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As informações estão disponíveis no portal 

www.caubr.gov.br/moradiadigna, 

onde também é possível acessar o 

formulário de inscrição dos projetos entre 

28 de junho e 1º de agosto de 2022, 

prazo estabelecido pelo edital. 

  Poderão participar da concorrência 

OrganizaçõesOrganizações Sociais que preencham os 

requisitos previstos no Artigo 2º da Lei nº 

13.019/2014 para firmar parceria com o 

CAU Brasil por meio de Termos de 

Fomento. Os projetos poderão pleitear até 

dez das sessenta cotas de R$ 25.000 

disponíveisdisponíveis e, caso selecionados, deverão 

executar as ações entre outubro de 

2022 e novembro de 2023.

  O Edital de ATHIS 2022 é mais uma 

ação do Programa Mais Arquitetos, 

campanha nacional por moradia digna com 

valorização da arquitetura e urbanismo, 

rrealizada pelo CAU Brasil. O orçamento é 

proveniente de recursos próprios, o que 

ocorre desde 2016, quando o CAU 

deliberou pela destinação de 2% do 

orçamento anual para apoiar ações 

voltadas à assistência técnica pública e 

gratuita para as famílias de baixa renda. 

Edital de ATHIS 2022 financiará ações em 
áreas atingidas por desastres ambientais

  O CAU Brasil lançou o Edital 05/2022 

que vai apoiar projetos de Assistência 

Técnica para Habitação de Interesse Social 

(ATHIS). A chamada pública permitirá o 

investimento de R$ 1,5 milhão na 

pprevenção e mitigação de riscos climáticos 

e recuperação de áreas degradadas por 

desastres ambientais ocorridos nos 

últimos cinco anos, entre 2018 e 2022.

DESTAQUE DA SEMANA

ROTINA DO CAU/RN

CAU Brasil e CEAU lançam Pesquisa Nacional 

sobre tabela de honorários 

  O CAU Brasil e o Colegiado das 
Entidades Nacionais de Arquitetos e 
UrbanistasUrbanistas (CEAU) querem modernizar o 
sistema e saber como você calcula os 
preços dos serviços. A Primeira Pesquisa 
Nacional sobre Tabela de Honorários de 
Serviços de Arquitetura e Urbanismo mira 
arquitetos e urbanistas, poder público, 
empresas e a sociedade em geral. 
ObjetivoObjetivo é elaborar um parâmetro nacional, 
orientando as contratações recomendadas 
pelo Código de Ética e Disciplina, 
atendendo às necessidades do mercado 
privado e do poder público, garantindo 
a prestação de um trabalho técnico 
de qualidade e uma adequada 
rremuneração aos profissionais.

  Sua participação é muito importante! 
A pesquisa busca entender a necessidade 
de esclarecimentos sobre os honorários 
das atividades pertencentes às atribuições 
dos arquitetos e urbanistas, de forma 
a propor uma metodologia adequada 
parapara a formação de preços. Modernização 
da Tabela de Honorários de Arquitetura 
e Urbanismo visa atender normas 
municipais, estaduais e federais – 
com parâmetros nacionais, regionais 
e definições de valores, etapas 
e escopo dos serviços.
    Esta ampla consulta nacional agora 
chega aos arquitetos e urbanistas e 
contratantes públicos e privados depois 
de ter passado pelos conselheiros do 
CAU Brasil e dos CAU/UF, além dos 
representantes das entidades nacionais de 
arquitetos e urbanistas: IAB (Instituto de 
AArquitetos do Brasil), FNA (Federação 
Nacional dos Arquitetos e Urbanistas), 
ABEA (Associação Brasileira de Ensino de 
Arquitetura e Urbanismo), AsBEA 
(Associação Brasileira dos Escritórios de 
Arquitetura), ABAP (Associação Brasileira 
de Arquitetos Paisagistas) e FeNEA 
(Federação(Federação Nacional dos Estudantes 
de Arquitetura e Urbanismo).
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NOTÍCIA NACIONAL

AGENDA DA SEMANA

- Reunião COAPF05/07

- Biometria (por agendamento)05 e 
06/07

- Fiscalização – Goianinha06/07
- Fiscalização - Pipa07/07
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