
CALCULADORA 
TABELA DE HONORÁRIOS 

 
 



OBJETIVOS DAS TABELAS DE HONORÁRIOS 
 
 
• Balizar as condições justas de contratação; 
 
• Estabelecer critérios para o cálculo dos valores de remuneração; 

 
• Fixar e detalhar os serviços cobertos e descobertos (escopo do serviço); 

 
• Definir e caracterizar os principais componentes da remuneração; 

 
• Auxiliar na formalização de propostas e contratos; 

 
• Orientar aos contratantes de serviços quanto aos justos valores a serem cobrados, evitando, ao mesmo tempo, 

práticas abusivas ou aviltantes de preços. 
 



ASPECTOS SUBJETIVOS 
 
 
• Livre concorrência de preços; 

 
• Experiência e conceito profissional; 

 
• Direitos autorais (Resolução CAU/BR- 67/2013); 

 
• Responsabilidades Civis (CDC, Normas da ABNT, etc); 
 



BASE LEGAL 
 
 
• Lei Federal 12.378/2010: “Artigo 28. Compete ao CAU/BR: Inciso XIV: ...aprovar e divulgar tabelas indicativas de 

honorários dos arquitetos e urbanistas”; 
 
• Resolução CAU/BR- 52/2013: Código de Ética e Disciplina: “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.” 

 
• Resolução CAU/BR 64/2013: aprova as Tabelas de Honorários: 
     -Módulo I- Remuneração do Projeto Arquitetônico de Edificações (01); 

 
• Resolução CAU/BR 76/2014: aprova as Tabelas de Honorários: 
     -Módulo II- Remuneração de Projetos Diversos (101); 
     -Módulo III- Execução de Obras e Outras Atividades (109); 
 



BASE LEGAL 
 
Salário Mínimo Profissional (SMP) de arquitetos e urbanistas: 
 
Lei nº 5.194/1966, Lei nº 4.950-A/ 1966 e ratificado pela Res. CAU/BR- 38/2012: 
 
6,0 SM por 6h/dia= 6,0 x R$ 937,00=  R$ 5.622,00 ou; 
8,5 SM por 8h/dia= 8,5 x R$ 937,00=  R$ 7.964,50  
 
Quantidade de horas produtivas no mês= 148,74h/mês; 
 
Preço de Custo (PC) da hora técnica (pelo SMP, sem encargos e BDI):  
(R$ 7.964,50/mês)/(148,74h/mês)= R$ 53,55/h     



COMO UTILIZAR A CALCULADORA? 

Acessar a página do CAU/RJ 
http://www.caurj.gov.br/ 

 
 
 

Descer barra de rolagem até encontrar 
o campo “Tabelas de Honorários de 

Arquitetura e Urbanismo” 

http://www.caurj.gov.br/
http://www.caurj.gov.br/


 acesso à calculadora 



 página principal do profissional 



 tabelas 



 legislação 



 feedback 



 contratantes 



 iniciar elaboração de orçamento 
       cadastrando o contratante 



 preencher dados do contratante 



 cadastrar lista de 
empreendimentos 



 preencher dados da lista de 
empreendimentos 



 Data de referência (CUB) 



 cadastrar projetos/serviços 



 selecionar atividade 



 selecionar atividade 



 selecionar categoria da edificação 



 selecionar categoria da edificação 



 informar área construída estimada 



 informar área construída 
estimada 



 informar área construída 
estimada 



 informar quantidades de 
edificações (blocos) do mesmo 
tipo  



 informar área descoberta 



 informar área descoberta 



 preço de venda 



 parcelamento de honorários por 
etapas 



 parcelamento de honorários por 
etapas 



 ajustar preço de venda em 
função do índice de 
complexidade 



 ajustar preço de venda em 
função do índice de 
complexidade 



 ajustar preço de venda em 
função do índice de 
complexidade 



 Decompor preço de venda 



 Decompor preço de venda 



 como voltar para os dados do 
empreendimento   



 dados do empreendimento   



 parâmetros do projeto 



 parâmetros do projeto 



 parâmetros do projeto 



 parâmetros do projeto 



 parâmetros gerais 



 parâmetros gerais 

Os parâmetros gerais são um molde 
para o parâmetro específico. Porém 
o parâmetro específico de um 
projeto se sobrepõe ao parâmetro 
geral para o projeto em questão 



 gerar relatórios 



 gerar relatórios 



DÚVIDAS? 

? 
? ? 

? 
? 



OBRIGADA! 

caurj.gov.br 

facebook.com/caurjoficial 

youtube.com/caurjoficial 

 


