Conselho de Arquitetura
e Urbanismo da Bahia

Offcio CAU/SA n.Q 053/2018-PRES
Salvador, 03 de julho de 2018.
Ao Sra.
ALlUCHA CAU.}!V)!3Y l"ERNANDES
Arquiteta e Urbanista, registro CAU n.QA92345-1.

PROCIESSOETICO-DiSCIPLlNAR N.Q 193.185/2014
ASSUNTO:

or-felo Df.CLARATORIO - ADVERTENCIA PUBLICA CUMULADA COM MULTA.

o CONSHHO DE ARQUITETURA E URBANiSMO DA BAHIA - CAU/SA, autarquia
federal dotada de personalidade jurfdica de direito publico, com autonomia administrativa,
financeira e eS'~rutura federativa, inscrito no CNPJ/MF sob 0 nQ 15.158.665/0001-03, criado
pelo pela Lei n.Q 12.378/2010, que tem como fun~ao fiscalizar 0 exerdcio das atividades
profissionais 02 Arquitetura e Urbanisrno, bern como zelar pela fiel observancia dos
prindpios de etica e disciplina, expede 0 presente oflcio declaratorio
respeitando as
disposi~5es de, Lei n.Q 12.378/2010, da Lei n.Q 9.784/1999, bem como as disposi~5es da
Resolw;ao n.Q 52 de 2013 do CAU/BR e da Resolu~ao n.Q 143 de 2017 do CAU/BR, dentre
outros prece!tos normativos, tendo em vista a execu~ao da san~ao etico-disciplinar
de
ADVERTENCt~, PUBLICA CUMULADA COM MULTA, NO VALOR DE 07 ANUIDADES,
consoante artigos 80, 81, 88, 89 e 90 da Resolu~ao 143 de 2017 do CAU/BR, em razao da
aplica~ao da men cion ada san~ao etico-disciplinar a profissional arquiteta e urbanista, Sra.
ALlUCHA CAlUMBY FERNANDES, registro CAU n.Q A92345-1, nos autos do processo eticodisciplinar n.£! 193.185/2014. A mencionada san~ao etico-disciplinar foi aplicada ern razao
de 0 referido p'''ofissional arquiteto e urbanista ter incorrido nas infra~5es expostas adiante:
DESCfU(;AO
JURlmCO:

DAS

INFRAC;OES ETICO-DISCIPLINARES INCORRIDAS/FUNDAMENTO

Infrac;:ao1: Transgredir a regra Regra 3.2.9. da Resolu~ao n2 52/2013 do CAU/BR (3.2.9. 0
arquHeto ~~urbanista deve declarar-se irnpedido de assurnir a autoria de trabalho que
nao tenl1cl realizado, bern como de representar ou ser representado p~r outrem de
modo fabo ou enganoso), infrac;:aodefinida pelo C6digo de Etica e Disciplina do CAU/BR com
fulcro no ;a~"tigO'
18, caput, da Lei n2 12.378/2010.
Infra~20 2: Transgredir a regra Regra 4.2.7. da Resolu~ao n2 52/2013 do CAU/BR (4.2.7. 0
arquiteto
e
urbanista
deve
evitar
assurnir
simultanearnente
diferentes
responsab!tidades tecnicas, que sejarn incornpatfveis quanto a sua extensao, conteudos,
distandas e jornadas de trabalho sobrepostas), infrac;:aodefinida pelo C6digo de Etica e
Disciplina "it,:; CAU!BR com fulcro no artigo 18, caput, da Lei n2 12.378/2010.
Infra~ao 3: Transgredir a regra Regra 5.2.10 da Resolu~ao n2 52/2013 do CAU/BR (5.2.10. 0
arquiteto e urbanista deve declarar-se irnpedido de associar seu nome a pessoas, firmas,
r'.
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organiza~oes ou empresas executoras de servic;:os profissionais sem a sua real
participa~ao nos servic;:os por elas prestados, da Resoluc;:ao 52/2013, do CAU/BR),
infra~ao definida pelo C6digo de Etica e Disciplina do CAU/BR com fulcro no artigo 18, caput,
da lei nQ17:378/2010.
Infra~ao 4: Ser desidioso na execuc;:ao do trabalho contratado,
18, X, da lei nQ12.378/2010.

SANq;AO ETICO-DISCIPLINAR APLlCAOA/FUNOAMENTO

infrac;:aoprevista no artigo

JURIOICO:

ADVERTENCIA PUBLICA, sanc;:aoprevista com fulcro no artigo 19, I, da Lei n2 12.378/2010;
combinado com artigos 62, I, paragrafo unico, II; 64; e anexo (capitulo I, inciso X e capitulo II,
item 3.2.9,4.2.7. e 5.2.10.) da Resolu~ao n2 143/2017 do CAU/BR e MULTA, sanc;:aoprevista
com fulcro no artigo 19, IV, da Lei n2 12.378/2010; combinado com artigos 62, IV, 61; e anexo
(capitulo It item 3.2.9, 4.2.7. e 5.2.10.) da Resolu~aon2 143/2017 do CAU/BR .

Atenciosamente,
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Arquiteta e Urbanista Gild ea Barb~sa da Concei~ao
Presidente do CAU/BA
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