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Observar lugares

Admirar pessoas 

Imaginar espaços

Conhecer culturas 

Compreender sociedades 

Enaltecer naturezas

Apreciar detalhes

Desfrutar usos 

Conceber arquitetura

(FELIPE MILWARD)



“A emoção artística consiste na identificação do espectador com as formas, e por isso no fato

de a arquitetura transcrever os estados de espírito nas formas da construção, humanizando-as e

animando-as. Olhando as formas arquitetônicas, nós vibramos em simpatia simbólica com elas,

porque suscitam reações em nosso corpo e em nosso espírito.” (ZEVI, 1996, p. 161)

 

(TEORIA DE EINFÜNLUNG)
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Me chamo Felipe Milward, capixaba, apaixonado

por arquitetura, terminais de transportes, edifícios

sustentáveis, aviação, artes, cultura, fotografia e

música. Sou bacharel em Arquitetura e Urbanismo

pela Universidade Vila Velha (Vila Velha - ES) e

atualmente sou pós-graduando latu sensu (MBA)

em Infraestrutura de Transportes e Rodovias, pelo

IPOG. 

Através de minha construção como indivíduo,

sempre acreditei que as partes de um todo devem

estar coesas e não devem caminhar sozinhas. Assim

sendo, para uma cidade funcionar adequadamente,

tenho que ter o conhecimento social, cultural,

ambiental, geográfico e econômico para elaborar e

executar projetos e serviços de arquitetura e em

suas áreas correlatadas de forma congruente e

assertiva para atingir de fato o propósito.

Quanto a ser arquiteto e urbanista, sinto-me

responsável em fortalecer meu papel como

promulgador de ordem através do planejamento e

gestão arquitetônica e urbana e a (re)qualificação

do espaço físico edificado e natural, visando

garantir o desenvolvimento sustentável das cidades

e a valorização da sociedade como entidade diversa

e democrática.

FELIPE MILWARD CAVACA

ARQUITETO E URBANISTA E RESPONSÁVEL TÉCNICO

Diretor Executivo da Milward Arquitetura

CAU A99164-3

FELIPE MILWARD
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Os espaços naturais ou

edificados estão imersos

em histórias e emoções. 

Já imaginou quantas

pessoas caminharam,

quantos fatos ocorreram

no lugar que você está

agora?

(FELIPE MILWARD)
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Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo,

pela Universidade Vila Velha (2008 – 2013)

MBA em Infraestrutura de Transportes e

Rodovias, pelo IPOG (2020 – 2021)

Comunicação e Redes Sociais, pelo IPOG

(2020)

Empreendedorismo, pelo IPOG (2020)

Execução e Gestão por Prioridades, pelo

IPOG (2020) 

Finanças Pessoais e Comportamentais, pelo

IPOG (2020)

Liderança e Ferramentas de Coaching, pelo

IPOG (2020)

Metodologia Didático-Pedagógica na

Formação de Docentes, pelo IPOG (2020)

Noções de Direito Empresarial, pelo IPOG

(2020)

Produção de Trabalhos Acadêmicos, pelo

IPOG (2020)

 

X Jornada Científica da Universidade Vila

Velha, com o tema “Relação Cidade x Água:

Intervenção no Canal de Camburi” (2012).

 Terapeuta Ayurvédico (2015)

Terapeuta Reikiano (2014)

Terapeuta em Apometria Quântica (2014)

GRADUAÇÃO

ESPECIALIZAÇÃO (PÓS GRADUAÇÃO LATO

SENSO)

 

CURSOS EaD DE CURTA DURAÇÃO

EXTENSÕES ACADÊMICAS

FORMAÇÃO EXTRA CURRICULAR
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Como indivíduo, defendo uma arquitetura

humanizada, acessível e verdadeira, acredito

nas relações interpessoais, escuto atentamente

aos anseios dos usuários, me comunico de

forma simples e clara, valorizo cada detalhe da

volumetria e do entorno do objeto, analiso e

avalio atentamente os aspectos

socioeconômicos, culturais, ambientais e

geográficos, fomento o intercâmbio de

conhecimentos e vivências, pois acredito que

dessa forma, catalisaremos as transformações

na sociedade e produziremos arquitetura de

forma democrática, com a personalidade do

indivíduo e da cidade.

Ao longo de formado, no mercado de trabalho,

adquiri experiência profissional como

autônomo, freelancer e parceiro em elaboração

e execução de projetos de residência

unifamiliares, reformas de lojas comerciais

isoladas e em shopping, regularização de

edificações (indústria, supermercado, peixaria,

casa, estaleiro etc) junto às prefeituras

municipais, implantação de usinas,

desmembramento e remembramento de lote,

vistorias para formulação de laudos técnicos de

habitabilidade, sustentabilidade e segurança,

adaptação de ambientes, acessos, calçadas e

rampas para portadores de necessidades

especiais (PNE) segundo a NBR 9050,

licenciamento ambiental simplificado de

peixaria e depósito de material de construção e

concepção de projetos de tratamento acústico

em casas de festas, boates, bares, oficinais de

automóveis, fábricas, escolas, restaurantes e

igrejas.

PERFIL PESSOAL

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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Elaboração e execução de projetos autorais

de reforma e construção

Regularização Arquitetônica

Levantamento Arquitetônico

Adaptação de espaços internos e externos

para PNE

Vistoria e Laudo Técnico de Habitabilidade,

Sustentabilidade e Segurança

Arquitetura de Edificações

Arquitetura de Interiores

Arquitetura Paisagística

Conforto Ambiental (iluminação natural e

artificial, insolação, ventilação natural e

ergonomia)

Desenho Urbano

Residencial

Comercial

Industrial

Desporto e Lazer

ÁREAS DE ATUAÇÃO

A área de atuação da MILWARD ARQUITETURA

concentra-se em:

 

 

Distribuído nos campos da Arquitetura de:

 

 

Tendo seu uso do solo classificado por:
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Concebemos a Arquitetura de forma

humanizada, projetada a partir do indivíduo

(sua subjetividade e cognição), respeitando a

legislação e ética, aliada aos conhecimentos

científicos da neuroarquitetura e da Tríade

Vitruviana, visando construir espaços

sustentáveis, habitáveis e seguros e fomentar à

conexão do usuário à natureza, à arte e à

plasticidade, proporcionando assim a criação

de sensações e emoções vitais. 

Todo serviço é realizado seguindo os preceitos

éticos e profissionais da MILWARD

ARQUITETURA, juntamente ao cumprimento e o

respeito à Constituição Federal de 1988 e às

normas e legislações federais, estaduais e

municipais que regem tópicos, entre outros, da

construção civil (Código de Obras Municipal),

do urbanismo (Plano Diretor Municipal – PDM)

e do meio ambiente. Defendo o princípio da

Função Social da Propriedade (urbana e rural) e

da Cidade, assim como a mobilidade urbana, os

acessos à infraestrutura urbana e ao

desenvolvimento democrático e sustentável.

Sendo assim, construí a MILWARD

ARQUITETURA conecta e fortalece as relações

entre a arquitetura, o meio e os indivíduos, de

forma a catalisar as transformações na

sociedade através da construção de espaços

edificados e de emoções que inspiram viver

intensamente.

Trabalho com parcerias técnicas

multidisciplinares que atuam no ramo da

construção civil e ambiental para garantir que

todos os itens norteadores de serviços e

projetos estejam funcionais e coesos.

PERFIL PROFISSIONAL

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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POR QUE ESCOLHER A MILWARD ARQUITETURA?

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA

NEUROARQUITETURA

 

Concepção projetual

norteada pela análise e

fomento da gama

sensorial dos

indivíduos nos

espaços, através dos

princípios da

neuroarquitetura.

ARQUITETURA

HUMANIZADA

 

Arquitetura produzida

de forma humanizada,

empática e respeitosa,

projetada a partir do

indivíduo e suas

vivências.

BIOFILIA

 

Construção de espaços

biofílicos, integrando

aquilo que é natural ao

convívio humano.

TRÍADE VITRUVIANA

 

Projetos elaborados

atendendo ao princípio

triangular vitruviano

da função, técnica e

estética, de forma

equilibrada.

PROJETOS

EXCLUSIVOS

 

Projetos concebidos

com exclusividade,

atendendo às

necessidades e

exigências dos

usuários.

CONFORTO

AMBIENTAL

 

Análise de forma

científica para o

emprego adequado do

conforto ambiental em

iluminação, insolação,

ventilação, acústica e

ergonomia, conforme

o contexto geográfico.

PROJETOS VIÁVEIS

 

Definição final

projetual que seja

técnica, financeira,

ambiental, social,

estética e eticamente

viável.

PROJETOS

INTEGRADOS E

COMPATIBILIZADOS

 

Projetos e serviços

elaborados de forma

integrada e

compatibilizada,

asseverando soluções

coerentes e coesas.
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POR QUE ESCOLHER A MILWARD ARQUITETURA?

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA

ELO

 

Elo entre arte, cultura

e ciências, visando

fomentar o

intercâmbio de

experiências coletivas.

EQUIPE

MULTIDISCIPLINAR

QUALIFICADA

 

Parceria com equipe

técnica multidisciplinar

qualificada e

experiente nos campos

das engenharias,

geografia, biologia e

química.

ARQUITETURA

CONSCIENTE

 

Busca por soluções

responsáveis e adoção

de medidas viáveis e

sustentáveis.

CIDADES

SUSTENTÁVEIS

 

Defesa de cidades

democráticas,

acessíveis e com

mobilidade,

infraestrutura e

equipamentos urbanos

dignos.

VALORIZAÇÃO

 

Produtos e serviços

elaborados e

executados de forma

científica e legal,

garantindo a

valorização financeira,

arquitetônica e urbana

do terreno, do imóvel

e do objeto.

LEGALIDADE E ÉTICA

 

Relação para com o

outro, a cidade e o

meio ambiente sob a

ótica da ética e da

legalidade.

GARANTIA LEGAL

 

Serviços e produtos

gerados possuem

validade perante ao

Conselho de

Arquitetura e

Urbanismo e aos

órgãos

regulamentadores e

fiscalizadores.
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O QUE DIZEM OS CLIENTES DA MILWARD ARQUITETURA?

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA

GRACIANA MAGNAGO

 

Contratei os serviços da Milward

Arquitetura para a legalização e

do Habite-se do prédio da minha

empresa. O arquiteto Felipe

Milward fez os projetos em tempo

hábil, protocolou na prefeitura,

me auxiliou na publicação e está

acompanhando o andamento.

Preço compatível. Muito

profissional!Eu recomendo.

CLÁUDIA BASTOS

 

O compromisso, a

dedicação, o bom

gosto em cada detalhe

foram essenciais desde

a execução do projeto

a conclusão da obra.

Nosso ateliê ficou

lindoooo...

HUGO CAVACA

 

Com a escassez e

superexploração dos

recursos naturais, projetos

arquitetônicos que

valorizam a economia da

natureza e busquem a

sustentabilidade são

fundamentais nos dias

atuais. Foi isso o que eu

encontrei na Milward

Arquitetura.

SANDRI DE JESUS

 

Sandri de Jesus

Fiquei muito satisfeito com os

serviços prestados pelo Felipe, já

atuou para mim em vários

seguimentos e sempre resolveu

tudo com rapidez. Sempre está

pronto em nos atender e o mais

importante, cobra valores justos

de acordo com a complexidade

do trabalho

GIZELIA FREGONA

 

Super recomendo esse

profissional maravilhoso que é o

Felipe. Agilidade, presteza são

pontos fortíssimos dele. Muito

atencioso, faz muito além do

contrato. Preço justo, e está

sempre oferecendo algo a mais

para seus clientes. Profissional e

pessoa nota 1000.

LORENA

MARANGONI

 

Ele projetou a reforma

da minha residência

com a construção do

segundo andar e a

área de lazer. Superou

minhas expectativas!

Muito bom!
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Relacionando-se à psicologia ambiental, a

neuroarquitetura, por meio dos estudos, entre

outros, do Campo Sensorial (sensações e

emoções), do Campo Cognitivo (o que o

indivíduo conhece do mundo, experiências

vividas, conhecimento adquirido e crenças

pessoais) e do Campo Comportamental

(tradução dos comportamentos), trabalha para

analisar e fomentar a gama sensorial dos

indivíduos em um ambiente e como

consequência, haverá uma resposta

comportamental para tal. 

O conceito de sustentabilidade baseia-se no

fato de defender, utilizar, usufruir, sustentar de

forma responsável os recursos naturais para

que eles são se esgotem e para que o meio

ambiente sofra interferências humanas de

forma menos impactante.

A arquitetura sustentável é a busca por

soluções que atendam ao programa definido

pelo cliente, às suas restrições orçamentárias,

ao anseio dos usuários, às condições físicas e

sociais locais, às tecnologias disponíveis, à

legislação e à antevisão das necessidades

durante a vida útil da edificação ou do espaço

construído. Essas soluções devem atender a

todos esses quesitos de modo racional, menos

impactante aos meios social e ambiental,

permitindo às futuras gerações que também

usufruam de ambientes construídos de forma

mais confortável e saudável, com uso

responsável de recursos e menores consumos

de energia, água e outros insumos.

O planejamento (o projeto) está diretamente

associado ao sucesso da obra. 
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A Milward Arquitetura atua de forma

integrada, unindo a Arquitetura de Edificações,

a Arquitetura de Interiores, a Arquitetura

Paisagística, o Conforto Ambiental e o

Urbanismo.

Nossos serviços são humanizados, cujos

projetos atendem ao princípio da Tríade

Vitruviana, norteado pela neuroarquitetura,

juntamente com uma equipe técnica

multidisciplinar parceira de alta competência e

experiência, unindo arte, cultura e ciências,

propondo soluções viáveis, éticas e justas, de

forma sustentável, integrada, compatibilizada,

coerente e coesa. Como resultado, o produto

final possui alto valor agregado (quanto à

qualidade, ao meio ambiente, ao conforto e ao

financeiro) e é legalmente garantido. 

PARA ENTENDER O QUE É

A arquitetura convencional trabalha em cima

do que é conhecido como “Tríade Vitruviana”

(venustas, firmitas, utilitas) que alega que para

ser considerado “arquitetura”, o objeto deve

conter (e em equilíbrio) a Forma, a Estética e a

Função. Na ausência de um desses princípios de

ordem projetual, faria com que a obra não

pudesse ser considerada como tal.

A neuroarquitetura compreende o estudo

multidisciplinar da relação entre neurociência e

a influência que o espaço construído tem sobre

o cérebro humano. Tal ciência pressupõe que o

ambiente influencia de forma direta nos

padrões (mais primitivos) e universais de

funcionamento do cérebro, que foram sendo

moldados ao longo da evolução.

COMO A MILWARD ARQUITETURA UTILIZA DE SEUS PRINCÍPIOS
PROFISSIONAIS E INTERAGE COM O OUTRO?

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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O briefing (reunião online);

Visita técnica ao local de interferência;

Verificação das plantas estrutural,

hidrossanitária e elétrica (caso a edificação

esteja construída);

Orientação referente ao projeto a ser

elaborado;

Consulta ao Plano Diretor Municipal (PDM)

e ao Código de Obras/Edificações;

Elaboração do Programa de Necessidades e;

Proposta de Prestação de Serviços.

As informações obtidas na Análise Preliminar

são fundamentais para se conceber um projeto

que responda às necessidades e exigências do

contratante, que seja técnica e financeiramente

viável e que respeite as legislações, cumprindo

assim a função social da propriedade.

A Análise Preliminar de Projetos e Serviços

contempla:

 

ANÁLISE POSTERIOR DE PROJETOS E

SERVIÇOS

Para os contratos em que exista e elaboração e

execução de projeto, aproximadamente 6 (seis)

meses após a finalização da obra, agendo uma

visita técnica ao local.

Através da vistoria, observação e indagação dos

usuários e do (s) proprietário (s), posso avaliar

se o que foi projetado e o que foi executado

atende aos itens, necessidades e exigências

programados.
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Todo projeto em Arquitetura não possui um

valor tabelado, pois em cada caso deve-se

considerar determinados critérios.

Os honorários então são estruturados em

função de alguns aspectos, como todas as

exigências fornecidas pelo (s) contratante (s) e

usuário (s), a função do projeto e o tipo de

público-alvo, a dimensão e as características do

produto (edificação ou objeto) e do terreno, o

nível de detalhe, complexidade e informações

técnicas para execução do projeto, o número

de profissionais e bibliografias técnicas e

acadêmicas necessárias e a quantidade de

horas trabalhadas (HT) para elaborar ou

executar o projeto.

Sendo assim, agindo de forma responsável,

justa e ética, a Milward Arquitetura elabora e

apresenta a Proposta de Prestação de Serviços

apenas após a realização da Análise Preliminar

de Projetos e Serviços.

ANÁLISE PRELIMINAR DE PROJETOS E

SERVIÇOS

A Análise Preliminar de Projetos e Serviços

ocorre na primeira reunião entre o profissional

e o prospecto.

Nesta ação, realizo o que chamamos de

“briefing”, que consiste em uma entrevista

(através de exemplos, imagens, questionários,

entre outros) para conhecer as reais

necessidades, anseios e características do

cliente e/ou do usuário e elaborar o Programa

de Necessidades para nortear o profissional na

elaboração da Proposta de Prestação de

Serviços.

ANÁLISE PRELIMINAR E POSTERIOR DE PROJETOS E SERVIÇOS

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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Análise do objetivo do projeto

Concepção do projeto

OS CRITÉRIOS DE PROJETO

 Sabemos que para atender da melhor forma

possível aos aspectos construtivos, técnicos,

econômicos ambientais, culturais, psicológicos,

sociais e políticos é necessário respeitar

determinados critérios que foram divididos aqui

em 2 (duas) etapas principais:

A "análise do objetivo do projeto" foi dividido

aqui em 3 (três) critérios e a "concepção do

projeto" em 18 (dezoito).

ANÁLISE DO OBJETIVO DO PROJETO

Primeiramente deve-se saber o objetivo

projeto em questão quanto ao tipo de uso

(residencial, comercial, industrial,

institucional, lazer etc), dimensão (pequena,

média ou grande) e o público-alvo/usuário

(características e quantidade, pois há

diferenças em quem utiliza/rá uma casa, um

apartamento, um mercado, um aeroporto

etc). As interferências (impactos) que o

objeto referido exerce/exercerá ao redor e

vice versa é distinta e pode ser impactante no

meio ambiente, na mobilidade urbana, na

vizinhança etc.

Em seguida é analisar as legislações

(arquitetônicas, urbanísticas, ambientais, do

Código Civil etc) vigentes para saber se aquele

tipo de uso, dimensão e público-alvo é

permitido na localização de interferência e se

sim, como fazê-lo legalmente.

16

AFINAL, O QUE É UM PROJETO?

Antes de tudo, saiba que criamos projetos na

nossa vida usualmente.

Quando queremos atingir determinados

objetivos (construir uma casa, ter um corpo

físico saudável, nos graduarmos) nós criamos

um projeto para tal. 

O projeto nada mais é que o produto final

concebido após traçarmos o objetivo final, a

situação atual e as ações que devemos tomar

para atingirmos o que desejamos.

Em projetos técnicos, há uma análise minuciosa

da situação atual e as ações são definidas após

determinados critérios.

O projeto em Arquitetura consiste em um

"Manual de Como Executar". É um compilado

de informações e desenhos técnicos definidos

pelo (s) projetista (s) após a observação e

análise de determinados critérios. Todos esses

critérios são minuciosamente estudados na fase

de projeto para que a solução final seja a

melhor possível quanto aos aspectos

construtivos, técnicos, econômicos ambientais,

culturais, psicológicos, sociais e políticos. Uma

obra ou o protótipo de um objeto somente é

iniciado, após inúmeras considerações

informativas e técnicas que fizeram parte para

sua concepção. O projeto final apresentado ao

cliente/usuário, possui a finalidade de ser

utilizado como um manual de como executar,

isto é, para que seja atingido o objetivo, deve-

se seguir exatamente o que está em projeto. O

tempo de elaboração de projeto e o de

execução variam bastante.

O PROJETO

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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Mobilidade urbana;

Exigências e necessidades dos usuários;

Aspectos psicossociais, culturais,

demográficos, políticos e econômicos;

Estética e plasticidade da forma;

Conforto ambiental (insolação, ventilação

natural e forçada, iluminação natural e

forçada, acústica e ergonomia);

Técnicas construtivas;

Sistemas estruturais;

Instalações prediais;

Materiais de construção;

Revestimentos e acabamentos;

Tempo para entrega do projeto;

Mão-de-obra;

Logística para a execução da obra;

Tempo para a entrega da obra

Capital disponível para investimento.

17

Localização do objeto em questão (terreno,

imóvel, ambiente ou mobiliário), suas

características físicas (idade, topografia,

geologia), a existência de fauna e flora,

recursos hídricos, ventilação natural e

insolação e de infraestrutura urbana (rede

de água e esgoto, rede elétrica e de dados,

rede de gás natural);

Determinantes ao redor do objeto (vias,

edificações, características ambientais ou

socioeconômicas) que influenciam na

localização/implantação do terreno,

edificação, imóvel ou mobiliário;

Vias de acesso (localização, classificação e

tipo de superfície);

Obs.: o fato do terreno e/ou imóvel ser do

proprietário não lhe dá o direito de utilizá-lo de

qualquer maneira. O inciso XXIII do Art. 5º da

Constituição Federal de 1988 estabelece

condições ao direito de propriedade alegando

que a mesma (urbana ou rural) deve cumprir

sua função social. O não cumprimento é

inconstitucional e há penalidades determinadas

em leis.

Finalizando essa primeira etapa, deve-se

também ter uma percepção preliminar de como

o projeto será concebido, o tempo de execução

da obra, o capital disponível etc.

Após a etapa inicial (Análise do Objetivo de

Projeto) é observado e analisado os seguintes

critérios que contemplam de fato o compilado

de informações técnicas e soluções para atingir

o objetivo.

CONCEPÇÃO DO PROJETO

O PROJETO

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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18

Projeto estrutural

Projeto hidrossanitário

Projeto elétrico, de rede e de dados

Projeto de levantamento topográfico

Projeto de condicionamento de ar e

ventilação forçada

Projeto de isolamento e tratamento

acústico

Projeto de licenciamento ambiental

simplificada e geral

Projetos mecânicos

Projetos de segurança do trabalho

Projeto de prevenção e combate a incêndios

A Milward Arquitetura trabalha com parcerias

técnicas multidisciplinares tanto na elaboração

dos projetos quanto na execução dos mesmos.

Além disso, possui parcerias com

estabelecimentos comerciais que facilitam na

tramitação da obra.

Compõe a equipe técnica multidisciplinar

parceira, profissionais nos campos das

engenharias civil, agrônoma, elétrica,

ambiental, química e de segurança do trabalho,

além de geógrafos e biólogos. 

A equipe detém amplo conhecimento

acadêmico e experiência nos setores público e

privado, resultando em eficiência e habilidade

no desenvolvimento de projetos, na promoção

de serviços e no acompanhamento da execução

de obras afins.

PROJETOS E SERVIÇOS REALIZADOS EM

PARCERIA MULTIDISCIPLINAR

PARCERIAS

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA

Tema Profissionais Associados

Vimercati Rede Construbom

Portobello Shop

Marmoraria Goldstone

Atelier Ivete Cavaca

Pormade Portas

Kiluz Iluminação

Móveis Maná

Euro Colchões

Bali House

Organne Vasos Vietnamitas

LOJAS E EMPRESAS PARCEIRAS



09

Além das funções que exigem a emissão do

RRT, considera-se ainda a necessidade da

tipificação dos serviços de arquitetura e

urbanismo para efeito de registro de

responsabilidade, acervo técnico e celebração

de contratos de exercício profissional.

Os profissionais regulamentados pelo CREA

emitem a ART (Anotação de Responsabilidade

Técnica), já os regidos pelo CAU emitem o RRT

(Registro de Responsabilidade Técnica). Tanto a

ART quanto o RRT possuem a mesma

finalidade, apenas variam a nomenclatura.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do

Brasil (CAU/BR) e os Conselhos de Arquitetura e

Urbanismo das Unidades da Federação

(CAU/UF) foram criados pela Lei 12.378, de 31

de dezembro de 2010 e regulamenta a

profissão de Arquitetura e Urbanismo.

19

Todo serviço realizado dentro das atribuições

deste profissional exige um responsável técnico

para assegurar juridicamente que as soluções e

informações foram adotadas por um

profissional habilitado legalmente, para

garantir a qualidade do serviço e do produto

final e para responder penalmente por

eventuais danos ao consumidor. Dessa forma,

através da Lei Federal N° 6.496, de 7 de

dezembro de 1977, instituiu-se a exigência da

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

em:

 

Art 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a

execução de obras ou prestação de quaisquer

serviços profissionais referentes à Engenharia, à

Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à

"Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).

Então, qual a real função do Registro de

Responsabilidade Técnica (RRT)?

O RRT é o documento que comprova que

projetos, obras ou serviços técnicos de

Arquitetura e Urbanismo possuem um

responsável devidamente habilitado e com

situação regular perante o Conselho para

realizar tais atividades. Eles são gravados no

Sistema de Informação e Comunicação do CAU

(SICCAU) e compõem o acervo técnico do

arquiteto e urbanista, com as informações

registradas sobre o exercício da profissão. É

uma proteção à sociedade e confere

legitimidade ao profissional, fornecendo

segurança técnica e jurídica para quem contrata

e para quem é contratado.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DO RRT

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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Desenvolvo todos os projetos de acordo

com as especificações preliminares do

contratante e do Programa de

Necessidades, definidas pelas etapas e

prazos apresentados na Proposta e firmadas

no Contrato de Prestação de Serviços;

Não assino qualquer tipo de documentação

assumindo a responsabilidade técnica por

profissionais terceiros, igualmente aos

serviços elaborados ou exigidos no qual eu

não estiver de acordo;

Para todos os serviços há a emissão do

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo

(CAU), no qual garante legalmente que o

profissional está apto a exercer a profissão;

Todo projeto elaborado é considerado

propriedade intelectual de titularidade

exclusiva do contratado, dessa forma, o

contratante deve respeitar os seus termos,

abstendo-se de reproduzi-los ou modificá-

los sem autorização prévia, por escrito do

contratado, conforme Lei 5.194/66 e Lei

9.610/98.

20

Todo projeto e serviço é concebido

respeitando às normas e leis federais,

estaduais e municipais que regem tópicos,

entre outros, da construção civil (Código de

Obras Municipal), do urbanismo (Plano

Diretor Municipal), do meio ambiente e do

corpo de bombeiros. Assim sendo, essas

condições não podem ser alteradas ou

atropeladas;

Toda cidade e propriedade privada deve

exercer sua Função Social, conforme

determina o Art. 5º da Constituição Federal

de 1988;

Toda a formulação projetual respeita a

ordem, as informações técnicas e os

detalhamentos normatizados pelas

respectivas NBRs;

Em hipótese alguma, realizo ou permito

alterações em projetos, serviços e obras que

infrinjam às leis em vigor, assim como em

laudos técnicos, desenhos técnicos,

maquetes eletrônicas ou arquivos de

publicação que não condizem com a

realidade apresentada;

Toda obra somente é iniciada após o

cumprimento legal dos quesitos referentes

à tal;

Todo serviço e/ou projeto elaborado prossegue

o cumprimento de cunho ético e legal (perante

à cidade, ao Estado – quanto ao órgão público

fiscalizador e promulgador da ordem -, ao meio

ambiente e ao cidadão). Acredito na filosofia de

que os interesses coletivos sobressaem-se aos

individuais. Dessa forma, destaco os principais

itens referentes à ação dos meus serviços:

LEGALIDADE E ÉTICA PROFISSIONAL

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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AR PETROL

ATELIÊ DE CAKES

BELLA COZINHA

CAPIXABA COUROS

CENTAURO ASFALTOS

COMERCIAL NORTISTA

DELTAMARES

DEPÓSITO CAPUABA

EMEF ARTHUR DA COSTA E SILVA

FARMÁCIA PREÇO BAIXO (UNID. CENTRO)

FARMÁCIA PREÇO BAIXO (UNID. SANTA INÊS)

FLUENTE ANTIMOFO PRODUÇÕES

IGREJA EVENGÉLICA LUTERANA PAZ DA IELB

LOJINHA DO BEBÊ

MANCAVE BARBERSHOP

MAR E TERRA

MARINA DA GLÓRIA

MECÂNICA DUTRA

NEVES CONTABILIDADE

OFICINA REVICAR (FILIAL)

OFICINA REVICAR (MATRIZ)

PAIOL BAR E RESTAURANTE

PEIXARIA CORES DO MAR

PIMPOLHO CALÇADOS

POLETO SUPERMERCADOS

PORTSERV SERVIÇOS PORTUÁRIOS

RHODES S/A

SIDERÚRGICA SANTA BÁRBARA

SUMEC SERVIÇOS MARÍTIMOS

THALE BAR

CLIENTES PESSOA JURÍDICA OU INSTITUIÇÃO PÚBLICA

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA



Primeiro juntou a emoção,

o convívio humano.

Segundo a necessidade de

proteção. Terceiro a

curiosidade. Quarto o

conhecimento. Quinto a

arte. No final é todo

mundo pegando um tijolo

e produzindo arquitetura.

(FELIPE MILWARD)
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|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA INC

|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA INC

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA INC

|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA INC

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA INC

|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA INC

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA INC

|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA INC

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA INC

|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA INC

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA INC

|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA INC

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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RESIDÊNCIA ARD

RESIDÊNCIA ARD

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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RESIDÊNCIA ARD

RESIDÊNCIA ARD

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|PRAIA DE ITAPUÃ, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA SGC

|PRAIA DE ITAPUÃ, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA SGC

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|PRAIA DE ITAPUÃ, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA SGC

|PRAIA DE ITAPUÃ, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA SGC

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|INTERLAGOS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA PINOTT

|INTERLAGOS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA PINOTT

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|PRAIA DE ITAPUÃ, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA VCS

|PRAIA DE ITAPUÃ, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA VCS

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|JARDIM LA SALLE, TOLEDO - PR|

RESIDÊNCIA ZMG

|JARDIM LA SALLE, TOLEDO - PR|

RESIDÊNCIA ZMG

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA RSS

|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA RSS

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|PRAIA DE ITAPUÃ, VILA VELHA - ES|

PROJETO APARTAMENTOS

|PRAIA DE ITAPUÃ, VILA VELHA - ES|

PROJETO APARTAMENTOS

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|PRAIA DE ITAPUÃ, VILA VELHA - ES|

PROJETO APARTAMENTOS

|PRAIA DE ITAPUÃ, VILA VELHA - ES|

PROJETO APARTAMENTOS

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|INTERLAGOS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA TMZ

|INTERLAGOS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA TMZ

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA LVP

|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA LVP
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|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA LVP

|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA LVP
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|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA LSC

|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA LSC

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA



43

|BALNEÁRIO PONTA DA FRUTA, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA ILMF

|BALNEÁRIO PONTA DA FRUTA, VILA VELHA - ES|

RESIDÊNCIA ILMF

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|VILA INDUSTRIAL, TOLEDO - PR|

RESIDÊNCIA AN

|VILA INDUSTRIAL, TOLEDO - PR|

RESIDÊNCIA AN

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|CENTRO, TOLEDO - PR|

BELLA COZINHA

|CENTRO, TOLEDO - PR|

BELLA COZINHA

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|CENTRO, TOLEDO - PR|

BELLA COZINHA

|CENTRO, TOLEDO - PR|

BELLA COZINHA

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

ATELIÊ DE CAKES

|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

ATELIÊ DE CAKES

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

CANAL DE GUARANHUNS (TRECHO DE PRAIA DAS GAIVOTAS)

|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

CANAL DE GUARANHUNS (TRECHO DE PRAIA DAS GAIVOTAS)

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

CANAL DE GUARANHUNS (TRECHO DE PRAIA DAS GAIVOTAS)

|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

CANAL DE GUARANHUNS (TRECHO DE PRAIA DAS GAIVOTAS)
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|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

BECO FRANCISCO BORGES

|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

BECO FRANCISCO BORGES
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|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

BECO FRANCISCO BORGES

|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

BECO FRANCISCO BORGES

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

PRAÇA RAIMUNDO FREIRE

|PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES|

PRAÇA RAIMUNDO FREIRE

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA
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|PRAINHA DA GLÓRIA, VILA VELHA - ES|

MARINA DA GLÓRIA

|PRAINHA DA GLÓRIA, VILA VELHA - ES|

MARINA DA GLÓRIA

CONHEÇA MAIS A MILWARD ARQUITETURA




