
 

 

PROCESSO  

INTERESSADO CEP - CAU/SC 

ASSUNTO Concurso Público Edital PMI/CERSP/CP Nº 01/2020 

  

DELIBERAÇÃO Nº 06/2021 – CEP-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/SC, reunida ordinariamente no dia 
27 de janeiro de 2021, com participação virtual (à distância) dos (as) conselheiros (as), nos 
termos do item 4 da Deliberação Plenária nº 502, de 19 de junho de 2020, c/c o §3º do artigo 107 
do Regimento Interno, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 95 do 
Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando que o conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC, instituído 
pela Lei n° 12.378/2010, tem por funções orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão 
de Arquitetura e Urbanismo, zelando pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da 
classe no âmbito de Santa Catarina; 
 
Considerando as denúncias nº30517 e nº 30581 com os seguintes conteúdos:   
 
“Edital de concurso público para contratação de arquiteto da prefeitura de Imbituba/SC com salário 
proposto abaixo do piso salarial do profissional arquiteto: R$ 2.251,41, jornada semanal de 40 horas. ” 
 

E, 
 
“Edital da banca IBAM, para o cargo de arquiteto na prefeitura de Imbituba/SC, carga horária de 40 
horas semanais com vencimento incompatível com o piso salarial. ” 
 

Considerando que o edital do Concurso ao estabelecer o vencimento mensal em R$2.251,41 
(dois mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos) para o cargo de Arquiteto 
e Urbanista, com carga laboral semanal de 40 horas, não observa o pagamento de vencimento 
compatível com o piso profissional assegurado aos Arquitetos e Urbanistas pela Lei n° 4.950-A. 
 
Considerando que no Edital do concurso conta somente “arquiteto” e não a denominação correta 
“ARQUITETO E URBANISTA. 
 
Considerando também que no dia 06/01/2021 foi enviado um Ofício de cunho orientativo, no 
entanto não recebemos nenhuma resposta.  
 
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência 
do CAU/SC, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/SC;  
 
 
DELIBERA:  
 

 
1. Aprovar o envio da minuta de Ofício Presidencial à Prefeitura Municipal de Imbituba 

conforme o ANEXO I desta deliberação;  
 

2. Solicitar a ASJUR parecer jurídico acerca das atuais jurisprudências sobre o salário 
mínimo profissional para servidores públicos e da possibilidade de judicialização quando 
não for respeitado o salário mínimo profissional nos moldes da Lei n° 4.950-A. 
 

3. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 



 

 

* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 28/2020 
do CAU/SC e do item 5.1. da Deliberação Plenária nº 489/2020.  

 
 
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 
  



 

 

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - CAU/SC 

 
Folha de Votação  

 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Eliane De Queiroz Gomes Castro (Coordenador) X    

Silvana Maria Hall X    

Camila Gonçalves Abad X    

Dalana De Matos Vianna X    

Jose Alberto Gebara X    

 

Histórico da votação 

Reunião: 1ª Reunião Ordinária de 2021. 

Data: 27/01/2021 

Matéria em votação: Concurso Público Edital PMI/CERSP/CP Nº 01/2020 

Resultado da votação: Sim (05) Não (00) Abstenções (0) Ausências (00) Total (05) 

Ocorrências: Não houve 

Secretário da Reunião: Estefânia Oliveira Presidente da Reunião: Eliane De Queiroz 
Gomes Castro 

 
 
 
 
 
 
 


