DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 46, DE 18 DE JUNHO DE 2015.
Aprova o aumento salaria para fins de adequação aos
índices de mercado dos cargos de Assistentes – Nível
Médio e Analistas Técnicos Jurídicos.
O Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, reunido em sua Quinta Sessão
Plenária Ordinária, ocorrida em 18 de junho de 2015 e no no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 34
da Lei 12.378/2010 e pelo artigo 21, ”x”, do Regimento Interno do CAU/SP, e ainda,
Considerando a Deliberação Plenária nº 24, de 30 de janeiro de 2014, que aprovou o Quadro de Cargos e
Salários do CAU/SP e previu os cargos de Assistentes – Nível Médio e de Analistas Técnicos Jurídicos;
Considerando a verificação pela Diretoria Administrativa de que os salários praticados pelo CAU/SP, no que diz
respeito aos cargos acima referidos, estavam defasados em relação a outros Conselhos Profissionais e
Autarquias Públicas;
Considerando o apontamento do Departamento de Recursos Humanos do CAU/SP quanto ao volume de
pedidos de demissão dos empregados concursados em razão de suas aprovações em outros concursos
públicos que oferecem melhores condições salariais;
Considerando a análise comparativa apresentada pela Diretoria Administrativa com outros órgãos análogos ao
CAU/SP, no que diz respeito a prática salarial;
Considerando que o CAU/SP visa a reversão do quadro de demissões através de uma implantação de uma
política de valorização profissional na qual estariam incluídos outros benefícios que os previstos nesta
deliberação;
Considerando a necessidade de respeitar o limite orçamentário aprovado pelo Plenário do CAU/SP,
estabelecido em 45% de sua receita anual;
DELIBERA:
1. Aprovar, por unanimidade, o aumento de 2,54% (dois inteiros e cinquenta e quatro centésimos, por
cento) dos salários praticados para os cargos de Assistentes – Nível Médio e de Analistas Técnicos
Jurídicos.
2. A presente deliberação entra em vigor nesta data, possuindo aplicação imediata.
São Paulo, 18 de junho de 2015.
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