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SOLUÇÕES 
APONTADAS

Incluir no currículo dos cursos de 
arquitetura e urbanismo assuntos 
sobre a ética profissional

Desenvolver nas universidades 
atividades sobre RRT

Para o profissional o RRT é a 
garantia do direito autoral do 
projeto

Simplificação da tabela de 
honorários

Capacitação para arquitetos e 
urbanistas sobre a utilização da 
tabela de honorários

Emissão de Nota Fiscal não torna a 
atividade de Comissão ética

Combater a prática de comissões 
indevidas com vista a valorização do 
profissional

Popularizar o tema de modo a divulgar a 
prática de comissões indevidas para a 
sociedade

Divulgar a importância do trabalho do 
arquiteto urbanista

Promover capacitações dos arquitetos 
e urbanistas servidores públicos por 
meio da aproximação entre entidades 
de arquitetos e órgãos públicos

Estimular e fortalecer os mecanismos de 
controle social

Ampliar corpo técnico de fiscais nas 
prefeituras

Vincular o contrato com as 
informações do código de ética do 
CAU/BR

Celebrar parceria com a IAB para 
fornecer modelos de contratos e 
assessoria jurídica

Inserir na grade curricular dos cursos 
de arquitetura e urbanismo 
conteúdos sobre contratos 
profissionais
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DESAFIOS NA ÉTICA
PROFISSIONAL

Desinformação dos profissionais, 
contratantes e da sociedade de modo 
geral sobre a percepção de vantagens 
indevidas

Impunidade e advertências 
arquivadas frente à ações 
profissionais antiéticas contribuem 
para a prática de comissões indevidas

Desunião da classe dos arquitetos e 
urbanistas

Distanciamento do arquiteto e urbanista 
com o canteiro de obras

Descrédito dos arquitetos e 
urbanistas perante a sociedade

percepção de 
vantagens 

indevidas  pelos 
arquitetos

arquiteto 
urbanista 

funcionário 
público

Falta capacitação para 
funcionários públicos

Quantidade insuficiente de fiscais servidores 
públicos para o montante de obras no município

Complexidade das atribuições do 
arquiteto e urbanista

Desinformação dos profissionais de 
arquitetura e urbanismo e clientes sobre a 

importância dos contratos e normas do 
Código de Ética e Disciplina

contratos e 
prospostas 

deficientes aos 
contratantes

emissão 
de RRT*

Desinformação dos profissionais e dos 
contratantes a respeito da função 
prática do RRT como segurança jurídica

Formação incipiente sobre o 
assunto nas universidade

Desconhecimento sobre a 
tabela de honorários

* Registro de Responsabilidade 
Técnica


