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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Estado de São Paulo

Informativo da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira

A AEA tem orgulho de contar com os 31 

Anos de Parceria com o CREA-SP 

(Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia do Estado de São Paulo), 

levando conhecimento sobre 

legislação aos profissionais e 

a sociedade através de palestras, 

eventos técnicos e informativos. 

Neste Informativo, reveja os 

principais temas abordados, 

fotos dos eventos e personalidades 

que marcaram os 31 anos de sucesso da 

associação.



Informativo da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira

Caros Associados e Parceiros da Associação dos Engenhei-
ros e Arquitetos do Vale do Ribeira

Estamos encerrando o ano de 2014, espero que para todos 

com a satisfação do trabalho realizado. 

Nesse momento de esperança, reunimos forças para que 

este se finde ainda mais vitorioso.

Desejamos para o ano de 2015, que todos estejam motivados 

e inspirados para criarem novos projetos de vida. 

A associação procura sempre trazer o melhor para vocês que 

são nossos companheiros durante todo o ano, por isso a pre-

sença e participação de todos vocês são fundamentais para 

nós.

Agradeço a todos os nossos companheiros que valorizam e 

engrandecem nosso trabalho, o qual fazemos com muito cari-

nho e dedicação durante todo o ano, em especial a você asso-

ciado da AEA VR.

Eduardo Jun Fuzitani

Presidente da AEA VR









Eng.º Civil Sergio Ricardo Muniz



















01. Estudo Preliminar -                                                          

R$    15,00 / m2 

02. Projeto de Edificação - 

(aprovação pref.) 

R$ 25,00 / m2 residencial          

R$ 20,00 / m2 comercial                   

Galpão pré-moldado aberto - 

R$ 10,00 / m2 até 600 m2

Valor mínimo: R$ 1.500,00 até 60 m2                           

03. Projeto Estrutural - 

R$ 15,00 / m2 

04. Projeto Hidráulico - 

R$ 7,50 / m2 

05. Projeto de Regularização - 

R$ 25,00 / m2

Valor mínimo: R$ 1.500,00 até 60m2                   

06. Projeto de Desmembramento de Lote Urbano - 

R$ 750,00 por unidade de lote criado

07. Projeto de Bombeiro - R$ 1.500 até 750m2 

Acima de 750 m2 - R$ 7,00 / m2  

08. Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro - 

1,5% do valor da obra e 0,5% do valor da obra 

respectiva para C.E.F.  R$ 750,00

09. Direção Técnica - Salário Mínimo

(até 100 m²) - R$ 1.500,00

10. Hora Técnica - R$ 250,00 

11. Laudo Técnico - 

Salário Mínimo (até 100 m²) - R$ 1.500,00

12. Deslocamentos - 

Acima de 30Km R$ 1,20 / Km rodado mais 

despesas com pedágio

13. Projeto Urbanístico - 

10,00 m2 / 1,70Km rodado mais despesas c/ pedágio

Layout do empreendimentos/ definir projeto 

específico

 

Tabela de Honorários Mínimos - 

para área de Engenharia e Arquitetura

Ano 2014

VOCÊ PROFISSIONAL REGISTRADO,

COMO ANDA SUA RELAÇÃO 

COM A ENTIDADE?




