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Membros do GT - Exercício Profissional

Membros Titulares:
Eduardo Sampaio Nardelli

Francisco Marsicano Guedes
João Carlos Correia

Maurilio Ribeiro Chiareti
Sergio Pastana Righetto

Membros Substitutos:
Roberto Nery

José Luiz Tabith Junior

www.causp.gov.br
/causpoficial

Diretoria do CAU/SP

Presidente: Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza

Vice-presidente: Valdir Bergamini

Diretor Administrativo: Luiz Fisberg

Diretora Administrativa Adjunta: Violeta Saldanha Kubrusly

Diretor Financeiro: José Borelli Neto

Diretor Financeiro Adjunto: Roberto dos Santos Moreno

Diretor Técnico: Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca

Diretor Técnico Adjunto: Reginaldo Peronti

Diretor de Relações Institucionais: Carlos Alberto Silveira Pupo

Diretor de Relações Institucionais Adjunto: Pietro Mignozzetti

Diretora de Ensino e Formação: Debora Pinheiro Frazatto

Diretor de Ensino e Formação Adjunto: Paulo Canguçu Fraga Burgo

Tabela de Honorários – 
Passo a Passo 
Na sequência, apresentamos um passo a passo 
para você acessar a ferramenta no site do 
CAU/BR que permite a cada profissional calcular 
os honorários de seu trabalho.

1. Acesse o link http://www.caubr.gov.br/

2. Na coluna da direita clique em     
 Tabela de Honorários. 

3. Na tela seguinte, faça o seu login.

4. Na sequência, clique em NOVO. 

5. Preencha: 

- Nome do Contratante

- Endereço

Depois, Salvar. 

6. Na tela seguinte clique em NOVO, preencha 
o formulário e siga as instruções até obter a 
composição dos respectivos honorários. 



A respeito da Lei de Assistência Técnica, 
trabalhamos com a possibilidade de 
estabelecer parcerias com agentes dos 
setores público e privado para criar 
programas específicos para a atuação dos 
arquitetos. Outra possibilidade é a criação 
de programas para recém-formados em 
parceria com faculdades de Arquitetura e 
Urbanismo.

Em relação à Norma de Manutenção e 
Reforma, o GT está estruturando, em 
parceria com instituições que atuam 
no mercado imobiliário, um programa 
de apoio aos síndicos dos condomínios 
residenciais de São Paulo, foco principal 
dessa norma. A ideia é promover palestras 
divulgando o conteúdo da NBR 16.280 
e alertar para o risco da realização de 
reformas sem a contratação de arquitetos, 
capacitados para desenvolver os projetos 
e acompanhar a execução das obras.

Já com relação à Norma de Desempenho, 
a proposta é desenvolver um programa 
de capacitação dos colegas, não apenas 
divulgando o conteúdo da NBR 15.575, 
mas também realizando ações para a 
revisão e a readequação dos processos 
tradicionais de desenvolvimento dos 
projetos nos escritórios de Arquitetura.

Trabalho levado a sério
O GT Exercício Profissional tem concentrado 
a sua atuação nos seguintes tópicos: Tabela 
de Honorários; Lei 11.888, que regulamenta a 
prestação de assistência técnica às famílias carentes 
para a construção de moradias; NBR 16.280, que 
regulamenta a realização de manutenção e reforma 
em condomínios; NBR 15.575, também conhecida 
como Norma de Desempenho, que estabelece 
parâmetros para o desempenho das edificações.

 A partir deste foco, o GT estabeleceu uma agenda 
de trabalho com o objetivo de disseminar, entre 
os colegas e a sociedade em geral, as informações 
contidas nestes documentos.

Sobre a Tabela de Honorários, o GT já realizou no 
ano passado um workshop com contratantes do 
setor público para explicar a estrutura da Tabela 
e o funcionamento do aplicativo, disponível em 
http://honorario.caubr.gov.br, que permite aos 
profissionais calcularem automaticamente os seus 
honorários. Pretendemos ainda ampliar nosso raio 
de ação, realizando atividades com o objetivo de 
criar multiplicadores capazes de disseminar este 
conhecimento.


