Associação Araraquarense de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia
Rua João Gurgel, 1881 – Centro - CEP 14.801-405 – Araraquara (SP)

Tabela de honorários míni mos
A GR ON OM I A
1) LEVANTAMENTO TOPOGRÁ FICO: ...................... ver tabela agr imensur a .
2) NIVELAMENTO DE PER FIL RURAL: ................ ver tabela de a gr imensur a .
3) LOCAÇÃO DE CURVAS DE NIVEL: ................... ver tabela de agr imensur a.
4) USO ATUAL DOS SOLOS (A té 30 há):............................. 0,15 CUPE/ ha
5) LEVANTAMENTO DETALHADO DE SOLOS (A té 30 hs ): ...... 0,025 CUPE/ ha
6) LEVANTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS (A té 30 ha):... 0,024 CUPE/ha
7) CA PACID ADE DE USO DOS SOLOS (A té 30 ha): ............... 0,051 CUPE/ ha
8) PLANEJA MENTO AGR ÍCOLA:






At é 10 ha…………… ................................. ......... …............ 0,206 CUPE/ ha
D e 10 até 20 ha… ........................................ …..…….. ........ 0,154 CUPE/ ha
D e 20 até 40 ha… ........................................ ........ ……....... 0,103 CUPE/ ha
D e 40 até 100 ha ....................... ....................... ....... ..…..... 0,051 CUPE/ ha
Acima de 100 há.................. ........................ ......... ............ 2 % do investiment o

9) LEVANTAMENTO DE RECURSOS CLIMÁTICOS .....................0,107 CUPE
10) PROJETO DE REFLORESTAMENTO:
 At é 30 ha ............................................................... .... 0,024 CUPE/ ha
 D e 30 até 50 ha . ..... ............................................. ....... 0,020 C UPE/ ha
 D e 50 até 100 ha ............................................... ........... 0,015 CUPE/ ha
 D e 100 até 300 ha .................................................. ...... 0,011 CUPE/ ha
 Acima de 300 ha ............................................... ....... ......0,005 CUPE/ ha

11)






PROJETO DE AVALIAÇÃO DE FLORESTA:
At é 30 ha ...................................................... .............. 0,031 CUPE/ ha
D e 30 até 70 ha ................ ...................................... ..... 0,025 CUPE/ ha
D e 70 até 150 ha .............. .................................. .......... 0,022 CUPE/ ha
D e 150 até 400 ha ............. ................................ ........... 0,012 CUPE/ ha
Acima de 400 ha.................... ................................... ......0,008 CUPE/ ha

12) LEVANTAMENTO POR FOTOINTERPRETAÇÃO:
 At é 10 0 ha . ........ ................................................ .......... 0,021 CUPE/ ha
 Acima de 100 ha . ..................................... ...................... 0,015 CUPE/ ha
13) PROJETO DE IRRIGAÇÃO:
 At é 50 ha ... .................................................... ............... 0,031 CUPE/ ha
 Acima de 50 ha ....... ...................................... ................. 0,025 CUPE/ ha
14) PROJETO DE DRENAGEM:
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At é 50 ha ........................................... ................... ......... 0,024 CUPE/ ha
Acima de 50 a 100 ha ..... .................................. ............ .. .. 0,018 CUPE/ ha
Locação e nivela ment o geo métr ico dos “gr eides”......... ......... 0,286 CUPE/ K m

15) PROJETO DE PAISAGISMO ......... ... .................... .......... 0,516 CUPE/ ha
16) PROJETO DE ZOOTEC NIA ............................... 2% do valor invest iment o
17) PROJETO DE CRÉDITO RURAL ........................ 2% do va lor investiment o
18) PROJETO AGROINDUSTRIA ............... ........ ..... 2% do valor invest iment o
19) PROJETO DE CONSTRUÇ ÃO RURAL – ver tabela de E dif icações.
20) ASSISTENCIA, CONSULTA TECNICA E FISCALIZAÇ ÃO ..0,100 CUPE/ hor a
21) AVALIAÇÕES E PERICIAS – ver tab ela de esp ecíf ica.
22) RECEITUÁRIO AGRONOMICO:



Pr escr içã o de R eceitas – 0,083 CUPE (acr escer qu ilometr agem na r elação de 70 % o pr eço da
gas olina)
Contr ole de Est oqu e – 1,062 CUPE/ mês, com pr es cr ição de r eceitas aplica r o salár io
mínimo pr of iss iona l.

OBSERVAÇÃO: As desp esas com mã o- de- obr a, estadias etc, b em como mat er iais extr as utiliza dos
nos s er viços pr of iss ionais s er ão inclu ídos de acor do com os ent endiment os entr e as par tes.
PROCEDI MENTOS:




Os pr ocess os dever ã o s er entr egu es e r et ir ados da ent ida de do CRE A/SP, pelo pr of iss ional ou
r epr es enta nt e cr edencia do.
Anexar nos pr ocess os ( ART ´s ) docu ment os, consu lta/ contr ato, conf or me modelo f or necido afim
de r es guar dar os int er ess es das par tes envolvidas.
As ART ´s em br anco s oment e s er ã o lib er adas após contr a entr ega das 5ª ( qu intas) vias
utiliza das ant er ior ment e.

ATUALIZAÇ ÃO:
Ajustar os va lor es da Tabela de honor ár ios p elo C UPE MÉDI O (Custos Unitár ios Pini de Edificações),
bimestr alment e, qu e s er á f or necido p ela AAE AA.

A presente tabela foi aprovada em assembléia geral extraordinária realizada na data de 14/04/1992, com
aplicação a partir de 01/05/1992.
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