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corusolru*ÇÃo Do coDIGo DE Éncn Dos DIRIGENTES BE

EMpRESAS Elo MERCADo TMoBII-tÁRto DA BAHTA

CAPITULO I - DA§ REGRAS FUNDA§IENTAIS

Art. 1§ - 0 exercíçio das atividades das empresas associadas à ADEMI-BA.

exige conduta compatívef com os preceitos deste Codigo, dos Estatutos

Sociais e das normas legais que regu[am as atividades do mercado

imobÍtiária.

Art. 20 - A verificação do cumprimento das norrnas deste Código, bem como

a implementação de estudos visando à sua permanente atualizaçâo são

atribuições da Comissão de Etica, instituÍda através do parágrafo 2s do art,

14 dos Estatutos Sociais.

Art. 30 - As infraçÕes às normas do presente Codigo ou dos Estatutos

Sociais sujeitarão os seus autores às penalidades previstas no art. 14 da

Narma Estatutária, medÍante a instauração de processo disc*plinar,

garantido o amplo direito de defesa.

Art. 40 - São deveres dos assaciados da|ADEM[-BA.,

outros, prevÍstos nos Eptytutos Sociais:
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a) cumprir e fiscallzar o cumprimento dos Estatutos, das deliberações

soeiais e deste Código de Etica;

b) cooperar na consecução dos objetivos sociais, inclusive prestando

infor:maçÕes necessárias ao bom andamento das atividades da

assocÍaçâo;

c) preservar, effr suã conduta, a honra, a dignidade e o decoro das

atividades que exerce, nas suas retações com os demais associados e

com terceiros;

d) zetar pelo bom nome e conceito da associação e de seus asseciados,

abstendo-se de dirigir-fhes ataques ou acusaçôes, externar opiniÕes e

julgarnentos negativos sobre as atividades profissionais ou

empresãrÍais dos seus pares, ou ainda atingir, por qualquer meio, a

reputação de que gozam no mercado em que atuam.

zelar pela c*nsalidação e pelo aprimoramento ético das atividades

desenvolvidas no mercado imobiliário, comunicando à Comissão de

Etica os atos que contrariem os postulados impostos peto presente

Codigo ou pe§os Estatutos Sociais;

f) zelar pela imagerfi e reputação das emp

e)

do setor imobiliário perfrt{e a sociedadg
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g) abster-se, no exercfcio de suas atividades, de traçar parale[as e

Comparações a obras, processos ou cornportamento de outras

empresas;

h) aprirnorar continuarnente os conhecimentss e técnicas utitizados nas

atividades desenvolvidas no mercado imobiliário;

i) preseruar e difundir o entendimento de que a empre§a e a Assaciação

são instrumentos de desenvolvimento social;

j) promover e difundir os objetivos da Associação, incluindo em toda e

qualquer publicidade o símbolo da ADEMI-BA e a sua condição de

assocÍada.

abster-se de se utitizar da Associação, com vistas à obtençâo de

benefíclos proprios, ressa[vados aqueles que, embora individualizados,

sejam de real interesse dos demais associados;

manter sigito quanto a informações abtidas através da Associaçâo ou

dos demais associados, qua*do o assunto requerer confidencialidade,

ressalvados os casos em que o silênci 'le a omissâo venharn a

k)

t\

favorecer atividades que contrariern âs ou coloquenr em risco a

a*
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Art. 5" - Constituem

conduta§:

I

infrações disciplinares,

Àsso§,lÇÃo D: otstGã!§TE§ ÊE Êt4P**sA§
DÔ IIER§Â§E iMâB}IIÀ&IO & H}IIÀ

dentre outras, as seguintes

a) praticar atos que atentem contra a honra, a dignidade e o decoro das

atividades que exerce, seja nas Suas relações Com os dennais

associados ou com terceiros;

b) dirigir à associaçãc, ou aos demais associados, ataques ou acusaçÕes,

bem como exter*ar opiniões e julgamentos negativo§ sobre as

atividades profissionais ou empresariais dos seus pares, ou ainda

atingir, por qualquer meio, a sua reputação;

c) veicular pubticidade enganosa, que venha a denegrir a imagern do setor;

d) veicutar pub[icidade que estabe]eça campãrativos entre o seu produto e

o produto colccado no mercãdo por seus pares, ou que venha a denegrir

a lmagem destes, mesmo que de modo suhliminar;

e) utilizar, em publicidade ou material de vendas, informaçÕes constantes

da Pesquisa ADEftltl;

f) utilizar-se indevidamente

traç*ndo paraÍelos e

de recursos apl[cados por

cornportamento de outros associadcs oft/de com o firn de

outras empresas,

processos ou
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g) permitir ou ornitÍr-se em relação às ações de seus prepostos, mesmo

que Sem vínculo ernpregat[cio, que objetivem denegrir a imagem ou os

produtos de seus pares;

h) praticar atos na condição de associadc, qua*do suspenso ou impedido,

por força de decisão irrecorrível;

i) divutgar, por qualquer meio, informação confidencial a que teve acesso

na quatidade de associado da ADEMI-BA.

Art. 60 - As sançÕes discipiinares consistem em advertência, suspensão ou

exclusão, e serão aplicadas pela Comissão de Ética, rnediante processo

disciplinar, na fcrma regulada por este Código, de acordÕ corn a gravidade

da conduta infracional.

Parágrafo Primeiro - A advertência será aplicada em infraçÕes de menor

potencial [eslvo.

Parágrafo Segundo - A suspensão acarreta ao infrator a interdição, pelo

?razü de 01 (hum) a 06 (seis) rneses, das prerrcgativas e do exercÍcio das

suas atividades em relação à Associa e será aplicada em razão de

infrações de nrédio potencial fesivo
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Parágrafo Terceiro - A exclusão é aplicável nos casCIs de reincidência, por

duas Ou mais vezes, de infrações passíveis de suspensão, oU em razão de

infrações graves e de alto potenclal lesivo.

Parágrafo Quarto - Das decisões da Comissão de Etica, que apÍicarem a

sanÇâo disciptÍnar de exclusão, caberá recurso de ofÍcio para o Conselho

Diretor.

Art. 70 - A pretensão à punibilidade das infraçÕes disciplinares prescreve

enn 02 (dois) anos, contados da data da constatação oficial do fato.

Parágrafo Unico A prescrição interrampe-se pela instauração do

processo disciptinar ou pela decisão condenatÓria recorrível.

CAPÍTULO II - T}O PROCES§O I}§CIPLINAR

Art. 80 - A Comissão de Etica é competente para instaurar, de ofÍcio,

processo sobre ato ou rnatérla que considere passíve[ de configurar, em

tese, infração a princípio ou norma ética ou estatutária, e ainda para

processar e iulgar os demais processos disciplinares.

Parágrafo Unico - A Comissão de Etica ,"-*fi.:::- que necessário, fpffu{
@" t Ç^
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Art. go - O prorcsso disciptinar instaura-se de ofício CIu mediante

representação dos interessados e trarnitará em sigilo, somente tendo

acessg ao feito as partes e os orgãos jutgadores, garantido ao acusado

amplc direito de defesa"

Farágrafo Primeiro- Recebida a representação, o Presidente da Comissão

de Ética designará um relator para presidir o processamento do feito.

parágrafo §egundo - O relator poderá opinar pelo arquivamento liminar da

representação, quando estiver desconstituída dos pressupostos de

admissibitidade.

Art. 10 Compete ao relator do processo disciptinar deterrninar a

notificação do representado para apresentação de defesa, no prazo de 15

(quinze) dias.

parágrafa Unico As notificações e intirnaçÕes necessárias ao

processamento das feitos disciplinares serão efetivadas pe[a via postal ou

por outrc meÍo que assegure o acesso dos destinatários ao seu co*teÚda-

Art. 1t - Oferecida a defesa, acornpanhada dos documentos que the forem

voto, submetendo-o, na primeira sessão su

membros da Comissão,[F3ra decisão do feito.

(- ,í
22--

Rua Alceu Amoroso l\ma, alOlgOLlEmpresarial Nierneyer - Caminho Cas Árvores - CEP: 41820-770 - Salvador - BA

1t3?73-Ü3A I w-ww.ademi-ba.com br i ademi@ademr-ba'com br

ü iVii l;'
tooFlctCI"s,s'

REGISTRO IÂ',

- 03 / CI 1/ 20



§t
{
ü

Art. Í 2 - Das decisÕes proferidas em primeira instância pela Conrissão de

Etica que aplicarem a pena de exclusâo caberá recurso de ofício para os

Canselhas Diretor e Consultivo a quelrl coniuntamente compete iutgar; das

demals decisões, caberá recurso voluntárlo, no prazo de 15 (quinze) dias,

para os Conselhos Üiretar e eonsultivo, que, em qualquer cãSo, decidirá a

pretensãc recursaf em sessão secreta, peto voto da maioria dos §eus

membros.

Parágrafo Unico - Todos os recursos terão efeito suspensivo.

Art. 13 - As representações oferecidas contra qualquer dos membros da

Comissão de EtÍca, da Diretoria Executiva ou do Canselho Diretor serão

processadas e iulgadas, êffi primetra instâncla, pelo Conselho Diretor, e

em segunda instância pela Assemblela Gerat dos Associadcs, observado

quanto ao procedimento, o disposto nos arts. 90 a 12 deste Código"

Parágrafo Unicc - Üs iutgamentos a que §e refere o capuf deste aúigo

serão realizados em sessão secreta, pelo voto da maioria dos membros do

Conselho Diretar ou da Assembleia Geral dos Associados.
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Elr§Po§lÇÕes GERAts E TRÂNSITORIAS

Art. 15 A Diretonia Executiva deve cferecer cs meios e supofie

imprescindÍveis pãra o desenvolvimento das atividades da Comissã§ de
L--
Ltrca.

Art. 16 - A Conrissão de Etica poderá e[aborar o respect[vo regimento

interno, observadas as disposições contidas nos Estatutos Socials e neste

Godigo.

Art. 17 - A Comissão de Etica será composta pcr 03 (três) membros, §e*do

01 (hunr) membro da Diretoria, 01 (hum) nnernbro do Conselho Diretor e 01

(hurn} membro do Canselho Consultivo, todos indicados pela Diretaria e

respectivos conselhos no inÍcio de cada mandato.

Art. 18 - As regras deste Codigo aplicam-se aos associado§, que

responderão peta conduta de SeuS prepostos, representantes e

colaboradores a qualquer tÍtulo.

Art. 19 - Caberá ao Consetho Diretor apreciar e resolver os ffisos omissos.

Art. 20 - Este Código entra em vÍgor na data da sua aprovação.

sa:":iffio*,'*
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*a Assembleia Geral Extraordinárla,

2ü21.6

§atvador, 13 de setembro de 2AT -

Presidente

Sias Líns

,í*àffilkieiraLima
Diretor ÂdminÍstrativo-Fi rlanceiro

0-.-r----D*-
André Luiz Duarte reãã
Diretor de Expansão de Mercados

ltl;g<eklo[..I-]

Viviane

Diretora

de Brito Oliveira

Comercia[ e de

da Fonseca

Marketing
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Diretor de Assuntos Arnbientais e Gestão Sustentável

Mendonça.

Carneiro

Direter de Habitação

-t c^^^,q- §^^-.iL^\ S-^À
Maria Amélia Salles Garcez
oAB - 5174

odoCÓdigodeÉticadosDidgentesdeEmpresasdoMercadolmabiliárÍoda
Bahia l3rogr2oz{.
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