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Palavra do Presidente

A máxima “só se inova o que se conhece” nos levou 
a editar o  Livro de Bolso do Arquiteto e Urbanista. 
Seu objetivo é facilitar a leitura e compreensão dos 
deveres e direitos do profi ssional da Arquitetura e 
Urbanismo.
Difundir que Arquitetura e Urbanismo são espaços 
construídos e utilizados pelos humanos, ambientes 
inclusivos e sustentáveis produzidos nas escalas do 
edifício e da cidade, é um dos desafi os do CAU.
O CAU surge na era da comunicação em rede. 
Seus normativos e ferramentas, além dos canais 
de interação, estão disponíveis na rede mundial 
de computadores através do SICCAU – Sistema 
de Informação e Comunicação do CAU, a exemplo 
deste compêndio, que se encontra disponível para 
download.
O Livro de Bolso do Arquiteto e Urbanista pretende, 
portanto, ser um elo a mais entre os arquitetos, o 
CAU e a Sociedade, entes estes fortalecidos na 
ampliação da atuação profi ssional, na medida 
em que se oferece a oportunidade de um melhor 
conhecimento de nossas atividades, atribuições e 
compromissos com a arquitetura e o urbanismo.

Luciano Guimarães
Presidente do CAU/CE





Apresentação

O exercício da atividade de um profi ssional é 
regulamentado com o objetivo de garantir à 
sociedade serviços de boa qualidade e com 
segurança, ao mesmo tempo em que garante 
o desempenho das atividades relacionadas à 
profi ssão.  Na regulamentação fi cam explícitas as 
atividades relacionadas ao fazer, no nosso caso, da 
arquitetura e urbanismo.
Esta publicação tem a intenção de possibilitar ao 
profi ssional, conhecer melhor o seu campo de 
atuação e com isto ampliar a área de trabalho dentro 
dos parâmetros defi nidos em lei.
Em pouco mais de dois anos, o CAU vem estruturando 
os mecanismos de registro e comunicação. Assim, 
editou resoluções pertinentes e implantou o Sistema 
de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU), 
utilizando a rede mundial de computadores como 
meio de interação. 
Agora, como mais um passo nessa aproximação, 
apresentamos o Livro de Bolso do Arquiteto e 
Urbanista, que tem por objetivo facilitar a leitura 
dos normativos e a compreensão dos afazeres da 
profi ssão. 
O compêndio traz a explicação dos principais pontos 
da Lei Nº 12.378/2010 e indica as respectivas 
Resoluções pertinentes a cada assunto.  Agrega 
também o Código de Ética e Disciplina, as normas 
sobre Atribuições Profi ssionais e convida para 
conhecerem as Resoluções sobre Direitos Autorais 
na Arquitetura e Urbanismo e a que trata do 
Módulo I da Tabela de Honorários de Serviços de 
Arquitetura e Urbanismo. Informa, ainda, que tudo 
aqui referenciado está disponível para download no 
sitio eletrônico do CAU/CE no endereço www.cauce.
org.br 
Abril, 2014
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Colega arquiteto e urbanista, 
Conheça o nosso Conselho e as atividades,  
atribuições,  deveres, responsabilidades e direitos 
inerentes à profi ssão:

O presente texto objetiva facilitar a leitura e 
compreensão dos dispositivos reguladores de 
nossa profi ssão para maiores informações sobre os 
assuntos, consultar os dispositivos legais citados no 
texto, que podem ser acessados no site do CAU/
CE – www.cauce.org.br ou do CAU/BR – www.caubr.
gov.br. 

FUNÇÕES E ORGANIZAÇÃO DO CAU/BR E 
DOS CAU/UF

A Lei 12.378/2010 regulamenta o exercício da 
arquitetura e urbanismo e cria o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e os 
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados 
e do Distrito Federal - CAU/UF, como autarquias 
dotadas de personalidade jurídica de direito público, 
com autonomia administrativa e fi nanceira e 
estrutura federativa, cujas atividades são custeadas 
exclusivamente pelas próprias rendas. O CAU/BR 
e os CAU/UF têm como função orientar, disciplinar 
e fi scalizar o exercício da profi ssão da arquitetura e 
urbanismo, zelar pela fi el observância dos princípios 
de ética e disciplina da classe em todo o território 
nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento 
do exercício da arquitetura e urbanismo (ver Art. 24 
ao 41 da Lei 12.378/2010 e Resoluções 1, 33 e 45 
do CAU/BR).
O CAU se organiza, portanto, em dois níveis de 
atuação – o CAU/BR com funções para editar 
normas e Resoluções, orientar fi scalizar e coordenar 
ações em parcerias com os CAU/UF. Também tem 
competência recursal dentre outras estabelecidas no 
Art. 28 da Lei 12.378/2010. 
Os CAU/UF são as instâncias de jurisdição em cada 
unidade da federação com funções para orientar, 
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fi scalizar, fazer os registros dos profi ssionais e de 
pessoas jurídicas, e as cobranças referentes a 
anuidades e taxas, emitir notifi cações e autos de 
infração e aplicar as sanções em primeira instância, 
bem como as demais estabelecidas no Art. 34 da 
Lei 12.378/2010.

COMO É COMPOSTO O PLENÁRIO DOS CAUs
O CAU/BR é composto por um representante de 
cada Estado e do Distrito Federal, eleito pelo voto 
direto e obrigatório dos profi ssionais registrados 
no respectivo CAU/UF e um representante das 
Instituições de Ensino de arquitetura e urbanismo O 
mandato de Conselheiro é de três anos, podendo ser 
reeleito para um mandato consecutivo (ver Art. 26 
da Lei 12.378/2010).
O CAU UF é composto por Conselheiros eleito pelo 
voto direto e obrigatório dos profi ssionais registrados 
no CAU de cada estado. O número de Conselheiros 
é proporcional ao número de arquitetos e urbanistas 
em cada estado (ver Art. 32 da Lei 12.378/2010).

O QUE OCORREU QUANDO DA CRIAÇÃO DO 
CAU

Quando da criação do CAU, os profi ssionais com 
título de arquiteto e urbanista, arquiteto e engenheiro 
arquiteto, com registro nos, à época, Conselhos 
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
– CREA tiveram, automaticamente, registro no CAU 
com o título único de arquiteto e urbanista. Após 
isso, os CREAs enviaram ao CAU a relação dos 
arquitetos e urbanistas, arquitetos e engenheiros 
arquitetos inscritos, bem como os prontuários, dados 
profi ssionais, registros e acervo de todas as ARTs 
emitidas pelos profi ssionais e todos os processos em 
tramitação (ver Art. 55 ao 62 da Lei 12.378/2010).

ATRIBUIÇÕES 
Além de outras atribuições, cabe ao arquiteto e 
urbanista, nos campos da Arquitetura e Urbanismo, 
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Arquitetura de Interiores, Arquitetura Paisagística, 
Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, Planejamento 
Urbano e Regional, Topografi a, Tecnologia e 
Resistência dos Materiais, Sistemas Construtivos 
e Estruturais, Instalações e Equipamentos e do 
Conforto Ambiental, a elaboração de projetos, 
construção de edifícios, prestação de serviços de 
assessoria e consultoria, direção de obras e serviços 
técnicos, desempenho de cargo e função técnica, 
ensino, pesquisa etc (ver Art. 1º, 2º e 3º da Lei 
12.378/2010 e Resolução 21 do CAU/BR).

REGISTRO NO CONSELHO DE ARQUITETURA 
E URBANISMO

Para uso do título de arquiteto e urbanista e para 
o exercício das suas atividades profi ssionais, é 
obrigatório o registro do profi ssional no CAU do seu 
Estado, habilitando-o a atuar em todo o território 
nacional. Exerce ilegalmente profi ssão de arquiteto e 
urbanista a pessoa física ou jurídica que realizar atos 
ou prestar serviços, públicos ou privados, privativos 
dos profi ssionais de que trata a Lei 12.378/2010 ou, 
ainda, que, mesmo não realizando atos privativos, 
se apresenta como arquiteto e urbanista ou como 
pessoa jurídica que atue na área de arquitetura 
e urbanismo sem registro no CAU (ver os Art. 5º, 
6º, 7º e 8º da Lei 12.378 e Resoluções 12, 18, 26 
(alteração na 63), 32, 35 e 63 do CAU/BR).

DOCUMENTOS PARA REGISTRO
Documentos pessoais em arquivos digitais: 

1. Carteira de Identidade (RG) frente e verso; 

2. Cartão do CPF frente e verso (dispensado 
se o número constar no RG); 

3. Comprovante de quitação com o Serviço 
Militar (para homens); 

4. Comprovante de residência (água, luz ou 
telefone); 
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5. Prova de regularidade com a Justiça 
Eleitoral, quando brasileiro; 

6. Histórico escolar do 3º grau; 

7. Diploma ou certifi cado de conclusão 
do curso de Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo 

Observação: 

a) O Diploma de conclusão do curso de 
Arquitetura e Urbanismo torna o registro 
defi nitivo. 

b) O Certifi cado de conclusão do curso de 
Arquitetura e Urbanismo torna o registro 
provisório (com validade de um ano sem 
prorrogação) (Art. 5° da Resolução 18 do 
CAU/BR).

INTERRUPÇÃO E CANCELAMENTO DO RE-
GISTRO PROFISSIONAL

É facultado ao profi ssional e à pessoa jurídica, 
que não estiver no exercício das suas atividades, 
interromper o seu registro profi ssional no CAU por 
tempo indeterminado, desde que atenda às condições 
regulamentadas pelo CAU/BR (ver Art. 9º da Lei 
12.378/2010 e Resoluções 18 e 32 do CAU/BR).

SOCIEDADE DE ARQUITETOS E URBANISTAS
Os arquitetos e urbanistas, juntamente com outros 
profi ssionais, poder-se-ão reunir em sociedade 
de prestação de serviços que, para o seu registro, 
devem se cadastrar no CAU da sua sede. É vedado 
o uso das expressões “arquitetura” ou “urbanismo” 
ou designação similar na razão social ou no nome 
fantasia de sociedade que não possua arquiteto e 
urbanista entre os sócios com poder de gestão ou 
entre os empregados permanentes (ver Art. 10, 11, 
14 e 18 da Lei 12.378/2010 e Resoluções 13, 15, 
28, 48 e 49 (alteração na Resolução 59) do CAU/BR.
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DOCUMENTOS PARA REGISTRO
Documentos em arquivos digitais: 
1. Ato constitutivo incluindo as alterações 
contratuais ou alteração contratual 
consolidada; 
2. Comprovante CNPJ; 
3. RRT de Cargo-Função do(s) responsável 
(eis) técnico(s); 
4. Comprovantes de vínculo do(s) responsável 
(eis) técnico(s) com a pessoa jurídica. 
Observação: 
a) O profi ssional arquiteto e urbanista só 
poderá ser Responsável Técnico – RT, por no 
máximo 03 (três) empresas com atividade no 
campo da arquitetura e  urbanismo. 
b) Caso a empresa tenha mais que 5 (cinco) 
RTs, preencher os dados em outro documento 
e enviar anexado aos demais. 
c) O ato constitutivo da empresa e o 
comprovante de vínculo devem ser enviados 
com assinatura digital, obedecendo ao 
que dispõe a Resolução 48 (ver Art 4° da 
Resolução 28 do CAU/BR).

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA- RRT

A elaboração de projetos, a execução de obras e a 
prestação de quaisquer serviços profi ssionais por 
arquitetos e urbanistas, que envolvam competência 
privativa ou atuação compartilhada com outras 
profi ssões regulamentadas, fi cam sujeitas ao 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) nos 
termos da Resolução 28 do CAU/BR. 
O Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 
substitui a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART). 
A falta do Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT) sujeitará o profi ssional ou a pessoa jurídica, 



14

sem prejuízo da responsabilização pessoal pela 
violação ética e da obrigatoriedade da paralisação 
do trabalho até a regularização da situação, a uma 
multa equivalente a 300% (trezentos por cento) do 
valor da Taxa de RRT não paga e corrigida, com 
base na variação da Taxa Referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), até a 
efetivação do pagamento (ver Art. 4° da Resolução  
28 do CAU/BR).
O Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) será 
feito sob uma das seguintes modalidades: 
I) RRT Simples - quando envolver uma ou mais 
atividades em um único endereço de execução, 
considerando-se que a cada uma destas 
corresponderá um registro; 
II) RRT Múltiplo Mensal - quando envolver uma 
mesma atividade em diversos endereços de 
execução no mesmo mês; 
III) RRT de Cargo-Função - quando envolver as 
atividades abrangidas na responsabilidade de 
profi ssional designado para cargo ou função, pública 
ou privada; 
IV) RRT Derivado - quando resultar de registro 
de atividades compreendidas em Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) anteriormente 
registrada junto ao Sistema CONFEA/CREA; 
V) RRT Retifi cador - quando resultar de retifi cação de 
RRT anteriormente efetuado, motivada por alteração 
de dados nele constantes ou por ampliação ou 
redução do objeto do citado RRT; 
VI) RRT Mínimo - quando se referir a edifi cação com 
área de construção total de até 70 m² (setenta metros 
quadrados), destinada ao uso residencial, ou quando 
se referir a edifi cação de uso residencial nos moldes 
das Leis n° 11.124/2005, de 16 de junho de 2005, e 
n° 11.888/2008, 24 de dezembro de 2008 (ver Art. 5° 
da Resolução 9 do CAU/BR).
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ACERVOS TÉCNICOS DO ARQUITETO E UR-
BANISTA

O acervo técnico constitui propriedade do profi ssional 
arquiteto e urbanista que, para fi ns de comprovação 
de autoria, deverá registrar os seus projetos e demais 
trabalhos técnicos ou de criação no CAU, através do 
SICCAU (ver Art. 12, 13, 14, 15 e 16 da Lei 12.378/2010 
e Resoluções 24, 46 e 50 do  CAU/BR).

o CAT SIMPLES
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é o instrumento 
que certifi ca, para os efeitos legais, que consta dos 
assentamentos do CAU/UF o acervo técnico de 
um arquiteto e urbanista, constituído por obras e 
serviços técnicos por ele devidamente registrados e 
efetivamente realizados, conforme consignado por 
meio da baixa dos RRT referentes aos mesmos (ver 
Art 2° da Resolução 24 do CAU/BR).
A CAT deverá ser solicitada através do SICCAU, por 
meio de requerimento com a indicação dos RRT que 
fundamentem a sua constituição e de declaração do 
arquiteto e urbanista responsável em que este afi rma 
que as atividades registradas foram efetivamente 
realizadas e concluídas (ver Art 5° da Resolução 
24 do CAU/BR).
 A CAT será emitida pelo CAU/UF, com base nas 
informações constantes nos RRT a que ela se refere 
e no requerimento apresentado no SICCAU, sendo 
tais informações de inteira responsabilidade do 
arquiteto e urbanista titular da certidão (ver Art 6° da 
Resolução 24 do CAU/BR).

o CAT COM ATESTADO
É facultado ao arquiteto e urbanista requerer, através 
ao SICCAU, o registro de atestado fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, com o 
objetivo de fazer prova de aptidão para o desempenho 
de atividade técnica pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto de 
uma licitação, na forma do que dispõe a Lei n° 8.666, 
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de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações).  
O registro de atestado fi cará vinculado à CAT e aos 
RRT a ele correspondentes e sua comprovação será 
feita somente após a emissão da referida certidão 
que será denominada Certidão de Acervo Técnico 
com Atestado (CAT-A) (ver Art 12 da Resolução 24 
do CAU/BR).

o As informações mínimas que devem conter 
no atestado são:

1 - Período de execução da obra/serviço (data de 
início e término da obra ou serviço);
2 - Atividades técnicas realizadas pela empresa;
3 - Descrições das atividades técnicas com o 
máximo de informações possível (área total e área 
de cada atividade, aspectos qualitativos, descrição 
dos sistemas utilizados, descrição dos materiais 
especifi cados);
4- Identifi cação das atividades técnicas realizadas 
pelos respectivos responsáveis);
5 - Dados da pessoa jurídica contratante (razão 
social,CNPJ, nome fantasia...);
6 - Dados da pessoa jurídica contratada (razão 
social,CNPJ, nome fantasia, número de registro do 
CAU);
7 -Dados do responsável técnico contratado (nome, 
CPF, número de registro do CAU);
8 - Dados do profi ssional habilitado que declarou as 
informações contidas no atestado (dados de quem 
assina o atestado: Cargo que ocupa CPF, Número 
de Registro do CAU.);
9 - Endereço da obra/serviço. (completo com nome 
e CEP);
10 - Números do contrato do serviço ou obra;
11 - Valores do Contrato. 

ÉTICA PROFISSIONAL
No exercício da profi ssão, o arquiteto e urbanista 
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deve pautar sua conduta pelos parâmetros defi nidos 
na Lei e no Código de Ética e Disciplina do CAU/
BR, evitando infrações disciplinares (ver Art. 17, 18, 
19, 20, 21, 22 e 23 da Lei 12.378 e Resoluções 25, 
34,52, 58 e 73 do CAU/BR).

COBRANÇA DE VALORES PELO CAU
Os profi ssionais e as empresas jurídicas inscritas 
no CAU pagarão anuidade no valor anualmente 
defi nido. Além de outros encargos, toda realização de 
competência privativa ou de atuação compartilhada 
com outras profi ssões regulamentadas deverá ser 
objeto de Registro de Responsabilidade Técnica 
– RRT (ver Art. 42 ao 44 e do 50 ao 54 da Lei 
12.378/2010 e Resoluções 3, 4, 11, 19, 46, 50, 61 e 
69 do CAU/BR).

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIO-
NAIS VINCULADOS AO CAU

Os arquitetos e urbanistas que, por ocasião da 
publicação da Lei 12.378/2010 se encontravam 
vinculados à MÚTUA, poder-se-ão manter 
associados (ver Art. 63 da Lei 12.378/2010).

NOVAS DENOMINAÇÕE DO CONFEA E CREA
Com a criação do CAU, o Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA 
passou a se denominar Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia – CONFEA. Os Conselhos 
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
– CREAs passaram a se denominar Conselhos 
Regionais de Engenharia e Agronomia – CREAs (ver 
Art. 64 e 65 da Lei 12.378/2010).
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefi a para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010.

Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; 
cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; 
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
Âmbito de abrangência
Art. 1o  O exercício da profi ssão de arquiteto e 
urbanista passa a ser regulado por esta Lei. 
Atribuições de Arquitetos e Urbanistas 
Art. 2o  As atividades e atribuições do arquiteto e 
urbanista consistem em: 
I - supervisão, coordenação, gestão e orientação 
técnica; 
II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e 
especifi cação; 
III - estudo de viabilidade técnica e ambiental; 
IV - assistência técnica, assessoria e consultoria; 
V - direção de obras e de serviço técnico; 
VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, 
laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem; 
VII - desempenho de cargo e função técnica; 
VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão 
universitária; 
IX - desenvolvimento, análise, experimentação, 
ensaio, padronização, mensuração e controle de 
qualidade; 
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X - elaboração de orçamento; 
XI - produção e divulgação técnica especializada; e 
XII - execução, fi scalização e condução de obra, 
instalação e serviço técnico. 
Parágrafo único.  As atividades de que trata este 
artigo aplicam-se aos seguintes campos de atuação 
no setor: 
I - da Arquitetura e Urbanismo, concepção e 
execução de projetos;  
II - da Arquitetura de Interiores, concepção e 
execução de projetos de ambientes; 
III - da 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; 
IV - do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, 
arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, 
restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas 
para reutilização, reabilitação, reconstrução, 
preservação, conservação, restauro e valorização 
de edifi cações, conjuntos e cidades; 
V - do 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, sistema viário, 
tráfego e trânsito urbano e rural, inventário urbano 
e regional, assentamentos humanos e requalifi cação 
em áreas urbanas e rurais; 
VI - da Topografi a, elaboração e interpretação 
de levantamentos topográfi cos cadastrais para a 
realização de projetos de arquitetura, de urbanismo 
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e de paisagismo, foto-interpretação, leitura, 
interpretação e análise de dados e informações 
topográfi cas e sensoriamento remoto; 
VII - da Tecnologia e resistência dos materiais, dos 
elementos e produtos de construção, patologias e 
recuperações; 
VIII - dos sistemas construtivos e estruturais, 
estruturas, desenvolvimento de estruturas e 
aplicação tecnológica de estruturas; 
IX - de instalações e equipamentos referentes à 
arquitetura e urbanismo; 
X - do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao 
estabelecimento de condições climáticas, acústicas, 
lumínicas e ergonômicas, para a concepção, 
organização e construção dos espaços;  
XI - do Meio Ambiente, Estudo e Avaliação dos 
Impactos Ambientais, Licenciamento Ambiental, 
Utilização Racional dos Recursos Disponíveis e 
Desenvolvimento Sustentável. 
Art. 3o  Os campos da atuação profi ssional para o 
exercício da arquitetura e urbanismo são defi nidos 
a partir das diretrizes curriculares nacionais que 
dispõem sobre a formação do profi ssional arquiteto 
e urbanista nas quais os núcleos de conhecimentos 
de fundamentação e de conhecimentos profi ssionais 
caracterizam a unidade de atuação profi ssional. 
§ 1o  O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
- CAU/BR especifi cará, atentando para o disposto no 
caput, as áreas de atuação privativas dos arquitetos 
e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas 
com outras profi ssões regulamentadas. 
§ 2o  Serão consideradas privativas de profi ssional 
especializado as áreas de atuação nas quais a 
ausência de formação superior exponha o usuário 
do serviço a qualquer risco ou danos materiais à 
segurança, à saúde ou ao meio ambiente. 
§ 3o  No exercício de atividades em áreas de atuação 
compartilhadas com outras áreas profi ssionais, 
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o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do 
Estado ou do Distrito Federal fi scalizará o exercício 
profi ssional da Arquitetura e Urbanismo. 
§ 4o  Na hipótese de as normas do CAU/BR sobre 
o campo de atuação de arquitetos e urbanistas 
contradizerem normas de outro Conselho 
profi ssional, a controvérsia será resolvida por meio 
de resolução conjunta de ambos os conselhos. 
§ 5o  Enquanto não editada a resolução conjunta de 
que trata o § 4o ou, em caso de impasse, até que 
seja resolvida a controvérsia, por arbitragem ou 
judicialmente, será aplicada a norma do Conselho 
que garanta ao profi ssional a maior margem de 
atuação.  
Art. 4o  O CAU/BR organizará e manterá atualizado 
cadastro nacional das escolas e faculdades de 
arquitetura e urbanismo, incluindo o currículo de todos 
os cursos oferecidos e os projetos pedagógicos. 
Registro do arquiteto e urbanista no Conselho 
Art. 5o  Para uso do título de arquiteto e urbanista e 
para o exercício das atividades profi ssionais privativas 
correspondentes, é obrigatório o registro do profi ssional 
no CAU do Estado ou do Distrito Federal. 
Parágrafo único.  O registro habilita o profi ssional a 
atuar em todo o território nacional. 
Art. 6o  São requisitos para o registro: 
I - capacidade civil; e 
II - diploma de graduação em arquitetura e urbanismo, 
obtido em instituição de ensino superior ofi cialmente 
reconhecida pelo poder público. 
§ 1o  Poderão obter registro no CAU dos Estados 
e do Distrito Federal os portadores de diploma 
de graduação em Arquitetura e Urbanismo ou 
de diploma de arquiteto ou arquiteto e urbanista, 
obtido em instituição estrangeira de ensino superior 
reconhecida no respectivo país e devidamente 
revalidado por instituição nacional credenciada. 
§ 2o  Cumpridos os requisitos previstos nos incisos 
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I e II do caput, poderão obter registro no CAU 
dos Estados ou do Distrito Federal, em caráter 
excepcional e por tempo determinado, profi ssionais 
estrangeiros sem domicílio no País. 
§ 3o  A concessão do registro de que trata o § 2o 
é condicionada à efetiva participação de arquiteto e 
urbanista ou sociedade de arquitetos, com registro no 
CAU Estadual ou no Distrito Federal e com domicílio 
no País, no acompanhamento em todas as fases das 
atividades a serem desenvolvidas pelos profi ssionais 
estrangeiros. 
Art. 7o  Exerce ilegalmente a profi ssão de arquiteto e 
urbanista a pessoa física ou jurídica que realizar atos 
ou prestar serviços, públicos ou privados, privativos 
dos profi ssionais de que trata esta Lei ou, ainda, que, 
mesmo não realizando atos privativos, se apresenta 
como arquiteto e urbanista ou como pessoa jurídica 
que atue na área de arquitetura e urbanismo sem 
registro no CAU. 
Art. 8o  A carteira profi ssional de arquiteto e urbanista 
possui fé pública e constitui prova de identidade civil 
para todos os fi ns legais. 
Da Interrupção e do Cancelamento do registro 
profi ssional 
Art. 9o  É facultada ao profi ssional e à pessoa jurídica, 
que não estiver no exercício de suas atividades, 
a interrupção de seu registro profi ssional no CAU 
por tempo indeterminado, desde que atenda as 
condições regulamentadas pelo CAU/BR. 
Sociedade de arquitetos e urbanistas 
Art. 10.  Os arquitetos e urbanistas, juntamente 
com outros profi ssionais, poder-se-ão reunir em 
sociedade de prestação de serviços de arquitetura 
e urbanismo, nos termos das normas de direito 
privado, desta Lei e do Regimento Geral do CAU/BR. 
Parágrafo único.  Sem prejuízo do registro e 
aprovação pelo órgão competente, a sociedade que 
preste serviços de arquitetura e urbanismo dever-
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se-á cadastrar no CAU da sua sede, o qual enviará 
as informações ao CAU/BR para fi ns de composição 
de cadastro unifi cado nacionalmente. 
Art. 11.  É vedado o uso das expressões “arquitetura” 
ou “urbanismo” ou designação similar na razão social 
ou no nome fantasia de sociedade que não possuir 
arquiteto e urbanista entre os sócios com poder de 
gestão ou entre os empregados permanentes. 
Dos Acervos Técnicos 
Art. 12.  O acervo técnico constitui propriedade do 
profi ssional arquiteto e urbanista e é composto por 
todas as atividades por ele desenvolvidas, conforme 
discriminado nos arts. 2o e 3o, resguardando-se a 
legislação do Direito Autoral. 
Art. 13.  Para fi ns de comprovação de autoria ou 
de participação e de formação de acervo técnico, o 
arquiteto e urbanista deverá registrar seus projetos e 
demais trabalhos técnicos ou de criação no CAU do 
ente da Federação onde atue. 
Parágrafo único.  A qualifi cação técnica de 
sociedade com atuação nos campos da arquitetura 
e do urbanismo será demonstrada por meio dos 
acervos técnicos dos arquitetos e urbanistas 
comprovadamente a ela vinculados. 
Art. 14.  É dever do arquiteto e urbanista ou 
da sociedade de prestação de serviços de 
arquitetura e urbanismo indicar em documentos, 
peças publicitárias, placas ou outro elemento de 
comunicação dirigido a cliente, ao público em geral 
e ao CAU local: 
I - o nome civil ou razão social do(s) autor(es) e 
executante(s) do serviço, completo ou abreviado, ou 
pseudônimo ou nome fantasia, a critério do profi ssional 
ou da sociedade de prestação de serviços de arquitetura 
e urbanismo, conforme o caso;  
II - o número do registro no CAU local; e 
III - a atividade a ser desenvolvida. 
Parágrafo único.  Quando se tratar de atividade 
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desenvolvida por mais de um arquiteto e urbanista 
ou por mais de uma sociedade de prestação de 
serviços de arquitetura e urbanismo e não sendo 
especifi cados diferentes níveis de responsabilidade, 
todos serão considerados indistintamente coautores 
e corresponsáveis.  
Art. 15.  Aquele que implantar ou executar projeto ou 
qualquer trabalho técnico de criação ou de autoria 
de arquiteto e urbanista deve fazê-lo de acordo com 
as especifi cações e o detalhamento constantes do 
trabalho, salvo autorização em contrário, por escrito, 
do autor. 
Parágrafo único.  Ao arquiteto e urbanista é facultado 
acompanhar a implantação ou execução de projeto 
ou trabalho de sua autoria, pessoalmente ou por 
meio de preposto especialmente designado com a 
fi nalidade de averiguar a adequação da execução ao 
projeto ou concepção original.  
Art. 16.  Alterações em trabalho de autoria de 
arquiteto e urbanista, tanto em projeto como em obra 
dele resultante, somente poderão ser feitas mediante 
consentimento por escrito da pessoa natural titular 
dos direitos autorais, salvo pactuação em contrário. 
§ 1o  No caso de existência de coautoria, salvo 
pactuação em contrário, será necessária a 
concordância de todos os coautores. 
§ 2o  Em caso de falecimento ou de incapacidade 
civil do autor do projeto original, as alterações ou 
modifi cações poderão ser feitas pelo coautor ou, 
em não havendo coautor, por outro profi ssional 
habilitado, independentemente de autorização, que 
assumirá a responsabilidade pelo projeto modifi cado. 
§ 3o  Ao arquiteto e urbanista que não participar 
de alteração em obra ou trabalho de sua autoria é 
permitido o registro de laudo no CAU de seu domicílio, 
com o objetivo de garantir a autoria e determinar os 
limites de sua responsabilidade. 
§ 4o  Na hipótese de a alteração não ter sido 
concebida pelo autor do projeto original, o resultado 
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fi nal terá como coautores o arquiteto e urbanista autor 
do projeto original e o autor do projeto de alteração, 
salvo decisão expressa em contrário do primeiro, 
caso em que a autoria da obra passa a ser apenas 
do profi ssional que houver efetuado as alterações. 
Ética 
Art. 17.  No exercício da profi ssão, o arquiteto e 
urbanista deve pautar sua conduta pelos parâmetros 
a serem defi nidos no Código de Ética e Disciplina do 
CAU/BR. 
Parágrafo único.  O Código de Ética e Disciplina 
deverá regular também os deveres do arquiteto e 
urbanista para com a comunidade, a sua relação com 
os demais profi ssionais, o dever geral de urbanidade 
e, ainda, os respectivos procedimentos disciplinares, 
observado o disposto nesta Lei.  
Art. 18.  Constituem infrações disciplinares, além de 
outras defi nidas pelo Código de Ética e Disciplina: 
I - registrar projeto ou trabalho técnico ou de criação 
no CAU, para fi ns de comprovação de direitos 
autorais e formação de acervo técnico, que não 
haja sido efetivamente concebido, desenvolvido ou 
elaborado por quem requerer o registro; 
II - reproduzir projeto ou trabalho técnico ou de 
criação, de autoria de terceiros, sem a devida 
autorização do detentor dos direitos autorais; 
III - fazer falsa prova de quaisquer documentos 
exigidos para o registro no CAU; 
IV - delegar a quem não seja arquiteto e urbanista 
a execução de atividade privativa de arquiteto e 
urbanista; 
V - integrar sociedade de prestação de serviços 
de arquitetura e urbanismo sem nela atuar, 
efetivamente, com objetivo de viabilizar o registro da 
empresa no CAU, de utilizar o nome “arquitetura” ou 
“urbanismo” na razão jurídica ou nome fantasia ou 
ainda de simular para os usuários dos serviços de 
arquitetura e urbanismo a existência de profi ssional 
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do ramo atuando; 
VI - locupletar-se ilicitamente, por qualquer meio, às 
custas de cliente, diretamente ou por intermédio de 
terceiros; 
VII - recusar-se, injustifi cadamente, a prestar contas 
a cliente de quantias que houver recebido dele, 
diretamente ou por intermédio de terceiros; 
VIII - deixar de informar, em documento ou peça de 
comunicação dirigida a cliente, ao público em geral, 
ao CAU/BR ou aos CAUs, os dados exigidos nos 
termos desta Lei; 
IX - deixar de observar as normas legais e técnicas 
pertinentes na execução de atividades de arquitetura 
e urbanismo; 
X - ser desidioso na execução do trabalho contratado; 
XI - deixar de pagar a anuidade, taxas, preços de 
serviços e multas devidos ao CAU/BR ou aos CAUs, 
quando devidamente notifi cado;  
XII - não efetuar Registro de Responsabilidade 
Técnica quando for obrigatório. 
Art. 19.  São sanções disciplinares:  
I - advertência;  
II - suspensão entre 30 (trinta) dias e 1 (um) ano do 
exercício da atividade de arquitetura e urbanismo em 
todo o território nacional; 
III - cancelamento do registro; e 
IV - multa no valor entre 1 (uma) a 10 (dez) anuidades. 
§ 1o  As sanções deste artigo são aplicáveis à pessoa 
natural dos arquitetos e urbanistas. 
§ 2o  As sanções poderão ser aplicadas às sociedades 
de prestação de serviços com atuação nos campos 
da arquitetura e do urbanismo, sem prejuízo da 
responsabilização da pessoa natural do arquiteto e 
urbanista. 
§ 3o  No caso em que o profi ssional ou sociedade de 
arquitetos e urbanistas deixar de pagar a anuidade, 
taxas, preços de serviços e multas devidos ao CAU/
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BR ou aos CAUs, quando devidamente notifi cado, 
será aplicada suspensão até a regularização da 
dívida. 
§ 4o  A sanção prevista no inciso IV pode incidir 
cumulativamente com as demais. 
§ 5o  Caso constatado que a infração disciplinar teve 
participação de profi ssional vinculado ao conselho 
de outra profi ssão, será comunicado o conselho 
responsável. 
Art. 20.  Os processos disciplinares do CAU/BR e 
dos CAUs seguirão as regras constantes da Lei no 
9.784, de 29 de janeiro de 1999, desta Lei e, de 
forma complementar, das resoluções do CAU/BR. 
Art. 21.  O processo disciplinar instaura-se de ofício 
ou mediante representação de qualquer autoridade 
ou pessoa interessada. 
§ 1o  A pedido do acusado ou do acusador, o processo 
disciplinar poderá tramitar em sigilo, só tendo 
acesso às informações e documentos nele contidos 
o acusado, o eventual acusador e os respectivos 
procuradores constituídos. 
§ 2o  Após a decisão fi nal, o processo tornar-se-á 
público. 
Art. 22.  Caberá recurso ao CAU/BR de todas as 
decisões defi nitivas proferidas pelos CAUs, que 
decidirá em última instância administrativa. 
Parágrafo único.  Além do acusado e do acusador, o 
Presidente e os Conselheiros do CAU são legitimados 
para interpor o recurso previsto neste artigo. 
Art. 23.  Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de 
punição das sanções disciplinares, a contar da data 
do fato. 
Parágrafo único.  A prescrição interrompe-se pela 
intimação do acusado para apresentar defesa. 
Criação e organização do CAU/BR e dos CAUs 
Art. 24.  Ficam criados o Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos 
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de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 
Distrito Federal - CAUs, como autarquias dotadas 
de personalidade jurídica de direito público, com 
autonomia administrativa e fi nanceira e estrutura 
federativa, cujas atividades serão custeadas 
exclusivamente pelas próprias rendas. 
§ 1o  O CAU/BR e os CAUs têm como função orientar, 
disciplinar e fi scalizar o exercício da profi ssão de 
arquitetura e urbanismo, zelar pela fi el observância 
dos princípios de ética e disciplina da classe em 
todo o território nacional, bem como pugnar pelo 
aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e 
urbanismo. 
§ 2o  O CAU/BR e o CAU do Distrito Federal terão 
sede e foro em Brasília. 
§ 3o  Cada CAU terá sede e foro na capital do Estado, 
ou de um dos Estados de sua área de atuação, a 
critério do CAU/BR. 
Art. 25.  O CAU/BR e os CAUs gozam de imunidade a 
impostos (art. 150, inciso VI, alínea a, da Constituição 
Federal). 
Art. 26.  O Plenário do Conselho do CAU/BR será 
constituído por: 
I - 1 (um) Conselheiro representante de cada Estado 
e do Distrito Federal;  
II - 1 (um) Conselheiro representante das instituições 
de ensino de arquitetura e urbanismo. 
§ 1o  Cada membro do CAU/BR terá 1 (um) suplente. 
§ 2o  Os Conselheiros do CAU/BR serão eleitos pelo 
voto direto e obrigatório dos profi ssionais do Estado 
que representam ou do Distrito Federal.  
§ 3o  O Presidente será eleito entre seus pares por 
maioria de votos dos conselheiros, em votação 
secreta, e terá direito apenas a voto de qualidade 
nas deliberações do CAU/BR. 
§ 4o  As instituições de ensino de arquitetura 
e urbanismo ofi cialmente reconhecidas serão 
representadas por 1 (um) conselheiro, por elas 
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indicado, na forma do Regimento Geral do CAU/BR. 
Art. 27.  O CAU/BR tem sua estrutura e funcionamento 
defi nidos pelo seu Regimento Geral, aprovado pela 
maioria absoluta dos conselheiros federais. 
Parágrafo único.  A prerrogativa de que trata o 
caput será exercida com estrita observância às 
possibilidades efetivas de seu custeio com os 
recursos próprios do Conselho Federal de Arquitetura 
e Urbanismo, considerados ainda seus efeitos nos 
exercícios subsequentes. 
Art. 28.  Compete ao CAU/BR: 
I - zelar pela dignidade, independência, prerrogativas 
e valorização da arquitetura e do urbanismo;  
II - editar, alterar o Regimento Geral, o Código de 
Ética, as Normas Eleitorais e os provimentos que 
julgar necessários; 
III - adotar medidas para assegurar o funcionamento 
regular dos CAUs;  
IV - intervir nos CAUs quando constatada violação 
desta Lei ou do Regimento Geral; 
V - homologar os regimentos internos e as prestações 
de contas dos CAUs; 
VI - fi rmar convênios com entidades públicas e 
privadas, observada a legislação aplicável;  
VII - autorizar a oneração ou a alienação de bens 
imóveis de sua propriedade;  
VIII - julgar, em grau de recurso, as questões 
decididas pelos CAUs;  
IX - inscrever empresas ou profi ssionais estrangeiros 
de arquitetura e urbanismo sem domicílio no País;  
X - criar órgãos colegiados com fi nalidades e funções 
específi cas;  
XI - deliberar sobre assuntos administrativos e 
fi nanceiros, elaborando programas de trabalho e 
orçamento;  
XII - manter relatórios públicos de suas atividades; 
XIII - representar os arquitetos e urbanistas em 
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colegiados de órgãos públicos federais que tratem 
de questões de exercício profi ssional referentes à 
arquitetura e ao urbanismo; 
XIV - aprovar e divulgar tabelas indicativas de 
honorários dos arquitetos e urbanistas;  
XV - contratar empresa de auditoria para auditar o 
CAU/BR e os CAUs, conforme dispuser o Regimento 
Geral. 
§ 1o  O quorum necessário para a deliberação e 
aprovação das diferentes matérias será defi nido no 
Regimento.  
§ 2o  O exercício das competências enumeradas 
nos incisos V, VI, VII, X, XI e XV do caput terá como 
limite para seu efetivo custeio os recursos próprios 
do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, 
considerados os seus efeitos nos exercícios 
subsequentes, observadas as normas de ordem 
pública quanto à alienação de bens patrimoniais e à 
contratação de serviços. 
Art. 29.  Compete ao Presidente do CAU/BR, entre 
outras questões que lhe forem atribuídas pelo 
Regimento Geral do CAU/BR: 
I - representar judicialmente e extrajudicialmente o 
CAU/BR; 
II - presidir as reuniões do Conselho do CAU/BR, 
podendo exercer o voto de desempate; 
III - cuidar das questões administrativas do CAU/BR, 
ouvindo previamente o Conselho quando exigido 
pelo Regimento Geral. 
Art. 30.  Constituem recursos do Conselho Federal 
de Arquitetura e Urbanismo - CAU/BR: 
I - 20% (vinte por cento) da arrecadação prevista no 
inciso I do art. 37; 
II - doações, legados, juros e receitas patrimoniais; 
III - subvenções; 
IV - resultados de convênios; 
V - outros rendimentos eventuais. 
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Parágrafo único.  A alienação de bens e a destinação 
de recursos provenientes de receitas patrimoniais 
serão aprovadas previamente pelo Plenário do 
Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo - CAU/
BR. 
Art. 31.  Será constituído um CAU em cada Estado 
da Federação e no Distrito Federal. 
§ 1o  A existência de CAU compartilhado por mais 
de um Estado da Federação somente será admitida 
na hipótese em que o número limitado de inscritos 
inviabilize a instalação de CAU próprio para o Estado. 
§ 2o  A existência de CAU compartilhado depende 
de autorização do CAU/BR em decisão que será 
reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) anos. 
Art. 32.  O Plenário do CAU de cada Estado da 
Federação e do Distrito Federal é constituído de 1 
(um) presidente e de conselheiros. 
§ 1o  Os conselheiros, e respectivos suplentes, serão 
eleitos na seguinte proporção: 
I - até 499 (quatrocentos e noventa e nove) 
profi ssionais inscritos: 5 (cinco) conselheiros; 
II - de 500 (quinhentos) a 1.000 (mil) profi ssionais 
inscritos: 7 (sete) conselheiros; 
III - de 1.001 (mil e um) a 3.000 (três mil) profi ssionais 
inscritos: 9 (nove) conselheiros; 
IV - acima de 3.000 (três mil) profi ssionais inscritos: 
9 (nove) conselheiros mais 1 (um) para cada 1.000 
(mil) inscritos ou fração, descontados os 3.000 (três 
mil) iniciais. 
§ 2o  O Presidente será eleito entre seus pares em 
Plenário pelo voto direto por maioria de votos dos 
conselheiros e terá direito apenas a voto de qualidade 
nas deliberações dos CAUs. 
§ 3o  Na hipótese de compartilhamento de CAU, nos 
termos do § 2o do art. 31: 
I - as eleições serão realizadas em âmbito estadual; 
II - o número de membros do conselho será defi nido 
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na forma do § 1o; e 
III - a divisão das vagas por Estado do Conselho 
compartilhado será feita segundo o número de 
profi ssionais inscritos no Estado, garantido o número 
mínimo de 1 (um) conselheiro por Estado. 
Art. 33.  Os CAUs terão sua estrutura e funcionamento 
defi nidos pelos respectivos Regimentos Internos, 
aprovados pela maioria absoluta dos conselheiros. 
do CAU/BR, nos demais atos normativos do CAU/BR 
e nos próprios atos, no âmbito de sua competência; 
III - criar representações e escritórios descentralizados 
no território de sua jurisdição, na forma do Regimento 
Geral Art. 34.  Compete aos CAUs: 
I - elaborar e alterar os respectivos Regimentos 
Internos e demais atos administrativos; 
II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no 
Regimento Geral do CAU/BR; 
IV - criar colegiados com fi nalidades e funções 
específi cas; 
V - realizar as inscrições e expedir as carteiras de 
identifi cação de profi ssionais e pessoas jurídicas 
habilitadas, na forma desta Lei, para exercerem 
atividades de arquitetura e urbanismo, mantendo o 
cadastro atualizado; 
VI - cobrar as anuidades, as multas e os Registros de 
Responsabilidade Técnica; 
VII - fazer e manter atualizados os registros de 
direitos autorais, de responsabilidade e os acervos 
técnicos; 
VIII - fi scalizar o exercício das atividades profi ssionais 
de arquitetura e urbanismo; 
IX - julgar em primeira instância os processos 
disciplinares, na forma que determinar o Regimento 
Geral do CAU/BR; 
X - deliberar sobre assuntos administrativos e 
fi nanceiros, elaborando programas de trabalho e 
orçamento; 
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XI - sugerir ao CAU/BR medidas destinadas a 
aperfeiçoar a aplicação desta Lei e a promover o 
cumprimento de suas fi nalidades e a observância 
aos princípios estabelecidos; 
XII - representar os arquitetos e urbanistas em 
colegiados de órgãos públicos estaduais e municipais 
que tratem de questões de exercício profi ssional 
referentes à arquitetura e ao urbanismo, assim como 
em órgãos não governamentais da área de sua 
competência; 
XIII - manter relatórios públicos de suas atividades; e  
XIV - fi rmar convênios com entidades públicas e 
privadas. 
§ 1o  O exercício das competências enumeradas 
nos incisos III, IV, X e XIV do caput terá como 
limite para seu efetivo custeio os recursos próprios 
do respectivo Conselho Regional de Arquitetura 
e Urbanismo, considerados os seus efeitos nos 
exercícios subsequentes, observadas as normas de 
ordem pública relativas à contratação de serviços e 
à celebração de convênios. 
§ 2o  Excepcionalmente, serão considerados recursos 
próprios os repasses recebidos do Conselho Federal 
de Arquitetura e Urbanismo pelo Conselho Regional 
de Arquitetura e Urbanismo, a conta do fundo 
especial a que se refere o art. 60. 
Art. 35.  Compete ao presidente do CAU, entre outras 
questões que lhe forem atribuídas pelo Regimento 
Geral do CAU/BR e pelo Regimento Interno do CAU 
respectivo: 
I - representar judicialmente e extrajudicialmente o CAU; 
II - presidir as reuniões do Conselho do CAU, 
podendo exercer o voto de desempate; 
III - cuidar das questões administrativas do CAU, 
ouvindo previamente o Conselho quando exigido 
pelo Regimento Geral do CAU/BR ou pelo Regimento 
Interno do CAU respectivo. 
Art. 36.  É de 3 (três) anos o mandato dos conselheiros 
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do CAU/BR e dos CAUs sendo permitida apenas 
uma recondução. 
§ 1o  O mandato do presidente será coincidente com 
o mandato do conselheiro. 
§ 2o  Perderá o mandato o conselheiro que: 
I - sofrer sanção disciplinar; 
II - for condenado em decisão transitada em julgado 
por crime relacionado com o exercício do mandato 
ou da profi ssão; ou 
III - ausentar-se, sem justifi cativa, a 3 (três) reuniões 
do Conselho, no período de 1 (um) ano. 
§ 3o  O presidente do CAU/BR e os presidentes dos 
CAUs serão destituídos pela perda do mandato 
como conselheiro, nos termos do § 2o ou pelo voto 
de 3/5 (três quintos) dos conselheiros. 
Art. 37.  Constituem recursos dos Conselhos 
Regionais de Arquitetura e Urbanismo - CAUs: 
I - receitas com anuidades, contribuições, multas, 
taxas e tarifas de serviços; 
II - doações, legados, juros e rendimentos 
patrimoniais; 
III - subvenções; 
IV - resultados de convênios; 
V - outros rendimentos eventuais. 
Art. 38.  Os presidentes do CAU/BR e dos CAUs 
prestarão, anualmente, suas contas ao Tribunal de 
Contas da União. 
§ 1o  Após aprovação pelo respectivo Plenário, as 
contas dos CAUs serão submetidas ao CAU/BR para 
homologação.  
§ 2o  As contas do CAU/BR, devidamente 
homologadas, e as dos CAUs serão submetidas à 
apreciação do Tribunal de Contas da União.  
§ 3o  Cabe aos presidentes do CAU/BR e de cada 
CAU a responsabilidade pela prestação de contas.  
Art. 39.  Cabe ao CAU/BR dirimir as questões 
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divergentes entre os CAUs baixando normas 
complementares que unifi quem os procedimentos.  
Art. 40.  O exercício das funções de presidente e 
de conselheiro do CAU/BR e dos CAUs não será 
remunerado. 
Art. 41.  Os empregados do CAU/BR e dos demais 
CAUs Estaduais e do Distrito Federal serão 
contratados mediante aprovação em concurso 
público, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho.  
Anuidade devida para os CAUs 
Art. 42.  Os profi ssionais e as pessoas jurídicas 
inscritas no CAU pagarão anuidade no valor de R$ 
350,00 (trezentos e cinquenta reais). 
§ 1o  Os valores das anuidades serão reajustados de 
acordo com a variação integral do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor - INPC, calculado 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística - IBGE, nos termos de ato do CAU/BR. 
§ 2o  A data de vencimento, as regras de 
parcelamento e o desconto para pagamento à vista 
serão estabelecidos pelo CAU/BR. 
§ 3o  Os profi ssionais formados há menos de 2 
(dois) anos e acima de 30 (trinta) anos de formados, 
pagarão metade do valor da anuidade. 
§ 4o  A anuidade deixará de ser devida após 40 
(quarenta) anos de contribuição da pessoa natural.  
Art. 43.  A inscrição do profi ssional ou da pessoa 
jurídica no CAU não está sujeita ao pagamento de 
nenhum valor além da anuidade, proporcionalmente 
ao número de meses restantes no ano. 
Art. 44.  O não pagamento de anuidade no prazo, 
sem prejuízo da responsabilização pessoal pela 
violação ética, sujeita o infrator ao pagamento de 
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido 
e à incidência de correção com base na variação da 
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação 
e de Custódia - SELIC até o efetivo pagamento. 
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 
Art. 45.  Toda realização de trabalho de competência 
privativa ou de atuação compartilhadas com outras 
profi ssões regulamentadas será objeto de Registro 
de Responsabilidade Técnica - RRT. 
§ 1o  Ato do CAU/BR detalhará as hipóteses de 
obrigatoriedade da RRT. 
§ 2o  O arquiteto e urbanista poderá realizar RRT, 
mesmo fora das hipóteses de obrigatoriedade, como 
meio de comprovação da autoria e registro de acervo.  
Art. 46.  O RRT defi ne os responsáveis técnicos pelo 
empreendimento de arquitetura e urbanismo, a partir 
da defi nição da autoria e da coautoria dos serviços. 
Art. 47.  O RRT será efetuado pelo profi ssional ou 
pela pessoa jurídica responsável, por intermédio de 
seu profi ssional habilitado legalmente no CAU. 
Art. 48.  Não será efetuado RRT sem o prévio 
recolhimento da Taxa de RRT pela pessoa física do 
profi ssional ou pela pessoa jurídica responsável. 
Art. 49.  O valor da Taxa de RRT é, em todas as 
hipóteses, de R$ 60,00 (sessenta reais). 
Parágrafo único.  O valor referido no caput será 
atualizado, anualmente, de acordo com a variação 
integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
- INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística - IBGE, nos termos de ato 
do CAU/BR. 
Art. 50.  A falta do RRT sujeitará o profi ssional 
ou a empresa responsável, sem prejuízo da 
responsabilização pessoal pela violação ética e 
da obrigatoriedade da paralisação do trabalho 
até a regularização da situação, à multa de 300% 
(trezentos por cento) sobre o valor da Taxa de RRT 
não paga corrigida, a partir da autuação, com base 
na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada 
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao 
da devolução dos recursos, acrescido este montante 
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de 1% (um por cento) no mês de efetivação do 
pagamento. 
Parágrafo único.  Não se aplica o disposto no caput 
no caso de trabalho realizado em resposta a situação 
de emergência se o profi ssional ou a pessoa jurídica 
diligenciar, assim que possível, na regularização da 
situação. 
Da cobrança de valores pelos CAUs 
Art. 51.  A declaração do CAU de não pagamento de 
multas por violação da ética ou pela não realização 
de RRT, após o regular processo administrativo, 
constitui título executivo extrajudicial. 
Parágrafo único.  Na hipótese do caput, os valores 
serão executados na forma da Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 
Art. 52.  O atraso no pagamento de anuidade sujeita 
o responsável à suspensão do exercício profi ssional 
ou, no caso de pessoa jurídica, à proibição de prestar 
trabalhos na área da arquitetura e do urbanismo, mas 
não haverá cobrança judicial dos valores em atraso, 
protesto de dívida ou comunicação aos órgãos de 
proteção ao crédito. 
Art. 53.  A existência de dívidas pendentes não obsta 
o desligamento do CAU. 
Art. 54.  Os valores devidos aos CAUs referentes a 
multa por violação da ética, multa pela não realização 
de RRT ou anuidades em atraso, prescrevem no 
prazo de 5 (cinco) anos. 
Instalação do CAU/BR e dos CAUs 
Art. 55.  Os profi ssionais com título de arquitetos 
e urbanistas, arquitetos e engenheiro arquiteto, 
com registro nos atuais Conselhos Regionais de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREAs terão, 
automaticamente, registro nos CAUs com o título 
único de arquiteto e urbanista. 
Parágrafo único.  Os CREAs enviarão aos CAUs 
a relação dos arquitetos e urbanistas, arquitetos 
e engenheiro arquiteto inscritos, no prazo de 30 
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(trinta) dias da instalação do CAU, bem como os 
prontuários, dados profi ssionais, registros e acervo 
de todas as ARTs emitidas pelos profi ssionais e 
todos os processos em tramitação. 
Art. 56.  As Coordenadorias das Câmaras de 
Arquitetura dos atuais CREAs e a Coordenadoria 
Nacional das Câmaras de Arquitetura do atual 
CONFEA gerenciarão o processo de transição e 
organizarão o primeiro processo eleitoral para o 
CAU/BR e para os CAUs dos Estados e do Distrito 
Federal. 
§ 1o  Na primeira eleição para o CAU/BR o 
representante das instituições de ensino será 
estabelecido pela Coordenadoria Nacional das 
Câmaras de Arquitetura. 
§ 2o  A eleição para os conselheiros do CAU/BR e 
dos CAUs dar-se-á entre 3 (três) meses e 1 (um) ano 
da publicação desta Lei. 
§ 3o  Realizada a eleição e instalado o CAU/BR, 
caberá a ele decidir os CAUs que serão instalados 
no próprio Estado e os Estados que compartilharão 
CAU por insufi ciência de inscritos. 
§ 4o  As entidades nacionais dos arquitetos e 
urbanistas participarão do processo de transição e 
organização do primeiro processo eleitoral. 
Art. 57.  Os atuais Conselhos Regionais de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia a contar 
da publicação desta Lei, passarão a depositar 
mensalmente em conta específi ca, 90% (noventa 
por cento) do valor das anuidades, das anotações de 
responsabilidade técnicas e de multas recebidas das 
pessoas físicas e jurídicas de arquitetos e urbanistas, 
arquitetos e engenheiros arquitetos até que ocorra a 
instalação do CAU/BR. 
Parágrafo único.  A quantia a que se refere o caput 
deverá ser usada no custeio do processo eleitoral de 
que trata o art. 56, sendo repassado o restante para 
o CAU/BR utilizar no custeio da sua instalação e da 
instalação dos CAUs. 
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Art. 58.  (VETADO) 
Art. 59.  O CAU/BR e os CAUs poderão manter 
convênio com o CONFEA e com os CREAs, para 
compartilhamento de imóveis, de infraestrutura 
administrativa e de pessoal, inclusive da estrutura de 
fi scalização profi ssional. 
Art. 60.  O CAU/BR instituirá fundo especial destinado 
a equilibrar as receitas e despesas dos CAUs, 
exclusivamente daqueles que não conseguirem 
arrecadação sufi ciente para a manutenção de suas 
estruturas administrativas, sendo obrigatória a 
publicação dos dados de balanço e do planejamento 
de cada CAU para fi ns de acompanhamento e 
controle dos profi ssionais. 
Parágrafo único.  Resolução do CAU/BR, elaborada 
com a participação de todos os presidentes dos 
CAUs, regulamentará este artigo. 
Art. 61.  Em cumprimento ao disposto no inciso 
X do art. 28 e no inciso IV do art. 34, o CAU/BR 
instituirá colegiado permanente com participação 
das entidades nacionais dos arquitetos e urbanistas, 
para tratar das questões do ensino e do exercício 
profi ssional. 
§ 1o  No âmbito das unidades da federação os CAUs 
instituirão colegiados similares com participação das 
entidades regionais dos arquitetos e urbanistas. 
§ 2o  Fica instituída a Comissão Permanente de 
Ensino e Formação, no âmbito dos CAUs em todas 
as Unidades da Federação que se articulará com 
o CAU/BR por intermédio do conselheiro federal 
representante das instituições de ensino superior. 
Art. 62.  O CAU/BR e os CAUs serão fi scalizados 
pelo Tribunal de Contas da União e auditados, 
anualmente, por auditoria independente e os 
resultados divulgados para conhecimento público. 
Mútuas de assistência dos profi ssionais 
vinculados aos CAUs 
Art. 63.  Os arquitetos e urbanistas que por ocasião 
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da publicação desta Lei se encontravam vinculados à 
Mútua de que trata a Lei no 6.496, de 7 de dezembro 
de 1977, poder-se-ão se manter associados. 
Adaptação do CONFEA e dos CREAs 
Art. 64.  O Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CONFEA passa a se 
denominar Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia - CONFEA. 
 Art. 65.  Os Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREAs passam a se 
denominar Conselhos Regionais de Engenharia e 
Agronomia - CREAs. 
Adaptação das Leis nos 5.194, de 1966, 6.496, de 
1977  
Art. 66.  As questões relativas a arquitetos e 
urbanistas constantes das Leis nos 5.194, de 24 de 
dezembro de 1966 e 6.496, de 7 de dezembro de 
1977, passam a ser reguladas por esta Lei. 
Parágrafo único.  (VETADO) 
Art. 67.  (VETADO) 
Vigência  
 Art. 68.  Esta Lei entra em vigor: 
I - quanto aos arts. 56 e 57, na data de sua publicação; 
e
II - quanto aos demais dispositivos, após a posse do 
Presidente e dos Conselheiros do CAU/BR. 
Brasília,  31  de dezembro de 2010; 189o da Independência 
e 122o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto
Fernando Haddad
Carlos Lupi
Paulo Bernardo Silva
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RESOLUÇÃO N° 21, DE 5 DE ABRIL DE 2012

Dispõe sobre as atividades e atribuições profi ssionais 
do arquiteto e urbanista e dá outras providências.
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR), no exercício das competências e 
prerrogativas de que tratam o art. 28, inciso I da Lei 
n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 
15 e 29, inciso III do Regimento Geral Provisório, e 
de acordo com a deliberação adotada na Sessão 
Plenária Ordinária n° 5, realizada nos dias 4 e 5 de 
abril de 2012;
Considerando as disposições do art. 2° da Lei n° 
12.378, de 31 de dezembro de 2010, que discriminam 
as atribuições, atividades e campos de atuação dos 
arquitetos e urbanistas;
Considerando a necessidade de regulamentação do 
artigo 2º e seu parágrafo único, visando detalhar e 
esclarecer o conteúdo dos seus incisos;
Considerando a necessidade da tipifi cação dos 
serviços de arquitetura e urbanismo para efeito 
de registro de responsabilidade, acervo técnico e 
celebração de contratos de exercício profi ssional;

RESOLVE:
Art. 1° Os arquitetos e urbanistas constituem 
categoria uniprofi ssional, de formação generalista, 
sujeitos a registro no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo da Unidade da Federação (CAU/UF) do 
local do seu domicílio, cujas atividades, atribuições 
e campos de atuação previstos na Lei n° 12.378, de 
2010, são disciplinados pela presente Resolução.

Art. 2° As atribuições profi ssionais do arquiteto e 
urbanista a que se refere o artigo anterior são as 
seguintes: I - supervisão, coordenação, gestão e 
orientação técnica;
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II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto 
e especifi cação; III - estudo de viabilidade técnica e 
ambiental;
IV - assistência técnica, assessoria e consultoria; V - 
direção de obras e de serviço técnico;
VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, 
laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem; 
VII - desempenho de cargo e função técnica; 
VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão 
universitária;
IX - desenvolvimento, análise, experimentação, 
ensaio, padronização, mensuração e controle de 
qualidade; X - elaboração de orçamento;
- produção e divulgação técnica especializada; e
- execução, fi scalização e condução de obra, 
instalação e serviço técnico.

Parágrafo único. As atribuições de que trata este 
artigo aplicam-se aos seguintes campos de atuação: I 
- de Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução 
de projetos;
- de Arquitetura de Interiores, concepção e execução 
de projetos;
- de 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;
- do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, 
arquitetônico, urbanístico, paisagístico, 
monumentos, restauro, práticas de projeto e 
soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação, 
reconstrução, preservação, conservação, restauro e 
valorização de edifi cações, conjuntos e cidades; V - 
do Planejamento Urbano e Regional, planejamento 
físico-territorial, planos de intervenção no espaço 
urbano, metropolitano e regional fundamentados 
nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico 
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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 
requalifi cação em áreas urbanas e rurais;
- de Topografi a, elaboração e interpretação de 
levantamentos topográfi cos cadastrais para a 
realização de projetos de arquitetura, de urbanismo 
e de paisagismo, foto-interpretação, leitura, 
interpretação e análise de dados e informações 
topográfi cas e sensoriamento remoto;
- da Tecnologia e resistência dos materiais, dos 
elementos e produtos de construção, patologias e 
recuperações;
- dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, 
desenvolvimento de estruturas e aplicação 
tecnológica de estruturas; IX - de instalações e 
equipamentos referentes à Arquitetura e Urbanismo;
- do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao 
estabelecimento de condições climáticas, acústicas, 
lumínicas e ergonômicas, para a concepção, 
organização e construção dos espaços;
- do Meio Ambiente, estudo e avaliação dos impactos 
ambientais, licenciamento ambiental, utilização 
racional dos recursos disponíveis e desenvolvimento 
sustentável.

Art. 3° Para fi ns de Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT), defi nido em Resolução própria do 
CAU/BR, as atribuições profi ssionais dos arquitetos 
e urbanistas serão representadas no Sistema 
de Informação e Comunicação do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) através das 
seguintes atividades:
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1. PROJETO 1.1. ARQUITETURA DAS 
EDIFICAÇÕES
1.1.1. Levantamento arquitetônico;
1.1.2. Projeto arquitetônico;
1.1.3. Projeto arquitetônico de reforma;
1.1.4. Projeto de edifício efêmero ou instalações 
efêmeras;
1.1.5. Projeto de monumento;
1.1.6. Projeto de adequação de acessibilidade;
1.1.7. As built;

1.2. SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS
1.2.1. Projeto de estrutura de madeira;
1.2.2. Projeto de estrutura de concreto;
1.2.3. Projeto de estrutura pré-fabricada;
1.2.4. Projeto de estrutura metálica;
1.2.5. Projeto de estruturas mistas;
1.2.6. Projeto de outras estruturas.

1.3. CONFORTO AMBIENTAL
1.3.1. Projeto de adequação ergonômica;
1.3.2. Projeto de luminotecnia;
1.3.3. Projeto de condicionamento acústico;
1.3.4. Projeto de sonorização;
1.3.5. Projeto de ventilação, exaustão e 
climatização;
1.3.6. Projeto de certifi cação ambiental;

1.4. ARQUITETURA DE INTERIORES
1.4.1. Projeto de arquitetura de interiores;
1.4.2. Projeto de reforma de interiores;
1.4.3. Projeto de mobiliário;

1.5. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
REFERENTES À ARQUITETURA
1.5.1. Projeto de instalações hidrossanitárias 
prediais;
1.5.2. Projeto de instalações prediais de águas 
pluviais;
1.5.3. Projeto de instalações prediais de gás 
canalizado;
1.5.4. Projeto de instalações prediais de gases 
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medicinais;
1.5.5. Projeto de instalações prediais de 
prevenção e combate a incêndio;
1.5.6. Projeto de sistemas prediais de proteção 
contra incêndios e catástrofes;
1.5.7. Projeto de instalações elétricas prediais de 
baixa tensão;
1.5.8. Projeto de instalações telefônicas prediais;
1.5.9. Projeto de instalações prediais de TV;
1.5.10. Projeto de comunicação visual para 
edifi cações;
1.5.11. Projeto de cabeamento estruturado, 
automação e lógica em edifícios;

1.6. ARQUITETURA PAISAGÍSTICA
1.6.1. Levantamento paisagístico;
1.6.2. Prospecção e inventário;
1.6.3. Projeto de arquitetura paisagística;
1.6.4. Projeto de recuperação paisagística;
1.6.5. Plano de manejo e conservação 
paisagística;

1.7. RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA
1.7.1. Memorial descritivo;
1.7.2. Caderno de especifi cações ou de 
encargos;
1.7.3. Orçamento;
1.7.4. Cronograma;
1.7.5. Estudo de viabilidade econômico-
fi nanceira;
1.7.6. Avaliação pós-ocupação;

1.8. URBANISMO E DESENHO URBANO
1.8.1. Levantamento cadastral;
1.8.2. Inventário urbano;
1.8.3. Projeto urbanístico;
1.8.4. Projeto de parcelamento do solo mediante 
loteamento;
1.8.5. Projeto de parcelamento do solo mediante 
desmembramento ou remembramento;
1.8.6. Projeto de regularização fundiária;
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1.8.7. Projeto de sistema viário e acessibilidade;
1.8.8. Projeto especializado de tráfego e trânsito 
de veículos e sistemas de estacionamento;
1.8.9. Projeto de mobiliário urbano;

1.9. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
REFERENTES AO URBANISMO
1.9.1. Projeto de movimentação de terra, 
drenagem e pavimentação;
1.9.2. Projeto de sistema de iluminação pública;
1.9.3. Projeto de comunicação visual urbanística;
1.9.4. Projeto de sinalização viária;
1.9.5. Projeto de sistema de coleta de resíduos 
sólidos;

1.10. RELATÓRIOS TÉCNICOS URBANÍSTICOS
1.10.1. Memorial descritivo;
1.10.2. Caderno de especifi cações ou de 
encargos;
1.10.3. Orçamento;
1.10.4. Cronograma;
1.10.5. Estudo de viabilidade econômico-
fi nanceira;

1.11. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO, 
URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO
1.11.1. Preservação de edifi cações de interesse 
histórico-cultural; 1.11.1.1. Registro da evolução 
do edifício;
1.11.1.2. Avaliação do estado de conservação;
1.11.1.3. Projeto de consolidação;
1.11.1.4. Projeto de estabilização;
1.11.1.5. Projeto de requalifi cação;
1.11.1.6. Projeto de conversão funcional;
1.11.1.7. Projeto de restauração;
1.11.1.8. Plano de conservação preventiva;
1.1.2. Preservação de sítios histórico-culturais;
1.1.2.1. Levantamento físico, socioeconômico e 
cultural;
1.1.2.2. Registro da evolução urbana;
1.1.2.3. Inventário patrimonial;
1.1.2.4. Projeto urbanístico setorial;
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1.1.2.5. Projeto de requalifi cação de espaços 
públicos;
1.1.2.6. Projeto de requalifi cação habitacional;
1.1.2.7. Projeto de reciclagem da infraestrutura;
1.1.2.8. Plano de preservação;
1.1.2.9. Plano de gestão patrimonial;
1.1.3. Preservação de jardins e parques 
históricos;
1.1.3.1. Prospecção e inventário;
1.1.3.2. Registro da evolução do sítio;
1.1.3.3. Projeto de restauração paisagística;
1.1.3.4. Projeto de requalifi cação paisagística;
1.1.3.5. Plano de manejo e conservação;

2. EXECUÇÃO
2.1. ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES
2.1.1. Execução de obra;
2.1.2. Execução de reforma de edifi cação;
2.1.3. Execução de edifício efêmero ou 
instalações efêmeras;
2.1.4. Execução de monumento;
2.1.5. Execução de adequação de 
acessibilidade.

2.2. SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS
2.2.1. Execução de estrutura de madeira;
2.2.2. Execução de estrutura de concreto;
2.2.3. Execução de estrutura pré-fabricada;
2.2.4. Execução de estrutura metálica;
2.2.5. Execução de estruturas mistas;
2.2.6. Execução de outras estruturas;

2.3. CONFORTO AMBIENTAL
2.3.1. Execução de adequação ergonômica;
2.3.2. Execução de instalações de luminotecnia;
2.3.3. Execução de instalações de 
condicionamento acústico;
2.3.4. Execução de instalações de sonorização;
2.3.5. Execução de instalações de ventilação, 
exaustão e climatização;

2.4. ARQUITETURA DE INTERIORES
2.4.1. Execução de obra de interiores;
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2.4.2. Execução de reforma de interiores;
2.4.3. Execução de mobiliário;

2.5. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
REFERENTES À ARQUITETURA
2.5.1. Execução de instalações hidrossanitárias 
prediais;
2.5.2. Execução de instalações prediais de 
águas pluviais;
2.5.3. Execução de instalações prediais de gás 
canalizado;
2.5.4. Execução de instalações prediais de gases 
medicinais;
2.5.5. Execução de instalações prediais de 
prevenção e combate a incêndio;
2.5.6. Execução de sistemas prediais de 
proteção contra incêndios e catástrofes;
2.5.7. Execução de instalações elétricas prediais 
de baixa tensão;
2.5.8. Execução de instalações telefônicas 
prediais;
2.5.9. Execução de instalações prediais de TV;
2.5.10. Execução de comunicação visual para 
edifi cações;
2.5.11. Execução de cabeamento estruturado, 
automação e lógica em edifícios.

2.6. ARQUITETURA PAISAGÍSTICA
2.6.1. Execução de obra de arquitetura 
paisagística;
2.6.2. Execução de recuperação paisagística; 
2.6.3. Implementação de plano de manejo e 
conservação;

2.7. URBANISMO E DESENHO URBANO
2.7.1. Execução de obra urbanística;
2.7.2. Execução de obra de parcelamento do 
solo mediante loteamento;
2.7.3. Execução de obra de parcelamento 
do solo mediante desmembramento ou 
remembramento;
2.7.4. Implantação de sistema especializado 
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de tráfego e trânsito de veículos e sistemas de 
estacionamento;
2.7.5. Execução de sistema viário e 
acessibilidade;
2.7.6. Execução de mobiliário urbano;

2.8. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFEREN-
TES AO URBANISMO
2.8.1. Execução de terraplenagem, drenagem e 
pavimentação;
2.8.2. Execução de sistema de iluminação 
pública;
2.8.3. Execução de comunicação visual 
urbanística;
2.8.4. Execução de obra de sinalização viária;
2.8.5. Implantação de sistema de coleta de 
resíduos sólidos;

2.9. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO, URBANÍSTI-
CO E PAISAGÍSTICO
2.9.1. Preservação de edifi cações de interesse 
histórico-cultural;
2.9.1.1. Execução de obra de preservação do 
patrimônio edifi cado;
2.9.1.2. Execução de obra de consolidação;
2.9.1.3. Execução de obra de estabilização;
2.9.1.4. Execução de obra de reutilização;
2.9.1.5. Execução de obra de requalifi cação;
2.9.1.6. Execução de obra de conversão funcional;
2.9.1.7. Execução de obra de restauração;
2.9.1.8. Execução de obra de conservação 
preventiva;
2.9.1.9. Preservação de sítios histórico-culturais;
2.9.1.10. Execução de obra urbanística setorial;
2.9.1.11. Execução de obra de requalifi cação de 
espaços públicos;
2.9.1.12. Execução de obra de requalifi cação 
habitacional;
2.9.1.13. Execução de obra de reciclagem da 
infraestrutura;
2.9.1.14. Preservação de jardins e parques 
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históricos;
2.9.1.15. Execução de obra de restauração 
paisagística;
2.9.1.16. Execução de requalifi cação paisagística;
2.9.1.17. Implementação de plano de manejo e 
conservação;

3. GESTÃO
3.1. COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO 
DE PROJETOS
3.2. SUPERVISÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO;
3.3. DIREÇÃO OU CONDUÇÃO DE OBRA OU 
SERVIÇO TÉCNICO;
3.4. GERENCIAMENTO DE OBRA OU 
SERVIÇO TÉCNICO;
3.5. ACOMPANHAMENTO DE OBRA OU 
SERVIÇO TÉCNICO;
3.6. FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO;
3.7. DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO 
TÉCNICA.

4. MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIO-
NAL E URBANO
4.1. GEORREFERENCIAMENTO E TOPOGRAFIA
4.1.1. Levantamento topográfi co por imagem;
4.1.2. Fotointerpretação; 4.1.3. 
Georreferenciamento;
1.1.4. Levantamento topográfi co planialtimétrico;
1.1.5. Análise de dados georreferenciados e 
topográfi cos;
1.1.6. Cadastro técnico multifi nalitário;
1.1.7. Elaboração de Sistemas de Informações 
Geográfi cas – SIG.

4.2 MEIO AMBIENTE
4.2.1. Zoneamento geoambiental;
4.2.2. Diagnóstico ambiental;
4.2.3. Relatório Ambiental Simplifi cado – RAS;
4.2.4. Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV;
4.2.5. Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA;
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4.2.6. Estudo de Impacto Ambiental – Relatório 
de Impacto no Meio Ambiente – EIA – RIMA;
4.2.7. Estudo de Impacto Ambiental 
complementar – EIAc;
4.2.8. Plano de monitoramento ambiental;
4.2.9. Plano de Controle Ambiental – PCA;
4.2.10. Relatório de Controle Ambiental – RCA;
4.2.11. Plano de manejo ambiental;
4.2.12. Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas – PRAD;
4.2.13. Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos – PGRS;

4.3 PLANEJAMENTO REGIONAL
4.3.1. Levantamento físico-territorial, 
socioeconômico e ambiental;
4.3.2. Diagnóstico socioeconômico e ambiental;
4.3.3. Plano de desenvolvimento regional;
4.3.4. Plano de desenvolvimento metropolitano;
4.3.5. Plano de desenvolvimento integrado do 
turismo sustentável – PDITs;
4.3.6. Plano de desenvolvimento de região 
integrada – RIDE;
4.3.7. Plano diretor de mobilidade e transporte;

4.4. PLANEJAMENTO URBANO
4.4.1. Levantamento ou inventário urbano;
4.4.2. Diagnóstico físico-territorial, 
socioeconômico e ambiental;
4.4.3. Planejamento setorial urbano;
4.4.4. Plano de intervenção local;
4.4.5. Planos diretores;
4.4.6. Plano de saneamento básico ambiental;
4.4.7. Plano diretor de drenagem pluvial;
4.4.8. Plano diretor de mobilidade e transporte;
4.4.9. Plano diretor de desenvolvimento 
integrado do turismo sustentável – PDITs;
4.4.10. Plano de habitação de interesse social;
4.4.11. Plano de regularização fundiária;
4.4.12. Análise e aplicação dos instrumentos do 
estatuto das cidades;
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4.4.13. Plano ou traçado de cidade;
4.4.14. Plano de requalifi cação urbana;

5. ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E 
URBANISMO
5.1. ASSESSORIA;
5.2. CONSULTORIA;
5.3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA;
5.4. VISTORIA; 5.5. PERÍCIA;
5.6. AVALIAÇÃO;
5.7. LAUDO TÉCNICO;
5.8. PARECER TÉCNICO;
5.9. AUDITORIA;
5.10. ARBITRAGEM;
5.11. MENSURAÇÃO;

6. ENSINO E PESQUISA
6.1. ENSINO
6.1.1. Ensino de graduação e/ou pós-graduação;
6.1.2. Extensão;
6.1.3. Educação continuada;
6.1.4. Treinamento;
6.1.5. Ensino Técnico Profi ssionalizante;

6.2. PESQUISA
6.3. TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO E CONTRO-

LE DE QUALIDADE
6.3.1. Pesquisa e inovação tecnológica;
6.3.2. Pesquisa aplicada em tecnologia da 
construção;
6.3.3. Pesquisa de elemento ou produto para a 
construção;
6.3.4. Estudo ou pesquisa de resistência dos 
materiais;
6.3.5. Estudo e correção de patologias da 
construção;
6.3.6. Padronização de produto para a 
construção;
6.3.7. Ensaio de materiais;
6.3.8. Controle de qualidade de construção ou 
produto.

7. ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABA-
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LHO (Lei n° 7.410, de 27 de novembro de 1985)

7.1. PLANOS
7.1.1. Plano da gestão de segurança do trabalho;
7.1.2. Programa de Gerenciamento de Riscos – 
PGR;
7.1.3. Plano de emergência;
7.1.4. Plano de prevenção de catástrofes;
7.1.5. Plano de contingência;

7.2. PROGRAMAS
7.2.1. Programa de Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da Construção – 
PCMAT;
7.2.2. Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA;
7.2.3. Programa de Proteção Respiratória;
7.2.4. Programa de Conservação Auditiva;
7.2.5. Programa de Prevenção da Exposição 
Ocupacional ao Benzeno – PPEOB;

7.3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
7.3.1. Riscos químicos;
7.3.2. Riscos físicos;
7.3.3. Riscos biológicos;
7.3.4. Riscos ambientais;
7.3.5. Riscos ergonômicos;

7.4. MAPA DE RISCO DAS CONDIÇÕES E MEIO 
AMBIENTE DE TRABALHO

7.5. RELATÓRIOS PARA FINS JUDICIAIS
7.5.1. Vistoria;
7.5.2. Perícia;
7.5.3. Avaliação;
7.5.4. Laudo;

7.6. LAUDO DE INSPEÇÃO SOBRE ATIVIDADES 
INSALUBRES;

7.7. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO 
TRABALHO - LTCAT;

7.8. OUTRAS ATIVIDADES
7.8.1. Equipamentos de proteção individual – EPI;
7.8.2. Equipamentos de proteção coletiva;
7.8.3. Medidas de proteção coletiva;
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7.8.4. Avaliação de atividades perigosas;
7.8.5. Medidas de proteção contra incêndios e 
catástrofes;
7.8.6. Instalações de segurança do trabalho;
7.8.7. Condições de trabalho;
7.8.8. Sinalização de segurança;
7.8.9. Dispositivos de segurança;
7.8.10. Segurança em instalações elétricas;
7.8.11. Segurança para operação de elevadores e 
guindastes.

Art. 4° Para efeito de aplicação desta Resolução, as 
atividades profi ssionais dos arquitetos e urbanistas 
referidas no artigo anterior são defi nidas no glossário 
contido em seu Anexo.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ
Presidente do CAU/BR
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ANEXO À RESOLUÇÃO N° 21, DE 5 DE 
ABRIL DE 2012

GLOSSÁRIO

Este Anexo contém o glossário de atividades 
e atribuições estabelecidas no art. 2° da Lei n° 
12.378, de 31 de dezembro de 2010, e no art. 3° da 
Resolução n° 21, de 5 de abril de 2012. Embora os 
termos aqui elencados sejam também aplicáveis a 
outros contextos, para os efeitos da Resolução n° 
21, de 5 de abril de 2012, não devem prevalecer 
entendimento e aplicação distinta deste glossário.
Acessibilidade - possibilidade e condição de alcance, 
percepção e entendimento para a utilização, com 
segurança e autonomia, de edifi cações, mobiliário, 
espaços urbanos e equipamentos;
Acompanhamento de obra ou serviço técnico 
– atividade exercida por profi ssional ou empresa 
de arquitetura e urbanismo para verifi cação da 
implantação do projeto na obra, visando assegurar 
que sua execução obedeça fi elmente às defi nições 
e especifi cações técnicas nele contidas. Análise – 
atividade que consiste na identifi cação e no exame 
das partes constituintes de um todo, buscando 
conhecer sua natureza ou avaliar seus aspectos 
técnicos;
Arbitragem – atividade que consiste na solução de 
confl itos a partir de decisão proferida por árbitro, 
escolhido pelas partes envolvidas, entre profi ssionais 
versados na matéria objeto da controvérsia;
As built – revisão do projeto conforme executado, 
objetivando sua regularidade junto aos órgãos 
públicos, ou sua atualização e manutenção ao 
término da construção, fabricação ou montagem da 
obra;
Assessoria – atividade que consiste na prestação 
de serviços por profi ssional que detém conhecimento 
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especializado em determinado campo profi ssional, 
visando ao auxílio técnico à elaboração de projeto ou 
execução de obra ou serviço;
Assistência técnica – atividade que consiste na 
prestação de serviços em geral, por profi ssional que 
detém conhecimento especializado em determinado 
campo de atuação profi ssional, visando prestar 
auxílio com vistas a suprir necessidades técnicas;
Atividade – ação ou função específi ca facultada a 
um profi ssional, quando em atuação em sua área de 
formação, que o possibilita a fazer ou empreender 
coisas relacionadas à sua profi ssão;
Atribuição – Prerrogativa ou competência de 
profi ssional, exclusiva ou compartilhada, adquirida 
em razão da formação acadêmica ou do cargo 
exercido;
Auditoria – atividade que se constitui de exame 
e verifi cação de obediência a condições formais 
estabelecidas para o controle de processos e a lisura 
de procedimentos;
Avaliação de imóvel – atividade que se constitui de 
determinação técnica do valor monetário de um imóvel;
Avaliação pós-ocupação – atividade que consiste 
na avaliação de resultado do projeto, voltada para 
diagnosticar aspectos positivos e negativos do 
ambiente construído em uso;
Automação predial – utilização racional e planejada 
de diversos itens de consumo, objetivando segurança, 
economia, sustentabilidade e conforto. Cadastro técnico 
multifi nalitário - registro de dados que servem de 
base para toda a infraestrutura de dados geoespaciais 
referentes a parcelas territoriais de um país;
Caderno de encargos – instrumento que estabelece 
os requisitos, condições e diretrizes técnicas e 
administrativas para a execução de obra ou serviço 
técnico;
Caderno de especifi cações – instrumento que 
estabelece as condições de execução e o padrão de 
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acabamento para cada tipo de serviço, indicando os 
materiais especifi cados e os locais de sua aplicação, 
obedecendo à legislação pertinente e podendo ser 
parte integrante do Caderno de Encargos; 
Certifi cação ambiental – adequação de projetos e 
planos às normas técnicas, nacionais e internacionais 
dos selos de efi ciência energética e construtiva, 
a fi m de aumentar o ciclo de vida útil, melhorar 
o desempenho e reduzir o impacto sobre o meio 
ambiente;
Coleta de dados – atividade que consiste em 
reunir, de maneira organizada e consistente, dados 
necessários ao desempenho de tarefas relacionadas 
a estudo, planejamento, pesquisa, desenvolvimento, 
experimentação, ensaio e afi ns;
Conservação – atividade que consiste num conjunto 
de práticas, baseadas em medidas preventivas e de 
manutenção continuada, que visam à utilização de 
recursos naturais, construtivos, tecnológicos etc., 
de modo a permitir que estes se preservem ou se 
renovem;
Consolidação – recuperação de lesões estruturais 
do edifício com técnicas tradicionais;
Consultoria - atividade de prestação de serviços 
de aconselhamento, mediante exame de questões 
específi cas, e elaboração de parecer ou trabalho 
teórico pertinente, devidamente fundamentado;
Controle de qualidade - atividade de fi scalização 
exercida sobre o processo produtivo visando garantir 
a obediência a normas e padrões previamente 
estabelecidos;
Controle de riscos ambientais – controle de riscos 
dos agentes físicos, químicos e biológicos existentes 
nos ambientes de trabalho que, em função de sua 
natureza, concentração ou intensidade e tempo de 
exposição, são capazes de causar danos à saúde;
Conversão funcional – recuperação e adaptação de 
edifício, monumento ou espaço urbano, habilitando-o 
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a novas funções;
Coordenação e compatibilização de projetos 
– coordenação e compatibilização do projeto 
arquitetônico ou urbanístico com os demais projetos 
a ele complementares, podendo incluir a análise das 
alternativas de viabilização do empreendimento;
Desempenho de cargo ou função técnica - 
atividade exercida de forma continuada, no âmbito 
da profi ssão, em decorrência de ato de nomeação, 
designação ou contrato de trabalho;
Desenvolvimento – atividade que leva à consecução 
de modelos ou protótipos, ou ao aperfeiçoamento 
de dispositivos, equipamentos, bens ou serviços, a 
partir de conhecimentos obtidos através da pesquisa 
científi ca ou tecnológica;
Direção ou condução de obra ou serviço técnico 
– atividade técnica de determinar, comandar e 
essencialmente decidir na consecução de obra ou 
serviço, defi nindo uma orientação ou diretriz a ser 
seguida durante a sua execução por terceiros;
Divulgação técnica – atividade de difundir, 
propagar ou publicar matéria de conteúdo técnico 
especializado;
Elaboração de orçamento – atividade, realizada 
a priori, que se traduz no levantamento de custos, 
de forma sistematizada, de todos os elementos 
inerentes à execução de determinada obra, serviço 
ou empreendimento;
Ensaio – atividade que consiste no estudo ou 
investigação sumária de aspectos técnicos e/ou 
científi cos de determinado assunto;
Ensino – atividade que consiste na transmissão de 
conhecimentos de maneira sistemática, formal e 
institucionalizada;
Equipamento – unidade ou conjunto de 
instrumentos, dispositivos ou máquinas, necessário 
ao funcionamento de um edifício ou instalação, 
implantados mediante normas técnicas;
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Equipamento de Proteção Individual (EPI) – 
dispositivo ou produto utilizado pelo trabalhador e 
de uso individual, destinado à proteção contra riscos 
capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde;
Equipamento urbano – unidade ou conjunto de 
bens públicos ou privados, de utilidade pública, 
destinados à prestação de serviços necessários ao 
funcionamento da cidade, implantados mediante 
autorização do poder público, em espaços públicos 
e privados;
Especifi cação – atividade que envolve a fi xação das 
características, condições ou requisitos relativos a 
materiais, equipamentos, instalações ou técnicas de 
execução a serem empregados em obra ou serviço 
técnico;
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) - Relatório 
de Impacto no Meio Ambiente (RIMA) – EIA é o 
estudo realizado para licenciamento de atividades 
que, direta ou indiretamente, afetam o meio 
ambiente ou que são potencialmente poluidoras. 
Este estudo deverá incluir, no mínimo, o diagnóstico 
ambiental da área de infl uência do projeto, a análise 
dos impactos ambientais previstos e de suas 
alternativas, a defi nição de medidas mitigadoras e 
a elaboração de um programa de acompanhamento 
e monitoramento desses impactos. Já o RIMA é o 
relatório correspondente, que deverá ser feito após a 
implantação do empreendimento;
Estudo de Impacto Ambiental complementar 
(EIAc) - estudo que, quando necessário, complementa 
e atualiza um Estudo de Impacto Ambiental (EIA);
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) – estudo 
executado de forma a contemplar os efeitos positivos 
e negativos de um empreendimento ou atividade 
quanto à qualidade de vida da população residente 
na área e suas proximidades;
Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) – parecer 
ou estudo técnico que aponta, em determinada área 
de interesse, os aspectos físicos, ambientais e legais, 
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que se constituem condicionantes, impedimentos e/
ou limitações em relação ao empreendimento ou 
projeto que se pretende instalar;
Estudo de viabilidade econômico-fi nanceira 
– análise técnica e econômico-fi nanceira de um 
empreendimento arquitetônico, urbanístico ou 
paisagístico para fi ns de subsidiar planos estudos e 
projetos da mesma natureza;
Execução de obra, serviço ou instalação – 
atividade em que o profi ssional, por conta própria 
ou a serviço de terceiros, realiza trabalho técnico ou 
científi co visando à materialização do que é previsto 
nos projetos de uma obra, serviço ou instalação;
Experimentação – atividade que consiste em 
observar manifestações de um determinado fato, 
processo ou fenômeno, sob condições previamente 
estabelecidas, coletando dados e analisando-os com 
vistas à obtenção de conclusões;
Extensão – atividade que se caracteriza pela 
transmissão de conhecimentos técnicos através da 
utilização de sistemas informais de aprendizado; 
Fiscalização de obra ou serviço: atividade que 
consiste na inspeção e controle técnico sistemático 
de obra ou serviço, com a fi nalidade de examinar 
ou verifi car se a execução obedece ao projeto e às 
especifi cações e prazos estabelecidos;
Gerenciamento de obra – atividade que consiste 
no controle dos aspectos técnicos e econômicos 
do desenvolvimento de uma obra, envolvendo 
a administração do contrato de construção ou 
implantação da edifi cação, com rigoroso controle 
do cronograma físico-fi nanceiro estabelecido, 
quantidade e qualidade dos materiais empregados, 
mão de obra utilizada e toda a sistemática técnica e 
administrativa do canteiro de obra.
Gestão – conjunto de atividades que englobam 
o gerenciamento da concepção, elaboração, 
projeto, execução, avaliação, implementação, 
aperfeiçoamento e manutenção de bens e serviços e 
de seus processos de obtenção;
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Instalação – atividade de dispor ou conectar 
adequadamente um conjunto de dispositivos 
necessários a uma determinada obra ou serviço 
técnico, em conformidade com instruções e normas 
legais pertinentes;
Instalações efêmeras – obras de arquitetura de 
caráter transitório, podendo ser utilizadas com 
fi nalidade cênica ou cenográfi ca, assim como em 
feiras, mostras e outros eventos de curta duração;
Laudo técnico – peça na qual, com fundamentação 
técnica, o profi ssional habilitado como perito relata o 
que observou e apresenta suas conclusões;
Laudo Técnico das Condições Ambientais de 
Trabalho (LTCAT) – documento que transcreve, 
os diversos ambientes laborais como forma de 
identifi car agentes agressivos, sejam eles, físicos, 
químicos, biológicos, ergonômicos, que possam 
causar acidentes ou risco a integridade física do 
Trabalhador, bem como, qual a intensidade de cada 
um deles, quais as medidas de prevenção adotadas, 
e se essa presença constitui ou não, o direito do 
adicional (insalubridade ou periculosidade);
Manutenção – atividade que consiste em conservar 
espaços edifi cados e urbanos, estruturas, instalações 
e equipamentos em bom estado de conservação e 
operação;
Mensuração – atividade que consiste na apuração 
de aspectos quantitativos de determinado fenômeno, 
produto, obra ou serviço técnico, num determinado 
período de tempo;
Mobilidade  - articulação entre os sistemas de 
transporte, de trânsito e de acessibilidade, refl etida 
na condição em que se realizam os deslocamentos 
de pessoas e cargas no espaço urbano, com vistas 
a promover o acesso ao espaço de forma segura e 
sustentável; 
Monitoramento - atividade de examinar, 
acompanhar, avaliar e verifi car a obediência a 
condições previamente estabelecidas para a perfeita 
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execução ou operação de obra, serviço, projeto, 
pesquisa ou qualquer outro empreendimento;
Montagem – operação que consiste na reunião de 
componentes, peças, partes ou produtos, que resulte em 
dispositivo, produto ou unidade autônoma que venha a 
tornar-se operacional, preenchendo a sua função;
Obra – resultado da execução ou operacionalização 
de projeto ou planejamento elaborado visando à 
consecução de determinados objetivos; Operação 
– atividade que implica em fazer funcionar ou em 
acompanhar o funcionamento de instalações, 
equipamentos ou mecanismos para produzir 
determinados efeitos ou produtos;
Orientação técnica – atividade de proceder ao 
acompanhamento do desenvolvimento de uma obra 
ou serviço, segundo normas específi cas, visando 
fazer cumprir o respectivo projeto ou planejamento;
Padronização – atividade que consiste na 
determinação ou estabelecimento de características 
ou parâmetros, visando à uniformização de processos 
ou produtos desenvolvidos ou executados por outrem;
Parecer técnico – expressão de opinião tecnicamente 
fundamentada sobre determinado assunto, emitida 
por especialista;
Perícia – atividade que consiste na apuração das 
causas de determinado evento, na qual o profi ssional, 
por conta própria ou a serviço de terceiros, efetua 
trabalho técnico visando a emissão de conclusão 
fundamentada;
Pesquisa – atividade que consiste na investigação 
minuciosa, sistemática e metódica para elucidação ou 
o conhecimento dos aspectos técnicos ou científi cos 
de determinado fato, processo ou fenômeno;
Planejamento – atividade que envolve a formulação 
sistematizada de um conjunto de decisões 
devidamente integradas, expressas em objetivos 
e metas, que explicita os meios disponíveis ou 
necessários para alcançá-los, num dado prazo;
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Plano de Controle Ambiental (PCA) – documento 
que norteia os programas e ações mitigadoras de 
projetos executivos para minimização de impactos 
ambientais avaliados pelo EIA/RIMA de acordo com 
a legislação;
Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável (PDITS) – instrumento técnico para 
desenvolvimento da atividade turística, orientando 
investimentos, estratégias e ações, com vistas 
à melhoria da capacidade de gestão dos polos 
turísticos;
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS) – instrumento técnico que busca minimizar a 
geração de resíduos na fonte, adequar a segregação 
na origem, controlar e reduzir riscos ao meio ambiente 
e assegurar o correto manuseio e disposição fi nal, 
em conformidade com a legislação vigente;
Plano de manejo - documento técnico mediante 
o qual, com fundamento nos objetivos gerais de 
uma área sujeita a regime especial de proteção, 
se estabelece o seu zoneamento e as normas que 
devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais, inclusive a implantação das estruturas 
físicas necessárias à sua gestão;
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD) – plano que reúne informações, diagnósticos, 
levantamentos e estudos que permitam a avaliação da 
degradação ou alteração e a consequente defi nição 
de medidas adequadas à recuperação de uma área, 
em conformidade com a legislação pertinente;
Preservação – série de procedimentos e ações cujo 
objetivo é garantir a integridade e perenidade de 
patrimônio edifi cado ou natural;
Programa de Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) 
– plano que estabelece condições e diretrizes de 
segurança do trabalho em obras e outras atividades 
relativas à construção civil, visando garantir, através 
de ações preventivas, a integridade física e a saúde 



66

dos trabalhadores da construção, dos funcionários 
terceirizados, dos fornecedores, contratantes e dos 
visitantes;
Programa de Gerenciamento de Riscos 
(PGR) – formulação e implantação de medidas e 
procedimentos técnicos e administrativos que têm 
por objetivo prevenir, reduzir e controlar os riscos, 
bem como manter uma instalação operando dentro 
de padrões de segurança considerados toleráveis ao 
longo de sua vida útil;
Programa de Prevenção da Exposição 
Ocupacional ao Benzeno (PPEOB) – programa 
que visa à preservação da saúde e da integridade 
dos trabalhadores, através da antecipação, 
reconhecimento, avaliação e consequente controle 
da ocorrência de exposição ao benzeno, que existam 
ou que venham a existir no ambiente de trabalho, 
tendo em consideração a proteção do meio ambiente 
e dos recursos naturais;
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA) – programa cujo objetivo principal é 
identifi car e analisar os riscos ambientais aos quais 
os empregados estão expostos, além de fornecer 
meios de controle e proteção efi caz;
Projeto – criação do espírito, documentada através 
de representação gráfi ca ou escrita de modo a 
permitir sua materialização, podendo referir-se a 
uma obra ou instalação, a ser realizada através 
de princípios técnicos e científi cos, visando à 
consecução de um objetivo ou meta e adequando-
se aos recursos disponíveis e às alternativas que 
conduzem à viabilidade de sua execução;
Prospecção – conjunto de técnicas relativas à 
pesquisa arqueológica e construtiva;
Reabilitação – conjunto de operações destinado 
a aumentar os níveis de qualidade de um edifício, 
de modo a atingir a conformidade com exigências 
funcionais, para as quais o edifício foi concebido;
Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) – 
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região metropolitana brasileira que se situa em mais 
de uma Unidade da Federação, criada por legislação 
federal específi ca, que delimita os municípios que 
a integram e fi xa as competências assumidas pelo 
colegiado dos mesmos;
Relatório Ambiental Simplifi cado (RAS) – estudo 
dos aspectos ambientais relacionados à localização, 
instalação, operação e ampliação de uma atividade 
ou empreendimento, apresentado como subsídio 
para a concessão da licença prévia requerida, que 
conterá, dentre outras, as informações relativas 
ao diagnóstico ambiental da região de inserção do 
empreendimento, sua caracterização, a identifi cação 
dos impactos ambientais e das medidas de controle, 
de mitigação e de compensação;
Relatório de Controle Ambiental (RCA) – 
documento a ser apresentado no licenciamento de 
empreendimentos ou atividades que fazem uso de 
recursos ambientais, e que é utilizado nos casos em 
que a legislação permite a dispensa do EIA/RIMA;
Reparo – atividade que consiste em recuperar ou 
consertar obra, equipamento ou instalação avariada, 
mantendo suas características originais;
Requalifi cação – recuperação do edifício usualmente 
para a mesma função;
Restauração – recuperação da unidade primitiva do 
edifício, monumento ou sítio e suas artes integradas;
Serviço técnico – desempenho de qualquer das 
atividades técnicas compreendidas no âmbito do 
campo profi ssional considerado;
Sistema de Informações Geográfi cas (SIG) 
– conjunto de ferramentas que integra dados, 
pessoas e instituições, tornando possível a coleta, 
o armazenamento, o processamento, a análise 
e a disponibilização de dados especializados. As 
informações produzidas por meio das aplicações 
disponíveis neste sistema visam a facilidade, 
a segurança e a agilidade no monitoramento, 
planejamento e tomada de decisão referente às 
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atividades humanas em determinado espaço 
geográfi co;
Supervisão – atividade de acompanhar, analisar 
e avaliar, a partir de um plano funcional superior, o 
desempenho dos responsáveis pela execução de 
projetos, obras ou serviços;
Trabalho técnico – desempenho de atividades 
técnicas coordenadas, de caráter físico ou intelectual, 
necessárias à realização de qualquer serviço, obra, 
tarefa ou empreendimento especializado;
Treinamento – atividade cuja fi nalidade consiste 
na transmissão de competências, habilidades e 
destrezas de maneira prática;
Vistoria de obra ou serviço – atividade que consiste 
na constatação de um fato ou estado de obra ou 
serviço, mediante exame circunstanciado e descrição 
minuciosa dos elementos que o constituem, sem a 
indagação das causas que o motivaram;
Zoneamento – regulamentação da divisão de um 
espaço ou território em zonas, fi xando as condições 
de uso.
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Mensagem do Coordenador

Colega profi ssional cearense, ou estudante de 
arquitetura em nosso estado:

Tenho a satisfação de lhe apresentar o primeiro 
Código de Ética e Disciplina de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil.
A Lei que fundou o nosso Conselho próprio da 
profi ssão também previu a elaboração deste Código 
pelo CAU-BR. Tive a satisfação, como Conselheiro 
representante eleito pelos arquitetos do Ceará, de 
coordenar a Comissão de Ética e Disciplina deste 
Conselho Federal.
A tarefa de construção do Código de Ética e Disciplina 
do CAU-BR perdurou por um ano e oito meses, 
período no qual realizamos seminários regionais e 
nacional, contamos com pesquisas, consultorias 
e, o mais importante, uma ampla participação de 
profi ssionais de todo o País.
O resultado deste esforço coletivo é esta Carta de 
Princípios aprovada, com uma centena de normas 
de conduta, pelo plenário do CAU-BR. A Carta é 
uma mensagem dos arquitetos para a sociedade 
brasileira. Mensagem que assegura o caminho da 
boa prática da arquitetura e do urbanismo e restitui 
aos profi ssionais do País o lugar de destaque como 
comunidade laboral comprometida com a cidadania 
e respeitada pelos seus pares em todo o mundo.

Napoleão Ferreira da Silva Neto
Arquiteto e Urbanista
Conselheiro do CAU-BR representante do Ceará
Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina do 
CAU-BR
2º vice-presidente do CAU-BR 
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RESOLUÇÃO N° 52, DE 6 DE SETEMBRO 
DE 2013*

Aprova o Código de Ética e Disciplina do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR), no exercício das competências e 
prerrogativas de que trata o art. 28, incisos I e II 
da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, os 
artigos 2°, incisos I e II, 3°, incisos I e III e 9°, inciso I 
do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/
BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo 
com a deliberação adotada da Reunião Plenária 
Ordinária n° 22, realizada nos dias 5 e 6 de setembro 
de 2013;

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o Código de Ética e Disciplina do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR), na forma do Anexo à presente Resolução.
Art. 2° Os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 
dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), após 
a publicação desta Resolução, deverão organizar, 
desenvolver, promover e manter a divulgação do 
Código de Ética e Disciplina aos profi ssionais, 
às entidades de classe, às instituições de ensino 
superior, às sociedades civis e organizadas, ao 
poder público e ao público em geral.
Art. 3°  O CAU/BR promoverá estudos em âmbito 
nacional, visando ao aperfeiçoamento sistemático 
do Código de Ética e Disciplina aprovado por esta 
Resolução.
Art. 4° Os estudos, levantamentos e proposições 
realizados pelo CAU/BR para o aperfeiçoamento 
do Código de Ética e Disciplina aprovado por esta 
Resolução serão publicados pelos meios telemáticos 
disponíveis.
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Art. 5° O Código de Ética e Disciplina deverá ser 
revisado, podendo sofrer alterações, após 6 (seis) 
anos contados da data de sua publicação, e as 
revisões subsequentes deverão ocorrer a cada 3 
(três) anos, a partir da data de aprovação da primeira 
revisão.
Art. 6° Por iniciativa da maioria absoluta dos 
conselheiros do CAU/BR, o Código de Ética e 
Disciplina poderá receber emendas aditivas a 
qualquer tempo.
Art. 7° A aplicação das sanções correspondentes às 
infrações das normas prescritas  no Código de Ética 
e Disciplina deverá ser estabelecida conforme 
metodologia prevista em resolução específi ca, a 
qual deverá ser editada pelo CAU/BR em até 60 
(sessenta) dias após aprovação desta Resolução.
Art. 8° O Código de Ética e Disciplina do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo, aprovado por esta 
Resolução, entrará em vigor a partir da data da sua 
publicação.

Brasília, 6 de setembro de 2013.

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ
Presidente do CAU/BR

* A íntegra do Código de Ética e Disciplina está publicada no sítio do 
CAU/BR na Internet, endereço www.caubr.gov.br

(Publicada no Diário Ofi cial da União, Edição n° 179, Seção 
1, de 16 de setembro de 2013)
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CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA-
NISMO DO BRASIL

SUMÁRIO

Preâmbulo

 Funções Deontológicas do Código

 Estrutura do Código Obrigações Gerais

Obrigações para com o Interesse Público Obrigações 
para com o Contratante Obrigações para com a 
Profi ssão Obrigações para com os Colegas

Obrigações para com o Conselho de Arquitetura e Ur-
banismo (CAU)

PREÂMBULO

O Código de Ética e Disciplina define os 
parâmetros deontológicos que devem orientar a 
conduta dos profi ssionais registrados nos Conselhos 
de Arquitetura e Urbanismo.
As normas reunidas no Código de Ética e Disciplina 
impõem elevadas exigências éticas aos arquitetos 
e urbanistas, as quais se traduzem em obrigações 
para com a sociedade e para com a comunidade 
profissional, além de alçarem o dever geral de 
urbanidade. O conjunto normativo deste Código 
também expressa e reafi rma o compromisso 
dos arquitetos e urbanistas em assumir as 
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responsabilidades a  eles delegadas  pela Nação 
e pelo Estado brasileiro de autogestão e controle 
do exercício profi ssional – responsabilidades estas 
reivindicadas há décadas e consubstanciadas no 
processo de aprovação da Lei n° 12.378, em 31 de 
dezembro de 2010.
A Lei, em seus artigos 17 a 23, materializa 
a fi nalidade precípua do Código de Ética e 
Disciplina, orientando o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil a instaurar, defender e manter 
as normas de conduta dos profi ssionais. Essa 
conduta foi historicamente delineada a partir de 
um propósito humanista e preservacionista  do 
patrimônio socioambiental e cultural, e encontra-
se intrinsecamente relacionada com o direito à 
cidadania e com o aperfeiçoamento institucional dos 
campos de atuação da Arquitetura e Urbanismo.
No que concerne aos aspectos legais coercitivos, 
este Código estabelece bases sufi cientes para 
proporcionar clareza na identifi cação circunstanciada 
dos fatos, na avaliação das infrações cometidas e na 
aplicação das respectivas sanções disciplinares.
A aplicação harmônica das determinações 
deontológicas do Código de Ética e Disciplina será 
realizada pelos CAU/BR e CAU/UF, conforme 
o disposto nas Resoluções que especifi cam os 
procedimentos processuais respectivos às etapas de 
instauração, instrução, defesa, relatório, pedido de 
reconsideração, recurso à instrução, decisão final, 
aplicação das eventuais penalidades disciplinares e 
a verificação do seu cumprimento.

A processualística presumida nessas Resoluções 
seguirá, além do que estabelece a Lei n° 12.378, 
de 2010, as regras procedimentais constantes nas 
demais leis do País, uma vez que os arquitetos 
e urbanistas, essenciais a qualquer sociedade 
democrática, sempre estarão sujeitos à Constituição, 
às leis e aos preceitos éticos e morais que delas 
emanam. Doravante, os profi ssionais, assim como as 
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sociedades de prestação de serviços com atuação no 
campo da Arquitetura e Urbanismo, devem orientar 
sua conduta no exercício da profi ssão pelas normas 
definidas neste Código de Ética e Disciplina.

Funções Deontológicas do Código

Os termos do Código de Ética e Disciplina devem 
ser integralmente acatados e obedecidos por todos 
os arquitetos e urbanistas, independentemente do 
modo de contratação de seus serviços profi ssionais 
― como autônomo, como empresário ou gestor, 
como assalariado privado ou como servidor público, 
ou em qualquer situação administrativa em que 
exista dependência hierárquica de responsabilidades, 
cargos ou funções. Portanto, as normas constantes 
neste Código aplicam-se a todas as atividades 
profi ssionais e em todos os campos de atuação no 
território nacional.
São duas as funções deontológicas deste Código 
de Ética e Disciplina. A primeira, e precedente, 
é a função educacional preventiva, que tem por 
objetivo a informação pública sobre a dignidade 
da Arquitetura e Urbanismo e os deveres de seus 
profissionais. A segunda função, subordinada à 
primeira, é a coercitiva, que admoesta e reprime os 
desacertos procedimentais porventura  praticados 
pelos indivíduos sujeitos à  ética e à  disciplina da 
profi ssão.

Estrutura do Código

As normas prescritas neste Código de Ética e 
Disciplina, embora devam ser consideradas como 
um todo coordenado e harmônico, estão estruturadas 
em uma hierarquia de subordinação relativa, em 3 
(três) classes respectivamente distintas: princípios, 
regras e recomendações.
Os princípios são as normas de maior abrangência, 
cujo caráter teórico abstrato referencia agrupamentos 
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de normas subordinadas.
As regras, que são derivadas dos princípios, devem 
ser seguidas de forma específi ca e restrita às 
circunstâncias objetivas e concretas. A transgressão 
às regras será considerada infração ético-disciplinar 
imputável.
As recomendações, quando descumpridas, não 
pressupõem cominação de sanção, todavia, sua 
observância ou inobservância poderão fundamentar 
argumento atenuante ou agravante para a aplicação 
das sanções disciplinares.

1. OBRIGAÇÕES GERAIS

Princípios:

O arquiteto e urbanista é um profi ssional liberal, 
nos termos da doutrina trabalhista brasileira, o 
qual exerce atividades intelectuais de interesse 
público e alcance social mediante diversas re-
lações de trabalho. Portanto, esse profi ssional 
deve deter, por formação, um  conjunto sistema-
tizado de  conhecimentos das artes, das ciências 
e das técnicas, assim como das teorias e práticas 
específi cas da Arquitetura e Urbanismo.
O processo de formação do arquiteto e urba-
nista deve ser estruturado e desenvolvido com 
o objetivo de assegurar sua capacitação e habi-
litação para o desempenho pleno das atividades 
profi ssionais.
O arquiteto e urbanista deve reconhecer, res-
peitar e defender as realizações arquitetônicas 
e urbanísticas como parte do patrimônio so-
cioambiental e cultural, devendo contribuir para 
o aprimoramento deste patrimônio.
O arquiteto e urbanista deve manter e desenvolv-
er seus conhecimentos, preservando sua inde-
pendência de opinião, imparcialidade, integri-
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dade e competência profi ssional, de modo a 
contribuir, por meio do desempenho de suas 
atribuições específi cas, para o desenvolvimento 
do ambiente construído.
O arquiteto e urbanista deve defender os direitos 
fundamentais da pessoa humana, conforme ex-
pressos na Constituição brasileira e em acordos 
internacionais.

Regras:

O arquiteto e urbanista deve responsabilizar-se pelas 
tarefas ou trabalhos executados por seus auxiliares, 
equipes, ou sociedades profi ssionais que estiverem 
sob sua administração ou direção, e assegurar que 
atuem em conformidade com os melhores métodos 
e técnicas.
O arquiteto e urbanista deve exercer, manter 
e defender a autonomia própria da profi ssão 
liberal, orientando suas decisões profi ssionais 
pela prevalência das suas considerações artísticas, 
técnicas e científi cas sobre quaisquer outras.
O arquiteto e urbanista deve defender sua opinião, 
em qualquer campo da atuação profi ssional, 
fundamentando-a na observância do princípio da 
melhor qualidade, e rejeitando injunções, coerções, 
imposições, exigências ou pressões contrárias 
às suas convicções profi ssionais que possam 
comprometer os valores técnicos, éticos e a 
qualidade estética do seu trabalho.
O arquiteto e urbanista deve recusar relações de 
trabalho fi rmadas em pressupostos não condizentes 
com os termos deste Código.
O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido 
de assumir responsabilidades profi ssionais que 
extrapolem os limites de suas atribuições, habilidades 
e competências, em seus respectivos campos de 
atuação.
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O arquiteto e urbanista responsável por atividade 
docente das disciplinas de Arquitetura e Urbanismo 
deve, além de deter conhecimento específi co sobre 
o conteúdo a ser ministrado, ter executado atividades 
profi ssionais referentes às respectivas disciplinas.

Recomendações:

O arquiteto e urbanista deve aprimorar seus 
conhecimentos nas áreas relevantes para a prática 
profi ssional, por meio de capacitação continuada, 
visando à elevação dos padrões de excelência da 
profissão.
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.
O arquiteto e urbanista deve colaborar para que 
seus auxiliares ou empregados envolvidos em 
atividades de sua responsabilidade profi ssional 
adquiram conhecimento e aperfeiçoem capacidades 
e habilidades necessárias ao desempenho de suas 
funções.
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.
O arquiteto e urbanista deve respeitar os códigos 
de ética e disciplina da profi ssão vigentes nos 
países e jurisdições estrangeiras nos quais prestar 
seus serviços profi ssionais.



79

2. OBRIGAÇÕES PARA COM O INTERESSE PÚBLICO

Princípios:

O arquiteto e urbanista deve defender o interesse 
público e respeitar o teor das leis que regem 
o exercício profi ssional, considerando  as 
consequências de suas  atividades segundo os 
princípios de sustentabilidade socioambiental e 
contribuindo para a boa qualidade das cidades, 
das edifi cações e sua inserção harmoniosa na 
circunvizinhança, e do ordenamento territorial, 
em respeito às paisagens naturais, rurais e 
urbanas.
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 solução 
de confl itos fundiários, à moradia, à mobilidade, 
à paisagem, ao ambiente sadio, à memória 
arquitetônica e urbanística e à identidade cultural.

Regras:
O arquiteto e urbanista deve considerar o impacto 
social e ambiental de suas atividades profi ssionais 
na execução de obras sob sua responsabilidade.
O arquiteto e urbanista deve respeitar os valores e 
a herança natural e cultural da comunidade na qual 
esteja prestando seus serviços profi ssionais.
O arquiteto e urbanista deve, no exercício das 
atividades profissionais, zelar pela conservação e 
preservação do patrimônio público.
O arquiteto e urbanista deve respeitar o conjunto 
das realizações arquitetônicas e urbanísticas do 
patrimônio histórico e artístico nacional, estadual, 
municipal, ou de reconhecido interesse local.
O arquiteto e urbanista deve considerar, na execução 
de seus serviços profi ssionais, a harmonia com os 
recursos e ambientes naturais.
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O arquiteto e urbanista deve prescindir de utilizar 
o saber profissional para emitir opiniões que 
deturpem conscientemente a verdade,  persuadindo  
leigos, a fi m de obter resultados que convenham 
a si ou a grupos para os quais preste serviço ou os 
quais represente.
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.
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 realizada, conforme 
o especifi cado no art. 14 da Lei n° 12.378, de 2010.

Recomendações:

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.
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, paisagístico e natural.
O arquiteto e  urbanista deve envidar esforços para 
assegurar o atendimento das necessidades humanas 
referentes à funcionalidade, à economicidade, à 
durabilidade, ao conforto, à higiene e à acessibilidade 
dos ambientes construídos.
O arquiteto e urbanista deve subordinar suas 
decisões técnicas e opções estéticas aos valores 
éticos inerentes à profi ssão.
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 profi ssional.
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O arquiteto e urbanista deve respeitar a legislação 
urbanística e ambiental e colaborar para o seu 
aperfeiçoamento.

3. OBRIGAÇÕES PARA COM O CONTRATANTE

Princípios:

O arquiteto e urbanista, nas relações com 
seus contratantes, deve exercer suas atividades 
profi ssionais de maneira consciente, compe-
tente, imparcial e sem preconceitos, com habil-
idade, atenção e diligência, respeitando as leis, 
os contratos e as normas técnicas reconhecidas.

O arquiteto e urbanista deve orientar sua con-
duta profissional e prestar serviços profi ssion-
ais 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.

Regras:

O arquiteto e urbanista deve assumir serviços 
profi ssionais somente quando estiver de posse 
das habilidades e dos conhecimentos artísticos, 
técnicos e científicos necessários à satisfação dos 
compromissos específi cos a fi rmar com o contratante.
O arquiteto e urbanista deve oferecer propostas 
para a prestação de serviços somente após obter 
informações necessárias e sufi cientes sobre a 
natureza e extensão dos serviços profi ssionais 
solicitados por seu contratante.
O arquiteto e urbanista deve orientar seus 
contratantes quanto a valorizações enganosas 
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referentes aos meios ou recursos humanos, 
materiais e financeiros destinados à concepção e 
execução de serviços profi ssionais.
O arquiteto e urbanista deve discriminar, nas 
propostas para contratação de seus serviços 
profi ssionais, as informações e especificações 
necessárias sobre sua natureza e extensão, de 
maneira a informar corretamente os contratantes 
sobre o objeto do serviço, resguardando-os contra 
estimativas de honorários inadequadas.
O arquiteto e urbanista deve assumir serviços 
profi ssionais somente quando considerar que 
os recursos materiais e fi nanceiros necessários 
estão adequadamente definidos e disponíveis para 
o cumprimento dos compromissos a fi rmar com o 
contratante.
O arquiteto e urbanista deve prestar seus serviços 
profi ssionais considerando os prazos julgados 
razoáveis e proporcionais à extensão e à 
complexidade do objeto ou escopo da atividade.
O arquiteto e urbanista deve prestar seus 
serviços profi ssionais levando em consideração 
sua capacidade de atendimento em função da 
complexidade dos serviços.
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.
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.
O arquiteto e urbanista deve assumir serviços 
profi ssionais somente quando aqueles que lhe 
prestarem consultorias estiverem qualificados 
pela formação, treinamento ou experiência nas 
áreas técnicas específi cas envolvidas e de sua 
responsabilidade.
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O arquiteto e urbanista deve manter seus contratantes 
informados sobre o progresso da prestação dos 
serviços profi ssionais executados em seu benefício, 
periodicamente ou quando solicitado.
O arquiteto e urbanista deve manter seus contratantes 
informados sobre quaisquer questões ou decisões 
que possam afetar a qualidade, os prazos e custos 
de seus serviços profi ssionais.
O arquiteto e urbanista deve manter seus contratantes 
informados sobre quaisquer fatos ou confl itos de 
interesses que possam alterar, perturbar ou impedir a 
prestação de seus serviços profi ssionais.
O arquiteto e urbanista deve assumir a 
responsabilidade pela orientação transmitida a seus 
contratantes.
O arquiteto e urbanista deve manter sigilo sobre os 
negócios confi denciais de seus contratantes, relativos 
à prestação de serviços profi ssionais contratados, a 
menos que tenha consentimento prévio formal do 
contratante ou mandado de autoridade judicial.
O arquiteto e urbanista deve recusar-se a receber, 
sob qualquer pretexto, qualquer honorário, provento, 
remuneração, comissão, gratificação, vantagem, 
retribuição ou presente de qualquer 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.
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.
O arquiteto e urbanista deve recusar-se a receber 
honorários, pagamentos, ou vantagens de duas 
partes de um mesmo contrato vigente.
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Recomendação:
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

Princípios:

O arquiteto e urbanista deve considerar a profi s-
são como uma contribuição para o desenvolvi-
mento da sociedade.
O respeito e defesa da profi ssão devem ser 
compreendidos como relevante promoção da 
jus  ça social e importante contribuição para a cul-
tura da humanidade.

Regras:

O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido 
de contratar, representar ou associar-se a pessoas 
que estejam sob sanção disciplinar, excluídas 
ou suspensas por seus respectivos conselhos 
profi ssionais.
O arquiteto e urbanista deve empenhar-se para que 
seus associados, representantes e subordinados 
conduzam seus serviços profi ssionais, realizados 
em comum, em conformidade com o mesmo padrão 
ético e disciplinar da profi ssão.
O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência 
profi ssional, deve contribuir para a formação 
acadêmica, tendo em vista a aquisição de 
competências e habilidades plenas para o exercício 
da Arquitetura e Urbanismo.
O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência 
profi ssional, deve cumprir as ementas e os conteúdos 
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programáticos das disciplinas de Arquitetura e 
Urbanismo constantes no projeto pedagógico.
O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência 
profi ssional, deve divulgar os princípios deste Código, 
entre os profi ssionais em formação.
O arquiteto e urbanista deve denunciar fato de seu 
conhecimento que transgrida a ética profi ssional e 
as obrigações deste Código.
O arquiteto e urbanista deve evitar assumir 
simultaneamente diferentes responsabilidades 
técnicas, que sejam incompatíveis quanto a sua 
extensão, conteúdos, distâncias e jornadas de 
trabalho sobrepostas.
O arquiteto e urbanista, quando chamado a cumprir 
tarefas de fi scalização, 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 profi ssionais, devendo sempre 
fundamentar claramente suas decisões e pareceres 
em critérios estritamente técnicos e funcionais.
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.
O arquiteto e urbanista deve condicionar todo 
compromisso profi ssional 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 profi ssional e o seu contratante, o qual deve ter 
também em conta as demais disposições deste 
Código.
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Recomendações:

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.

O arquiteto e urbanista deve empenhar-se na 
promoção pública da profi ssão.

O arquiteto e urbanista deve contribuir para o 
desenvolvimento do conhecimento, da cultura e do 
ensino relativos à profi ssão.

O arquiteto e urbanista deve colaborar para o 
aperfeiçoamento e atualização das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o curso de graduação 
em Arquitetura e Urbanismo.

O arquiteto e urbanista deve empenhar-se em 
participar e contribuir em fóruns culturais, técnicos, 
artísticos e científicos referentes à atividade 
profi ssional.

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 profi ssionais à história da 
profi ssão.

O arquiteto e urbanista deve manter-se informado 
sobre as normas que regulamentam o exercício da 
profi ssão, obrigando-se a seguir os procedimentos 
nelas contidos.

O arquiteto e urbanista deve contribuir para ações 
de interesse geral no domínio da Arquitetura e 
Urbanismo, participando na discussão pública de 
problemas relevantes nesse âmbito.

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 edifi cação.
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5. OBRIGAÇÕES PARA COM OS COLEGAS

Princípios:

O arquiteto e urbanista deve considerar os 
colegas como seus pares, detentores dos 
mesmos direitos e dignidade profi ssionais e, 
portanto, deve tratá-los com respeito, enquanto 
pessoas e enquanto produtores de relevante 
atividade profi ssional.
O arquiteto e urbanista deve construir sua 
reputação tão somente com base na qualidade 
dos serviços profi ssionais que prestar.

Regras:

O arquiteto e urbanista deve repudiar a prática de 
plágio e de qualquer apropriação parcial ou integral 
de propriedade intelectual de outrem.
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.
O arquiteto e urbanista deve estipular os  
honorários ou quaisquer remunerações apenas 
quando solicitado a oferecer serviços profi ssionais.
O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido 
de propor honorários ou quaisquer remunerações 
por serviços profi ssionais visando obter vantagem 
sobre propostas conhecidas, já apresentadas por 
colegas concorrentes para os mesmos objetivos.
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.
O arquiteto e urbanista deve abster-se de emitir 
referências depreciativas, maliciosas, desrespeitosas, 
ou de tentar subtrair o crédito do serviço profi ssional 
de colegas.
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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 mesmo serviço profi ssional, 
deve informá-los imediatamente sobre o fato.
O arquiteto e urbanista, quando convidado a emitir 
parecer ou reformular os serviços profi ssionais de 
colegas, deve informá-los previamente sobre o fato.
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.
O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de 
associar seu nome a pessoas, fi rmas, organizações 
ou empresas executoras de serviços profi ssionais 
sem a sua real participação nos serviços por elas 
prestados.
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.
O arquiteto e urbanista deve reconhecer e registrar, 
em cada projeto, obra ou serviço de que seja o autor, 
as situações de coautoria e outras participações, 
relativamente ao conjunto ou à parte do trabalho em 
realização ou realizado.
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 vigor, 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 infl uência para favorecer ou 
indicar terceiros a fi m de dirimir eventuais impasses 
nos respectivos processos, tampouco prestar a 
colegas informações privilegiadas, que detém em 
razão de seu cargo.
O arquiteto e urbanista encarregado da direção, 
fi scalização ou assistência técnica à execução 
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de obra projetada por outro colega  deve declarar-
se impedido de fazer e de permitir que se façam 
modificações nas dimensões, confi gurações e 
especificações e outras características, sem a prévia 
concordância do autor.
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 práticas ofensivas aos 
direitos dos autores e das obras intelectuais.
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 profi ssional, evitando o uso 
de artifícios ou expedientes enganosos que possam 
prejudicá-los.

Recomendações:

O arquiteto e urbanista deve defender e divulgar 
a legislação referente ao Direito Autoral em suas 
atividades profi ssionais e setores de atuação.
O arquiteto e urbanista deve promover e apoiar a 
crítica intelectual fundamentada da Arquitetura 
e Urbanismo, como prática necessária ao 
desenvolvimento da profi ssão.
O arquiteto e urbanista deve proporcionar bom 
ambiente de trabalho aos colegas associados ou 
empregados, e contribuir para o aperfeiçoamento 
profi ssional destes.
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6. OBRIGAÇÕES PARA COM O CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO – CAU

Princípio:

O arquiteto e urbanista deve reconhecer e res-
peitar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU) como órgão de regulação e fi scalização 
do exercício da Arquitetura e Urbanismo, e 
colaborar no aperfeiçoamento do desempen-
ho do Conselho nas a  vidades concernentes às 
suas funções e prerroga  vas legais.

Regras:

O arquiteto e urbanista deve colaborar com o CAU 
em suas atividades de orientação, disciplina e 
fi scalização do exercício profi ssional.
O arquiteto e urbanista deve colaborar com o 
CAU para o aperfeiçoamento da prática regular da 
profi ssão.
O arquiteto e urbanista que se comprometer a 
assumir cargo de conselheiro do CAU deve conhecer 
as suas responsabilidades legais e morais.

Recomendações:

O arquiteto e urbanista deve colaborar com o 
CAU e empenhar-se para o aperfeiçoamento da 
legislação que regulamenta o exercício da Arquitetura 
e Urbanismo.
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 Estados e dos Municípios.
O arquiteto e urbanista deve empenhar-se no 
conhecimento, na aplicação, no aperfeiçoamento, na 
atualização e na divulgação deste Código de Ética 
e Disciplina, reportando ao CAU e às entidades 
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profi ssionais as eventuais difi culdades relativas a 
sua compreensão e a sua aplicabilidade cotidiana.
O art. 17 estatui que, no exercício da profi ssão, o 
arquiteto e urbanista deve pautar sua conduta pelos 
parâmetros a serem defi nidos no Código de Ética 
e Disciplina do CAU/BR. E que, conforme diz 
o respectivo parágrafo único, O Código de Ética 
e Disciplina deverá regular também os deveres 
do arquiteto e urbanista para com a comunidade, 
a sua relação com os demais profi ssionais, o 
dever geral de urbanidade e, ainda, os respectivos 
procedimentos disciplinares, observados o disposto 
na Lei. O art. 24, § 1°, estatui que o CAU tem como 
função promover, orientar, disciplinar e fi scalizar o 
exercício da profi ssão, zelar pela fi el observância 
dos princípios de ética e disciplina da classe em 
todo o território nacional, bem como pugnar pelo 
seu aperfeiçoamento. O art. 28, inciso I, estatui 
que compete ao CAU/BR zelar pela dignidade, 
independência, prerrogativas e valorização da 
Arquitetura e Urbanismo.
Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Regula o 
processo administrativo no âmbito da Administração  
Pública Federal); Resolução do CAU/BR n° 34, de 6 de 
setembro de 2012; e Resoluções do CAU em geral.
Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui 
o Código Civil; Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que Dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências; Decreto-Lei n° 2.848, de 7 
de dezembro de 1940, que aprova o Código Penal; 
Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, 
atualiza e consolida a legislação sobre direitos 
autorais e dá outras providências, e outras leis.
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