
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo da Bahia

o E LI B E R A ç Ã O P l E N Á R I A N° 011/2017

APROVAÇÃO DA PLENÁRIA
APROVAÇÃO DE RIEAUSTAMENTOS E INSTITUiÇÃO DE BENEFíCIOS

Plenária de 30.05.2017

DATA DE REALIZAÇÃO DA REUNIAO: 30.05.2017

ICONSELHEIROS PRESENTESI:Conselheiro Alan Dick MegL Conselheira Aruzia de Oliveira Luana e
Almeida, Conselheira Gilcinéa Barbosa da Conceição, Conselheira Juliana Vilas Boas de Sousa
Melo, Conselheiro Mauricio Muinos de Andrade, Conselheiro Raul Nobre Martins, Conselheira
RosanaFigueiredo Platilha e Conselheiro Valdinei Lopesdo Nascimento.

PRESIDÊNCIA: Conselheiro Guivaldo D'Alexandria Baptista.

Considerando as competências e atribuições do Conselho de Arquitetura e Urbanismodo Estado
da Bahia (CAU-BAJ,em conformidade com o quanto disposto na Lei n° 12.378/2010e demais
disposições regimentais vigentes;

Considerando a prerrogativa do Plenário em autorizar os respectivos reajustes salariais e de
benefícios existentes,além da instituição de benefícios;

Considerando a necessidade de promover as adequações e reajustes por força verificações
inflacionárias existentes no período, em face dos índices de referência INPC- IPC,que totalizou o
percentual de 3,99%( três vírgula noventa e nove por cento);

Considerando a inclusão de programação percentual inserida no planejamento e constante da
respectiva previsão orçamentária para o exercício de 2017;

DELIBERA:

Art. 1°. Autorizar, tendo como data base o mês a iniciar em 1°de maio de 2017,a aplicação do
reajuste na proporção de 5% (cinco por cento) sendo 3,99% (três vírgula noventa e nove por
cento) da recomposição inflacionária INPCdo período e o restante de aumento real, a incidir
sobre ossaláriosdos empregados integrantes do quadro efetivo.

Art.2° As remunerações vinculadas aos cargos de Livre Provimento não contarão com
reajustamento, com as exceções estabelecidas nesta Deliberação:

2.1 Aos empregados integrCllntesdos cargos de Livre Provimento será concedido abono salarial
equivalente a 01(uma) remuneração mensal, com pagamento parcelado na proporção de 50%
(cinquenta por cento), devendo o primeiro pagamento ocorrer no mês de junho e o segundo em
novembro de 2017,excetuando de tal recebimento profissionalintegrante do Cargo denominado
de "AssessorGerência Técnica", por se constituir em categoria profissional técnica diferenciada,
sujeita à Lei4950A,
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Art. 3°. Institui-seo benefício denominado "free choice" ou "livre escolha" a ser disponibilizado a
todos o empregados do CAU/BA e a partir de Junho de 2017,sob o formato de ressarcimento,
com cobertura para serviços prestados ao empregado (não alcançando dependentes) e
vinculados a despesas médicas, odontológicas, exames laboratoriais, pequenos procedimentos
médicos, serviçospsicológicos, fisioterapêuticos, acupuntura e nutricionistas.

3.1. O benefício "free choice" terá como valor teto por empregado o aporte da importância de
R$400,00(quatrocentos reais) mensais, onde, para cada despesa comprovadamente realizada,
através de nota fiscal emitida ou outro documento contábil comprobatório, identifique o vinculo
da prestação de serviços- expressamente - como beneficiário empregado do CAU/BA;

3.11 Para despesas de assistência médica continuadas e sucessivas,superiores a R$ 440,00
(quatrocentos e quarenta reais) o CAU/BA assumiráo ressarcimento de R$400,00 (quatrocentos
reais);

3.12 Para despesas médicas continuadas e sucessivasde, até R$400,00, (quatrocentos reais) o
CAU/BAassumirá90%(noventa por cento) e o empregado 10%(dez por cento);

3.13. Havendo saldo em face do valor teto estabelecido para o free choice, poderá o
empregado do CAU/BA realizar outras contratações de serviçosdescritos no item 3.1acima.

3.2. O Limite teto estabelecido acima não se acumulará, no decorrer dos meses,em face da não
utilização por parte dos empregados.

3.3. O benefício denominado "free choice" poderá, a critério dos empregados ser utilizado para
pagamento de despesas decorrentes de contratualizações de planos de saúde, mantendo-se a
limite teto, as proporções e o formato já estabelecidas acima.

Art. 4°. Institui-se o benefício denominado "Redutor do desconto de Vale Transporte", a ser
disponibilizado apenas dos empregados integrantes dos cargos denominados de "Assistentes
Operacionais" e que não estejam ocupando funções gratificadas, e a partir de Junho de 2017,
para proceder a desconto de 1%,(humpor cento) em face da concessão do benefício do Vale
Transporte.

Art. 5°. Institui-seo benefício "Auxílio Deslocamento-Combustível" a ser disponibilizado a todos o
empregados do CAU/BA e a partir de Junho de 2017, sob o formato de ressarcimento, não
cumulativo ao benefício "Vale Transporte", com finalidade de contribuir para com o
deslocamento dos empregados ao trabalho.

5.1 O benefício "Auxílio Deslocamento-Combustível" terá como valor teto por empregado o
aporte da importância de R$200,00 (duzentos reais) mensais, onde, para cada despesa
comprovadamente realizada, através de nota fiscal emitida em nome do empregado, o CAU/BA
participará com 80% (oitenta por cento) e o empregado com 20% (dez por cento) até o limite
teto aqui estabelecido;

5.2 Para despesas mensais realizadas com combustível superiores a R$ 240,00 (duzentos e
quarenta reais) o CAU/BA assumiráo ressarcimento de R$200,00(duzentosreais);

5.3 Para despesas mensais realizadas com combustívei de, até, R$ 200,00 (duzentos reais) , o
CAU/BAassumirá80%(oitenta por cento) e o empregado 20%(vinte por cento);

5.2. O Limite teto estabelecido acima não se acumulará, no decorrer dos meses,em face da não
utilização por parte dos empregados.
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Art. 6°. Altera-se o valor da função gratificada "Assistência Operacional da Presidência" para R$
2.850,00(doismil oitocentos e cinquenta reais) mensais,a vigorar a partir de 1° de maio de 2017;

Art. 7°. Altera-se o valor do benefício alternativo (e não cumulativo) Auxnio-Alimentação / Auxílio-
Refeição para R$600,00(seiscentosreais) mensais,a vigorar a partir de 1° de maio de 2017.

7.1 Para efeito de desconto nas diárias recebidas, em face de viagens e deslocamentos dos
empregados beneficiados, o débito será processado calculando-se o valor facial considerando
dias uteis;/mês em função do valor global do benefício acima instituído.

Art. 8°. Considerando a identificação no quadro de cargos e funções privativas e vinculadas à
categoria profissional diferenciada sujeita à aplicação da Lei n° 4950A, em face de atividades
técnicas privativas desenvolvidas em face dos respectivos cargos/funções, materializadas para o
CAU/BA, através da AssessoriaGerencia Técnica e da Gerência de Fiscalização, promove-se a
adequação das remunerações, para submetê-Ias ao cumprimento da Lei n° 4950Ae instituir a

"Gratificação de Função Técnica Gerenciai", que passará a vigorar a partir de 1° de Junho do
corrente ano, conforme tabela abaixo:

8.1:

CARGO DE LIVRE PROVIMENTO I AssessorGerência Técnica Remuneração do cargo R$
7.957,89

Gratificação R$500,00
TOTAL COM A GRATIFICACÃO RS8.457,89

82.
FUNÇÃO GRATIFICADA I Gerente de Fiscalização Remuneração do cargo R$

7.957,89
Gratificação R$500,00
TOTAL COM A GRATIFICAÇÃO RS8.457,89

Art. 9°.Asatualizações processadas, para efeito de tabela, vigorarão a partir do mês de Junho de
2017,conforme anexo.

Art. 10. A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua assinatura.

Salvador, 30 de Maio de 2017.

~~
Guivaldo D'Alexandria Baptista
Presidente
CAU/BA
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ANEXO I - TABELA
2.1 - Quadro:
Cargos - Quadro Unidade de Júnior (R$) Pleno (R$) Senior (R$) Quantidadeefetivo Lotação
Analista de Nível
Superior - Arquiteto e R$7.665,86 + R$
Urbanista (8hs) Gerência 298,64 R$8.760,95 R$9.637,04 02 (01) vaga

Técnica (cumprimento contratada -
Analista de Nível da Lei 4950A) = R$6.184,20 R$6.802,62 01 em reserva)
Superior - Arquiteto e R$7.964,50
Urbanista (6hs) 5.622,00
Analista - Nível Gerência deSuperior Operações R$4.449,81 R$4.894,79 R$5.384,27 01(em reserva)

Analista de Gestão - Gerência 01 vagaAdministrativa- R$4.449,81 R$4.894,79 R$5.384,27Nível Superior Financeira contratada

Analista Advogado - Assessoria R$4.449,81 R$4.894,79 R$5.384,27 01 vaga
Nível Superior Jurídica contratada

Total 05

Obs.: Asremuneração poderão sofrer
variações em face da carga horária
laboral, tudo em conformidade com a CLT
vigente.

2.2 Quadro Efetivo - nível médio:

Cargos - Quadro efetivo - Nível Médio Júnior (R$) Pleno (R$) Senlor (R$) Quantidade

Assistentes Operacionais 1.854,09 2.039,49 2.243,44
05 (01 vaga-
04 em reserva)

Total 05
- argos e Livre Provlmen o:

ESTRUTURAÇÃO SALÁRIOS
CARGOS DE AssessorGerente Geral R$ 13.025,62

LIVRE Assessor Gerente Técnico (sujeito à Lei 4950A) R$7.425,78 + R$538,72
PROVIMENTOE (cumprimento da Lei
NOMEAÇÃO 4950A) = R$7.964,50

AssessorGerente de Operações R$7.425,78
AssessorGerente Administrativo-Financeiro R$7.425,78
AssessorGerente Jurídico R$7.425,78

23 C d t

24 F G tT d- unçoes rellca as:
ESTRUTURAÇÃO SALÁRIOS Requisito Mínimo de

Escolaridade
FUNÇOES Ouvidoria R$6.135,91 Nível Superior
GRATIFICADAS Gerência de Atendimento R$7.425,78 Nível Superior

Assistente Operacional da Presidência R$2.850,00 Nível Médio e Superior
Incompleto

Gerência de Fiscalização RS7.964,50 I Nível Superior
(sujeito à Lei
4950A) j

Obs.: As funções gratificadas somente poderão ser exercidas por profissionais integrantes do
quadro efetivo do Conselho.
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