
VOU FAZER UMA REFORMA EM MEU APARTAMENTO. COMO DEVO PROCEDER?
Procurar um profissional legalmente habilitado para emitir um RRT ou ART (Registro ou 
Anotação de Responsabilidade Técnica), da atividade a ser projetada e executada em con-
formidade às normas vigentes (Regimento interno, NBR 16.280.)

POR LEI, QUAIS SERVIÇOS OS ARQUITETOS E URBANISTAS COM
REGISTRO NO CAU/UF ESTÃO HABILITADOS A REALIZAR?
Projeto arquitetônico, Projetos de instalações, Projeto estrutural, Projeto de inte-
riores, Execução de obras, Paisagismo, Projeto urbanístico, Conforto ambiental, 
Patrimônio histórico, Docência, Avaliações, Vistorias, Perícias... Na resolução 21, 
temos todos itens das habilitações QR CODE abaixo:

LEMBRETE:
Denuncie irregularidades em projetos, obras e/ou serviços arquitetônicos e urba-
nísticos em seu condomínio. Acesse www.cauma.gob.br e relate o caso na seção 
DENÚNCIAS ou pelo whats app da fiscalização (98) 984185126. Sua identidade não 
será revelada. 

O QUE É O PLANO DE REFORMA? QUEM PODE ELABORAR ESSE 
DOCUMENTO?
-Finalidade da obra;
-Serviços a serem executados;
-Apresentação de projetos, memoriais descritivos e
cronogramas;
-RRT do responsável técnico;
-Identificação dos operários;
O documento só pode ser elaborado por um profissional legalmente habilitado.

SERVIÇOS QUE NÃO EXIGEM UM PROFISSIONAL HABILITADO:
-Substituição do mobiliário móvel;
-Instalação de cortinas;
-Pintura;
-Troca de luminárias;
-Substituição de metais e louças sanitárias;
-Rebaixamento de forro de gesso, entre outros.

IMPORTANTE!
SERVIÇOS QUE EXIGEM UM RESPONSÁVEL TÉCNICO HABILITADO:
-Demolição ou construção de paredes;
-Abertura ou fechamento de vão, como portas e
janelas;
-Alteração nas instalações elétricas, hidráulicas e
sanitárias;
-Substituição de revestimento (piso, parede e teto),
entre outros;
Instalação de mobiliário fixo.

Deve consultar o síndico sobre a regularidade da obra, além disso, pode informar o CAU/MA, 
para solicitar a documentação das atividades executadas.

MEU VIZINHO ESTÁ REALIZANDO UMA REFORMA E ACHO QUE A OBRA NÃO 
TRAZ SEGURANÇA. O QUE DEVO FAZER?

A NBR 16.680 determina os requisitos para os sistemas de gestão, controle de processos, 
projetos, execuções e segurança das reformas das edificações.

O QUE DIZ A NBR 16.280 E O QUE INFLUENCIA NA REFORMA DO MEU APAR-
TAMENTO OU CONDOMÍNIO?

Deve orientar e receber as documentações relacionadas as reformas, antes do início das 
atividades. O projeto e execução deve ser elaborado por um profissional legalmente habili-
tado. Deve também autorizar a entrada de profissionais, prestadoras de serviços e mate-
riais, além de vistoriar o andamento do PLANO DE REFORMA.

QUAL É A RESPONSABILIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DA EDIFICAÇÃO OU 
DO SÍNDICO NA REFORMA?

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE 
O QR CODE ABAIXO E VERIFIQUE OS
NOSSOS CONTATOS E ENDREÇO


