 e nº 159/2021 -PRESI/CREA-MA 

que instituiu o COMITÊ GESTOR DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, formado por 

servidores deste Conselho que formulou a proposta de atualização, revisão e progressão apresentada 

para aprovação da Diretoria desta Autarquia; Considerando a manifestação da Controladoria sobre o 

impacto orçamentária e sobre a viabilidade da proposta e da existência de cobertura orçamentária; 

Considerando o Parecer da Assessoria Jurídica do CREA-MA que entendeu que o Plano de Cargos 

Carreiras e Salários – PCCS proposto se encontra em sua maioria constitucional e legal, com 

exceção do benefício previsto no art. 28, IV, no que tange a pensão e a aposentadoria, que conflita 

com o art. 37, § 15 da CF, sendo possível para os outros benefícios previdenciários temporários, vez 

que após a EC 102/19 passou a ser vedada a complementação de benefício previdenciário de 

aposentadoria e pensão, opinando esta assessoria para sua retirada; Considerando que compete a 

Diretoria propor diretrizes administrativas e supervisionar a gestão dos recursos materiais, humanos 

e financeiros do Crea (R.I artigo 104, IV); Considerando que Compete à Diretoria aprovar a 

organização da estrutura auxiliar, o plano de cargos e salários e o regulamento de pessoal do Crea 

(Regimento Interno artigo Art. 104, inciso VII); Considerando que o assunto foi discutido na 

reunião ordinária. DECIDIU: APROVAR, por unanimidade, o Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários do CREA-MA, conforme proposta que segue em anexo apresentada pelo Comitê Gestor no 

Protocolo Sitac n° 2656662/2021, com reforma do texto do inciso IV do art. 28, para fazer constar: 

"Complementação de benefícios previdenciários, exceto aposentadorias e pensões". Presidiu a 

reunião o senhor Presidente Engenheiro Civil LUÍS PLÉCIO DA SILVA SOARES. Votaram 

favoravelmente a Diretora Administrativa Engª Civil Luciana Soares Santos Jacinto, o Vice-diretor 

administrativo Engº Agr. Gregori da Encarnação Ferrão e o Diretor Financeiro Engº Mec./Seg. 

Trab. Diego Rosa dos Santos. 

 

Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. 

São Luís, 18 de abril de 2022. 

Decisão de Diretoria 
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