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Simplificar a tabela de honorários

Desenvolver nas universidades um 
RRT para estudantes, sem validade 
técnica, apenas para efeito de 
aprendizagem sobre o 
preenchimento do Registro

Simplificar o preenchimento do RRT 
e reduzir burocracias

Possibilidade de conectar o RRT ao 
portifílio profissional

Utilizar o programa CAU Nas 
Escolas para realizar campanha de 
conscientização sobre a 
importância do RRT

Tratar RT como Comissão Indevida 
para não confundir com Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT)

Formalizar a prática de Comissão Indevida 

Emitir Nota Fiscal para recebimento da 
Comissão

Cobrar o valor da hora técnica para 
orientar o cliente na escolha dos 
materiais ou invés de praticar 
comissão indevida

Divulgar a importância do trabalho do 
arquiteto urbanista

Desenvolver uma cartilha de boas 
práticas para aproximação dos órgãos 
públicos, com fins educativos

Promover capacitações nas prefeituras 
municipais por meio de convênios 
com entidades

Aplicar o PGI nas maiores cidades do estado

Incentivar as prefeituras a remunerarem 
seus arquitetos e urbanistas funcionários 
públicos com o piso salarial

Exigir que as prefeituras coloquem placas 
nas obras públicas, com o nome do 
arquiteto responsável pelo projeto e pela 
obra, junto com o número do RRT

Criar uma rede entre as entidades para 
fortalecer a participação dos arquitetos e 
urbanistas nas decisões da cidade

Disponibilizar virtualmente modelos 
de contratos, por meio do site do CAU 
ou de outras entidades

Celebrar parceria com a OAB para 
incentivar o contrato de advogados 
pelos arquitetos

Inserir na grade curricular dos cursos 
de arquitetura e urbanismo 
conteúdos sobre contratos 
profissionais

Realizar campanha de 
conscientização sobre o assunto, 
demonstrando os contratos de 
grandes escritórios de arquitetura e 
urbanismo
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Desinformação dos profissionais, 
contratantes e da sociedade de modo 
geral sobre a percepção de vantagens 
indevidas

Desconfiança entre entidade e núcleos 
de representação dos arquitetos e 
urbanistas, como o CAU/SC e os Núcleos 
de Decorações

Silimilariedade entre a 
denominação RT e RRT gera 
interpretação equivocada

Descrédito dos arquitetos e 
urbanistas perante a sociedade

percepção de 
vantagens 

indevidas  pelos 
arquitetos

arquiteto 
urbanista 

funcionário 
público

Falta capacitação para 
funcionários públicos

Desvalorização profissional

Salário abaixo do piso salarial

Machismo profissional

Baixo poder de influência dos 
arquitetos e urbanistas

Desinformação dos estudantes de arquitetura e 
urbanismo sobre a importância dos contratos e 

normas do Código de Ética e Disciplina

Desconhecimento sobre estruturas de contratos

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 garantia 
contratual, meio de fiscalização e 
acervo técnico

Formação incipiente sobre o 
assunto nas universidade

Processo burocrático, complexo e pouco 
objetivo

* Registro de Responsabilidade 
Técnica


