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O GUIA SAERGS
Este é o GUIA SAERGS para arquitetos e urbanistas, publicação que reúne informações básicas sobre
a entidade sindical e sua relação com os arquitetos e
urbanistas.
Como instituição, o Sindicato dos Arquitetos no Estado
do Rio Grande do Sul (SAERGS) tem a missão legal de
representar, perante as instituições públicas e privadas,
autoridades administrativas e judiciais e a sociedade organizada, os interesses gerais da categoria dos arquitetos e urbanistas; celebrar acordos ou convenções coletivas de trabalho; eleger ou designar os representantes
da categoria dos arquitetos e urbanistas; colaborar, no
âmbito estadual, com o Estado, como órgão técnico e
consultivo no estudo e soluções dos problemas que se
relacionam com a categoria; estabelecer contribuições
a todos àqueles que participam da categoria dos arquitetos e urbanistas.
Mais do que apresentar o Sindicato, no GUIA SAERGS,
os arquitetos e urbanistas terão a oportunidade de entender a importância da atuação de um sindicato que
trabalha em defesa da categoria profissional.
A iniciativa tem o objetivo de apresentar o SAERGS e
as suas principais bandeiras de luta. Além, de mostrar
a dimensão do Sindicato, que atua pela valorização da
Arquitetura e Urbanismo.
Com o GUIA SAERGS será possível se inteirar sobre as
diferentes frentes de atuação do Sindicato com vistas
ao cumprimento da legislação trabalhista, do Código
de Ética e Disciplina e das atividades e atribuições exclusivas do arquiteto e urbanista.
Aqui no GUIA há, também, a relação dos benefícios e
convênios que o Sindicato oferece aos arquitetos e urbanistas.
Arquiteto e urbanista, aproveite o conteúdo do GUIA
SAERGS para arquitetos e urbanistas!
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O SAERGS

Fachada do SAERGS em 1972

Histórico
O SAERGS foi fundado em 09 de novembro de 1973,
com a assinatura da carta sindical por membros da
Associação Profissional dos Arquitetos de Porto Alegre
(APA). A Associação foi criada, em 03 de dezembro de
1969, com o intuito de ser transformado em Sindicato,
já que na época, por força da legislação, só era possível
criar um sindicato por meio de uma associação. O primeiro presidente do Sindicato foi o arquiteto e urbanista Clóvis Ilgenfritz da Silva, em 1974, quando ocorreram
as primeiras eleições da diretoria e do conselho fiscal
da entidade.
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Em 1979, ampliando
o campo de atuação
do SAERGS, realizou a
1º Semana Gaúcha de
Arquitetura, com exposições, mostras de projetos, debates e atividades culturais. Em 1982,
ocorreu a primeira
Rústica de Arquitetos,
a competição esportiva
durou mais de 15 anos.
Entre o final da década de 70 e início de 80 o Brasil passou por uma expressiva ampliação no movimento sindical e por importantes greves. Este foi um momento
de reivindicações e além das atividades relacionadas
especificamente ao universo da arquitetura e urbanismo o SAERS participou do movimento sindical brasileiro mais amplo. O Sindicato apoiou os movimentos
grevistas do ABC Paulista, onde representantes da entidade estiveram presentes na 1º Conferência Nacional
da Classe Trabalhadora (Conclat), em 1981.
Em 1983, veio a troca de diretoria. Após três mandatos consecutivos encabeçados por Clóvis Ilgenfritz da
Silva, Hermes de Assis Puricelli assumiu a presidência.
Essa gestão participou da fundação da Central Única
dos Trabalhadores (CUT), em 1983, em São Bernardo
do Campo (SP), e da CUT/RS, em 1984.

No alto: ata de fundação do Saergs e publicação no Diário
Oficial, em 1973. Acima: primeira diretoria do sindicato.
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Em 1986, a primeira mulher assumiu a presidência do
Sindicato. A arquiteta e urbanista Helga Correa Pereira.
O presidente seguinte foi o arquiteto e urbanista Eduardo Nunes Vieira.
Na metade do ano de 1992, houve um período de descontinuidade na gestão do SAERGS. Nenhuma chapa se
inscreveu para concorrer à direção do SAERGS, quando,
por três meses, alguns poucos arquitetos assumiram interinamente a direção do Sindicato até a nova eleição.
Em 1996, durante a gestão presidida por Sérgio Horst foi
lançado o 1º Prêmio Arquiteto do Ano, idealizado por
André Huyer, na época
primeiro diretor secretário do SAERGS. A ideia
era laurear o arquiteto e
urbanista de maior destaque do ano e trazer
mais visibilidade para a
profissão. Desde então,
mais de 20 arquitetos e
urbanistas já foram premiados no Estado.
O ano 2000 foi marcado pela discussão da saída dos
arquitetos e urbanistas do Sistema Confea/Crea e a
criação do conselho profissional próprio. Em 2010, o
então presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva
sancionou a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). A diretoria do SAERGS, na época presidida por Cicero Alvarez, participou efetivamente desse
processo de implantação.
Em 2013, o SAERGS completou 40 anos e, em comemoração ao aniversário, lançou
o livro “Sindicato dos Arquitetos no Rio Grande do Sul –
Memórias de quatro décadas
(1973-2013)”. A iniciativa foi do
arquiteto e urbanista Bruno Euphrásio de Mello, que atuou na
diretoria do SAERGS na gestão
de 2011/2013.
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Em 2014, na gestão seguinte, um passo importante
para a interiorização do SAERGS foi dado: foram homologados os delegados sindicais da entidade. Nesta
gestão, da presidente Andréa dos Santos, foi lançado
o “SAERGS para todos os arquitetos e urbanistas – NA
ESTRADA”, programa que tem objetivo de levar o Sindicato até os profissionais, entidades, escolas de Arquitetura e Urbanismo e órgãos municipais do interior do
RS. Em 2014 foram realizados 12 eventos em diferentes
cidades do Estado.

Atuação
O Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande
do Sul – SAERGS, tem o papel de operar na luta pela
atuação do profissional arquiteto e urbanista. Ao longo de seus mais de 40 anos de existência, tem trabalhado na defesa dos direitos e interesses individuais e
coletivos da categoria dos arquitetos e urbanistas; nas
negociações coletivas de trabalho nos setores público
e privado; em campanhas de promoção profissional e
de melhoria das condições de trabalho e salários; em
campanhas de esclarecimento à população sobre as
atribuições do arquiteto e urbanista.
Oferece, também, benefícios e convênios, prestação
de serviços de assessoria jurídica e contábil aos profissionais. Promove cursos de qualificação e busca a interação com os profissionais do interior do Estado, por
meio de seus Delegados Sindicais, e pela promoção de
eventos em muitas cidades.
O SAERGS promove o Prêmio Arquiteto e Urbanista do
Ano, uma promoção que ocorre desde 1996. O Sindicato, entidade federada à FNA e afiliada à CUT, participa
das pautas gerais de debate e de lutas pela classe trabalhadora, pela categoria dos arquitetos e urbanistas e
pela valorização da Arquitetura e Urbanismo, em especial em defesa das cidades e da habitação de interesse
social.
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REPRESENTAÇÕES
INSTITUCIONAIS

Mais que apresentar as representações do SAERGS, o
GUIA SAERGS busca demonstrar a amplitude de atuação que a instituição alcança em sua atuação trabalhista, institucional e política em defesa dos arquitetos
e urbanistas. O SAERGS participa, também, de espaços
de debate das entidades que congregam os arquitetos
e urbanistas.
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FILIAÇÃO: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (FNA)
A Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas
(FNA) foi criada em maio de 1979 e instalada com a Carta Sindical de 13 de dezembro de 1979. É uma entidade
sindical de grau superior que congrega 16 Sindicatos
e Associações Profissionais estaduais e foi constituída
para coordenar e proteger a categoria profissional dos
arquitetos e urbanistas, nas relações de trabalho, direitos e atribuições. O SAERGS se filiou à FNA em 1979.
FILIAÇÃO: CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES (CUT)
O SAERGS filiou-se à CUT em março de 2012. Com a assinatura da ficha de filiação, o Sindicato passou a fazer
parte do chamado Ramo 14 da CUT, que abrangia os
profissionais liberais, composto por trabalhadores das
mais diferentes categorias, e tem especificidades próprias. Em 2014, o ramo 14 foi oficialmente substituído pela Confederação dos Técnicos e Trabalhadores
Universitários (CONFETU/CUT).
FILIAÇÃO: CONFEDERAÇÃO DOS TÉCNICOS E TRABALHADORES UNIVERSITÁRIOS (CONFETU/CUT)
O Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande
do Sul (SAERGS), através da diretora-presidente, Andréa
dos Santos, foi eleita em outubro de 2015, para compor
a direção nacional da Central Única dos Trabalhadores
(CUT), representando a Confederação dos Técnicos e
Trabalhadores Universitários (CONFETU).
A CONFETU representa os tecnólogos e técnicos industriais, bem como profissionais liberais, aqueles que têm
capacidade de trabalhar sem ordem do patrão, entre
eles arquitetos e urbanistas, engenheiros, tecnólogos,
técnicos industriais e sociólogos. Filiada à Central Única
dos Trabalhadores (CUT), tem atuação nacional e congrega federações profissionais na busca pela preservação dos direitos. Sua criação foi homologada em 2014.
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FÓRUM DE ENTIDADES DE ARQUITETURA NO RS
Em 14 de outubro de 2008 foi firmado Protocolo de Intenções entre Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento RS (IAB-RS), Associação de Arquitetos de Interiores do Brasil – Seccional RS (AAI Brasil/RS), Associação
Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – Regional RS
(AsBEA/RS) e Sindicato dos Arquitetos no Estado do RS
(SAERGS). O documento celebra cooperação associativa
e institucional para as entidades atuarem, em conjunto,
em assuntos de interesse da Arquitetura e Urbanismo
dos profissionais arquitetos e urbanistas no Rio Grande
do Sul. No mesmo ano, a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) passou também a fazer parte do
Fórum, por meio de sua delegação regional.
COLEGIADO PERMANENTE DE ENTIDADES DO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO
RIO GRANDE DO SUL (CP-CAU/RS)
O SAERGS integra o Colegiado Permanente de Entidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS
(CP-CAU/RS). Junto com as demais entidades de Arquitetura e Urbanismo do Estado, o CP-CAU/RS busca discutir e realizar ações tanto para o fortalecimento do Conselho e sua atuação na defesa da profissão, bem como a
realização de atividades que visam atender as demandas
dos arquitetos e urbanistas, além de realizar fóruns sobre
temas relevantes à Arquitetura e Urbanismo.
O CP-CAU/RS é composto por representantes das entidades de arquitetos e urbanistas do RS, no formato de
um colegiado consultivo do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do RS (CAU/RS): Instituto de Arquitetos do
Brasil – Departamento RS (IAB-RS), Associação de Arquitetos de Interiores do Brasil – Seccional RS (AAI Brasil/
RS), Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura
– Regional RS (AsBEA/RS), Sindicato dos Arquitetos no
Estado do RS (SAERGS) e Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (FeNEA).
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CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES (CONCIDADES/RS)
Criado em 2005, tem como missão debater a construção de políticas públicas de saneamento, moradia
social, mobilidade urbana e programas urbanísticos. O
ConCidades participa da coordenação geral do Plano
Estadual de Habitação de Interesse Social, que visa fundamentalmente: viabilizar para a população de baixa
renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável; articular, compartilhar, acompanhar e
apoiar a atuação das instituições e órgãos que desempenham ações no setor da habitação.
CONSELHO MUNICIPAL DE ACESSO A TERRA E
HABITACAO (COMATHAB)
O Comathab é composto por representantes de instituições populares de caráter comunitário, entidades
de classe e empresariais e órgãos estatais eleitos em fóruns das 16 regiões do orçamento participativo. Criado
em 1995, o conselho tem como objetivo promover a
participação direta da comunidade no planejamento,
execução e fiscalização da política habitacional de Porto Alegre.
Fórum Estadual de Reforma Urbana do
Rio Grande do Sul (feru/rs)
O Fórum Estadual de Reforma Urbana do RS (FERU/RS)
tem como objetivo avaliar as políticas governamentais
de grande impacto urbano, tais como o PAC e o Programa Minha Casa Minha Vida. Também luta para fortalecer as comunidades atingidas por projetos que implicam em remoções, desapropriações, reassentamentos
para locais distantes de sua história e cultura.
O objetivo do FERU/RS é incentivar a implementação
de Planos Diretores baseados na participação popular
e na democratização do espaço urbano. Intervir pela
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exigibilidade do direito à cidade e à moradia através da
aplicação dos Estatuto da Cidade e dos Planos Diretores; Reivindicar a aprovação do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social e dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social. Também tem o intuito de
promover e divulgar a política nacional de habitação
e intervir pela implementação dos Planos estaduais e
locais de habitação.
FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL (FNHIS)
O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
(FNHIS) institui o acesso à terra urbanizada e habitação
digna à população de menor renda e promove articulação e o acompanhamento para atuação das instituições e órgãos do setor habitacional. O FNHIS tem como
objetivo somar todos os recursos para ações em habitação, nos três níveis de governo, e direcioná-los para
o atendimento às famílias de baixa renda. Os recursos
do Fundo poderão ser destinados para a compra, melhoria e reforma da casa própria; aquisição de material
de construção, recuperação de imóveis em áreas encortiçadas, urbanização, equipamentos comunitários e
regularização fundiária, entre outros.
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SINDICALIZAÇÃO

3

Nos mais de 40 anos de existência, o Sindicato tem trabalhado na defesa dos direitos e interesses individuais
e coletivos da categoria dos arquitetos e urbanistas; nas
negociações coletivas de trabalho nos setores público
e privado; em campanhas de promoção profissional e
de melhoria das condições de trabalho e salários; em
campanhas de esclarecimento à população sobre as
atribuições do arquiteto e urbanista.
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Este GUIA SAERGS é uma oportunidade de mostrar aos
arquitetos e urbanistas a relevância da união pela valorização da profissão e da categoria. O Sindicato tem,
com exclusividade, a prerrogativa de defender e representar a categoria nas questões relativas às relações de
emprego, de salário e remuneração.
O SAERGS tem mais de 2.600 associados. É este o número de arquitetos e urbanistas sindicalizados no RS,
um Estado que conta com mais de 12.876 arquitetos
e urbanistas registrados no CAU/RS*. Associar-se ao
Sindicato dos Arquitetos no Estado do RS é garantir a
continuidade do trabalho em defesa dos profissionais
e da valorização da Arquitetura e Urbanismo.
Para ser um arquiteto e urbanista sindicalizado: Acesse
www.saergs.org.br/associados/associe-se e preencha a
ficha de sindicalização!

*Fonte: SICCAU CAU/BR em 11/2015
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BENEFÍCIOS

4
ASSISTÊNCIA JURÍDICA
O SAERGS oferece apoio jurídico gratuito aos associados. A assistência é voltada aos profissionais que buscam esclarecimento de questões trabalhistas, mas também presta apoio em outras questões jurídicas.
A assessoria jurídica do SAERGS presta serviços para a
entidade, participa de acordos coletivos com empresas
e instituições públicas e move ações judiciais quando
os direitos de toda a categoria são ameaçados.
A Assistência Jurídica é realizada mediante agendamento
através do telefone (51) 3224-6066 ou pelo e-mail saergs@
saergs.org.br. O assessor jurídico do SAERGS atende aos
associados nas sextas-feiras pela manhã.
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ASSESSORIA CONTÁBIL
Associados podem desfrutar de acesso a serviços
gratuitos de contabilidade. As consultas são agendadas pelo SAERGS junto ao escritório Wollmeister
Hofmann&Cia Ltda., que auxilia os arquitetos e urbanistas em suas questões financeiras.
A Assistência Contábil é realizada mediante agendamento através do telefone (51) 3224-6066 ou pelo e-mail saergs@saergs.org.br.

ACESSO AO ACERVO DO SAERGS
O SAERGS disponibiliza aos associados um acervo de
obras relacionadas à Arquitetura e Urbanismo, patrimônio histórico, políticas habitacionais, direitos trabalhistas, entre outros assuntos de interesse dos arquitetos e
urbanistas. As publicações podem ser consultadas na
sede do SAERGS.
Grande parte dos títulos são doações de instituições
regionais e nacionais, tais como o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(DIEESE), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN) e o Ministério das Cidades.
Para ter acesso ao acervo basta ligar para o telefone (51)
3224-6066 ou pelo e-mail saergs@saergs.org.br.

CATÁLOGO DE ARQUITETOS E URBANISTAS
O catálogo de arquitetos e urbanistas é uma ferramenta gratuita - tanto para os profissionais de Arquitetura
e Urbanismo quanto para os possíveis contratantes. O
objetivo é oferecer um banco de dados de profissionais
acessível para a comunidade e promover a boa prática
da realização de serviços com arquitetos e urbanistas
devidamente habilitados.
Para se cadastrar o profissional deverá estar regularmente registrado no CAU-RS. Acesse o portal do SAERGS www.
saergs.org.br e cadastre-se.
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CONVÊNIOS

5
Plano de Saúde
O SAERGS oferece convênio de plano de saúde da
Qualicorp desde setembro de 2013. O convênio foi
realizado por meio de parceria com a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), cuja função
é viabilizar planos de saúde coletivos por adesão, em
condições especiais e preços reduzidos. Estão incluídos
os planos da SulAmérica, Golden Cross e Bradesco.
Para aderir ao convênio, o arquiteto e urbanista deve ser
associado do Sindicato. Para consultar a tabela de preços
e outras condições do contrato, informe-se na secretaria
do Sindicato pelo telefone (51) 3224-6066 ou pelo e-mail
saergs@saergs.org.br.
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Plano Odontológico
A parceria com a Uniodonto Porto Alegre possibilita que os associados contratem o plano odontológico
com descontos. A Uniodonto tem mais de 400 cirurgiões-dentistas cooperados que fazem parte de uma rede
com 1.200 consultórios no Rio Grande do Sul. A cobertura do plano inclui especialidades como: atendimento de emergência, dentística, periodontia, endodontia,
odontopediatria, radiologia, cirurgia e prótese. Os arquitetos e urbanistas associados do SAERGS poderão aderir
ao convênio e incluir, ainda, seus dependentes.

Ensino
Fundação Escola Superior do Ministério Público
(FMP): associados do SAERGS possuem descontos
em cursos da Fundação Escola Superior do Ministério
Público (FMP), uma instituição especializada no ensino
jurídico, com destaque para o direito público. Acesse o
site para consultar os cursos oferecidos pela Fundação:
www.fmp.com.br.
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUCRS): associados do SAERGS possuem descontos nas mensalidades nos cursos de Pós-graduação
Lato Sensu e Cursos de Extensão. Acesse o site da universidade para consultar os cursos oferecidos: www.
pucrs.br.
Instituto Brasileiro de Educação Continuada (INBEC): associados do SAERGS possuem desconto nas
mensalidades dos MBAs do Instituto Brasileiro de Educação Continuada (INBEC). O MBA Construções Sustentáveis tem o objetivo de ampliar a capacitação dos
participantes. Acesse o site do INBEC para mais informações sobre os cursos: www.inbec.com.br/rs.
Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul: associados do SAERGS podem desfrutar do convênio com a
Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, que garante
descontos em cursos da instituição. Mais detalhes pelo
telefone (51) 3311-5833.
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QiSat: a rede de qualificação profissional oferece
desconto nas inscrições em cursos de qualificação
aos associados do SAERGS. Para garantir o benefício
entre em contato com a Central de Inscrições do QiSat através do telefone (48) 3332-5000 ou do e-mail
qisat@qisat.com.br.
Wizard Cursos de Idiomas: associados do SAERGS
possuem desconto sobre o valor correspondente aos
cursos de inglês e espanhol da tabela de preços do
Wizard Bom Fim (51) 3333-5333 e Wizard Chácara das
Pedras (51) 3333-2131, em Porto Alegre/RS. Mais informações pelo site www.wizard.com.br.

Psicólogos
Para marcar consulta com psicólogos, basta entrar em
contato com o SAERGS, que fornecerá ao profissional
um comprovante de quitação da contribuição social a
ser apresentado para viabilizar o desconto.
Camila Anversa – CRP 07/14497: Psicoterapia Psicanalítica para crianças, adolescentes e adultos
Débora Baccin Menegon – CRP 07/13569
Janaína Pinto Goulart – CRP 07/23158: Avaliação
psicológica, psicodiagnósticos e orientação vocacional
Maria Regina Bergallo Aydos – CRP 07/10900
Sandra Arreal – CRP 07/12064

Arte e Terapia
Sana Arte: Por meio de parceria com o espaço cultural Sana Arte, os associados do SAERGS têm desconto
no serviço de arteterapia e oficinas de criação, escrita
e autoconhecimento oferecidos pela Sana Arte. Informações sobre os serviços podem ser obtidas no site
www.sanaarte.com.br ou pelo telefone (51) 3028.7667,
das 14h às 18h.
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Software e Treinamento
Grapho Software: companhia especializada em soluções de projetos de Arquitetura e Urbanismo, construção civil e geoprocessamento. A empresa oferece aos
sócios do SAERGS descontos à vista e parcelamento de
5 vezes sem juros na aquisição dos softwares. Mais informações, acesse www.grapho.com.br.
Para saber mais sobre os convênios do SAERGS entre em
contato com a secretaria pelo telefone (51) 3224-6066 ou
pelo e-mail saergs@saergs.org.br.

23

LEGISLAÇÃO DA
CATEGORIA

6

Leis Federais
Lei nº 2.848, de 07/12/1940, que institui o Código
Penal Brasileiro.
Lei nº 4.950-A, de 22/04/1966, que dispõe sobre a
remuneração de profissionais diplomados em Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Química e Veterinária.
Lei nº 8.078, de 11/09/1990, que estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem
pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso
XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de
suas Disposições Transitórias.
Lei nº 8.666, de 21/06/1993, que estabelece normas
gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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Lei nº 9.610, de 19/02/1998, que regulamenta os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação
os direitos de autor e os que lhes são conexos.
Lei nº 10.406, de 10/01/2002, que institui o Código
Civil Brasileiro.
Lei nº 11.888, de 24/12/2008, que assegura o direito
das famílias de baixa renda à assistência técnica pública
e gratuita para o projeto e a construção de habitação
de interesse social, como parte integrante do direito
social à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal, e consoante o especificado na alínea do inciso
V do caput do art. 4o da Lei no 10.257, de 10 de julho
de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política
urbana e dá outras providências.
Lei nº 12.378, de 31/12/2010, que 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.
Lei nº 13.146, de 06/07/2015, destinada a assegurar
e a promover, em condições de igualdade, o exercício
dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa
com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
Constituição da República Federativa Do Brasil,
de 1988.

Resoluções CAU/BR
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 foram criados com a
Lei nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo no País.
Uma conquista histórica para a categoria, que significa
maior autonomia e representatividade para a profissão.
O GUIA SAERGS reforça as principais resoluções do Conselho para esclarecimento aos arquitetos e urbanistas.
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Resolução n° 38, de 9 de novembro de 2012: dispõe sobre a fiscalização do cumprimento do Salário
Mínimo Profissional do Arquiteto e Urbanista. Alguns
destaques:
CAPÍTULO I, Art. 1° - Esta Resolução fixa as condições
para a fiscalização do cumprimento do salário mínimo
profissional dos arquitetos e urbanistas, em atendimento ao disposto na Lei n° 4.950-A, de 22 de abril de 1966.
Art. 2° - Compete aos CAU/UF fiscalizar o cumprimento
do salário mínimo profissional dos arquitetos e urbanistas.
Art. 3° - Conforme dispõe a Lei n° 4.950-A, de 1966, o salário mínimo profissional é a remuneração mínima devida, por força de contrato de trabalho, aos arquitetos
e urbanistas com relação a empregos, cargos, funções
e desempenho de atividades técnicas relacionadas ao
exercício da Arquitetura e Urbanismo.
Art. 4° - Para os efeitos desta Resolução, as atividades
técnicas desempenhadas pelos arquitetos e urbanistas
são classificadas em: I - jornada de trabalho de até 6
(seis) horas diárias; II - jornada de trabalho de mais de
6 (seis) horas diárias.
§ 1° - A jornada de trabalho é a fixada no contrato de
trabalho ou determinação legal vigente.
§ 2° - O cumprimento ao disposto nos incisos I e II não
se aplica às atividades acadêmicas de ensino, pesquisa
e extensão.
Art. 5° - Para a jornada de trabalho definida no inciso I
do art. 4° desta Resolução, o salário mínimo profissional
é de 6 (seis) vezes o salário mínimo nacional.
Art. 6° - Para a jornada de trabalho definida no inciso II
do art. 4° desta Resolução, o salário mínimo profissional
será fixado tomando-se por base o custo da hora fixado
no art. 5° desta Resolução, acrescido de 25% (vinte e
cinco por cento) para as horas excedentes das 6 (seis)
horas diárias.
Resolução CAU/BR n° 21, de 5 de abril de 2012:
dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais
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do arquiteto e urbanista e dá outras providências. Alguns destaques:
Art. 1° - Os arquitetos e urbanistas constituem categoria uniprofissional, de formação generalista, sujeitos à
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 profissionais do arquiteto e urbanista a que se refere o artigo anterior são as seguintes:
I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e
especificação; 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;
XI - produção e divulgação técnica especializada; e XII
- execução, fiscalização 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; II - de Arquitetura de Interiores, concepção e
execução de projetos; III - 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; 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 edificações, conjuntos
e cidades; V - do Planejamento Urbano e Regional,
planejamento físico-territorial, planos de intervenção
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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, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas
e rurais; VI - de Topografia, elaboração e interpretação
de levantamentos topográficos cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de
paisagismo, foto-interpretação, leitura, interpretação e
análise de dados e informações topográficas 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; 3 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.
Resolução CAU/BR n° 51, de 12 de julho de 2013:
dispõe sobre a especificação das atividades, atribuições
e campos de atuação privativos dos arquitetos e urbanistas e os que são compartilhados entre estes e os profissionais legalmente habilitados em outras profissões
regulamentas. Abaixo alguns artigos de importância
para esclarecimento.
Art. 1° - Os arquitetos e urbanistas constituem categoria
uniprofissional, de formação generalista, cujas atividades, atribuições e campos de atuação encontram-se
discriminados no art. 2° da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010. 3/11
Art. 2° - No âmbito dos campos de atuação relacionados nos incisos deste artigo, em conformidade com o
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que dispõe o art. 3° da Lei n° 12.378, de 2010, ficam especificadas como privativas dos arquitetos e urbanistas
as seguintes áreas de atuação: I - da Arquitetura e Urbanismo; II - da Arquitetura de Interiores; III - da Arquitetura Paisagística; IV - do Patrimônio Histórico Cultural e
Artístico; V - do Planejamento Urbano e Regional; VI - do
Conforto Ambiental.
Para mais informações sobre as resoluções do CAU/BR,
consulte www.caubr.gov.br.
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LEGISLAÇÃO
PROFISSIONAL

7

LEI Nº 12.378/2010

O arquiteto e urbanista, assim como qualquer cidadão,
deve respeito à Constituição Federal e Estaduais, Leis
Orgânicas dos Municípios e a toda legislação complementar em vigor. Portanto, o profissional está sujeito,
por exemplo, à legislação trabalhista, previdenciária,
ao Código do Consumidor, ao Código Civil, ao Código
Penal, às leis tributárias, à legislação urbanística, dentre
outras, devendo estar atento para exercer as suas atividades como profissional, dentro dos parâmetros legais
da sociedade brasileira.
A profissão de Arquitetura e Urbanismo no Brasil é regulamentada pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de
2010. Segundo esta lei, o exercício da profissão é reservado aos graduados em Arquitetura e Urbanismo, cujo
diploma tenha sido obtido em instituição de ensino
superior oficialmente reconhecida pelo poder público.
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O registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) contempla 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”. Quem atua sem registro no CAU
exerce ilegalmente a Arquitetura e Urbanismo.
A profissão é regulamentada para oferecer garantias
à sociedade de que somente cidadãos qualificados
irão exercer as atividades previstas na lei. Aqueles que
praticam atividades reservadas aos profissionais, sem a
devida formação e o registro adequado, exercem ilegalmente a profissão.
A Arquitetura e Urbanismo é profissão regulamentada
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU), a quem cabe, entre outros:
a) fiscalizar o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo;
b) realizar o registro e a expedição da carteira de profissional;
c) apurar as infrações ao Código de Ética.
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.
Leia mais: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2007-2010/2010/Lei/L12378.htm.

31

SALÁRIO MÍNIMO
PROFISSIONAL

8

LEI Nº 4.950A/1966

O salário de arquitetos e urbanistas empregados é protegido por lei. Conforme a Lei n° 4.950-A/66 o piso salarial do profissional arquiteto e urbanista é de:
- Para seis horas diárias trabalhadas, 6 salários mínimos;
- Para sete horas diárias trabalhadas, 7,25 salários mínimos;
- Para oito horas diárias trabalhadas, 8,5 salários mínimos.
- A legislação do Salário Mínimo Profissional (SMP) determina a remuneração mínima para empregados na
área de Arquitetura e Urbanismo.
Conheça as leis
A Lei n° 4.950A/66, em vigor, obriga ao pagamento do
Salário Mínimo Profissional aos arquitetos e urbanistas
empregados em empresas públicas e privadas.
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O Artigo 7, Inciso V, da Constituição Federal de 1988,
prevê a existência de um piso salarial proporcional à
complexidade do trabalho e fortalece a aplicação da
Lei n° 4950-A/66.
Não existe inconstitucionalidade da Lei n° 4950-A/66,
uma vez que na Carta Magna de 1988 a proibição constante dos arts. 7, Inciso IV e 37, Inciso XII, vedando a utilização do salário mínimo como indexador, destina-se
apenas aos contratos de bens e serviços.
A Resolução 12/71, do Senado Federal, baseado na
Representação 745-DF do Supremo Tribunal Federal,
suspendeu a execução da Lei n° 4950-A/66 em relação
aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário.

A quem se aplica o Salário Mínimo Profissional
(SMP)
A Lei n° 4950-A/66 se aplica a todos os profissionais
empregados, regidos pela CLT – Consolidação das Leis
do Trabalho, inclusive os empregados de empresas
públicas e autarquias, mesmo submetidos ao Regime
Jurídico Único, estabelecido pela Constituição de 1988.
O profissional que trabalha para um mesmo empregador com habitualidade, subordinação de horário,
subordinação hierárquica, nas dependências do empregador e mediante recebimento de salários, é um
empregado nos termos dispostos pela CLT, ainda que
trabalhe sob um contrato de prestação de serviços.
Nas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais de alguns Estados e Municípios foi introduzido o
texto da Lei n° 4950-A/66 visando estender os benefícios do Salário Mínimo Profissional aos estatutários
regidos pelo Regime Jurídico Único.
Normas Coletivas
A CLT assegura, aos arquitetos e urbanistas empregados, todos os reajustes salariais, aumentos de produtividade, benefícios, vantagens e condições de trabalho
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estabelecidos nos instrumentos coletivos de trabalho
da categoria profissional, em exercício na empresa na
qual estejam prestando serviços.
No caso dos reajustes salariais legais ou convencionados coletivamente, a única restrição é que a aplicação
das regras salariais, legais ou coletivas, não pode resultar no pagamento de um salário inferior ao piso mínimo do arquiteto e urbanista.
Denúncia e Penalidades
O não cumprimento do Salário Mínimo Profissional
(SMP) deve ser denunciado ao SAERGS para que este
tome as providências cabíveis.
Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966.

Dispõe sobre a remuneração de profissionais diplomados
em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e
Veterinária.

Esta lei define o Salário Mínimo Profissional (SMP) do
arquiteto e urbanista. O valor deve ser equivalente a
6 salários mínimos para seis horas de trabalho e 8,5
salários mínimos para oito horas de trabalho diárias.

Leia mais:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4950a.htm.
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Natália Gaion

CÓDIGO DE ÉTICA E
DISCIPLINA PARA O
ARQUITETO E URBANISTA

9

O GUIA SAERGS para arquitetos e urbanistas divulga o
Código de Ética e Disciplina para o Arquiteto e Urbanista do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, adotado pela Resolução nº 58 de 06 de
setembro 2013, com base na Lei n° 12.378, em 31 de
dezembro de 2010.
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O CÓDIGO
(Fonte: CAU/BR)
O Código de Ética e Disciplina define os parâmetros
deontológicos que devem orientar a conduta dos profissionais 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 reafirma o compromisso dos arquitetos e urbanistas em assumir as responsabilidades a eles delegadas
pela Nação e pelo Estado brasileiro de autogestão e
controle do exercício profissional – 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 finalidade
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
profissionais. 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 suficientes para proporcionar
clareza na identificação 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 especificam os procedimentos processuais
respectivos às etapas de instauração, instrução, defesa,
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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
profissionais, assim como as sociedades de prestação
de serviços com atuação no campo da Arquitetura e
Urbanismo, devem orientar sua conduta no exercício
da profissão pelas normas definidas neste Código de
Ética e Disciplina.
1. Obrigações Gerais
1.1. Princípios:
1.1.1. O arquiteto e urbanista é um profissional liberal,
nos termos da doutrina trabalhista brasileira, o qual
exerce atividades intelectuais de interesse público e
alcance social mediante diversas relações de trabalho.
Portanto, esse profissional deve deter, por formação,
um conjunto sistematizado de conhecimentos das artes, das ciências e das técnicas, assim como das teorias
e práticas específicas da Arquitetura e Urbanismo.
1.1.2. O processo de formação do arquiteto e urbanista
deve ser estruturado e desenvolvido com o objetivo de
assegurar sua capacitação e habilitação para o desempenho pleno das atividades profissionais.
1.1.3. O arquiteto e urbanista deve reconhecer, respeitar
e defender as realizações arquitetônicas e urbanísticas
como parte do patrimônio socioambiental e cultural,
devendo contribuir para o aprimoramento deste patrimônio.
1.1.4. O arquiteto e urbanista deve manter e desenvolver seus conhecimentos, preservando sua independência de opinião, imparcialidade, integridade e com-
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petência profissional, de modo a contribuir, por meio
do desempenho de suas atribuições específicas, para o
desenvolvimento do ambiente construído.
1.1.5. O arquiteto e urbanista deve defender os direitos
fundamentais da pessoa humana, conforme expressos
na Constituição brasileira e em acordos internacionais.
1.2. Regras:
1.2.1. O arquiteto e urbanista deve responsabilizar-se
pelas tarefas ou trabalhos executados por seus auxiliares, equipes, ou sociedades profissionais que estiverem sob sua administração ou direção, e assegurar que
atuem em conformidade com os melhores métodos e
técnicas.
1.2.2. O arquiteto e urbanista deve exercer, manter
e defender a autonomia própria da profissão liberal,
orientando suas decisões profissionais pela prevalência
das suas considerações artísticas, técnicas e científicas
sobre quaisquer outras.
1.2.3. O arquiteto e urbanista deve defender sua opinião, em qualquer campo da atuação profissional, fundamentando-a na observância do princípio da melhor
qualidade, e rejeitando injunções, coerções, imposições, exigências ou pressões contrárias às suas convicções profissionais que possam comprometer os valores
técnicos, éticos e a qualidade estética do seu trabalho.
1.2.4. O arquiteto e urbanista deve recusar relações de
trabalho firmadas em pressupostos não condizentes
com os termos deste Código.
1.2.5. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de assumir responsabilidades profissionais que
extrapolem os limites de suas atribuições, habilidades
e competências, em seus respectivos campos de atuação.
1.2.6. O arquiteto e urbanista responsável por atividade docente das disciplinas de Arquitetura e Urbanismo
deve, além de deter conhecimento específico sobre o
conteúdo a ser ministrado, ter executado atividades
profissionais referentes às respectivas disciplinas.

39

1.3. Recomendações:
1.3.1. O arquiteto e urbanista deve aprimorar seus conhecimentos nas áreas relevantes para a prática profissional, por meio de capacitação continuada, visando à
elevação dos padrões de excelência da profissão.
1.3.2. 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.
1.3.3. O arquiteto e urbanista deve colaborar para que
seus auxiliares ou empregados envolvidos em atividades de sua responsabilidade profissional adquiram conhecimento e aperfeiçoem capacidades e habilidades
necessárias ao desempenho de suas funções.
1.3.4. 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. 1.3.5. O arquiteto e urbanista deve respeitar
os códigos de ética e disciplina da profissão vigentes
nos países e jurisdições estrangeiras nos quais prestar
seus serviços profissionais.
2. Obrigações para com o Interesse Público
2.1. Princípios:
2.1.1. O arquiteto e urbanista deve defender o interesse
público e respeitar o teor das leis que regem o exercício
profissional, considerando as consequências de suas
atividades segundo os princípios de sustentabilidade
socioambiental e contribuindo para a boa qualidade
das cidades, das edificações e sua inserção harmoniosa
na circunvizinhança, e do ordenamento territorial, em
respeito às paisagens naturais, rurais e urbanas.
2.1.2. 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 conflitos fundiá-
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rios, à moradia, à mobilidade, à paisagem, ao ambiente
sadio, à memória arquitetônica e urbanística e à identidade cultural.
2.2. Regras:
2.2.1. O arquiteto e urbanista deve considerar o impacto social e ambiental de suas atividades profissionais na
execução de obras sob sua responsabilidade.
2.2.2. O arquiteto e urbanista deve respeitar os valores
e a herança natural e cultural da comunidade na qual
esteja prestando seus serviços profissionais.
2.2.3. O arquiteto e urbanista deve, no exercício das
atividades profissionais, zelar pela conservação e preservação do patrimônio público.
2.2.4. 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.
2.2.5. O arquiteto e urbanista deve considerar, na execução de seus serviços profissionais, a harmonia com
os recursos e ambientes naturais.
2.2.6. O arquiteto e urbanista deve prescindir de utilizar
o saber profissional para emitir opiniões que deturpem
conscientemente a verdade, persuadindo leigos, a fim
de obter resultados que convenham a si ou a grupos
para os quais preste serviço ou os quais represente.
2.2.7. 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.
2.2.8. 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 especificado
no art. 14 da Lei n° 12.378, de 2010.
2.3. Recomendações:
2.3.1. O arquiteto e urbanista deve ter consciência do
caráter essencial de sua atividade como intérprete e
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servidor da cultura e da sociedade da qual faz parte.
2.3.2. 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.
2.3.3. 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.
2.3.4. O arquiteto e urbanista deve subordinar suas decisões técnicas e opções estéticas aos valores éticos
inerentes à profissão.
2.3.5. 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 profissional.
2.3.6. O arquiteto e urbanista deve respeitar a legislação
urbanística e ambiental e colaborar para o seu aperfeiçoamento.
3. Obrigações para com o Contratante
3.1. Princípios
3.1.1. O arquiteto e urbanista, nas relações com seus
contratantes, deve exercer suas atividades profissionais
de maneira consciente, competente, imparcial e sem
preconceitos, com habilidade, atenção e diligência,
respeitando as leis, os contratos e as normas técnicas
reconhecidas.
3.1.2. O arquiteto e urbanista deve orientar sua conduta profissional e prestar serviços profissionais 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 discrimi42

nados neste Código.
3.2. Regras:
3.2.1. O arquiteto e urbanista deve assumir serviços
profissionais somente quando estiver de posse das
habilidades e dos conhecimentos artísticos, técnicos e
científicos necessários à satisfação dos compromissos
específicos a firmar com o contratante.
3.2.2. O arquiteto e urbanista deve oferecer propostas
para a prestação de serviços somente após obter informações necessárias e suficientes sobre a natureza e
extensão dos serviços profissionais solicitados por seu
contratante.
3.2.3. O arquiteto e urbanista deve orientar seus contratantes quanto a valorizações enganosas referentes aos
meios ou recursos humanos, materiais e financeiros
destinados à concepção e execução de serviços profissionais.
3.2.4. O arquiteto e urbanista deve discriminar, nas
propostas para contratação de seus serviços profissionais, 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.
3.2.5. O arquiteto e urbanista deve assumir serviços
profissionais somente quando considerar que os recursos materiais e financeiros necessários estão adequadamente definidos e disponíveis para o cumprimento
dos compromissos a firmar com o contratante.
3.2.6. O arquiteto e urbanista deve prestar seus serviços
profissionais considerando os prazos julgados razoáveis e proporcionais à extensão e à complexidade do
objeto ou escopo da atividade.
3.2.7. O arquiteto e urbanista deve prestar seus serviços
profissionais levando em consideração sua capacidade
de atendimento em função da complexidade dos serviços.
3.2.8. O arquiteto e urbanista deve, ao comunicar, pu-

43

blicar, divulgar ou promover seu trabalho, considerar a
veracidade das informações e o respeito à reputação
da Arquitetura e Urbanismo.
3.2.9. 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.
3.2.10. O arquiteto e urbanista deve assumir serviços
profissionais somente quando aqueles que lhe prestarem consultorias estiverem qualificados pela formação,
treinamento ou experiência nas áreas técnicas específicas envolvidas e de sua responsabilidade.
3.2.11. O arquiteto e urbanista deve manter seus contratantes informados sobre o progresso da prestação
dos serviços profissionais executados em seu benefício,
periodicamente ou quando solicitado.
3.2.12. 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 profissionais.
3.2.13. O arquiteto e urbanista deve manter seus contratantes informados sobre quaisquer fatos ou conflitos de interesses que possam alterar, perturbar ou
impedir a prestação de seus serviços profissionais.
3.2.14. O arquiteto e urbanista deve assumir a responsabilidade pela orientação transmitida a seus contratantes.
3.2.15. O arquiteto e urbanista deve manter sigilo sobre
os negócios confidenciais de seus contratantes, relativos à prestação de serviços profissionais contratados,
a menos que tenha consentimento prévio formal do
contratante ou mandado de autoridade judicial.
3.2.16. 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
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VI do art. 18 da Lei n° 12.378, de 2010.
3.2.17. 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.
3.2.18. O arquiteto e urbanista deve recusar-se a receber honorários, pagamentos, ou vantagens de duas
partes de um mesmo contrato vigente.
3.3. Recomendação:
3.3.1. 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
4.1. Princípios:
4.1.1. O arquiteto e urbanista deve considerar a profissão como uma contribuição para o desenvolvimento
da sociedade.
4.1.2. O respeito e defesa da profissão devem ser compreendidos como relevante promoção da justiça social e
importante contribuição para a cultura da humanidade.
4.2. Regras:
4.2.1. 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 profissionais.
4.2.2. O arquiteto e urbanista deve empenhar-se para
que seus associados, representantes e subordinados
conduzam seus serviços profissionais, realizados em
comum, em conformidade com o mesmo padrão ético
e disciplinar da profissão.
4.2.3. O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência
profissional, deve contribuir para a formação acadê-
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mica, tendo em vista a aquisição de competências e
habilidades plenas para o exercício da Arquitetura e
Urbanismo.
4.2.4. O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência
profissional, deve cumprir as ementas e os conteúdos
programáticos das disciplinas de Arquitetura e Urbanismo constantes no projeto pedagógico.
4.2.5. O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência
profissional, deve divulgar os princípios deste Código,
entre os profissionais em formação.
4.2.6. O arquiteto e urbanista deve denunciar fato de
seu conhecimento que transgrida a ética profissional e
as obrigações deste Código.
4.2.7. 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.
4.2.8. O arquiteto e urbanista, quando chamado a cumprir tarefas de fiscalização, 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 profissionais, devendo sempre fundamentar
claramente suas decisões e pareceres em critérios estritamente técnicos e funcionais.
4.2.9. 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.
4.2.10. O arquiteto e urbanista deve condicionar todo
compromisso profissional 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 profissional e o seu contratan-
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te, o qual deve ter também em conta as demais disposições deste Código.
4.3. Recomendações:
4.3.1. 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.
4.3.2. O arquiteto e urbanista deve empenhar-se na
promoção pública da profissão.
4.3.3. O arquiteto e urbanista deve contribuir para o
desenvolvimento do conhecimento, da cultura e do
ensino relativos à profissão.
4.3.4. O arquiteto e urbanista deve colaborar para o
aperfeiçoamento e atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo.
4.3.5. O arquiteto e urbanista deve empenhar-se em
participar e contribuir em fóruns culturais, técnicos, artísticos e científicos referentes à atividade profissional.
4.3.6. 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 profissionais à história da profissão.
4.3.7. O arquiteto e urbanista deve manter-se informado sobre as normas que regulamentam o exercício da
profissão, obrigando-se a seguir os procedimentos nelas contidos.
4.3.8. 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.
4.3.9. 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 edificação.
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5. Obrigações para com os Colegas
5.1. Princípios:
5.1.1. O arquiteto e urbanista deve considerar os colegas como seus pares, detentores dos mesmos direitos
e dignidade profissionais e, portanto, deve tratá-los
com respeito, enquanto pessoas e enquanto produtores de relevante atividade profissional.
5.1.2. O arquiteto e urbanista deve construir sua reputação tão somente com base na qualidade dos serviços
profissionais que prestar.
5.2. Regras:
5.2.1. O arquiteto e urbanista deve repudiar a prática de
plágio e de qualquer apropriação parcial ou integral de
propriedade intelectual de outrem.
5.2.2. 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.
5.2.3. O arquiteto e urbanista deve estipular os honorários ou quaisquer remunerações apenas quando solicitado a oferecer serviços profissionais.
5.2.4. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de propor honorários ou quaisquer remunerações
por serviços profissionais visando obter vantagem sobre propostas conhecidas, já apresentadas por colegas
concorrentes para os mesmos objetivos.
5.2.5. 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.
5.2.6. O arquiteto e urbanista deve abster-se de emitir
referências depreciativas, maliciosas, desrespeitosas, ou
de tentar subtrair o crédito do serviço profissional de
colegas.
5.2.7. O arquiteto e urbanista, ao tomar conhecimento
da existência de colegas que tenham sido convidados
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pelo contratante para apresentar proposta técnica e financeira referente ao mesmo serviço profissional, deve
informá-los imediatamente sobre o fato.
5.2.8. O arquiteto e urbanista, quando convidado a emitir parecer ou reformular os serviços profissionais de colegas, deve informá-los previamente sobre o fato.
5.2.9. 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.
5.2.10. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de associar seu nome a pessoas, firmas, organizações
ou empresas executoras de serviços profissionais sem a
sua real participação nos serviços por elas prestados.
5.2.11. 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.
5.2.12. O arquiteto e urbanista deve reconhecer e registrar, em cada projeto, obra ou serviço deque seja o
autor, as situações de coautoria e outras participações,
relativamente ao conjunto ou à parte do trabalho em
realização ou realizado.
5.2.13. 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 influência para favorecer ou indicar
terceiros a fim de dirimir eventuais impasses nos respectivos processos, tampouco prestar a colegas informações privilegiadas, que detém em razão de seu
cargo.
5.2.14. O arquiteto e urbanista encarregado da direção,
fiscalização ou assistência técnica à execução de obra
projetada por outro colega deve declarar-se impedido
de fazer e de permitir que se façam modificações nas
dimensões, configurações e especificações e outras ca-
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racterísticas, sem a prévia concordância do autor.
5.2.15. 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.
5.2.16. 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 profissional, evitando o uso de artifícios
ou expedientes enganosos que possam prejudicá-los.
5.3. Recomendações:
5.3.1. O arquiteto e urbanista deve defender e divulgar a
legislação referente ao Direito Autoral em suas atividades profissionais e setores de atuação.
5.3.2. O arquiteto e urbanista deve promover e apoiar
a crítica intelectual fundamentada da Arquitetura e Urbanismo, como prática necessária ao desenvolvimento
da profissão.
5.3.3. O arquiteto e urbanista deve proporcionar bom
ambiente de trabalho aos colegas associados ou empregados, e contribuir para o aperfeiçoamento profissional destes.
6. Obrigações para com o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU
6.1. Princípio:
6.1.1. O arquiteto e urbanista deve reconhecer e respeitar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
como órgão de regulação e fiscalização do exercício
da Arquitetura e Urbanismo, e colaborar no aperfeiçoamento do desempenho do Conselho nas atividades
concernentes às suas funções e prerrogativas legais.
6.2. Regras:
6.2.1. O arquiteto e urbanista deve colaborar com o
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CAU em suas atividades de orientação, disciplina e fiscalização do exercício profissional.
6.2.2. O arquiteto e urbanista deve colaborar com o
CAU para o aperfeiçoamento da prática regular da profissão.
6.2.3. O arquiteto e urbanista que se comprometer a assumir cargo de conselheiro do CAU deve conhecer as
suas responsabilidades legais e morais.
6.3. Recomendações:
6.3.1. 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.
6.3.2. 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.
6.3.3. 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 profissionais
as eventuais dificuldades relativas a sua compreensão
e a sua aplicabilidade cotidiana.
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TABELA DE HONORÁRIOS
DE ARQUITETURA E
URBANISMO

10

As tabelas de honorários de serviços de Arquitetura e
Urbanismo foram elaboradas em atendimento ao disposto no art. 28 da Lei Federal 12.378, de 31/12/2010:
(...) ”Artigo 28 - Compete ao CAU/BR: Inciso XIV - aprovar
e divulgar tabelas indicativas de honorários dos arquitetos e urbanistas”.
As tabelas foram provadas pelas Resoluções do CAU/BR
nº 64, de 11/08/2013, e nº 76, de 10/04/2014.
Para fazer download dos modelos de Tabela de
Honorários do CAU/BR, acesse o site do SAERGS:
www.saergs.org.br/apoio-profissional/honorarios.
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Maiquel Borges

PRÊMIO SAERGS
ARQUITETO E URBANISTA
DO ANO

11

O prêmio Arquiteto e Urbanista do Ano é uma promoção oficial do Sindicato dos Arquitetos no Estado do
Rio Grande do Sul e ocorre desde 1996. A finalidade da
premiação é promover o trabalho desempenhado por
arquitetos e urbanistas do RS, promover a profissão de
Arquitetura e Urbanismo, reconhecer a carreira de profissionais do Estado e envolver a categoria na escolha
do profissional mais destacado e mais representativo.
O primeiro Arquiteto do Ano foi o profissional Alberto
Giuseppe Pio Adomilli, escolhido por ter seu trabalho
vencedor do concurso público nacional de arquitetura
“Porto dos Casais”.
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Posteriormente, ano a ano, a premiação foi sendo repetida, tendo sido interrompida de 2007 a 2010. Em 2011,
a premiação foi retomada e passou a se chamar “Arquiteto e Urbanista do Ano”, em função da Lei 12.378/10,
que criou o CAU, e regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo.
Outra mudança veio em 2013, o prêmio passou a ser
conferido por categorias. São elas: Categoria Trajetória
Profissional, Categoria Jovem Profissional e Categoria
Obra, ação ou trabalho destaque.
Em 2014, a premiação passou a ser parte do projeto
“SAERGS para todos os arquitetos e urbanistas – NA ESTRADA”, com o patrocínio do CAU/RS.
Confira a lista dos arquitetos e urbanistas que já receberam o troféu:
1996: Alberto Giusepe Pio Adomilli
1997: Franscico Pedro Bopp Simch
1998: Cesar Dorfman
1999: Cláudio Luiz Gomes de Araújo
2000: Moacyr Moojen Marques
2001: Emil Achutti Bered
2002: Carlos Maximiliano Fayet
2003: Clóvis Ilgenfritz da Silva
2004: Dalton R. Pacheco Bernardes e Julio Collares
2005: Ireneu Breitmann
2006: Edegar Bittencourt da Luz
2011: Ivan Gilberto Borges Mizoguchi
2012: Célia Ferraz de Souza
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2013:
- Categoria Trajetória Profissional:
Vera Fabrício de Carvalho
- Categoria Jovem Profissional:
Camila da Rocha Thiesen
- Categoria Obra, ação ou trabalho destaque:
Alessandra Migliori do Amaral Brit, pelo Projeto de
Extensão Arquitetura e Comunidade, Faculdade de
Arquitetura, FEEVALE
2014:
- Categoria Trajetória Profissional:
Júlio Nicolau Barros de Curtis
- Categoria Jovem Profissional:
Carolina Flach Souza Pinto
- Categoria Obra, ação ou trabalho destaque:
Emilio Merino Dominguez e o deputado estadual,
arquiteto e urbanista Vinicius De Tomasi Ribeiro, pelo
trabalho e ação de discussão de política estadual de
mobilidade urbana, que resultou na elaboração da
PL66/2013
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SAERGS NA
ESTRADA

12
Com o objetivo de promover uma aproximação do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul
(SAERGS) com a comunidade profissional, entidades
e órgãos municipais do interior do Estado, o SAERGS
lançou em 2014 o projeto “SAERGS para todos os arquitetos e urbanistas - Na Estrada”.
Desde sua criação, foram realizados diversos eventos
pelos municípios do RS. O programa tem patrocínio do
CAU/RS e é parte da política de interiorização das ações
do SAERGS.
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Onde já ocorreu:
2014
05 de agosto - Porto Alegre
10 de setembro - Santa Maria
20 de setembro - Bom Princípio
25 de setembro - Pelotas
01 de outubro - Bento Gonçalves
09 de outubro - Guaíba
18 de outubro - Ijui
29 de outubro - Bagé
30 de outubro - Santana do Livramento
18 de novembro - Torres
2015
08 de abril - Novo Hamburgo
16 de abril - Gravataí
Para sediar um evento do NA ESTRADA em sua cidade,
envie sua contribuição para o e-mail
saergs@saergs.org.br ou pelo telefone (51) 3224.6066.

Santana do Livramento
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Santa Maria

Bom Princípio

Pelotas

Bento Gonçalves
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Ijuí

Bagé

Torres

Novo Hamburgo
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REUNIÕES
TEMÁTICAS SAERGS

13

O SAERGS deu início, em 2015, a uma série de encontros com a categoria, chamados de Reuniões Temáticas
SAERGS 2015. Os eventos foram idealizados com o objetivo de fomentar o debate sobre temas de relevância
para a Arquitetura e Urbanismo que são pauta da diretoria, além de ampliar o espaço de participação a profissionais e convidados e, com isso, nortear e objetivar
posições do Sindicato.
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Desde a sua criação, em maio de 2015, foram realizados
três encontros para discutir sobre os temas: “Resolução
CAU/BR N° 51: Atividades privativas de arquitetos e urbanistas – situação atual, “Tabela de Honorários CAU
– Utilização pelos profissionais no mercado e base para
licitações” e “Honorários Profissionais: Tabela de Honorários e Ética”.
Para sugerir temas para a Reunião Temática SAERGS
nos contate pelo e-mail saergs@saergs.org.br ou pelo
telefone (51) 3224.6066.
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PUBLICAÇÕES
SAERGS

14
IMPRESSOS

MANUAL DE DEFESA PESSOAL DO JOVEM
ARQUITETO E URBANISTA
Segundo censo realizado pelo Conselho de Arquitetura
e Urbanismo em 2012, a má remuneração está entre os
principais obstáculos para o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo. Esse dado reflete uma realidade,
identificada pelo Sindicato dos Arquitetos no RS (SAERGS), de precarização do trabalho e a utilização de meios
ilegais para contratação de arquitetos e urbanistas por
empresas do ramo. O levantamento indica, ainda, que
a maioria dos arquitetos e urbanistas brasileiros são trabalhadores assalariados. Atento à essa
realidade, o Sindicato dos Arquitetos
no RS lançou uma campanha de esclarecimento aos profissionais do RS
– principalmente aos jovens arquitetos
e urbanistas. A campanha chamada
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“Manual de Defesa Pessoal do Jovem Arquiteto e Urbanista” foi feita em parceria com o Diretório Acadêmico da
Faculdade de Arquitetura da UFRGS (DAFA). Em 2015, o
modelo foi adotado pela Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), que patrocinou a editoração
juntamente com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS (CAU/RS), para distribuição para todo o País.
FOLDER – ARQUITETOS E URBANISTAS E OS
MUNICÍPIOS
O SAERGS elaborou uma campanha de valorização dos
arquitetos e urbanistas junto às prefeituras do Estado.
O Folder “Os arquitetos e urbanistas e
os Municípios” destaca aos gestores
municipais a importância da atuação
destes profissionais. O modelo foi adotado pela Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), que patrocinou a editoração juntamente com o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do RS (CAU/RS), para distribuição para
todo o País.
CARTILHA – CONTRATE UM ARQUITETO E
URBANISTA
Contribua para a valorização da profissão perante a sociedade: conscientize o contratante de seus serviços sobre
as atribuições do arquiteto e urbanista. Consulte a cartilha
Contrate um Arquiteto e Urbanista, iniciativa do SAERGS
que aborda a importância da contratação do profissional
com formação em Arquitetura e Urbanismo. Em 2015, o
modelo foi adotado pela Federação
Nacional dos Arquitetos e Urbanistas
(FNA), que patrocinou a editoração juntamente com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS (CAU/RS), para
distribuição para todo o País.
ADESIVOS
Dentro da campanha de valorização dos arquitetos e
urbanistas, o SAERGS criou também adesivos que ressaltam a importância da atuação dos profissionais.
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Faça download dos materiais e contribua para a valorização da profissão: www.saergs.org.br/publicacoes.

LIVROS
SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL – MEMÓRIAS DE QUATRO
DÉCADAS (1973-2013)
O propósito deste livro
foi de marcar a comemoração do aniversário de
40 anos da assinatura da
Carta Sindical do Sindicato dos Arquitetos no
Estado do Rio Grande do
Sul – SAERGS. Foi uma
Org.: Bruno Cesar Euphrásio de Mello
data ímpar para remePublicação: Livraria do Arquiteto
444 páginas – português
morarmos a trajetória da
entidade e, por extensão, de personagens importantes
da política de classe do Estado e do Brasil.
Bruno Cesar Euphrásio de Mello nasceu em Niteroi (RJ).
Iniciou o curso de Arquitetura e Urbanismo na UFF e
transferiu-se para a Faculdade de Arquitetura da UFRGS em 2003, onde se formou em 2007. Sua dissertação de mestrado em Planejamento Urbano e Regional
pelo Propur-UFRGS deu origem ao livro “Porto Alegre,
1820 a 1890: aspectos urbanísticos através do olhar dos
viajantes estrangeiros”. Foi primeiro diretor secretário
na gestão 2011-2013 do SAERGS. E na atual gestão é
conselheiro fiscal.
O livro sobre os 40 anos do SAERGS está disponível para
download em nosso portal: www.saergs.org.br.

HAVANA 63
Resultado de quatro anos de pesquisas e reencontros,
o livro “Havana 63” conta a história vivenciada pelo autor, o arquiteto e urbanista gaúcho Cesar Dorfman, e
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por 400 estudantes de arquitetura sul-americanos que
participaram do Encontro Internacional de Professores
e Estudantes e do Congresso Mundial UIA de 1963 –,
ambos realizados na cidade cubana. A obra remonta a
trajetória da viagem que aconteceu em meio a uma intensa disputa política no Brasil e quatro anos depois da
revolução socialista de Cuba. Ao longo das 328 páginas,
Dorfman também revela as consequências que a instalação das ditaduras militares nos países sul-americanos
provocou na vida daqueles que participaram dos eventos internacionais.
Cesar Dorfman é arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), em 1964, onde lecionou
por mais de 30 anos. Nestes quase
cinquenta anos de profissão, acumulou inúmeros projetos construídos e publicados. A obra foi
Autor: Cesar Dorfman
patrocinada pelo Sindicato dos Publicação: Editora Movimento
328 páginas – português
Arquitetos no Estado do RS.
ARQUITETURA E ENGENHARIA COM DIREITOS
AUTORAIS
Os direitos dos autores nos projetos de Arquitetura e
Urbanismo e a existência de plágio nesses projetos
são alguns dos assuntos esclarecidos na publicação
Arquitetura e Engenharia com Direitos Autorais, do
advogado e engenheiro Leandro Vanderlei Nascimento
Flôres. O autor dá palestras em
todo o Brasil sobre o assunto e
é um dos maiores especialistas
nessa área.
Leandro Vanderlei Nascimento
Flôres é advogado formado pela
UniRitter e engenheiro civil pela
UFSM. A obra foi patrocinada
pelo Sindicato dos Arquitetos
no Estado do RS.
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Autor: Leandro Vanderlei
Nascimento Flôres
Publicação: Editora Pillares
496 páginas – português

RELACIONAMENTO
SAERGS

15

O SAERGS tem uma grande preocupação com a comunicação, interação e relacionamento com os arquitetos
e urbanistas, assim como com a abordagem e discussão com profundidade de diversas temáticas da Arquitetura e Urbanismo.

NEWSLETTER
O sistema de correio eletrônico permite ao Sindicato se
comunicar diretamente com arquitetos e urbanistas de
forma segmentada (por região do Estado) ou geral. É
utilizado para manter os profissionais informados sobre
as ações do SAERGS e demais assuntos de interesse da
categoria.
Para se cadastrar e receber o informativo do SAERGS
acesse: www.saergs.org.br.
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SITE
O Sindicato tem investido na comunicação e serviços
para arquitetos e urbanistas via internet, uma ferramenta ágil, dinâmica e eficiente. Neste sentido, mantém o
site sempre atualizado com informações de ações e das
lutas do Sindicato, dos serviços e de promoções. Além
de agenda de cursos, workshops, eventos
e vagas de empregos
e editais de concursos
públicos. Também é
possível fazer denúncias sobre de irregularidades contratuais, de
violações trabalhistas
ou de problemas de
editais de concursos.
Acesse o portal do SAERGS: www.saergs.org.br.

REDE SOCIAL
Na Fanpage do SAERGS no FACEBOOK, a entidade propõe maior interação
com os arquitetos e urbanistas e comunidade. O espaço é usado
também para dar visibilidade às campanhas
e lutas da categoria e
notícias de interesse do
setor.
Curta a página do SAERGS no FACEBOOK:
www.facebook.com/sindicatoarquitetosrs.
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QUEM FAZ
O SAERGS
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DIRETORIA – GESTÃO 2014/2016
Diretora Presidente: arq. e urb. Andréa dos Santos
Diretora Secretária: arq. e urb. Maríndia Izabel Girardello
Diretora Financeira: arq. e urb. Maria Teresa Peres de
Souza
Diretor de Relações Sindicais e Institucionais: arq.
e urb. Cicero Alvarez
Diretora de Comunicação: arq. e urb. Gislaine Saibro
Diretor de Formação Técnica, Estudos e Pesquisas: arq. e urb. Marcelo Petrucci Maia
Diretor de Assuntos Trabalhistas: arq. e urb. João
Marcelo Carpena Osório
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Vice-Diretor Presidente: arq. e urb. André Huyer
Vice-Diretor Secretário: arq. e urb. Hermes de Assis
Puricelli
Vice-Diretora Financeira: arq. e urb. Juliana Betemps
Vaz da Silva
Vice-Diretora de Relações Sindicais e Institucionais: arq. e urb. Marcelle Engler Bridi
Vice-Diretor de Comunicação: arq. e urb. Guilherme
Osterkamp
Vice-Diretor de Formação Técnica, Estudos e Pesquisas: arq. e urb. Rinaldo Ferreira Barbosa
Vice-Diretora de Assuntos Trabalhistas: arq. e urb.
Rosane Gomes de Moraes

CONSELHO FISCAL – 2014/2016
Arq. e urb. Bruno César Euphrásio de Mello
Arq. e urb. Nestor Torelly Martins
Arq. e urb. Lúcia Maria Banhos Fasoli
Conselheiros suplentes – arq. e urb. Maria Anunciada
Marques Sessegolo, arq. e urb. Jacques Gerchman e
arq. e urb. Fernando Roberto Schwartzer

DELEGADOS REGIONAIS
Região da Campanha (Bagé) | arq. e urb. Núbia Margot
Menezes Jardim
Região Sul (Pelotas) | arq. e urb. Samanta Sopeña da
Cunha
Região do Vale do Caí (Bom Princípio) | arq. e urb. Cristiane Rauber
Região do Alto Uruguai (Erechim) | arq. e urb. Alvino
Jara
Região Metropolitana (Gravataí) | arq. e urb. Rui Mineiro
Região da Fronteira Oeste (Santana do Livramento) |
arq. e urb. Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
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CONTATOS
ASSESSORIA DE NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
Telefone: 51 8184.0339
e-mail: acordocoletivo@saergs.org.br
SECRETARIA
Telefones: 51 3224.6066 - 51 8184.0210
e-mail: saergs@saergs.org.br
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Telefone: 51 8184.0032
e-mail: imprensa@saergs.org.br
Endereço: Rua José do Patrocínio, 1197
Cidade Baixa - Porto Alegre / RS
CEP: 90050-004
Site: www.saergs.org.br
Conheça o estatuto que regulamenta o funcionamento
do SAERGS. Nele estão inscritos as prerrogativas e os deveres do sindicato, a composição da administração e a
competência da diretoria e conselho fiscal e as regras de
funcionamento do sindicato. Acesse www.saergs.org.br.
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Impresso em dezembro de 2015,
na Gráfica Pallotti, RS.
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