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O Manual do Arquiteto e Urbanista, produzido pelo CAU/ES, traz as principais infor-

mações que dizem respeito à prática legal da Arquitetura e do Urbanismo desde o 

ensino, registro no Conselho até as normas que regem o bom exercício profissional, 

como o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), o Código de Ética e Disciplina 

dos Arquitetos e Urbanistas e as Tabelas de Honorários de Serviços de Arquitetura 

e Urbanismo.  

A intenção principal é prover aos arquitetos e urbanistas um guia de consulta para 

sua vida profissional, com informações claras e essenciais sobre as normas e leis 

que orientam sua atividade. O Manual esclarece, por exemplo, o papel do arquiteto, 

o que é e para que serve o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), documen-

to obrigatório para o exercício de qualquer atividade de Arquitetura e Urbanismo.

  

Explica quais são os tipos e modalidades de RRT que existem, e qual deve ser o 

modelo adotado em cada caso. Também mostra como os arquitetos e urbanistas 

podem registrar a propriedade intelectual de suas obras por meio do Registro de 

Direito Autoral (RDA) e quais as principais obrigações e responsabilidades na coloca-

ção de placas, peças de publicidade e divulgações em mídias sociais que indiquem 

a responsabilidade técnica das atividades de Arquitetura e Urbanismo. Trata ainda 

das certidões e documentos comprobatórios que os arquitetos e urbanistas podem 

requisitar junto ao CAU.

Heliomar Venâncio

Apresentação

////////////
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A arquitetura existe desde que o homem começou a habitar a 

terra. Mesmo sem ser ofício, ela já estava presente desde a pré-

-história, principalmente a partir do período Neolítico, quando o 

homem dominou a arte de trabalhar a pedra e passou a construir 

os primeiros monumentos. A história da arquitetura confunde-se 

com o conceito de abrigo, seja ele construído cavado em cavernas, 

seja a partir de um método construtivo mais complexo.

Conforme a humanidade foi se organizando em sociedade, a his-

tória da arquitetura foi evoluindo. Os sumérios criaram “cidades” 

com templos de barro secos ao sol; os egípcios construíram as fa-

mosas pirâmides, e devemos a eles a técnica de construção com 

pedras. Os etruscos deixaram inúmeros sítios arqueológicos, e os 

gregos, com sua busca pela perfeição, proporções, geometria e 

perspectiva, criaram templos memoráveis, além de trabalharem 

o mármore com maestria. O legado dos romanos são as estradas 

e aquedutos, e na Idade Média foram erguidas as principais igre-

jas da história da arquitetura mundial.

A Arquitetura
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Na Idade Moderna, o Renascimento trouxe como inspiração o uso 

das formas clássicas. Mas havia quem preferisse o maneirismo ou 

o barroco. A Revolução Industrial trouxe com ela o crescimento 

das cidades em níveis nunca vistos antes, assim como a arquite-

tura moderna.

No Brasil, a arquitetura indígena foi o primeiro grande marco da 

arquitetura, com as ocas e malocas construídas com materiais 

como madeira, barro e folhas. Depois, a arquitetura colonial trouxe 

um padrão uniforme às vilas e cidades. O estilo barroco foi muito 

acentuado em cidades mineiras, tendo como expoente Aleijadi-

nho. Houve espaço também para o neoclássico, frequentemente 

usado na construção de edificações oficiais.

A arquitetura eclética passou a usar materiais como aço, vidro, ferro 

forjado, manifestada com rigor formal. Já a moderna, com a cria-

ção da Bauhaus, inaugurou a fase de uma arquitetura mais limpa, 

minimalista, funcional. A expressão máxima do modernismo no 

Brasil é Brasília, pelas mãos de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, e a 

contemporaneidade já assina projetos de hoje que apontam para 

o futuro, como o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Índice



Os arquitetos e urbanistas constituem categoria profissional de 

formação generalista, sujeitos a registro no Conselho de Arquite-

tura e Urbanismo da Unidade da Federação (CAU/UF) do local do 

seu domicílio, cujas atividades, atribuições e campos de atuação 

estão previstos na Lei n. 12.378, de 2010, e são disciplinados pela 

Resolução CAU/BR n. 21, de 5 de abril de 2012, do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil.

As atribuições profissionais do arquiteto e urbanista, de acordo 

com a resolução, são as seguintes:

• supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica;

• coleta de dados, estudo, planejamento, 

projeto e especificação;

• estudo de viabilidade técnica e ambiental;

• assistência técnica, assessoria e consultoria;

• direção de obras e de serviço técnico;

• vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, 

parecer técnico, auditoria e arbitragem;

• desempenho de cargo e função técnica;

• treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária;

• desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, 

padronização, mensuração e controle de qualidade;

• elaboração de orçamento;

• produção e divulgação técnica especializada; e

• execução, fiscalização e condução de 

obra, instalação e serviço técnico.

O que faz o Arquiteto e 
///////////////////Urbanista
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Já os campos de atuação profissional de arquitetos e urbanistas são:

• Arquitetura e urbanismo: concepção e execução de projetos;

• Arquitetura de interiores: concepção e execução de projetos;

• Arquitetura paisagística: concepção e execução de projetos para espaços externos, 

livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados 

isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial;

• Patrimônio histórico, cultural e artístico: projeto arquitetônico, urbanístico 

e paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções 

tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, 

conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades;

• Planejamento urbano e regional: planejamento físico-territorial, planos de intervenção 

no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de 

infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e 

trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento 

do solo, loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento 

urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, inventário urbano e 

regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e rurais;

• Topografia: elaboração e interpretação de levantamentos topográficos 

cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo 

e de paisagismo, fotointerpretação, leitura, interpretação e análise de 

dados e informações topográficas e sensoriamento remoto;

• Tecnologia e resistência dos materiais: elementos e produtos 

de construção, patologias e recuperações;

• Sistemas construtivos e estruturais: estruturas, desenvolvimento 

de estruturas e aplicação tecnológica de estruturas;

• Instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo;

• Conforto ambiental: técnicas referentes ao estabelecimento de 

condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para 

a concepção, organização e construção dos espaços;

• Meio ambiente: estudo e avaliação dos impactos ambientais, licenciamento ambiental, 

utilização racional dos recursos disponíveis e desenvolvimento sustentável.



A ausência da atuação do profissional arquiteto e urbanista é prejudicial à sociedade. 

A atuação despreparada pode causar danos irreparáveis. Contratar um profissional 

habilitado significa, dentre muitas outras vantagens:

• Economia, pois o profissional auxilia o cliente a encontrar as soluções 

mais adequadas, considerando especialmente a relação custo x benefício.

• Planejamento e organização, pois o arquiteto e urbanista tem a 

habilidade de entender os anseios e necessidades dos clientes. 

Além disso, tem capacidade de estruturar, coordenar, gerenciar, 

contratar outros profissionais, estabelecer o cronograma e 

estimar os custos das obras ou intervenções. Isso evita maiores 

transtornos, retrabalhos, erros e atrasos nos serviços.

• Garantia na elaboração de projetos, acompanhamento e execução de 

obras, pois o profissional é responsável por observar as normas técnicas e 

legislações aplicáveis, proporcionando conforto, segurança e habitabilidade.

• Soluções otimizadas, no dimensionamento das edificações, 

espaços urbanos, mobiliários e objetos, considerando, por 

exemplo, os fluxos de pessoas, a funcionalidade, a ergonomia, 

ambientação e as instalações de equipamentos.

• Beleza, pois o trabalho do arquiteto alia razão, sensibilidade, beleza 

e emoção, sem perder os conceitos de funcionalidade e conforto.

MANUAL DO ARQUITETO E  URBANISTA10

Numa perspectiva geral, arquitetos e 

urbanistas são responsáveis por:

• Planejar as cidades;

• Conservar o patrimônio histórico;

• Democratizar o acesso a cidade;

• Produzir habitações saudáveis;

• Produzir soluções sustentáveis;

• Contribuir para a melhoria da mobilidade urbana;

• Atuar para a garantia do acesso à moradia;

• Assegurar qualidade de vida para os cidadãos.

Índice
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A
do Arquiteto e Urbanista

formação
////////

De acordo com o art. 2º da Resolução do Conselho Nacional de Educação n. 2, de 

17 de junho de 2010, a organização de cursos de graduação em Arquitetura e Ur-

banismo deverá ser elaborada com claro estabelecimento de componentes curricu-

lares que abrangem: projeto pedagógico, descrição de competências, habilidades e 

perfil desejado para o futuro profissional, conteúdos curriculares, estágio curricular 

supervisionado, acompanhamento e avaliação, atividades complementares e tra-

balho de conclusão de curso sem prejuízo de outros aspectos que tornem consis-

tente o projeto pedagógico. 

Precisa contemplar diversos componentes e conceitos, como objetivos do curso; sua 

contextualização institucional, política, geográfica e social; condições objetivas de 

oferta e vocação; formas de interdisciplinaridade; modos de integração entre teoria 

e prática; formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; integração entre gra-

duação e pós-graduação; incentivo à pesquisa como necessário prolongamento da 

atividade de ensino; regulamentação do trabalho de curso; estágio curricular super-

visionado, e atividades complementares. 

As DCN estabelecem como princípios a serem adotados a qualidade de vida dos habi-

tantes dos assentamentos humanos; a qualidade material do ambiente construído e 

sua durabilidade; o uso da tecnologia em respeito às necessidades sociais, culturais, 

estéticas e econômicas das comunidades; o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento 

sustentável do ambiente natural e construído, e a valorização e a preservação da ar-

quitetura, do urbanismo e da paisagem como patrimônio e responsabilidade coletiva.

Projeto pedagógico

Princípios



As DCNs descrevem inúmeras competências e habilidades que devem ser desenvolvidas e que carac-

terizam as atribuições dos futuros profissionais. É o caso, por exemplo, das habilidades necessárias 

para conceber projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo e para realizar construções, conside-

rando os fatores de custo, durabilidade, manutenção e especificações, bem como os regulamentos 

legais ou a compreensão dos sistemas estruturais. Também é exigido domínio da concepção e do 

projeto estrutural, tendo por fundamento os estudos de resistência dos materiais e estabilidade das 

construções e fundações. 

Essas competências e habilidades estão diretamente relacionadas com os conteúdos curriculares, 

que devem ser distribuídos em: 

• Conhecimentos de fundamentação: estética e história das artes; estudos sociais e 

econômicos; estudos ambientais; desenho e meios de representação e expressão;

• Conhecimentos profissionais: campos de saber destinados à caracterização 

da identidade profissional, como teoria e história; projeto de arquitetura, de 

urbanismo e de paisagismo; planejamento urbano e regional; tecnologia da 

construção; sistemas estruturais; conforto ambiental; técnicas retrospectivas; 

informática aplicada à arquitetura e urbanismo, e topografia. 

• Trabalho de Conclusão de Curso: componente curricular obrigatório e realizado 

no último ano, centrado em determinada área teórico-prática ou de formação 

profissional (não é teórico ou prático e sim teórico e prático), como atividade 

de síntese e integração de conhecimento, de maneira individual, com tema 

de livre escolha obrigatoriamente relacionado com as atribuições profissionais, 

desenvolvido sob a supervisão de professor orientador escolhido pelo estudante.

Todos esses conteúdos devem estar dispostos em atividades práticas e teóricas, como aulas comple-

mentadas por conferências e palestras, produção em ateliê, experimentação em laboratórios, elabo-

ração de modelos, utilização de computadores, consulta a bibliotecas e a bancos de dados, viagens 

de estudos, visitas a canteiros de obras, levantamento de campo em edificações e bairros, consultas 

a arquivos e a instituições e contatos com autoridades de gestão urbana; pesquisas temáticas, biblio-

gráficas e iconográficas, produção de inventários e bancos de dados; projetos de pesquisa e extensão; 

emprego de fotografia e vídeo; escritórios-modelo de arquitetura e urbanismo; núcleos de serviços 

à comunidade; participação em atividades extracurriculares, como encontros, exposições, concursos, 

premiações, seminários internos ou externos, e estágio curricular supervisionado. 

MANUAL DO ARQUITETO E  URBANISTA12

Competências, habilidades e conteúdos
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Duração e carga horária mínima 

As diretrizes ressaltam ainda que os estágios devem ser supervisionados por membros do corpo do-

cente da instituição e que assegurem a consolidação e a articulação das competências, além do con-

tato do formando com situações, contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades 

e atitudes se concretizem em ações profissionais. As diretrizes esclarecem que é possível reconhecer 

atividades de estágios realizadas externamente, desde que contribuam para o desenvolvimento das 

habilidades e competências previstas no projeto de curso. 

A carga horária mínima e a duração dos cursos é determinada pela Resolução CNE/CES 2/2007, que 

as distribui em cinco grupos com diferentes cargas e durações. Dessa forma, o de Arquitetura e Ur-

banismo faz parte do grupo “D”, com carga horária mínima de 3.600 horas. Estágios e atividades 

complementares não podem exceder a 20% da carga horária total do curso.

De acordo com as DCNs, a carga horária deve ser ocupada por aulas teóricas, conferências, produção 

em ateliê e laboratórios, viagens de estudos, visitas a obras e conjuntos, participação em pesquisas e 

atividades extracurriculares e estágio curricular supervisionado. Conteúdos e habilidades específicos, 

que contemplem aspectos regionais culturais, climáticos, entre outros, bem como que contemplem 

abordagens multi ou interdisciplinares que contribuam não somente com o futuro profissional, mas 

também com a formação do cidadão, são desejáveis e bem-vindos, embora não devam ser ofereci-

dos em detrimento dos conteúdos e habilidades essenciais estabelecidos pelas diretrizes. 

Cargas horárias excessivas podem dificultar o estudo individual, o estágio, as atividades complemen-

tares e a própria vida social do estudante. No entanto, o mínimo da carga horária não deve ser to-

mado como máximo, como muitas vezes acontece. A carga horária não é um indicativo absoluto de 

qualidade de ensino, pois tão importante quanto o tempo em si é o uso que se faz dele.

A carga horária, entretanto, não deixa de constituir um dos indicativos de qualidade. Baixa carga 

horária aliada ao mau uso indica provável insuficiência de conteúdos e habilidades essenciais ao ar-

quiteto e urbanista.

O mínimo, o máximo e a qualidade



O posicionamento oficial do CAU/BR é em defesa do ensino presencial, no qual os 

meios digitais são reconhecidos enquanto ferramentas auxiliares na formação acadê-

mica — e dentro do limite de 20% da carga horária total realizada na modalidade EAD.

Desse modo, há a não recomendação de cursos de graduação em Arquitetura e Ur-

banismo na modalidade de ensino a distância (EAD), posto que a formação integral 

dos estudantes para a atuação profissional e para a cidadania, por meio do aprimo-

ramento das inteligências cognitiva, emocional e social, depende da estreita relação 

entre teoria, prática e vivência de diversas realidades, além do contato e troca de 

vivências e saberes entre os estudantes e destes com os professores orientadores.

De acordo com a Deliberação n. 031/2019 CEF-CAU/BR, as atividades de extensão e 

os escritórios-modelo criados dentro das instituições de ensino de Arquitetura e Ur-

banismo devem observar as seguintes premissas:

• A atividade deve ter relevância social, e não ter fins lucrativos; 

• Deve haver vinculação comprovada a uma IES e previsão da 

atividade de extensão na estrutura curricular do curso;

• Cumprir a legislação pertinente quanto a sua regularidade jurídica; 

• Registro de pessoa jurídica no CAU, quando for o caso; 

• E obrigatório que haja supervisor Arquiteto e Urbanista, responsável 

técnico, com RRT de desempenho de cargo ou função (grupo 

gestão) ou de atividade de extensão (grupo ensino); 

• O responsável técnico é obrigado a emitir RRT 

para cada atividade específica; 

• Os envolvidos estão sujeitos a sanções éticas e legais quando da atuação 

desvirtuada dos objetivos de atividade extensionista, concorrência desleal, 

exercício ilegal, ausência de RRT ou responsável técnico e outras.  

MANUAL DO ARQUITETO E  URBANISTA14

Cursos híbridos e na modalidade EAD

Premissas das atividades de extensão e 
dos escritórios-modelo

Índice



MANUAL DO ARQUITETO E  URBANISTA 15

O
de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU)

Conselho ////////

As profissões de arquiteto, engenheiro e agrônomo foram reco-

nhecidas no Brasil em 1933, no governo do presidente Getulio 

Vargas. O mercado, até então, era dominado por empreiteiros 

e pedreiros, existindo poucos profissionais diplomados, seja no 

exterior, seja no Brasil.

A partir do reconhecimento profissional, houve a necessidade de 

reconhecimento institucional. Daí surgiu a pressão para a criação 

de um conselho de classe para regular o exercício da profissão, 

coibindo a atuação de leigos, orientando sobre a atuação do 

mercado e punindo os maus profissionais.

Nascia, então, o Sistema CONFEA/CREA, no qual os arquitetos 

ficaram abrigados junto com os engenheiros e agrônomos durante 

décadas. Com o passar dos anos, porém, ganhou força a ideia de 

um conselho próprio que tratasse de forma exclusiva dos ajustes 

e demandas dos arquitetos.

E, assim, após mais de 50 anos, nasceu o Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo (CAU), em 31 de dezembro de 2010, por meio da Lei 

Federal n. 12.378/2010. O CAU é uma autarquia federal que tem 

a função precípua de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da 

profissão de arquitetura e urbanismo em todo território nacional.



A fundação do CAU significou maior autonomia e 

representatividade, fazendo parte do processo de 

valorização da profissão. Foi, também, uma con-

quista histórica da sociedade, que passou a contar 

com uma entidade forte, atuante e comprometida 

com o processo de qualificação da paisagem urbana 

e qualidade de vida nas cidades.

O CAU existe porque a ausência de arquiteto e 

urbanista em atividades de sua competência pode 

expor a população a riscos ou danos materiais (à 

segurança, à saúde ou ao meio ambiente). Por 

isso, a arquitetura e urbanismo é uma profissão 

regulamentada, com conselho próprio.

O objetivo principal do CAU é regular o exercício 

da profissão de arquiteto e urbanista no Brasil, 

defendendo o interesse e a segurança da sociedade 

como um todo. Para cumprir sua missão, o CAU 

orienta, disciplina e fiscaliza o exercício da profissão 

de arquitetura e urbanismo no país.

Assim, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo atua 

na defesa da sociedade, no sentido de garantir que 

um profissional devidamente habilitado desempenhe 

suas atividades conforme sua formação acadêmica 

e coibindo a atuação irregular da profissão.

MANUAL DO ARQUITETO E  URBANISTA16
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O Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do

(CAU/ES)
Espírito Santo

/////////////

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito 

Santo registra e reúne todos os profissionais residentes 

no estado e é gerenciado por conselheiros estaduais 

e federais eleitos a cada três anos.

Comissões do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Espírito Santo (CAU/ES): 

• Comissão de Exercício Profissional (CEP);

• Comissão de Ética e Disciplina (CED);

• Comissão de Ensino e Formação (CEF);

• Comissão de Planejamento, Finanças 

e Atos Normativos (CPFA).
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Dentre as principais ações do CAU/ES estão:

• Fiscalizar obras e serviços a fim de garantir a existência de responsáveis 

técnicos habilitados, evitando o exercício ilegal da profissão;

• Atuar nas discussões sobre a gestão das cidades capixabas, realizando parcerias com outros 

órgãos em prol de espaços públicos planejados e acessíveis e na indicação de representantes 

para composição de conselhos municipais e estaduais relativos a suas áreas de atuação;

• Divulgar a arquitetura e urbanismo no estado, contribuindo para o fortalecimento do setor;

• Apoiar a qualificação e a atuação profissional, por meio de convênios para a 

oferta de cursos, produtos e serviços com descontos aos arquitetos;

• Apurar o fiel cumprimento do Código de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas.

Missão

Visão

Valores

Estimular o desenvolvimento profissional, ampliando a 

percepção da sociedade sobre o papel do arquiteto e 

urbanista e tornando a profissão relevante e essencial 

para a população.

• Interlocução com os profissionais arquitetos 

e urbanistas e com a sociedade;

• Ética, transparência, probidade e eficiência;

• Valorização da diversidade e da 

participação democrática;

• Excelência organizacional para 

prestação de serviço de qualidade;

• Atuação com motivação e comprometimento;

• Inovação com responsabilidade.

Ser reconhecido como órgão de apoio ao profissional 

arquiteto e urbanista e de interlocução mais direta 

na defesa das boas práticas profissionais perante 

a sociedade.

O mapa estratégico do CAU/ES definiu os objetivos 

que devem nortear suas ações até o ano de 2025. 

São os seguintes: 
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Registrar-se no CAU é condição para que o bacharel em arquitetura e urbanismo exerça a profissão. O 

registro pode ser feito no site do CAU/ES, totalmente on-line, mediante preenchimento de cadastro 

e anexação de documentos em arquivo digital (documentos pessoais e escolares). O registro é feito, 

inicialmente, em caráter provisório, com validade máxima de um ano.

O prazo de registro provisório pode ser prorrogado por mais um ano, sequencial ao período inicial, 

mediante requerimento do interessado por meio de formulário disponível no site do CAU/ES, anexando 

a justificativa para a não apresentação do diploma de graduação devidamente registrado, acompanhada 

do protocolo de solicitação do diploma junto à instituição de ensino.

Como se registrar

Como interromper o registro
Caso não esteja atuando, o profissional registrado no conselho pode, a qualquer tempo, solicitar a 

interrupção de seu registro por tempo indeterminado. Isso evitará a cobrança de anuidade.

É importante destacar que a atuação do profissional independe da emissão de RRTs, pois o 

fato gerador da anuidade é o registro no conselho. A interrupção do registro não extingue 

débitos anteriores do arquiteto e urbanista com o CAU.

Essa solicitação deve ser realizada por meio do SICCAU,  desde que o arquiteto não ocupe emprego, cargo 

ou função técnica, no setor público ou privado, para o qual seja exigida formação profissional na área de 

arquitetura e urbanismo ou para cujo concurso público ou processo seletivo tenha sido exigido o registro 

do profissional no conselho; não conste em processo fiscalizatório e/ou ético-disciplinar em tramitação nos 

CAU/UF ou no CAU/BR, e não possua Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) sem a devida baixa no CAU.

Com a interrupção do registro profissional, o vínculo do arquiteto e urbanista para com o 

CAU continuará existindo, ficando sujeito à lei de regência da arquitetura e urbanismo e ao 

Código de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas do CAU/BR.  

O profissional com registro interrompido fica impedido de exercer atividades de arquitetura e urbanismo 

no Brasil e de usar o título de arquiteto e urbanista para fins de exercício profissional.  

Índice
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e

Tabelas de

Contrato
Honorários

O contrato particular de serviços é um importante documento entre 

profissional e cliente, afinal é fundamental estabelecer limites e 

responsabilidades e evitar problemas futuros, indicando  claramente 

o objeto, os prazos e os valores dos serviços.

O CAU/ES elaborou e disponibilizou dois modelos padronizados 

de contratos de prestação de serviços de arquitetura. O objetivo é 

servir de orientação aos profissionais e empresas de arquitetura, 

na construção de uma relação comercial clara com seus clientes. 

Os modelos estão disponíveis no site do CAU/ES e podem ser 

acessados neste QR Code:

É importante ressaltar que os modelos disponíveis possuem função 

de orientação, e não tem caráter normativo; portanto, suas cláusulas 

podem ser adaptadas de acordo com as especificidades de cada 

profissional ou serviço. 

Contratos devem ser assinados e rubricados em todas as páginas e, 

preferencialmente, com firma reconhecida em cartório.

Os RRTs de projeto e de execução são obrigatórios e não 

substituem o contrato de prestação de serviço.

Aponte a câmera do seu 
celular para ler o QR 
Code e acessar o link ou 
clique no QR Code para 
abrir o link.

https://www.caues.gov.br/cau-es-lanca-modelos-de-contratos-para-arquitetos-e-urbanistas/
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//////////////////

Já as tabelas de honorários de serviços de arquitetura e urbanismo 

são documentos que têm como objetivo principal valorizar o trabalho 

profissional de arquitetos e urbanistas, esclarecendo a sociedade 

sobre a complexidade das atividades envolvidas na elaboração e 

execução de edificações e das cidades. 

Trata-se de uma referência nacional e única para a negociação de 

preços entre profissionais e contratantes em todo o Brasil, evitando 

práticas de preços abusivos ou aviltantes. Também têm a missão 

de definir e caracterizar os principais componentes da remuneração 

profissional e nortear a Justiça em eventuais disputas judiciais.  

Recomenda-se que os trabalhos sejam iniciados somente após a 

anuência expressa do contratante. Além disso, o Código de Ética e 

Disciplina para Arquitetos e Urbanistas do CAU/BR determina que 

os arquitetos e urbanistas devem condicionar todo compromisso 

profissional à formulação e apresentação de proposta técnica que 

inclua com detalhe os produtos técnicos a serem produzidos, sua 

natureza e âmbito, as etapas e prazos, a remuneração proposta e 

sua forma de pagamento. 

A proposta deve ser objeto de contrato escrito entre o profissional 

e o seu contratante. O arquiteto e urbanista também deve declarar-

se impedido de propor honorários visando a obter vantagem sobre 

propostas conhecidas, já apresentadas por colegas concorrentes para 

os mesmos objetivos.  

Consulte as tabelas de honorários de serviços de arquitetura e 

urbanismo do Brasil no site do CAU/ES.         

Aponte a câmera do seu 
celular para ler o QR 

Code e acessar o link ou 
clique no QR Code para 

abrir o link.

Índice

https://honorario.caubr.gov.br/auth/login
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Etapas e nível de detalhamento dos

(NBR 13.532)

Projetos de Arquitetura

01

02

/////////////

Uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) fixa as condições exigíveis para a elaboração de 

projetos de arquitetura para a construção de edificações. 

Trata-se da NBR 13.532, que, em resumo, estabelece 

as seguintes fases de projeto:

Levantamento de dados para arquitetura (LV-ARQ)

a. registros de vistorias no local da futura edificação e de arquivos 

cadastrais (municipais, estaduais ou federais);

b. análise das leis municipais de parcelamento de solo e de zoneamento (registro 

de uso, recuos e afastamentos, coeficiente de construção, taxa de ocupação;

c. análise dos serviços públicos disponíveis no local 

(água, esgoto, energia elétrica, gás, etc.);

d. análise das edificações vizinhas;

e. outras informações relevantes.

Programa de necessidades de arquitetura (PN-ARQ)

Elaboração de estudos necessários ao desenvolvimento do projeto, como:

a. organograma funcional e esquemas básicos (escalas convenientes);

b. planilha com a relação ambientes / usuários / atividades / equipamentos / 

mobiliário, incluindo características, exigências, dimensões e quantidades;

c. outras informações relevantes.
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03

04

05

06

Estudo de viabilidade de arquitetura (EV-ARQ)

Relatório ou reunião com o cliente para apresentação preliminar sobre a possibilidade 

de cumprimento do programa de necessidades e do partido arquitetônico, tendo em 

vista as informações obtidas nas etapas anteriores, bem como demais documentos 

técnicos necessários ao desenvolvimento do projeto (ex.: levantamento topográfico e 

planialtimétrico, sondagem etc.).

Estudo preliminar de arquitetura (EP-ARQ)

Apresentação de informações sucintas e suficientes para a caracterização geral da con-

cepção adotada, incluindo indicações das funções, dos usos, das formas, das dimensões, 

das localizações dos ambientes da edificação. Nesta fase já são apresentadas soluções 

alternativas gerais e especiais, suas vantagens e desvantagens, de modo a facilitar a 

seleção subsequente, bem como plantas dos pavimentos, implantação, cobertura, cortes 

e elevações (fachadas).

Anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ) ou de pré-execução (PR-ARQ)

Informações técnicas relativas à edificação (ambientes interiores e exteriores), a todos 

os elementos da edificação e a seus componentes construtivos considerados relevan-

tes. São apresentados os documentos técnicos referentes a plantas dos pavimentos, 

implantação, cobertura, cortes e elevações (fachadas), com base nos ajustes decorrentes 

da apresentação do EP-ARQ, bem como perspectivas/maquetes e recursos audiovisuais 

que permitam com que o contratante compreenda o projeto.

Projeto legal de arquitetura (PL-ARQ)

Informações necessárias e suficientes ao atendimento das exigências legais para os 

procedimentos de análise e de aprovação do projeto legal e da construção, incluindo os 

órgãos públicos e as companhias concessionárias de serviços públicos, como departamen-

to de obras e de urbanismo municipais. Os produtos a serem apresentados nesta fase 

devem ser os exigidos em leis, decretos, portarias ou normas e relativos aos diversos 

órgãos públicos ou companhias concessionárias de serviços nos quais o projeto legal 

deva ser submetido para análise e aprovação.
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08

07

Projeto para execução de arquitetura (PE-ARQ)

Elaboração do detalhamento necessário à execução 

da obra, sendo: plantas, cortes e elevações de 

ambientes especiais (banheiros, cozinhas, lava-

tórios, oficinas e lavanderias); detalhes (plantas, 

cortes, elevações e perspectivas) de elementos 

da edificação e de seus componentes construtivos 

(portas, janelas, bancadas, grades, forros, beirais, 

parapeitos, pisos, revestimentos e seus encontros, 

impermeabilizações e proteções).

Projeto básico de arquitetura (PB-ARQ) (opcional)

Esta etapa, opcional, tem como finalidade tornar claras 

as informações que precedem à obra e deve conter: 

plantas baixas, cortes, fachadas, situação, cobertura, 

bem como o memorial descritivo, que explica todo 

o projeto, com as devidas especificações e o modus 

operandi da futura obra, isto é, como deverá ocorrer 

a execução, com suas etapas detalhadas. Também 

deve conter detalhamentos que sejam importantes 

ao entendimento do executor da obra, assim como 

a especificação dos materiais de acabamento e de-

talhes gerais. É complementado com a elaboração de 

planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.

Obra e 

Legal
/////

Reforma

Índice
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Uma obra legal é aquela realizada com serviço profissional especializado, isto é, que 

tem um responsável técnico que seja arquiteto e urbanista. É uma obra que obedece às 

normas legais vigentes (como plano diretor, código de obras e edificações, ABNT, entre 

outros) e, por isso, consegue assegurar conforto, segurança, salubridade, acessibilidade, 

além de beleza e bem-estar.

Para uma obra ser legalizada, ela tem que possuir o Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT). Cabe ao profissional manter na obra uma cópia da RRT dos Projetos e da 

Responsabilidade Técnica da Obra (caso tenha sido contratado).

Não é qualquer serviço, entretanto, que exige um responsável técnico. Para pequenas 

manutenções que não alteram a estrutura da edificação, ele não é necessário. É o caso, 

por exemplo, de pintura interna, substituição de metais e louças, colocação de papéis 

de parede. 

O responsável técnico é necessário para estes serviços e obras (entre outros):

• Instalação de ar-condicionado (que exija intervenção na moradia)

• Substituição de revestimento (piso, parede e teto)

• Esquadrias e fechamento de varandas

• Instalações hidrossanitárias (alteração de ponto de água ou esgoto)

• Instalações elétricas e de gás

• Forro (alteração de pé direito)

• Instalação de mobiliário fixo (bancadas de cozinha ou 

outros elementos que exijam engaste na parede)

• Remoção ou acréscimo de paredes, furos e aberturas e alterações 

que impliquem no aumento ou redução de carga

• Projeto de acessibilidade (calçada acessível, rampa)

• Manutenção de fachada (toda intervenção em fachada 

deve possuir um responsável técnico)

• Impermeabilização

• Prevenção e combate a incêndio

25
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Para cada atividade exercida pelo profissional de arquitetura e 

urbanismo é necessário emitir o Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT). Esse documento, como o próprio nome diz, registra quem é 

o responsável técnico pelas atividades que estão sendo realizadas.

O RRT é uma proteção à sociedade e confere legitimidade ao 

profissional, fornecendo segurança técnica e jurídica para quem 

contrata e para quem é contratado.

Os RRTs são gravados no Sistema de Informação e Comunicação do 

CAU (SICCAU) e compõem o acervo técnico do arquiteto e urbanista, 

que pode ser solicitado a qualquer momento para a utilização em 

licitações e concorrências através da emissão de Certidão de Acervo 

Técnico com Atestado (CAT-A).

Existem momentos corretos para a emissão dos RRTs de projeto e 

execução das atividades sob competência de arquitetos e urbanistas, 

conforme Resolução n. 91 e n. 184 do CAU/BR.

Os RRTs de projeto e de execução devem ser emitidos 

antes do início da obra.

As providências relativas ao RRT são de responsabilidade exclusiva do 

arquiteto e urbanista ou da pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo, 

por intermédio de seu responsável técnico cadastrado no CAU.
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Caso o RRT tenha sido emitido fora do prazo legal, ele 

será considerado extemporâneo. Esse RRT regulariza uma 

atividade técnica de arquitetura e urbanismo e pode ser 

resultado do reconhecimento do próprio profissional ou 

advindo de resultado de ação fiscalizatória. Nesse caso, 

há cobrança de taxa dobrada.

Para fins de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), acervo técnico 

e celebração de contratos de exercício profissional, as atribuições 

profissionais dos arquitetos e urbanistas foram representadas e 

detalhadas pela Resolução CAU-BR 21/2014. São atividades previstas 

no Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo (SICCAU) e devem ser registradas junto ao CAU por 

meio de RRT.

Acesse a Resolução CAU-BR  21/2014 pelo QR Code

01. Projeto

02. Execução

O RRT pode ser registrado antes ou durante a elaboração dos projetos, 

mas necessariamente antes da entrega e/ou sua divulgação.

Obrigatoriamente, o RRT deve ser emitido antes do início da 

execução, de modo que a obra possua responsável técnico desde 

o seu primeiro dia. 

Aponte a câmera do seu 
celular para ler o QR 

Code e acessar o link ou 
clique no QR Code para 

abrir o link.

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao21/


deve ser usado para registro de qualquer tipo de atividade profissional, 

referente a serviço / obra.

Saiba mais aqui: 

O RRT de cargo e função é um RRT simples, cuja atividade 

técnica declarada é a 3.7 (Desempenho de Cargo ou 

Função Técnica).  

MANUAL DO ARQUITETO E  URBANISTA28

Modalidades
de RRT

Simples:

Mínimo:
utilizado para atividades técnicas de projeto, de execução e de 

atividades especiais de arquitetura desde que a área útil da edificação 

ou área total de intervenção não ultrapasse 70 m² e vinculadas a um 

mesmo contratante e um endereço de obra ou serviço.

Saiba mais aqui:

Aponte a câmera do seu 
celular para ler o QR 
Code e acessar o link ou 
clique no QR Code para 
abrir o link.

Aponte a câmera do seu 
celular para ler o QR 
Code e acessar o link ou 
clique no QR Code para 
abrir o link.

https://servicos.caubr.gov.br/helpdesk/lib/exe/fetch.php/tut_rrt_simples_r05.pdf
https://servicos.caubr.gov.br/helpdesk/lib/exe/fetch.php/tut_rrt_minimo_r02.pdf
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Social:

Derivado:

Múltiplo Mensal:
utilizado quando há uma ou mais atividades técnicas (dentre aquelas 

permitidas) vinculada a um único contratante, podendo ter diversos 

endereços, e realizada dentro do mesmo mês e no âmbito de uma 

mesma UF, considerando principalmente as atividades especiais.

Saiba mais aqui:

destinado à habitação de interesse social ou de família de baixa 

renda. Permite registrar uma ou mais atividades técnicas de grupos 

de atividades distintos (projeto, execução e atividades especiais de 

arquitetura) realizadas para um único contratante pessoa jurídica ou 

para mais de um contratante pessoa física.  Pode ser vinculado a um 

único endereço de conjunto habitacional ou edificação residencial 

multifamiliar, ou a até 100 endereços de edificações residenciais 

unifamiliares por até seis meses, desde que no mesmo município.

 

Saiba mais aqui:

aplicado quando constituir-se atividade técnica objeto de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) efetuada até o dia 15 de dezembro 

de 2011, junto ao então Conselho de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA). É isento de taxa.

Saiba mais aqui:

Índice

Aponte a câmera do seu 
celular para ler o QR 

Code e acessar o link ou 
clique no QR Code para 

abrir o link.

Aponte a câmera do seu 
celular para ler o QR 

Code e acessar o link ou 
clique no QR Code para 

abrir o link.

Aponte a câmera do seu 
celular para ler o QR 

Code e acessar o link ou 
clique no QR Code para 

abrir o link.

https://servicos.caubr.gov.br/helpdesk/lib/exe/fetch.php/tut_rrt_multiplo_mensal_r01.pdf
https://servicos.caubr.gov.br/helpdesk/lib/exe/fetch.php/tut_rrt_social_r03.pdf
https://servicos.caubr.gov.br/helpdesk/lib/exe/fetch.php/tut_rrt_derivado_r00.pdf
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Registro de

(RDA)Direito Autoral
Projetos, esboços e obras plásticas concernentes à arquitetura, ao 

urbanismo e ao paisagismo são obras intelectuais protegidas, de 

acordo com a Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610/1998). 

A Resolução n. 67 do CAU/BR estabelece procedimentos e condições 

para o registro de obras intelectuais de arquitetura e urbanismo. O 

objetivo da norma é resgatar a noção da arquitetura e urbanismo 

como produto cultural, valorizando o caráter singular de uma obra e o 

trabalho de criação de soluções inovadoras pelos arquitetos e urbanistas.

São dois tipos de direitos que os autores detêm:

01. Direitos autorais morais
Relativos à criação da obra intelectual, são inalienáveis e perpétuos. 

Toda peça de publicidade, placa ou meio de comunicação produzidos 

por arquiteto e urbanista ou por outra pessoa física ou jurídica, seja 

da área de arquitetura e urbanismo ou não, que utilizar um projeto 

ou obra deve especificar o nome do autor original. Alterações em 

obras intelectuais só podem ser feitas com o consentimento do 

autor original. 
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02. Direitos autorais patrimoniais
São os direitos de utilizar, fruir e dispor da obra intelectual. Prescrevem 

70 anos após o ano seguinte ao do falecimento do autor e são 

transmissíveis, ou seja, projetos ou criações podem ser repetidos com 

a anuência do detentor do direito autoral patrimonial, respeitados 

os direitos autorais morais do autor.

O Registro de Direito Autoral (RDA) pode ser requisitado pelo 

arquiteto e urbanista por meio do SICCAU. Para fazer o RDA, é 

necessário anexar cópia do projeto ou trabalho técnico de criação 

em arquitetura e urbanismo, com certificação digital e descrição de 

suas características essenciais. O RDA será efetuado após análise do 

pedido pela Comissão de Exercício Profissional do CAU/UF do local 

de residência do profissional. A análise requer o pagamento de taxa 

no valor equivalente a duas taxas de RRT. 

O RDA pode ser feito em nome de um ou mais arquiteto e urbanista, 

com as indicações das responsabilidades de cada um no trabalho 

registrado. Todas as obras intelectuais registradas por meio do RDA 

podem ser consultadas no SICCAU.

//////////////

Índice



MANUAL DO ARQUITETO E  URBANISTA32

Certidões
O CAU emite uma série de certidões para comprovar 

a habilitação, o acervo técnico e a regularidade de 

arquitetos e urbanistas e empresas da área, de modo 

a garantir os direitos e a transparência no exercício 

da arquitetura e do urbanismo no Brasil. São elas:

É o instrumento que indica, para efeitos legais, a responsabilidade 

técnica sobre projetos, obras e demais serviços de arquitetura e 

urbanismo por um profissional devidamente registrado no CAU por 

meio do RRT. Constarão do acervo técnico apenas os serviços cujos 

RRT correspondentes tenham sido baixados no SICCAU.

A CAT contém o nome e número do registro do arquiteto e urbanista, 

data de obtenção do título de arquiteto e urbanista, dados dos RRT 

que a constituem, local e data de expedição e código da autenticação 

digital. Tem prazo de validade indeterminado e sua emissão é gratuita.

/////////

Certidão de Acervo Técnico (CAT)

Aponte a câmera do seu 
celular para ler o QR 
Code e acessar o link ou 
clique no QR Code para 
abrir o link.

https://servicos.caubr.gov.br/helpdesk/lib/exe/fetch.php/tut_emitir_cat_r00.pdf
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É a certidão de acervo técnico em que os RRTs do profissional vêm 

acompanhados de atestado fornecido pela empresa contratante. É 

usada como comprovação de habilitação em licitações que exigem 

qualificação técnica. Para requisitar a CAT-A, o profissional deve anexar 

os atestados do contratante no SICCAU, com os seguintes dados: 

razão social, endereço e número do CNPJ do contratante e nome, 

CPF ou número de registro e cargo do representante legal que assina 

o atestado. A certidão será emitida após análise das informações 

pelo CAU e pagamento de taxa de expediente no valor de um RRT.

Importante registrar que a CAT-A é exigida em editais de licitação. 

Por isso, é importante o profissional estar em dia com esse acervo 

caso tenha interesse em participar deles. Como essa certidão tem 

prazo de até 45 dias para análise, é importante que ela seja solicitada 

tão logo o serviço seja finalizado.

É o documento que certifica, para efeitos legais, que o arquiteto e 

urbanista encontra-se com registro ativo e sem débito junto ao CAU. 

A CRQPF conterá ainda informações sobre títulos de pós-graduação, 

como especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, 

mestrado, doutorado, especialização e aperfeiçoamento, nas áreas 

concernentes à arquitetura e urbanismo realizados no país ou no 

exterior, desde que cadastrados no CAU/UF. Tem prazo de validade 

de 180 dias e é gratuita.

Certidão de Acervo Técnico 
com Atestado (CAT-A)

Certidão de Registro e Quitação 
de Pessoa Física (CRQPF)

Aponte a câmera do seu 
celular para ler o QR 

Code e acessar o link ou 
clique no QR Code para 

abrir o link.

Aponte a câmera do seu 
celular para ler o QR 

Code e acessar o link ou 
clique no QR Code para 

abrir o link.

https://servicos.caubr.gov.br/helpdesk/lib/exe/fetch.php/tut_emitir_cat-a_r00.pdf
https://servicos.caubr.gov.br/helpdesk/lib/exe/fetch.php/tut_emitir_certidao_de_registro_e_quitacao_pf_r00.pdf
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Certifica, para efeitos legais, que a pessoa jurídica de arquitetura e 

urbanismo se encontra com registro ativo e sem débito junto ao CAU. 

Contém informações como razão social da empresa, CNPJ, número 

de registro da pessoa jurídica no CAU, capital social da pessoa 

jurídica, objetivo social da pessoa jurídica, atividades econômicas da 

pessoa jurídica de acordo com a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE) e responsável técnico da pessoa jurídica perante 

o CAU. Tem prazo de validade de 180 dias e é gratuita.

Certifica, para efeitos legais, que o arquiteto e urbanista ou a pessoa 

jurídica de arquitetura e urbanismo com registro interrompido, 

suspenso, cancelado ou baixado encontra-se sem débito junto ao 

CAU. Tem prazo de validade de 180 dias e é gratuita.

Certidão de Registro e Quitação 
de Pessoa Jurídica (CRQPJ)

Certidão Negativa De Débito (CND)

Ilustração: Arquiteto e Urbanista Pedro Canal Filho

Índice
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De acordo com a Lei n. 12.378/2010, que regulamenta o exercício 

da arquitetura e urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos estados e do Distrito Federal, 

os arquitetos e urbanistas e as empresas de serviços de arquitetura 

e urbanismo têm o dever de indicar sua responsabilidade técnica 

em documentos, peças publicitárias, placas e outros elementos de 

comunicação dirigidos ao público.

O objetivo é garantir à sociedade seu direito à informação, certificando 

que os serviços técnicos são realizados por profissionais habilitados, 

capazes de prevenir riscos à segurança, à saúde e ao bem-estar dos 

usuários e do meio ambiente, além de proporcionar aos arquitetos 

e urbanistas o reconhecimento da autoria ou responsabilidade por 

projeto, obra ou serviço.

Como a responsabilidade técnica deve ser divulgada em documentos, 

peças publicitárias, placas e outros elementos de comunicação:

Placas e anúncios de

Divulgação do 
Trabalho

////////////////////

Nomes dos responsáveis técnicos, número de CPF, título profissional, 

número de registro no CAU, atividades técnicas desenvolvidas e 

número de CNPJ das pessoas jurídicas de arquitetura e urbanismo, 

se houver.

Documentos 
oficiais
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Nomes ou pseudônimos dos arquitetos e urbanistas responsáveis e, 

se houver, das pessoas jurídicas de arquitetura e urbanismo, com 

identificação das atividades técnicas e números de RRT correspon-

dentes, título profissional, números de registro no CAU. Também 

deve indicar endereço, e-mail ou telefone (pelo menos uma das 

três formas de contato) dos arquitetos e urbanistas ou das pessoas 

jurídicas de arquitetura e urbanismo.

Indicação dos responsáveis técnicos, título profissional, número de 

registro no CAU e atividades técnicas desenvolvidas. Essas informa-

ções devem ser expostas em caracteres de tamanho, no mínimo, 

igual ao da indicação dos demais profissionais ou pessoas jurídicas 

que estejam na veiculação. Logomarcas ou símbolos, se for o caso, 

também devem ser de tamanho, no mínimo, igual ao dos demais 

expostos. É da pessoa física ou jurídica que detiver o controle sobre a 

veiculação da peça publicitária a obrigação de indicar os responsáveis 

técnicos de serviços em Arquitetura e Urbanismo.

Recentemente o CAU/BR lançou o Guia Ético do Arquiteto e Urbanista 

nas Mídias Sociais, com o intuito de apresentar recomendações e 

boas práticas com base na fiel observância dos princípios de ética e 

disciplina da classe de arquitetos e urbanistas. Essa demanda surgiu 

de constantes consultas e questionamentos sobre esse assunto 

e também pelas sucessivas denúncias pelo uso inadequado das 

redes sociais e da internet por parte de profissionais e empresas 

de arquitetura e urbanismo, inclusive, por professores e estudantes 

dos cursos de arquitetura e urbanismo.

Este guia aborda orientações específicas para pessoas físicas, ju-

rídicas, estudantes e professores, quanto a oferta de serviços e 

divulgação dos trabalhos profissionais e os realizados durante a fase 

de formação acadêmica. 

Placas de execução 
de obras ou 

de serviços de 
arquitetura e 

urbanismo

Peças publicitárias 
e outros elementos 

de comunicação

Redes 
sociais

Aponte a câmera do seu 
celular para ler o QR 
Code e acessar o link ou 
clique no QR Code para 
abrir o link.

https://www.caues.gov.br/wp-content/uploads/2022/12/Folder-CAU-ETICA-NAS-REDES-SOCIAIS.pdf
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Oferta de 
serviços

Divulgação dos 
trabalhos dos 
profissionais

Divulgação de 
trabalhos durante 

a formação

Poderá ser ofertado qualquer tipo de serviço de arquitetura, desde que 

se respeite o Código de Ética e Disciplinapara Arquitetos e Urbanistas. 

Antes de mais nada, é preciso, entretanto, verificar se a oferta é de 

produto ou serviço, além de evitar a mercantilização da profissão. 

Nas divulgações, o serviço não pode ser precificado; já o produto, 

sim. Desse modo, pode-se vender um produto pré-formatado, mas, 

nesse caso, há necessidade de esclarecimento de suas limitações, com 

uma espécie de bula (exemplo: projeto não aprovado na prefeitura 

da sua cidade, não acompanha os projetos complementares, não 

leva em consideração a orientação do terreno etc.).

Não há limites para divulgação e interação nas redes sociais, sempre 

observando as regras do código de ética e respeitando os devidos 

créditos e direitos autorais. Ao anunciar um trabalho, o profissional 

deve estar atento que é importante divulgar todos os profissionais 

envolvidos nele, devendo ter muita atenção às questões de contratos, 

plágio e direitos autorais.

É muito importante, ao se divulgar um trabalho, que se coloque o 

número do registro em algum local da postagem. Isso valoriza a 

profissão e estabelece um diferencial de mercado para arquitetos 

e urbanistas.

O Estudante de Arquitetura e Urbanismo deve obter consentimento prévio 

e formal do escritório no qual estagia ou estagiou, antes de divulgar 

nas mídias sociais trabalhos desenvolvidos na condição de estagiário.  

Além disso o estudante deve abster-se de usar indevidamente o título 

de arquiteto e urbanista e deixar claro, quando divulgar trabalhos 

em redes sociais, que são trabalhos acadêmicos para não infringir 

legislações vigentes.  Faz-se necessário que o estudante apresente o 

nome do professor ou orientador. 

Índice
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O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) é entidade de livre asso-

ciação de arquitetos e urbanistas brasileiros. Dedica-se a temas de 

interesse do arquiteto, da cultura arquitetônica e de suas relações 

com a sociedade. Fundado no Rio de Janeiro, em 26 de janeiro de 

1921, o IAB é a mais antiga das entidades brasileiras dedicadas à 

arquitetura e ao urbanismo. O IAB não tem fins lucrativos e seus 

dirigentes não são remunerados.

Instituto de Arquitetos 
do Brasil (IAB)

iab.org.br

Internacionais



MANUAL DO ARQUITETO E  URBANISTA 39

A Abea é uma entidade de livre associação formada por sócios 

institucionais (cursos de arquitetura e urbanismo) e individuais 

(professores, estudantes e profissionais interessados no ensino). 

Foi fundada em novembro de 1973 como associação de escolas de 

arquitetura e foi totalmente reformulada em 1985, transformando-se 

em uma entidade de ensino.

Fundada em 1973, a AsBEA é uma entidade independente, de 

abrangência nacional, sediada na cidade de São Paulo. É a única 

representante da atividade empresarial que congrega escritórios e 

empresas fornecedoras de produtos e serviços do setor de arquitetura 

e construção civil. Seu papel é contribuir para a contínua evolução 

no campo da arquitetura, para a valorização da sua importância 

no desenvolvimento urbano e melhoria qualitativa da construção 

civil do país.

A Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) foi fundada 

em 1979. É uma associação sindical que congrega os sindicatos 

estaduais de arquitetos e urbanistas. O foco da sua atuação é a 

defesa dos direitos trabalhistas e dos interesses profissionais, sociais 

e políticos da categoria. Os sindicatos e a FNA são organizações que 

possuem a atribuição legal de representar os profissionais junto às 

autoridades administrativas e judiciais, participando dos processos, 

acordos e convenções coletivas de trabalho. A federação é filiada 

à Central Única dos Trabalhadores (CUT), tendo sido uma de suas 

fundadoras, em 1983.

Associação Brasileira de 
Ensino de Arquitetura 

e Urbanismo (ABEA)
abea.org.br

Associação Brasileira 
dos Escritórios de 

Arquitetura (AsBEA)
asbea.org.br

Federação Nacional 
dos Arquitetos e 
Urbanistas (FNA)

fna.org.br
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A FeNEA é uma entidade pública sem fins lucrativos, sem filiação 

partidária, livre e independente de órgãos públicos e privados, que 

atualmente congrega mais de 80 mil estudantes de graduação em 

arquitetura e urbanismo, de mais de 305 instituições de ensino 

superior, representando-os perante órgãos governamentais e en-

tidades da área. Tem como objetivos ainda lutar por um ensino de 

qualidade e congregar e ampliar a participação dos estudantes na 

busca de uma formação criativa, solidária, coletiva e comprometida 

com questões político-sociais.

A organização não-governamental UIA é uma federação global de 

associações nacionais de arquitetos. Seu objetivo é unir os arquite-

tos de todo o mundo sem qualquer tipo de discriminação. Em sua 

fundação, em Lausanne, na Suécia, em 1948, eram 27 delegações 

presentes na assembleia. Ao longo dos anos, a UIA passou a abrigar 

as principais organizações profissionais de arquitetos em 124 países e 

territórios nacionais. Hoje representa, por meio dessas organizações, 

aproximadamente 1,3 milhão de arquitetos em todo o mundo. O 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) é membro fundador da UIA.

Federação Nacional 
dos Estudantes 

de Arquitetura e 
Urbanismo (FeNEA)

fenea.org

União Internacional 
dos Arquitetos (UIA)

uia.archi

Constituída em maio de 1976, sem fins lucrativos e apartidária, a Abap 

tem a missão de fomentar o desenvolvimento de ações científicas, 

tecnológicas, educacionais, culturais, sociais e ambientais que visem à 

valorização da arquitetura paisagística como instrumento a serviço do 

bem-estar da sociedade brasileira, contribuindo para a consolidação 

da sua consciência técnica, artística, ética, comunitária e ecológica.

Associação Brasileira 
de Arquitetos 

Paisagistas (ABAP)
abapbr.org
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O Cialp é uma associação sem fins lucrativos com sede em Lisboa, 

Portugal, constituída pelas associações profissionais de arquitetos 

dos países e territórios de língua portuguesa. São membros do CIALP: 

Ordem dos Arquitectos de Angola, Instituto de Arquitetos do Brasil, 

Ordem dos Arquitectos de Cabo-Verde, Secção de Goa do Instituto 

Indiano de Arquitectos, União dos Arquitectos da Guiné-Bissau, 

Associação dos Arquitectos de Macau, Associação Moçambicana de 

Arquitectos e Ordem dos Arquitectos de Portugal. É ainda membro 

observador o CAU/BR.

Em 1950, durante o VII Congresso Pan-Americano de Arquitetos, 

aprovou-se a criação da Federação Pan-Americana de Associações 

de Arquitetos. Tem como objetivos principais estabelecer uma 

vinculação entre os arquitetos da América e do mundo, com fins 

profissionais, culturais, artísticos e científico; prover conhecimento, 

divulgar e prestigiar a arquitetura, e fazer com que os arquitetos 

conectem-se com os problemas socioeconômicos de seu tempo, 

participando de sua dinâmica.

Criada em 1948, a International Federation of Landscape Architects 

tem a missão de promover a arquitetura paisagística a partir de 

colaborações entre vários meios técnico-científicos, combinando, 

em bases mundiais, diversificada gama de artes e ciências, com 

exigência dos mais elevados padrões de formação, investigação 

e prática profissional, com adequada gestão do conhecimento, da 

pesquisa e de experiências em todos os assuntos relacionados à área, 

considerando a totalidade de culturas e comunidades do planeta.

Conselho Internacional 
de Arquitetos de Língua 

Portuguesa (CIALP)
cialp.org

Federação Pan-
Americana de 

Associações de 
Arquitetos (FPAA)

fpaa-arquitectos.org

Federação Internacional 
de Arquitetos 

Paisagistas (Ifla)
iflaonline.org

Índice
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Resolução CAU/BR n. 18, de 2 de março de 2012

Dispõe sobre os registros definitivos e temporários de profissionais no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo e dá outras providências.

Resolução CAU/BR n. 21, de 5 de abril de 2012

Dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do 

arquiteto e urbanista e dá outras providências.

Resolução CAU/BR n. 22, de 4 de maio de 2012

Dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional da arquitetura e urbanismo, 

os procedimentos para formalização, instrução e julgamento de processos por 

infração à legislação e a aplicação de penalidades, e dá outras providências.

Resolução CAU/BR n. 26, de 6 de junho de 2012

Dispõe sobre o registro de arquitetos e urbanistas, brasileiros ou 

estrangeiros portadores de visto permanente, diplomados por instituições 

de ensino estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 

Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), e dá outras providências.

Resolução CAU/BR n. 28, de 6 de julho de 2012

Dispõe sobre o registro e sobre a alteração e a baixa de registro de 

pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo nos Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.
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Resolução CAU/BR n. 52, de 06 de setembro de 2012

Aprova o Código de Ética e Disciplina do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).

Resolução CAU/BR n. 91, de 9 de outubro de 2014

Dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 

referente a projetos, obras e demais serviços técnicos no âmbito 

da arquitetura e urbanismo e dá outras providências.

Resolução CAU/BR n. 93, de 07 de novembro de 2014

Dispõe sobre a emissão de certidões pelos conselhos de arquitetura e urbanismo 

dos estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências.

Resolução CAU/BR n. 167, de 16 de agosto de 2018

Dispõe sobre alterações do registro de profissionais nos conselhos de arquitetura e 

urbanismo dos estados e do Distrito Federal (CAU/UF), e dá outras providências.

Resolução CAU/BR n. 177, de 31 de julho de 2019

Altera a Resolução CAU/BR n. 91, de 9 de outubro de 2014, que dispõe 

sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), quanto ao RRT 

Mínimo e RRT Retificador, cria o RRT Social e dá outras providências.

Resolução CAU/BR n. 184, de 22 de novembro de 2019

Altera as Resoluções CAU/BR n. 91, de 9 de outubro de 2014, e n. 

93, de 7 de novembro de 2014, que dispõem, respectivamente, sobre 

o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e sobre a emissão de 

certidões pelos conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados 

e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências.

Resolução CAU/BR n. 198, de 15 de dezembro de 2020

Dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e 

Urbanismo, sobre as ações de natureza educativa, preventiva, corretiva e 

punitiva, sobre os procedimentos para instauração, instrução e julgamento 

de processos e para aplicação de penalidades por infração à legislação 

vigente e dá outras providências. Entra em vigor em dezembro de 2022.
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1. Obrigações Gerais

1.1. Princípios:

1.1.1. O arquiteto e urbanista é um profissional liberal, nos termos da doutrina trabalhista 

brasileira, o qual exerce atividades intelectuais de interesse público e alcance social mediante 

diversas relações de trabalho. Portanto, esse profissional deve deter, por formação, um conjunto 

sistematizado de conhecimentos das artes, das ciências e das técnicas, assim como das teorias e 

práticas específicas da Arquitetura e Urbanismo.

1.1.2. O processo de formação do arquiteto e urbanista deve ser estruturado e desenvolvido 

com o objetivo de assegurar sua capacitação e habilitação para o desempenho pleno das ativida-

des profissionais.

1.1.3. O arquiteto e urbanista deve reconhecer, respeitar e defender as realizações arquitetô-

nicas e urbanísticas como parte do patrimônio socioambiental e cultural, devendo contribuir para 

o aprimoramento deste patrimônio.

1.1.4. O arquiteto e urbanista deve manter e desenvolver seus conhecimentos, preservando 

sua independência de opinião, imparcialidade, integridade e competência profissional, de modo a 

contribuir, por meio do desempenho de suas atribuições específicas, para o desenvolvimento do 

ambiente construído.

1.1.5. O arquiteto e urbanista deve defender os direitos fundamentais da pessoa humana, 

conforme expressos na Constituição brasileira e em acordos internacionais.

Disciplina
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1.2. Regras:

1.2.1. O arquiteto e urbanista deve responsabilizar-se pelas tarefas ou trabalhos executados 

por seus auxiliares, equipes, ou sociedades profissionais que estiverem sob sua administração ou 

direção, e assegurar que atuem em conformidade com os melhores métodos e técnicas.

1.2.2. O arquiteto e urbanista deve exercer, manter e defender a autonomia própria da profis-

são liberal, orientando suas decisões profissionais pela prevalência das suas considerações artísti-

cas, técnicas e científicas sobre quaisquer outras.

1.2.3. O arquiteto e urbanista deve defender sua opinião, em qualquer campo da atuação 

profissional, fundamentando-a na observância do princípio da melhor qualidade, e rejeitando 

injunções, coerções, imposições, exigências ou pressões contrárias às suas convicções profissionais 

que possam comprometer os valores técnicos, éticos e a qualidade estética do seu trabalho.

1.2.4. O arquiteto e urbanista deve recusar relações de trabalho firmadas em pressupostos não 

condizentes com os termos deste Código.

1.2.5. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de assumir responsabilidades pro-

fissionais que extrapolem os limites de suas atribuições, habilidades e competências, em seus 

respectivos campos de atuação.

1.2.6. O arquiteto e urbanista responsável por atividade docente das disciplinas de Arquitetura 

e Urbanismo deve, além de deter conhecimento específico sobre o conteúdo a ser ministrado, ter 

executado atividades profissionais referentes às respectivas disciplinas.

1.3. Recomendações:

1.3.1. O arquiteto e urbanista deve aprimorar seus conhecimentos nas áreas relevantes para 

a prática profissional, por meio de capacitação continuada, visando à elevação dos padrões de 

excelência da profissão.

1.3.2. O arquiteto e urbanista deve contribuir para o aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

tecnologias referentes à concepção e execução das atividades apropriadas às etapas do ciclo de 

existência das construções.

1.3.3. O arquiteto e urbanista deve colaborar para que seus auxiliares ou empregados envol-

vidos em atividades de sua responsabilidade profissional adquiram conhecimento e aperfeiçoem 

capacidades e habilidades necessárias ao desempenho de suas funções.

1.3.4. O arquiteto e urbanista deve defender o direito de crítica intelectual fundamentada 

sobre as artes, as ciências e as técnicas da Arquitetura e Urbanismo, colaborando para o seu 

aperfeiçoamento e desenvolvimento.

1.3.5. O arquiteto e urbanista deve respeitar os códigos de ética e disciplina da profissão vigen-

tes nos países e jurisdições estrangeiras nos quais prestar seus serviços profissionais.



2. Obrigações para com o Interesse Público

2.1. Princípios:

2.1.1. O arquiteto e urbanista deve defender o interesse público e respeitar o teor das leis 

que regem o exercício profissional, considerando as consequências de suas atividades segundo os 

princípios de sustentabilidade socioambiental e contribuindo para a boa qualidade das cidades, 

das edificações e sua inserção harmoniosa na circunvizinhança, e do ordenamento territorial, em 

respeito às paisagens naturais, rurais e urbanas.

2.1.2. O arquiteto e urbanista deve defender o direito à Arquitetura e Urbanismo, às políticas 

urbanas e ao desenvolvimento urbano, à promoção da justiça e inclusão social nas cidades, à so-

lução de conflitos fundiários, à moradia, à mobilidade, à paisagem, ao ambiente sadio, à memória 

arquitetônica e urbanística e à identidade cultural.

2.2. Regras:

2.2.1. O arquiteto e urbanista deve considerar o impacto social e ambiental de suas atividades 

profissionais na execução de obras sob sua responsabilidade.

2.2.2. O arquiteto e urbanista deve respeitar os valores e a herança natural e cultural da comu-

nidade na qual esteja prestando seus serviços profissionais.

2.2.3. O arquiteto e urbanista deve, no exercício das atividades profissionais, zelar pela conser-

vação e preservação do patrimônio público.

2.2.4. O arquiteto e urbanista deve respeitar o conjunto das realizações arquitetônicas e ur-

banísticas do patrimônio histórico e artístico nacional, estadual, municipal, ou de reconhecido 

interesse local.

2.2.5. O arquiteto e urbanista deve considerar, na execução de seus serviços profissionais, a 

harmonia com os recursos e ambientes naturais.

2.2.6. O arquiteto e urbanista deve prescindir de utilizar o saber profissional para emitir opini-

ões que deturpem conscientemente a verdade, persuadindo leigos, a fim de obter resultados que 

convenham a si ou a grupos para os quais preste serviço ou os quais represente.

2.2.7. O arquiteto e urbanista deve adotar soluções que garantam a qualidade da construção, 

o bem-estar e a segurança das pessoas, nos serviços de sua autoria e responsabilidade.

2.2.8. O arquiteto e urbanista, autor de projeto ou responsável pela execução de serviço ou 

obra, deve manter informação pública e visível, à frente da edificação objeto da atividade realiza-

da, conforme o especificado no art. 14 da Lei n° 12.378, de 2010.
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2.3. Recomendações:

2.3.1. O arquiteto e urbanista deve ter consciência do caráter essencial de sua atividade como 

intérprete e servidor da cultura e da sociedade da qual faz parte.

2.3.2. O arquiteto e urbanista deve considerar e interpretar as necessidades das pessoas, da 

coletividade e dos grupos sociais, relativas ao ordenamento do espaço, à concepção e execução 

das construções, à preservação e valorização do patrimônio arquitetônico, urbanístico, paisagís-

tico e natural.

2.3.3. O arquiteto e urbanista deve envidar esforços para assegurar o atendimento das neces-

sidades humanas referentes à funcionalidade, à economicidade, à durabilidade, ao conforto, à 

higiene e à acessibilidade dos ambientes construídos.

2.3.4. O arquiteto e urbanista deve subordinar suas decisões técnicas e opções estéticas aos 

valores éticos inerentes à profissão.

2.3.5. O arquiteto e urbanista deve promover e divulgar a Arquitetura e Urbanismo colaborando 

para o desenvolvimento cultural e para a formação da consciência pública sobre os valores éticos, 

técnicos e estéticos da atividade profissional.

2.3.6. O arquiteto e urbanista deve respeitar a legislação urbanística e ambiental e colaborar 

para o seu aperfeiçoamento.

3. Obrigações para com o Contratante

3.1. Princípios:

3.1.1. O arquiteto e urbanista, nas relações com seus contratantes, deve exercer suas ativida-

des profissionais de maneira consciente, competente, imparcial e sem preconceitos, com habilida-

de, atenção e diligência, respeitando as leis, os contratos e as normas técnicas reconhecidas.

3.1.2. O arquiteto e urbanista deve orientar sua conduta profissional e prestar serviços pro-

fissionais a seus contratantes em conformidade com os princípios éticos e morais do decoro, da 

honestidade, da imparcialidade, da lealdade, da prudência, do respeito e da tolerância, assim 

como os demais princípios discriminados neste Código.
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3.2. Regras:

3.2.1. O arquiteto e urbanista deve assumir serviços profissionais somente quando estiver de 

posse das habilidades e dos conhecimentos artísticos, técnicos e científicos necessários à satisfa-

ção dos compromissos específicos a firmar com o contratante.

3.2.2. O arquiteto e urbanista deve oferecer propostas para a prestação de serviços somente 

após obter informações necessárias e suficientes sobre a natureza e extensão dos serviços profis-

sionais solicitados por seu contratante.

3.2.3. O arquiteto e urbanista deve orientar seus contratantes quanto a valorizações enganosas 

referentes aos meios ou recursos humanos, materiais e financeiros destinados à concepção e 

execução de serviços profissionais.

3.2.4. O arquiteto e urbanista deve discriminar, nas propostas para contratação de seus serviços 

profissionais, as informações e especificações necessárias sobre sua natureza e extensão, de ma-

neira a informar corretamente os contratantes sobre o objeto do serviço, resguardando-os contra 

estimativas de honorários inadequadas.

3.2.5. O arquiteto e urbanista deve assumir serviços profissionais somente quando considerar 

que os recursos materiais e financeiros necessários estão adequadamente definidos e disponíveis 

para o cumprimento dos compromissos a firmar com o contratante.

3.2.6. O arquiteto e urbanista deve prestar seus serviços profissionais considerando os prazos 

julgados razoáveis e proporcionais à extensão e à complexidade do objeto ou escopo da atividade.

3.2.7. O arquiteto e urbanista deve prestar seus serviços profissionais levando em consideração 

sua capacidade de atendimento em função da complexidade dos serviços.

3.2.8. O arquiteto e urbanista deve, ao comunicar, publicar, divulgar ou promover seu trabalho, 

considerar a veracidade das informações e o respeito à reputação da Arquitetura e Urbanismo.

3.2.9. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de assumir a autoria de trabalho 

que não tenha realizado, bem como de representar ou ser representado por outrem de modo 

falso ou enganoso.

3.2.10. O arquiteto e urbanista deve assumir serviços profissionais somente quando aqueles que 

lhe prestarem consultorias estiverem qualificados pela formação, treinamento ou experiência nas 

áreas técnicas específicas envolvidas e de sua responsabilidade.

3.2.11. O arquiteto e urbanista deve manter seus contratantes informados sobre o progres-

so da prestação dos serviços profissionais executados em seu benefício, periodicamente ou 

quando solicitado.

3.2.12. O arquiteto e urbanista deve manter seus contratantes informados sobre quaisquer ques-

tões ou decisões que possam afetar a qualidade, os prazos e custos de seus serviços profissionais.
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3.2.13. O arquiteto e urbanista deve manter seus contratantes informados sobre quaisquer 

fatos ou conflitos de interesses que possam alterar, perturbar ou impedir a prestação de seus 

serviços profissionais.

3.2.14. O arquiteto e urbanista deve assumir a responsabilidade pela orientação transmitida a 

seus contratantes

3.2.15. O arquiteto e urbanista deve manter sigilo sobre os negócios confidenciais de seus 

contratantes, relativos à prestação de serviços profissionais contratados, a menos que tenha con-

sentimento prévio formal do contratante ou mandado de autoridade judicial.

3.2.16. O arquiteto e urbanista deve recusar-se a receber, sob qualquer pretexto, qualquer hono-

rário, provento, remuneração, comissão, gratificação, vantagem, retribuição ou presente de qual-

quer natureza – seja na forma de consultoria, produto, mercadoria ou mão de obra – oferecidos 

pelos fornecedores de insumos de seus contratantes, conforme o que determina o inciso VI do art. 

18 da Lei n° 12.378, de 2010.

3.2.17. O arquiteto e urbanista proprietário ou representante de qualquer marca ou empresa 

de material de construção, componente, equipamento ou patente que venha a ter aplicação em 

determinada obra, não poderá prestar, em virtude desta qualidade, serviços de Arquitetura e 

Urbanismo a título gratuito ou manifestamente sub-remunerados.

3.2.18. O arquiteto e urbanista deve recusar-se a receber honorários, pagamentos, ou vantagens 

de duas partes de um mesmo contrato vigente.

3.3. Recomendação:

3.3.1. O arquiteto e urbanista deve exigir dos contratantes ou empregadores uma conduta 

recíproca conforme a que lhe é imposta por este Código.

4. Obrigações para com a Profissão

4.1. Princípios:

4.1.1. O arquiteto e urbanista deve considerar a profissão como uma contribuição para o desen-

volvimento da sociedade.

4.1.2. O respeito e defesa da profissão devem ser compreendidos como relevante promoção da 

justiça social e importante contribuição para a cultura da humanidade.
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4.2. Regras:

4.2.1. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de contratar, representar ou asso-

ciar-se a pessoas que estejam sob sanção disciplinar, excluídas ou suspensas por seus respectivos 

conselhos profissionais.

4.2.2. O arquiteto e urbanista deve empenhar-se para que seus associados, representantes e 

subordinados conduzam seus serviços profissionais, realizados em comum, em conformidade com 

o mesmo padrão ético e disciplinar da profissão.

4.2.3. O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência profissional, deve contribuir para a forma-

ção acadêmica, tendo em vista a aquisição de competências e habilidades plenas para o exercício 

da Arquitetura e Urbanismo.

4.2.4. O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência profissional, deve cumprir as ementas 

e os conteúdos programáticos das disciplinas de Arquitetura e Urbanismo constantes no projeto 

pedagógico.

4.2.5. O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência profissional, deve divulgar os princípios 

deste Código, entre os profissionais em formação.

4.2.6. O arquiteto e urbanista deve denunciar fato de seu conhecimento que transgrida a ética 

profissional e as obrigações deste Código.

4.2.7. O arquiteto e urbanista deve evitar assumir simultaneamente diferentes responsabilida-

des técnicas, que sejam incompatíveis quanto a sua extensão, conteúdos, distâncias e jornadas de 

trabalho sobrepostas.

4.2.8. O arquiteto e urbanista, quando chamado a cumprir tarefas de fiscalização, controle ou 

gerenciamento técnico de contratos de serviços de Arquitetura e Urbanismo, deve abster-se de 

qualquer atitude motivada por interesses privados que comprometam seus deveres profissionais, 

devendo sempre fundamentar claramente suas decisões e pareceres em critérios estritamente 

técnicos e funcionais.

4.2.9. O arquiteto e urbanista, em qualquer situação em que deva emitir parecer técnico, 

nomeadamente no caso de litígio entre projetista, dono de obra, construtor ou entidade pública, 

deve agir sempre com imparcialidade, interpretando com rigor técnico estrito e inteira justiça as 

condições dos contratos, os fatos técnicos pertinentes e os documentos normativos existentes.

4.2.10. O arquiteto e urbanista deve condicionar todo compromisso profissional à formulação e 

apresentação de proposta técnica que inclua com detalhe os produtos técnicos a serem produzi-

dos, sua natureza e âmbito, as etapas e prazos, a remuneração proposta e sua forma de pagamen-

to. A proposta deve ser objeto de contrato escrito entre o profissional e o seu contratante, o qual 

deve ter também em conta as demais disposições deste Código.



MANUAL DO ARQUITETO E  URBANISTA 51

4.3. Recomendações:

4.3.1. O arquiteto e urbanista deve apresentar propostas de custos de serviços de acordo com 

as tabelas indicativas de honorários aprovadas pelo CAU/BR, conforme o inciso XIV do art. 28 da 

Lei n° 12.378, de 2010.

4.3.2. O arquiteto e urbanista deve empenhar-se na promoção pública da profissão.

4.3.3. O arquiteto e urbanista deve contribuir para o desenvolvimento do conhecimento, da 

cultura e do ensino relativos à profissão.

4.3.4. O arquiteto e urbanista deve colaborar para o aperfeiçoamento e atualização das Diretri-

zes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo.

4.3.5. O arquiteto e urbanista deve empenhar-se em participar e contribuir em fóruns culturais, 

técnicos, artísticos e científicos referentes à atividade profissional.

4.3.6. O arquiteto e urbanista deve, em concurso com o CAU, empenhar-se na preservação da 

documentação de projetos, obras e outros serviços de Arquitetura e Urbanismo, visando garantir 

o acesso da sociedade e das novas gerações de profissionais à história da profissão.

4.3.7. O arquiteto e urbanista deve manter-se informado sobre as normas que regulamentam 

o exercício da profissão, obrigando-se a seguir os procedimentos nelas contidos.

4.3.8. O arquiteto e urbanista deve contribuir para ações de interesse geral no domínio da Ar-

quitetura e Urbanismo, participando na discussão pública de problemas relevantes nesse âmbito.

4.3.9. O arquiteto e urbanista deve favorecer a integração social estimulando a participação 

dos cidadãos no debate arquitetônico e urbanístico e no processo decisório sobre a cidade, em 

tudo o que diz respeito ao ambiente, ao urbanismo e à edificação.

5. Obrigações para com os Colegas

5.1. Princípios:

5.1.1. O arquiteto e urbanista deve considerar os colegas como seus pares, detentores dos 

mesmos direitos e dignidade profissionais e, portanto, deve tratá-los com respeito, enquanto 

pessoas e enquanto produtores de relevante atividade profissional.

5.1.2. O arquiteto e urbanista deve construir sua reputação tão somente com base na qualidade 

dos serviços profissionais que prestar.
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5.2. Regras:

5.2.1. O arquiteto e urbanista deve repudiar a prática de plágio e de qualquer apropriação 

parcial ou integral de propriedade intelectual de outrem.

5.2.2. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de oferecer vantagem ou incentivo 

material ou pecuniário a outrem, visando favorecer indicação de eventuais futuros contratantes.

5.2.3. O arquiteto e urbanista deve estipular os honorários ou quaisquer remunerações apenas 

quando solicitado a oferecer serviços profissionais.

5.2.4. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de propor honorários ou quaisquer 

remunerações por serviços profissionais visando obter vantagem sobre propostas conhecidas, já 

apresentadas por colegas concorrentes para os mesmos objetivos.

5.2.5. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de realizar trabalhos de avaliação 

crítica, perícia, análise, julgamento, mediação ou aprovação de projetos ou trabalhos do qual seja 

autor ou de cuja equipe realizadora faça parte.

5.2.6. O arquiteto e urbanista deve abster-se de emitir referências depreciativas, maliciosas, 

desrespeitosas, ou de tentar subtrair o crédito do serviço profissional de colegas.

5.2.7. O arquiteto e urbanista, ao tomar conhecimento da existência de colegas que tenham 

sido convidados pelo contratante para apresentar proposta técnica e financeira referente ao mes-

mo serviço profissional, deve informá-los imediatamente sobre o fato.

5.2.8. O arquiteto e urbanista, quando convidado a emitir parecer ou reformular os serviços 

profissionais de colegas, deve informá-los previamente sobre o fato.

5.2.9. O arquiteto e urbanista empregador deve cumprir o disposto na Lei n° 4.950-A, de 22 

de abril de 1966, conferindo a remuneração mínima prevista nessa Lei aos arquitetos e urbanistas 

empregados por ele.

5.2.10. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de associar seu nome a pessoas, 

firmas, organizações ou empresas executoras de serviços profissionais sem a sua real participação 

nos serviços por elas prestados.

5.2.11. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de exercer a atividade de crítica da 

Arquitetura e Urbanismo a fim de obter vantagens concorrenciais sobre os colegas.

5.2.12. O arquiteto e urbanista deve reconhecer e registrar, em cada projeto, obra ou serviço 

deque seja o autor, as situações de coautoria e outras participações, relativamente ao conjunto ou 

à parte do trabalho em realização ou realizado.

5.2.13. O arquiteto e urbanista que desempenhar atividades nos órgãos técnicos dos poderes 

públicos deve restringir suas decisões e pareceres ao cumprimento das leis e regulamentos em vi-

gor, com isenção e em tempo útil, não podendo, nos processos em que atue como agente público, 



ser parte em qualquer um deles, nem exercer sua influência para favorecer ou indicar terceiros a 

fim de dirimir eventuais impasses nos respectivos processos, tampouco prestar a colegas informa-

ções privilegiadas, que detém em razão de seu cargo.

5.2.14. O arquiteto e urbanista encarregado da direção, fiscalização ou assistência técnica à 

execução de obra projetada por outro colega deve declarar-se impedido de fazer e de permitir 

que se façam modificações nas dimensões, configurações e especificações e outras características, 

sem a prévia concordância do autor.

5.2.15. O arquiteto e urbanista deve rejeitar qualquer serviço associado à prática de reprodução 

ou cópia de projetos de Arquitetura e Urbanismo de outrem, devendo contribuir para evitar práti-

cas ofensivas aos direitos dos autores e das obras intelectuais.

5.2.16. O arquiteto e urbanista, enquanto membro de equipe ou de quadro técnico de empresa 

ou de órgão público, deve colaborar para o legítimo acesso de seus colegas e colaboradores às 

devidas promoções e ao desenvolvimento profissional, evitando o uso de artifícios ou expedientes 

enganosos que possam prejudicá-los.

5.3. Recomendações:

5.3.1. O arquiteto e urbanista deve defender e divulgar a legislação referente ao Direito Autoral 

em suas atividades profissionais e setores de atuação.

5.3.2. O arquiteto e urbanista deve promover e apoiar a crítica intelectual fundamentada da 

Arquitetura e Urbanismo, como prática necessária ao desenvolvimento da profissão.

5.3.3. O arquiteto e urbanista deve proporcionar bom ambiente de trabalho aos colegas asso-

ciados ou empregados, e contribuir para o aperfeiçoamento profissional destes.

6. Obrigações para com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU

6.1. Princípio:

6.1.1. O arquiteto e urbanista deve reconhecer e respeitar o Conselho de Arquitetura e Urba-

nismo (CAU) como órgão de regulação e fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo, e 

colaborar no aperfeiçoamento do desempenho do Conselho nas atividades concernentes às suas 

funções e prerrogativas legais.
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6.2. Regras:

6.2.1. O arquiteto e urbanista deve colaborar com o CAU em suas atividades de orientação, 

disciplina e fiscalização do exercício profissional.

6.2.2. O arquiteto e urbanista deve colaborar com o CAU para o aperfeiçoamento da prática 

regular da profissão.

6.2.3. O arquiteto e urbanista que se comprometer a assumir cargo de conselheiro do CAU deve 

conhecer as suas responsabilidades legais e morais.

6.3. Recomendações:

6.3.1. O arquiteto e urbanista deve colaborar com o CAU e empenhar-se para o aperfeiçoamen-

to da legislação que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo.

6.3.2. O arquiteto e urbanista deve colaborar com o CAU para o aperfeiçoamento da legislação 

pertinente às atividades da Arquitetura e Urbanismo e as correlatas nos níveis da União, dos Esta-

dos e dos Municípios.

6.3.3. O arquiteto e urbanista deve empenhar-se no conhecimento, na aplicação, no aperfei-

çoamento, na atualização e na divulgação deste Código de Ética e Disciplina, reportando ao CAU e 

às entidades profissionais as eventuais dificuldades relativas a sua compreensão e a sua aplicabi-

lidade cotidiana.
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EM CASO DE DÚVIDAS,
ENTRE EM CONTATO COM O CAU/ES

Central de Atendimento do CAU/ES
De segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h:

            (27) 3224.4850 
      atendimento@caues.gov.br

      oficialcaues
      oficialcaues



Denuncie irregularidades em obras, reformas e/ou serviços ao CAU/ES.

Acesse www.caues.gov.br e relate o caso em Serviços Online > Denúncias.

Ou envie mensagem pelo WhatsApp: (27) 3314-3271.

A denúncia é anônima.

Imagem de cartão postal retirado do livro “Era 
uma vez... Vitória - A memória da cidade em 
cartões postais enviados entre 1900 e 1960”. 
Autor: Carlos Benevides Lima Jr.

https://servicos.caubr.gov.br/
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