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Qualquer outro lugar comum... Outro lugar qualquer...

A aprovação da Tabela de Honorários pelo CAU/BR é uma exigência da Lei 12.378/2010, que regula o 
exercício da profissão no Brasil. O documento foi elaborado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil – 
Departamento Ceará (IAB-CE) e revisto pelo Colegiado Permanente das Entidades de Arquitetos e Urbanistas 
(CEAU). Trata-se do resultado de uma longa discussão entre as entidades. A Tabela de Honorários não tem a 
função de se sobrepor à negociação entre arquiteto e cliente, uma vez que um orçamento criterioso deve ser 
ponderado em relação à conjuntura econômica, à capacidade de produção, ao potencial criativo e à capacidade 
administrativa de cada empresa ou profissional, dentre outros fatores. Porém, o Código de Ética e Disciplina do 
CAU/BR recomenda que o arquiteto e urbanista apresente suas propostas de custos de serviços de acordo com a 
Tabela.

PAPO JURÍDICO
Regulamentação dos honorários trabalhistas 

  FIQUE ATENTO!   

Tabela de Honorários

Está aprovado o primeiro módulo da Tabela de Honorários de Serviços de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, 
referente a projetos arquitetônicos de edificações. A partir de agora, arquitetos e urbanistas de todo o Brasil 
possuem uma referência única e segura para negociações com clientes.O primeiro módulo atende mais de 80% 
das atividades dos arquitetos e urbanistas brasileiros. Ele faz ainda a compatibilização entre os três elementos 
constituintes do trabalho: a definição conceitual das atividades de projeto; o escopo dos serviços; e a tabela com 
o cálculo dos honorários.  Ainda serão produzidos mais dois módulos, que vão tratar da remuneração de 
projetos de Urbanismo, de Arquitetura Paisagística, de Arquitetura de Interiores, projetos complementares 
diversos e remuneração por execução de obras e outras atividades. Para maiores informações, entre em contato 
com o CAU/GO pelo telefone (62) 3095-4655.

Fotos: CAU/GO

 
 Começa turma de MBA em marketing 
e inteligência competitiva 

até 09/04,  das 10- 16h

Exposição - Paulo Leminski    

 Em homenagem, ao mês das crianças, até o dia 
27 de outubro, o Cine Goiânia Ouro. receberá a 
Mostra Infantil. O evento, que é uma parceria com a 
embaixada da França no Brasil, trará aos pequenos 
longas e curtas metragens de grandes diretores 
franceses. A programação tem três sessões por dia: 
às 12h30, 15h e 20h.

Local: Rua 03, esquina com Rua 09, nº 1.016, Galeria 
Ouro, Centro 
Ingresso:  R$2,00
+informações: (62) 3524-2541

O Instituto de Pós Graduação de Goiás (Ipog) abre 
sua 4ª turma para o MBA em Marketing e Inteligência 
Competitiva. Com aula inaugural na próxima semana, 
dia 22 de novembro (sexta-feira) , o módulo irá abordar 
os temas cenário econômico, inteligência e estratégia 
competitiva. Mais informações (62) 3945-5050

O presidente do CAU/GO, John Silveira, durante abertura do evento

 Goiânia sedia congresso nacional de arquitetura e urbanismo   

Entre os dias 13 e 15 de novembro, Goiânia foi 
sede do XVII Congresso Nacional da Associação 
Nacional sobre Ensino da Arquitetura e Urbanismo 
(Conabea) e do XXXII Encontro Nacional sobre Ensino da 
Arquitetura e Urbanismo (Ensea). O centro dos debates 
foi a reformulação do currículo dos cursos de 
arquitetura e urbanismo. Segundo o professor e 
arquiteto Roberto Cintra, “a nova versão (das diretrizes 
curriculares) deve ser finalizada mais rapidamente”. 
Além disso, o presidente da Abea, o arquiteto Fernando 
Costa, destacou que o congresso discutiu pontos 
importantes para a atualização dos currículos do curso, 
como a mobilidade estudantil e o fortalecimento do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) enquanto 
entidade representativa e órgão fiscalizador dos 
profissionais. 

Um dos grandes destaques do evento foi a mesa-
redonda que discutiu a qualidade do ensino ministrado 
nos cursos de Arquitetura e Urbanismo em todo Brasil. 
A discussão, “a irrelevância do ensino de arquitetura e 
urbanismo no início do século 21” reuniu professores de 
instituição de ensino de todo o Brasil. O debate foi 
comandado pelo professor da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFGRS), Edson Mahjuz; e pelo 
professor da Universidade de Brasília (UnB), Frederico 
de Holanda. 

O professor da UFRGS, Edosn Mahjuz  comandou a mesa redonda que 
falou sobre o atual sistema de ensino de arquitetura e urbanismo no país

Junior e Diniz comandaram os debates 

 Fiscalização de bairros e entornos pelo CAU/GO já entra na segunda fase 

A exposição ‘Múltiplo Leminski’, que propaga o 
legado do multiartista curitibano Paulo Leminski 
(1944-1989), chega à capital goiana no próximo dia 29. 
A mostra itinerante entra em cartaz no Museu de Arte 
Contemporânea do Centro Cultural Oscar Niemeyer 
(CCON), em Goiânia (GO), por meio do Programa 
Petrobras Cultural. Todos os objetos originais 
presentes na exposição, mais de mil peças, pertencem 
ao acervo particular da família: a máquina de escrever, 
livros escritos e traduzidos por ele, obras que faziam 
parte da biblioteca particular entre elas dicionários em 
várias línguas, revistas, fotos, cadernos, recortes de 
jornais, entrevistas, cartas, poesias escritas em 
guardanapos, originais manuscritos e datilografados, 
histórias em quadrinhos, vídeos. 

Local:  Centro Cultural Oscar Niemeyer – Museu de 
Arte Contemporânea
Ingresso: entrada franca
+ informações: www.multiploleminski.com.br

Local:  Centro de Convenções de Goiânia - Rua 4, 1400, 
Setor Central. 
Ingresso: R$6 a inteira e R$3 meia-entrada
+informações: (62) 3269-0800 

01/12, às20h 

 Espetáculo Teatral   

Goiânia será uma das cidades contempladas 
com a turnê do espetáculo "Fu Yong - A Eterna Fortuna 
da Montanha Sagrada". Resultado de uma parceria 
entre o San Xia Acrobatic Art Troupe e o Chongqing 
(Qianjiang) Ethnic Song and Dance Troupe, o 
espetáculo traz acrobacia, dança e música para contar 
uma famosa lenda que retrata a vida de uma família 
pertencente à encantadora e misteriosa Etnia Miao. 
Tradições milenares, ritos religiosos, figurinos 
coloridos e paisagens deslumbrantes compõem a 
dinâmica da performance, que proporcionará ao 
espectador uma experiência reveladora das raízes 
civilizatórias chinesas..

Local:  Teatro Rio Vermelho 
Ingresso: R$100 a R$120
+ informações:  (62) 3219-3300 e (62) 3219-3400
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O cronograma de fiscalização de bairros e entornos na 
grande Goiânia entra na etapa de segunda fase pelos 
fiscais do CAU/GO. Durante os meses de novembro e 
dezembro, prevê-se visitas em obras nos setores Vila 
Brasília, Parque das Laranjeiras, Nova Suíça, Marista, 
Jardim Novo Mundo, Jaó, Santa Genoveva e Goiânia 2. O 
objetivo é verificar a regularidade das obras em 
andamento através da averiguação da existência da 
documentação necessária (as Responsabilidades 
Técnicas (Rts) de projeto e execução dos serviços em 
arquitetura e urbanismo).   

A primeira etapa contou com a vistoria de 17 bairros da 
capital, entre eles, Jardim Goiás, Jardim América, Parque 
Amazônia, Sul, Oeste, Bueno, Negrão de Lima,Gentil 
Meireles e Portal do Sol 1. Para evitar as sanções do 

Conselho, o profissional responsável deve apresentar o RRT no momento da fiscalização. Até o final de outubro 
deste ano, 605 relatórios foram gerados, entre denúncias, relatórios, notificações e autos de infração. O 
presidente do CAU/GO, John Silveira, ressalta que as visitas fazem parte de uma abordagem educativa do 
Conselho junto aos profissionais do setor, “evitar o exercício ilegal ou irregular da atividade de arquiteto e 
urbanista é uma das maneiras de valorizar e zelar pela categoria, um dos principais objetos dessa entidade”. 

 Nova diretoria e conselho fiscal tomam posse em Goiânia  
Os delegados do 37o Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetos e Urbanistas (Ensa) elegeram a nova 
diretoria e conselho fiscal da entidade. A chapa Renovar e Avançar venceu o pleito com 63 dos 74 votos 
recebidos. Oitenta representantes sindicais estavam aptos a participar do pleito, mas houve seis ausências, sete 
votos nulos e quatro brancos. A próxima gestão (2014-2016) traz a renovação de aproximadamente 70% dos 
seus membros dirigentes.  Confira os nomes para a nova diretoria e o Conselho Fiscal:

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Jeferson Roselo Mota Salazar
1ø Vice-presidente: Cícero Alvarez
2ø Vice-presidente: Eduardo Fajardo Soares
Secretario Geral: Rafael de Carvalho Cabral
Secretario de Finanças: Alexander dos Santos Reis
Secretaria de Politicas Públicas e Relações Institucionais: 
Amélia Maria da Costa
Secretaria de Relações do Trabalho: Ana Carmen de 
Oliveira
Secretario de Organização e Formação Sindical: Marco 
Antônio Teixeira da Silva
Secretaria de Educação, Cultura e Comunicação Sindical: 
Patricia Moreira Moura
Secretaria de Mobilização e Inserção Profissional: Laisa 
Eleonora Marostica Stroher
Diretor Regional Sul: Oritz Adriano Adams de Campos
Diretor Regional Sudeste: Victor Chinaglia Junior
Diretora Regional Nordeste: Vânia Lucia Torres de 
Miranda
Diretora Regional Nordeste: Jandira Maria de Fátima 
França
Diretor Regional Centro Oeste: Antonio Menezes Júnior
Diretora Regional Norte: Rosiris Lopes Rodrigues 
Mendes
Suplente da Diretoria Executiva: Débora Prado Zamboni
Suplente da Diretoria Executiva: José Carlos Neves Loureiro

CONSELHO FISCAL
Conselheiro Titular: Clóvis Ilgenfritz da SilvaConselheiro 
Titular: Ana Rita Maciel RibeiroConselheiro 
Titular: Vinícius Bezerra de Moraes Galindo
Conselheiro Suplente: Samária Rosa de SouzaConselheiro 
Suplente: Diogo Antônio da Paixão
Conselheiro Suplente: Juliana Betemps Vaz da Silva

Nova diretoria para mandato 2014-2016 do Ensa
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O presidente do CAU/GO, John Silveira, durante abertura da plenária
 nacional dos sindicatos de aruitetura, durante o 37° Ensa

Crédito: Robert Moreira

 Arquitetos e urbanistas saem fortalecidos após a 5ªConferência 
Nacional das Cidades      

 
 Fortaleza será sede do XX Congresso Brasileiro de Arquitetos 

 O  I n st i t u to  d e  A rq u i teto s  d o  B ra s i l  – 
Departamento do Ceará – IAB – CE, sediará, no período 
de 22 a 25 de Abril de 2014, o XX Congresso Brasileiro 
de Arquitetos, no Centro de Eventos do Ceará.
 O Congresso Brasileiro de Arquitetos é o maior 
acontecimento dirigido a arquitetos da América Latina, 
com um público estimado em quatro mil arquitetos do 
Brasil e do mundo. Esta edição do evento enfatizará as 
temáticas da atuação profissional, políticas públicas de 
arquitetura e urbanismo e gestão de negócios no setor, 
c o n t a n d o  c o m  u m a  e s t r u t u r a  d e 
debates, conferências, mesas redondas, exposições de 
projetos, sessões de comunicação e feira de produtos e 
serviços com temas de abrangência nacional e 
internacional. Mais informações e inscrições em www.xxcba.com.br.

 O conselheiro estadual do CAU/GO,  Marcos Arimatéia, participou da 5ª Conferência Nacional das 
Cidades entre os dias 20 e 24 de novembro.  Com o tema, “quem muda as cidades somos nós: reforma urbana 
já!”,  foram mais de três mil representantes municipais e estaduais de todos os estados brasileiros no encontro 
promovido pelo Ministério das Cidades. 
 O encontro nacional acontece a cada três anos, e antes são realizadas as conferências municipais e 
estaduais para construir uma relação entre o estado e a sociedade civil organizada e escolher os representantes, 
chamado de delegados, para participar do encontro em Brasília. Este ano, segundo o Ministério das Cidades, 
mais de 240 mil pessoas em 2.800 municípios participaram das conferências estaduais.  O resultado da 
Conferência Nacional das Cidades foi extremamente positivo para a categoria. Os arquitetos conseguiram se 
firmar e se colocar presentes em todo o processo, desde as Conferências municipais até a Conferência Nacional. 
"Em termos de categorias profissionais, fomos reconhecidos pela sociedade e entidades. Marcamos presença e 
ocupamos os espaços. A categoria dos arquitetos começa marcar de fato um novo papel no processo de 
discussão e participação da gestão urbana, diferente de tempos atrás quando de uma relação meramente de 
cliente-consumidor. Assumimos agora o papel de articuladores, condutores co-responsáveis de processo em 
que é impossível negar a participação social", comemora o presidente do CAU/GO, John Silveira.

Encaminhamentos
 Durante os três primeiros dias do encontro, as 
d i s c u s s õ e s  s o b r e  o  F u n d o  N a c i o n a l  d e 
Desenvolvimento Urbano (FNDU) tomaram conta de 
todo o evento. Foram enviadas 12 propostas de 
alteração no texto original em relação aos tópicos 
criação do fundo, critério de repasse dos recursos, 
aplicação dos investimentos, fontes de orçamento e 
gestão. Segundo Silveira, ele é absolutamente 
necessário e foi a maior conquista de todo encontro, 
visto que propiciará a viabilização de uma política 
unificada para o desenvolvimento urbano, composta 
por conselhos, conferências e regulações. "Ele (o 

Fundo), homogeniza ações e condutas comuns à realidade urbana brasileira, sem perder o particularismo 
regional. No caso de Goiás especificamente, uma das conquistas principais foi a presença garantida dos 
arquitetos nos conselhos de municipais e do Estado, o que também se repetiu no Conselho Nacional de Cidades. 
Isso não deixou de refletir o papel expressivo do nosso Conselho de Arquitetura frente a estas questões de 
Política Urbana. Também foi aprovada uma lista com 42 moções da 5ª Conferência Nacional das Cidades e 
homologada a eleição das entidades do Conselho das Cidades (ConCidades).  A gestão do ConCidades terá 
duração de três anos, divididos em dois períodos. 
 No último dia, oito grupos de trabalho discutiram as quarenta propostas de temas prioritários durante os 
quatro dias de atividades. As iniciativas aprovadas são das seguintes áreas: saneamento ambiental; mobilidade 
urbana e trânsito; capacitação técnica; financiamento da política urbana; participação, controle social e 
conselhos; política de regularização fundiária; habitação I; e Habitação II.  
 

Conferência Estadual de Goiás, ocorrida em 20 e 21 de setembro, 
em Goiânia

 
 Videoconferência “NBR 15575 X NBR 6118 – Mitos e Verdades” 
acontece em Goiânia em dezembro      

 Acontece na próxima quarta-feira (04),  a 
videoconferência “NBR 15575 X NBR 6118 – Mitos e 
Verdades” com o diretor da PhD Engenharia e professor 
titular da USP, Paulo Henrique.  Engenheiro Civil, 
Especialista em “Patología de las Construcciones”, 
Instituto Eduardo Torroja, Madri, Espanha. PhD, pós 
doutorado na Universidade da Califórnia, Berkeley. 
Educador, investigador renomado e respeitado consultor 
de estruturas de concreto tendo colaborado em projetos 
e obras tais como MIS-RJ; Aquário do Pantanal-MS; 

Submarino Atômico-SP; Vigão da Brokfield-SP; Blocão da Método e outras.
 O evento terá início às 18h30 na Sede do Sindicato dos Engenheiros ( Avenida Portugal n. 482 - Setor Oeste - 
Goiânia – GO). Promovido pela Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural - Regional de 
Goiânia (Abece), o debate irá abordar a importância da ABNT NBR15575 sobre a ABNT NBR6118 e NBR14931. 
Por outro lado a NBR15575 declara que se forem atendidas às normas citadas estará sendo atendida a 
NBR15575. No entanto o conceito de Vida Útil de Projeto (VUP) é diferente de Vida Útil (VU) e aparentemente 
nenhuma dessas normas deixa claro qual é o Estado Limite de Durabilidade (ELD) que deve ser considerado para 
atender à VUP mínima de 50anos, intermediária de 63 anos ou superior de 75anos. Como fazer para atender 
75anos se a NBR6118 e a NBR8681 subentendem que o projeto e construção são para 50anos? Além disso, a 
NBR6118 especifica flechas (deformações) diferentes da NBR15575, assim como entra em conflito as aberturas 
de fissuras permitidas pela NBR6118 e a estanqueidade e salubridade exigidas pela NBR15575.
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O palestrante da Noite, professor titular da USP, Paulo Henrique

 
 Comitiva do ENIC apresenta evento em primeira mão durante plenária do 
Conselho 
       Na última quarta-feira (27), membros do 

Sinduscom participaram da plenária do Conselho para 
apresentar, com exclusividade  o 86° Encontro 
Nacional da Indústria da Construção (ENIC). A edição 
goiana será um canal para potencializar a voz dos 
principais atores da Indústria da Construção, que 
devem discutir as expectativas e compromissos do 
setor. Entre os temas que devem ser abordados está o 
crescimento do setor para o próximo ano. Dados 
fornecidos pela Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC) prevê expansão de até 4% no 
Produto Interno Bruto (PIB), em 2014.
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