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A 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – COPESE 

 

 

  O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO 

TOCANTINS – CAU-TO, pessoa jurídica de Direito Público, criada sob a forma de 

Autarquia Federal, através da Lei n.º 12.378/2010, regularmente inscrito no CNPJ/MF 

nº 15.002.367/0001-11, com sede na Quadra 103 Sul, Rua SO 05, Lote 12, Sala 04 e 05, 

na cidade de Palmas, no Estado do Tocantins, neste ato regularmente representado por 

sua Presidente, Joseisa Martins Vieira Furtado, brasileira, divorciada, arquiteta e 

urbanista, portador da Cédula de Identidade sob nº 137.173 SSP/TO, e CPF sob nº 

698.090.381-00, vem por meio deste, apresentar  

 

IMPUGNAÇÃO 

 

  Aos itens 4.3. do Edital 001/2016 – Quadro Geral, do Município 

de Gurupi/TO, pelos fundamentos que seguem. 

 

  O item 4.3. do Edital dispõe que: 

 

4.3. CARGO: ARQUITETO  

4.3.1. CÓDIGO DO CARGO: QGSP43  

4.3.2. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 01 

4.3.3. JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais  

4.3.4. REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.113,95  

4.3.5. FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Diploma, 

devidamente registrado, de conclusão de curso superior em 

Arquitetura ou Arquitetura e Urbanismo, expedido por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC), e registro profissional (Conselho ou 

Delegacia ou Órgão de Classe) quando este exigir para o 

exercício do cargo.  

4.3.6. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO 
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CARGO: Planejamento, execução, acompanhamento e controle 

das atividades técnicas e administrativas da área da arquitetura 

de acordo com a área de atuação, respeitados os regulamentos 

do serviço, e executar qualquer outra atividade que, por sua 

natureza, esteja inserida no âmbito de suas atribuições; Executar 

outras tarefas correlatas ao cargo; Participar de capacitações e 

treinamentos. 

 

   Conforme se depreende da leitura do item subscrito, o concurso para 

preenchimento de vagas do quadro geral do Município de Gurupi oferta uma vaga para 

profissionais formados na área de Arquitetura ou Arquitetura e Urbanismo, para jornada 

de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.113,95 (mil cento e treze reais e 

noventa e cinco centavos). 

 

  Ocorre que, a remuneração estipulada no presente edital não corresponde 

ao mínimo profissional estipulado pela legislação vigente, fato que merece ser 

impugnado. 

 

   A Lei n.º 4.950-A, de 22 de abril de 1996, que fixa o salário-mínimo dos 

diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas de Engenharia, de 

Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária dispõe valores relevantemente 

superiores aos designados no Edital para a remuneração mínima de Arquitetos e 

Urbanistas. 

 

  A presente Lei foi recepcionada pela Constituição Federal, que em seu 

art. 7º, inc. V, dispõe que: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: 

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do 

trabalho; 

 

  De acordo com a Lei 4.950-A/1966, para jornadas de 8 horas diárias, o 
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Arquiteto e Urbanista faz jus ao recebimento de oito salários mínimos e meio, e o que se 

depreende dos art. 5º e 6º do referido diploma legal: 

 

Art. 5º Para a execução das atividades e tarefas classificadas na 

alínea a do art. 3º, fica fixado o salário-base mínimo de 6 (seis) 

vezes o maior salário-mínimo comum vigente no País, para os 

profissionais relacionados na alínea a do art. 4º, e de 5 (cinco) 

vezes o maior salário-mínimo comum vigente no País, para os 

profissionais da alínea b do art. 4º. 

 

Art. 6º Para a execução de atividades e tarefas classificadas na 

alínea b do art. 3º, a fixação do salário-base mínimo será feito 

tomando-se por base o custo da hora fixado no art. 5º desta Lei, 

acrescidas de 25% as horas excedentes das 6 (seis) diárias de 

serviços. 

 

  Neste sentido ainda, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, 

no exercício de suas funções de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão 

de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e 

disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo 

aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo, editou a Resolução n.º 38, que 

dispõe sobre a fiscalização do cumprimento do Salário Mínimo Profissional do 

Arquiteto e Urbanista. 

 

  Nos termos desta Resolução, que acompanha a integra do disposto sobre 

os valores remuneratórios dos arquitetos e urbanistas, compete aos Conselhos fiscalizar 

o cumprimento do salário mínimo profissional, nos termos do seu art. 2º: 

 

Art. 2° Compete aos CAU/UF fiscalizar o cumprimento do 

salário mínimo profissional dos arquitetos e urbanistas. 

 

   Neste sentido, é legitima a competência do CAU/TO, para realizar a 

presente impugnação do Edital 001/2016 – Quadro Geral, do Município de Gurupi/TO, 
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no que se refere a remuneração empregada a vaga de arquiteto ou arquiteto e urbanista, 

no item 4.3, para que esta observe e cumpra o mínimo legal, direito adquirido da classe, 

para que não haja posterior nulidade do concurso público. 

 

Palmas, 19 de outubro de 2016. 

 

 

Joseisa Martins Vieira Furtado 

Presidente CAU/TO 


