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ORIGEM Gerencia Administrativa e Financeira do CAU/TO  

ASSUNTO 
Extingue cargo e consolida o quadro de pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Tocantins CAU/TO e da outras providencias.  

DELIBERAÇÃO CPAFI/CAU-TO Nº 06/2022 

 
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 10 de fevereiro de 2022, 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 

 

Considerando que nos termos do artigo 96, inciso II do Regimento Interno deste Conselho compete a 

esta Comissão, dentre outras atribuições propor, apreciar e deliberar sobre atos administrativos voltados à 

reestruturação organizacional do CAU/TO;  

 

Considerando o disposto no 41 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2020, segundo o qual, os 

empregados do CAU/BR e dos demais CAUs Estaduais e do Distrito Federal serão contratados mediante 

aprovação em concurso público, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.   

 
Considerando o disposto no 8º, do Regimento Interno do CAU/TO, o qual regulamenta que os empregos 

públicos de livre provimento e demissão do CAU/TO serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e 

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 que para a execução de suas ações, o CAU/TO será estruturado em unidades 

organizacionais responsáveis pelos serviços administrativos, financeiros, técnicos, jurídicos e de comunicação, 

cujas as atribuições dos cargos deverão ser regulamentadas em normativo específico do CAU/TO, conforme 

artigo 6º, do Regimento Interno do CAU/TO.  

 
Considerando as dinâmicas dos trabalhos desenvolvidos no dia a dia pelos colaboradores deste 

Conselho.  

 

Considerando as Deliberações Plenárias CAU/TO nº 01/2012, 10/2013, 11/2013, 07/2015 e 60/2022, 

que alteraram o quadro de pessoal do CAU/TO.    

 

DELIBERA por: 

 
1- Excluir cargo e consolidar o quadro de pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – 

CAU/TO, na forma dos Anexos I, II e III, desta Deliberação 

 
1.1. O Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins (CAU/TO), compreende os 
empregos efetivos e os empregos de livre provimento e demissão e respectivos quantitativos e ainda:  
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1.1.1. As remunerações de ingresso dos empregos efetivos e as remunerações dos empregos de 
livre provimento e demissão; 
 
1.1.2. Os requisitos de escolaridade e formação para ocupação dos empregos efetivos e dos 
empregos de livre provimento e demissão.  

 
1.1.3. As atribuições dos cargos. 

 
1.2. O provimento dos empregos do Quadro de Pessoal do CAU/TO atenderá ao seguinte: 
 

1.2.1 Os empregos efetivos serão providos com a admissão dos aprovados em concursos públicos, de 
provas ou de provas e títulos, a serem promovidos pelo CAU/TO, diretamente ou mediante a contratação 
de prestador e serviços especializados; 

 
1.2.2. Os empregos de livre provimento e demissão serão providos com a admissão, dentre 
profissionais com formação e experiência compatíveis com as atribuições e requisitos dos 
empregos, por ato de livre escolha do presidente do CAU/TO, ficando dispensado o concurso 
público. 

 
1.3 Os contratos de trabalhos dos admitidos para o exercício de empregos efetivos e de empregos 
de livre provimento e demissão serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
1.4. A jornada de trabalho, será de 06 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.  
 
1.5. A contrapartida de R$ 1,00 (um real) na folha de pagamento para cada auxílio concedido aos servidores.  
 

1.6. As Benefícios e vantagens remuneratórias, deve respeitar os limites de gastos com pessoal e 

demais diretrizes estabelecidos pelo Plenário do CAU/BR 

 
1.7. O reajuste do salário e dos eventuais benefícios pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA (inflação), até o final do primeiro trimestre, mediante aprovação do Plenário do CAU/TO.  

 

1.8. O regime previdenciário é pelo RGPS (Regime Geral da Previdência Social), vinculado ao 

INSS, para o qual o(a) contratado(a) contribuirá obrigatoriamente. 

 

1.9. Fica o Presidente do CAU/TO, caso necessário, autorizado a baixar ato próprio para regulamentar o disposto 

nesta Deliberação.  

 

2- DETERMINAR o encaminhamento desta deliberação para apreciação do Plenário do CAU/TO.  

 
Palmas/TO, 10 de fevereiro de 2022.  

 
 
 

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 06/2022 

 

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     

LANA EDLA COSTA BARBOSA- Suplente convocada         X 

 

Histórico de Votação 

Matéria da Votação:  

Extingue cargo e consolida o quadro de pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Tocantins CAU/TO e da outras providencias  
 
Resultado da votação: Sim (2) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (1 )  Total ( 3 )  

 

Ocorrências:  

 
Funcionou como Coordenador da Comissão: Flávio Dalla Costa 

 
Palmas - TO, 10 de fevereiro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 


