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ORIGEM Gerencia Administrativa e Financeira do CAU/TO  

ASSUNTO 
Adequação da remuneração do cargo de auxiliar de serviços gerais para ajustar ao salário mínimo 
nacional  

DELIBERAÇÃO CPAFI/CAU-TO Nº 22/2021 

 

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CPAFI do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Tocantins, no uso das competências que lhe conferem os artigos 96 e 97 do 

Regimento Interno do CAU/TO, aprovado pela Deliberação CAU/TO nº 23 e homologado pela Deliberação 

CAU/BR nº DPOBR Nº 0093-05/2019, observada as disposições do artigo 2º, inciso III, alínea ‘b’, da Resolução 

CAU/BR nº 30/2012 e artigo 12º, da Resolução CAU/BR nº 104/2015, reunida ordinariamente, por 

videoconferência, no dia 06 de dezembro de 2021, nos termos da Deliberação Ad Referendum do CAU/BR nº 

007/2020, homologada pela Deliberação Plenária DPOBR nº 0100-01/2020, após análise do assunto em 

epígrafe, e após análise do assunto em epígrafe e 

 

Considerando a Medida provisória nº 1.021, de 30 de dezembro de 2020 que fixou em R$ 1.100,00 

(mil e cem reais) o salário mínimo nacional a partir de 1º de janeiro de 2021, confirmada por meio da Lei nº 

14.158, de 2 de junho de 2021.  

 

Considerando o artigo 7º inciso IV, da Constituição Federal estabelecer como direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais o salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado com reajustes 

periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer finalidade. 

 

Considerando a necessidade de adequar a remuneração do cargo de auxiliar de serviços gerais para 

ajustar ao salário mínimo nacional 

 
DELIBEROU Por:  

 
1- AUTORIZAR a adequação da remuneração do cargo de auxiliar de serviços gerais para ajustar ao salário 

mínimo nacional, com efeitos retroativos a janeiro de 2021;  

 

2- Encaminhar, a presente deliberação, para apreciação do Plenário do CAU/TO.  
 

Palmas/TO, 06 de dezembro de 2021 
 
 
 
 
 
 

Arq. e Urb. SILENIO MARTINS CAMARGO1  
Presidente do CAU/TO 

 
 
 
 
 

 
1 Documento assinado pelo Presidente, conforme autorização dos membros da comissão, nos termos do artigo 9º c/c § 2º, do artigo 8º da Deliberação Plenária 
ad referendum do CAU/BR º 07/2020, de 16 de abril de 2020 (homologada pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº 0100-01/2020) 
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FOLHA DE VOTAÇÃO 

Anexo a Deliberação Plenária nº 22/2021  
 

Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência  

     

FLÁVIO DALLA COSTA  
Alisson Miguel de Souza Abadia – suplente 
convocado 

X    

    

THAMISE BEZERRA SILVA 
Luciana Coelho Jardim - suplente convocado 

   X 

    

VALÉRIA ERNESTINA DE OLIVEIRA X    

Lana Edla Costa Barbosa- Suplente convocada      

 

 

Histórico de Votação 

Matéria da Votação:  

Adequação da remuneração do cargo de auxiliar de serviços gerais para ajustar ao salário mínimo 
nacional  
 
Resultado da votação: Sim (2) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (1 )  Total ( 3 )  

 

Ocorrências:  

Sem ocorrência  
 
Funcionou como Coordenador da Comissão: Flávio Dalla Costa 

 
Palmas - TO, 06 de dezembro de 2021. 

 


