
  

 

  

      

Comparativo dos projetos de carreira dos Engenheiros e Arquitetos  

Situação Atual Situação Proposta (PL 305/15) Situação Pretendida 

3 carreiras – Engenheiros e Arquitetos; Quadro 
Profissional de Desenvolvimento Urbano – 
QPDU; e Especialista em Desenvolvimento 
Urbano - EDU  

Carreira de Analista de Desenvolvimento Urbano – 
QAD. 

Carreira exclusiva de Engenheiro e Arquiteto – QPEA 
–  

Regime de Remuneração por Vencimentos Regime de remuneração por subsídio Regime de Remuneração por Vencimentos 

Vantagem de ordem pessoal (RDPE)  Retira Mantém 

Gratificação de Desempenho de Atividade _ Lei 
14.600/07 

Retira Mantém 

Adicional por Tempo: quinquênios e sexta-parte - 
LOM 

Retira Mantém 

Gratificação de Gabinete Retira Mantém 

Todas as gratificações tornadas permanentes: 
cargos em comissão e funções de confiança 

Retira Mantém 

Carreira (EDU) com 13 níveis e 13 categorias: S1 
a S13. (nível = 2 anos) 

Carreira (QAD) com 4 níveis e 17 Categorias: D1 a 
D17. (Nível = 1,5 ano) 

Carreira (QPEA) com 3 níveis e 13 categorias: EA1 a 
EA13, ou seja, a migração para os cargos futuros 
(situação nova) será equivalente à situação atual. 
(Nível = 2 anos) 

QPDU sem evolução funcional desde 1998 Integração á carreira nova sem progressão ou 
promoção de 2007 até hoje, mantendo a lacuna de 
17 anos sem nenhuma evolução funcional. 

Enquadramento à nova carreira considerando o tempo 
de efetivo exercício no cargo e os títulos nos mesmos 
moldes da lei 14.591/07, artigos 16, 17, 18.   

Paridade entre ativos e inativos Os inativos e pensionistas no nível III, categoria S13, 
serão enquadrados em, no máximo, na categoria 
D14, ou seja, acabando com a paridade. 

Manter a paridade entre ativos e inativos e 
pensionistas. 

Carreira com reajuste dos vencimentos pela lei 
13.303/04 (0,01%) desde 2004 para o servidor 
QPDU e desde 2007 para o servidor EDU 

Nova referência salarial por subsidio aplicada a partir 
da promulgação da lei 

Nova referência salarial aplicada por vencimentos a 
partir de 1º de maio de 2014. 

Previsão de final de carreira com 25 anos de 
exercício funcional. 

Os atuais servidores terão previsão de fim de 
carreira aumentado em 17 anos para os servidores 
QPDU e de 6 anos para os servidores EDU. 

Manter o final de carreira com 25 anos de exercício 
funcional. 

Os Engenheiros e Arquitetos representam uma 
despesa de R$ 259.208.561,57 ao ano 

Eles passariam a representar uma despesa de R$ 
296.144.591,25 ao ano 

Eles passariam a representar uma despesa de 
300.582,987,24  

 


