
 
 
 
 
 

 

DELIBERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL DO CAU/AL Nº 001/2015 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015 

  
Apreciação do processo 131/2015 sobre 
o questionamento de Dedicação 
Exclusiva para o ocupante do cargo de 
Analista de Fiscalização.  
 

A Coordenadora da Comissão de Exercício Profissional do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Alagoas - CAU/AL, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, considerando o disposto na Seção II, Art. 29; 
  
DELIBERA:  
 

1. Fica decidido por esta Comissão, acerca do ponto de PAUTA 2 – II - 
Apreciação sobre o processo 131 acerca da D.E. do Fiscal: 
 

a. A CEP entende que NÃO EXISTE QUALQUER PROIBIÇÃO 
QUANTO À ATUAÇÃO PROFISSIONAL de arquitetura e urbanismo 
pelo fiscal fora do horário de trabalho neste Conselho, contanto que 
o mesmo respeite os preceitos da ética que envolve o funcionalismo 
público e as normativas que tangem a profissão por não haver 
nenhuma restrição quanto o exercício da profissão pelo ocupante do 
cargo de analista de fiscalização prevista em lei, nem no edital de 
convocação para o concurso público destinado a preencher tal 
cargo. Esta decisão foi tomada  em conformidade com o Parecer 
Jurídico emitido no dia 25 de setembro de 2015 pela nossa 
Assessoria Jurídica que conclui informando que “não existe 
fundamento legal ou constitucional que impeça referido profissional 
de exercer suas atividades de forma particular...”. 
 

b. Encaminhar o processo à Comissão de Ética e Disciplina – CED e à 
Comissão de Administração e Finanças - CAF, para que as mesmas 
deliberem sobre a possibilidade do exercício da profissão de 
arquiteto e urbanista pelo analista de fiscalização Pedro Dantas.  

 
2. Esta Deliberação entra em vigor nesta data. 

  
Maceió-AL, 08 de OUTUBRO de 2015. 

 
 

Nise de Araújo Sarmento  
Coordenadora da Comissão de Exercício Profissional do CAU/AL 

 
 

Vivaldo Chagas júnior 
Coordenador Adjunto da Comissão de Exercício Profissional do CAU/AL 


