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Oficio CAU/SA n.Q054/2018-PRES
Salvador, 03 de julho de 2018.

Ao Sr.
JAYME MAIAVuLLAS-BOAS
Arquiteto e Urbanista, registro CAU n.QAl00604-5.

PROCESSOETICO-DISCIPLINARN.!! 304.203/2015.

ASSUNTO: OF~C!O DECLARATORIO- ADVERTENCIA PUBLICA CUMULADA COM MULTA.

o CONSHHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU/BA, autarquia
federal dotada de personalidade juridica de direito publico, com autonomia administrativa,
financeira e estrutura 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 exercfcio das atividades
profissionais lie Arquitetura e Urbanismo, bem como zelar pela fiel observancia dos
princfpios de etica e disciplina, expede 0 presente oficio declarat6rio respeitando as
disposic;5es da Lei n.Q 12.378/2010, da Lei n.Q 9.784/1999, bem como as disposi~5es da
Resoluc;ao n.Q 52 de 2013 do CAU/BR e da Resoluc;:aon.Q 143 de 2017 do CAU/BR, dentre
outros preceitos normativos, tendo em vista a execu~ao da san~ao etico-disciplinar de
ADVERTENCIA PUBLICA CUMULADA COM MULTA, NO VALOR DE 07 ANUIDADES,
consoante 3rtigos 80, 81, 88, 89 e 90 da Resolu~ao 143 de 2017 do CAU/BR, em razao da
aplicac;:ao da mencionada sanc;ao etico-disciplinar ao profissional arquiteto e urbanista, Sr.
JAYMf MAlA VILlAS-BOAS, registro CAU n.2 Al00604-5, nos autos do processo etico-
disciplinar n.!;! 304.203/2015. A mencionada sanc;ao etico-disciplinar foi aplicada em razao
de 0 referido pmfissional arquiteto e urbanista ter incorrido nas infrac;5es expostas adiante:

DESCRI<;:AO DAS INFRAC;OES ETICO-DISCIPLINARES INCORRIDAS/FUNDAMENTO
JURIDICO;
Infra~ao 1: Transgredir a Regra 3.2.9. da Resolu~aon2 52/2013 do CAU/BR (3.2.9. 0 arquiteto
e urbanista deve decJarar-se impedido de assumir a autoria de trabalho que nao tenha
realizado, bern como de representar ou ser representado por outrem de modo falso ou
enganosol infra~ao prevista no artigo 18, IV, da Lei nQ12.378/2010

Infrac;ao 2: Transgredir a Regra 3.2.11. da Resolu~ao nQ 52/2013 do CAU/BR (3.2.11. 0
arquiteto e urbanista deve manter seus contratantes informados sobre 0 progresso da
prestac;ao dos servic;os profissionais executados em seu beneficio, periodicamente ou
quando so:icitado, infra~ao prevista no artigo 18, IV, da Lei n2 12.378/2010

Infra~ao 3: Transgredir a Regra 3.2.12. da Resolu~ao nQ 52/2013 do CAU/BR (3.2.12. Q
arquiteto e urbanista deve manter seus contratantes informados sobre quaisquer
quest5es au decis5es que possam afetar a qualidade, os prazos e custos de seus
servi~os profissionais, infra~ao prevista no artigo 18, IV, da Lei nQ12.378/2010.
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Infra~ao 4: Registrar projeto ou trabalho tecnico ou de cria~ao no CAU, para fins de
comprovae;ao de direitos autorais e forma~ao de acervo tecnico, que nao haja sido
efetivamente concebido, desenvolvido ou elaborado por quem requerer 0 registro,
infra~ao prevista no artigo 18, I, da Lei n2 12.378/2010

Infra~ao 5: Recusar-se, injustificadamente, a prestar contas a cliente de quantias que
houver recebido dele, diretamente ou por intermedio de terceiros, infra~ao prevista no
artigo 18, 'W, da lei n2 12.378/2010.

SANi;AO tnco-DiSCIPLINAR APUCADA;FUNDAMENTO JURIDICO:

ADVERTENCIA PUBLICA, san~ao prevista 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 I e VIIe capitulo

II, item 3.2.9, 3.2.11. e 3.2.12.) da Resolu~ao n2 143/2017 do CAU/BR e MULTA, san~ao

prevista COtYl fulcro no artigo 19, IV,da Lei n2 12.378/2010; combinado com artigos 62, IV,67; e
anexo (capitulo I, Incisos I e IVe capitulo II, item 3.2.9 e 3.2.12) da Resolu~ao n2 143/2017 do

CAU/SR.

Atenciosamente,

Arquitetaeurba~-1f:;±b~~~
Presidente do CAU/BA
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