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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

CAU/BR
SOLICITAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
DOS
CAU/UF
SOBRE
ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E
SALÁRIOS
DELIBERAÇÃO Nº 26/2018 - (COA-CAU/BR)

A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO - COA - CAU/BR, reunida
ordinariamente em Brasília-UF, na sede do CAU/BR, nos dias 13 de abril de 2018, no uso das
competências que lhe conferem o inciso I e IV do art. 102 do Regimento Interno do CAU/BR, após
análise do assunto em epígrafe, e
Considerando o art. 12 do Regimento Geral do CAU, o qual especifica que os empregos públicos de
livre provimento e demissão dos CAU/UF e do CAU/BR serão regidos pelos atos normativos próprios
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), os quais, respeitando a legislação
aplicável, fixarão os casos, condições e percentuais mínimos a serem preenchidos por empregados do
quadro efetivo;
Considerando a elaboração e a implantação de plano de cargos, carreiras e remunerações em diversos
CAU/UF;
Considerando a boa prática na uniformização dos planos de cargos, carreiras e remunerações nas
autarquias componentes do CAU, por meio de estabelecimento de diretrizes; e
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência do
CAU/BR, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/BR.
DELIBERA:

1- Solicitar aos CAU/UF o envio em formato digital, para a Presidência do CAU/BR, das
informações sobre a elaboração e implantação dos respectivos Planos de Cargos, Carreiras e
Remunerações (PCCR).
2- Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/BR, para que sejam enviados ofícios aos
CAU/UF, estipulando a data de 30 dias do recebimento da correspondência.
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