
 

 

 
Ofício CAU/BA n.º 002/2021-PRES              

Salvador, 07 de janeiro de 2020. 
 
 
Ao  
Arq. e Urb. GUIVALDO D’ALEXANDRIA BAPTISTA 
MD Presidente Interino do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR 
 
 
ASSUNTO: ANUIDADES – NEGOCIAÇÃO  
 

Senhor Presidente, 

 
 O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA – CAU/BA, 

autarquia federal, criada pela Lei nº 12.378/2010 que regulamenta o exercício da Arquitetura 

e Urbanismo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.158.665/0001-03, com sede na Rua 

Território do Guaporé, nº 218, Pituba, Salvador, Bahia, por seu Presidente, Arq. e Urb. 

NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, vem, perante V.S.ª expor e solicitar o 

quanto se segue: 

É de conhecimento público, notório e irrestrito, que a situação pandêmica e de 

calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo de nº 06 de 2020, acelerou a crise 

econômica que atravessa a nação brasileira. A aceleração referida impacta em inúmeras 

atividades, formais e informais, e, especialmente, naquelas que envolvem o exercício 

profissional dos Arquitetos e Urbanistas. 

É, igualmente, de conhecimento público, que diversos executivos municipais, 

estaduais e também o governo federal, cada um no âmbito de sua competência, e 

respeitadas as respectivas autonomias e competências tributárias, vem implementando  

inúmeras ações direcionadas a mitigar, Caro Sr. Presidente, e minimizar os impactos das 

questões que envolvem obrigações tributárias, sejam através de postergação do início dos 

pagamentos, parcelamentos mais elásticos, tudo para que o contribuinte e também cidadão 

brasileiro possa atravessar esse momento de crise, de uma forma, que seja possível a 

recuperação coletiva, considerando a necessária visão de futuro. 

Estranhamente, o CAU/BR, em que pese a situação pandêmica que ainda 

instabiliza todos os negócios e atividades produtivas no Brasil, adota uma prática quase que 

mecânica, reajustando no automático as anuidades e taxas, para o ano de 2021; e não 

oferece nenhuma alternativa que caminhe na direção de flexibilizar obrigações diante da 

crise vivenciada. 

Desta forma, e considerando que integramos um sistema, mas com autonomia 

garantida e asseguradas, em face do que dispõe a Lei nº 12.378/2010, mais precisamente, 

no seu art. 24, apresentamos a seguintes propostas, para enfrentarmos, no âmbito do 

sistema, a questão que afeta a todo o Brasil, e especialmente os Arquitetos e Urbanistas: 



 

 

1. Elevar o percentual de desconto para pagamentos à vista, considerando 

o disposto no § 2º do art. 42 da dita Lei; 

2. Postergar a data de vencimento das anuidades, considerando o 

disposto no § 2º do art. 42 da Lei; 

3. Parcelar anuidades de forma escalonada, considerando um 

distanciamento mínimo – entre parcelas – de 60 (sessenta) dias; 

4. Instituir pagamentos através de cartões de crédito; 

5. Manter as anuidades nos valores praticados em 2020; 

6. Reduzir multas para eventuais atrasos em face de parcelamentos. 

 

Acreditamos que estamos todos buscando encontrar soluções viáveis para 

enfrentamento dos problemas, que transitem num formato que a um só tempo não inviabilize 

o exercício profissional dos colegas Arquitetos e Urbanistas e também não inviabilize ou 

coloque em risco a gestão da autarquia. 

Isto posto, agradecemos a atenção, ao tempo em que nos colocamos à 

disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se constituam necessários, 

ressaltando aqui a questão de URGÊNCIA desta demanda. 

No ensejo, renovamos protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

 

 

 
Arq. e Urb. Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira 

Presidente do CAU/BA 


