
Conselho
de /////////////////////Arquitetura e

Urbanismo (CAU)

www.caues.gov.br

Orientações sobre
reformas nas unidades
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O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) é 

uma autarquia federal, criada pela Lei n. 12.378/2010. Regulamenta o

exercício da Arquitetura e Urbanismo no Brasil, além de orientar, 

disciplinar e fiscalizar a profissão de arquitetos e urbanistas no estado. 

Sua sede se localiza em Vitória.

Dentre suas atribuições, está a fiscalização de:

•

•

•

•

•

•

•

EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O CAU/ES.

Central de Atendimento do CAU/ES
De segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h:

            (27) 3224.4850 
      atendimento@caues.gov.br

      oficialcaues
      oficialcaues

Denuncie irregularidades em obras, reformas e/ou serviços ao CAU/ES.

Acesse www.caues.gov.br e relate o caso em Serviços Online > Denúncias.

Ou envie mensagem pelo WhatsApp: (27) 3314-3271.

A denúncia é anônima.

Canteiro de obras

Exercício ilegal da profissão

Escritórios de projeto

Sedes de empresas / Construtoras

Sedes de empresas comerciais

Condomínios

Ausência de indicação de

responsável técnico

Atenção!
Está fora da competência do CAU fiscalizar:

•

•

•

•

•

•

Imóveis invadidos e terrenos abandonados

Desobediência às leis municipais

Barulhos e ruídos em construções

Embargos de obras

Questões trabalhistas e salariais

Regulamentação das relações de trabalho e estágio



Você /////sabia? Síndico, fique
de
olho

Há uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) que se aplica, exclusivamente, às reformas de prédios 
e apartamentos, estabelecendo uma série de requisitos para 

os sistemas de gestão de controle de processos, projetos, 

execução e segurança a serem seguidos antes, durante e 

depois de uma obra. 

Trata-se da ABNT NBR 16.280, que determina, para reformas 

na unidade:

•

•

É de responsabilidade do síndico exigir os RRTs de todos os condôminos que estejam 

fazendo ou planejando fazer reforma nas unidades. Caso não os apresentem, os 

órgãos competentes deverão ser informados (CAU/ES e prefeitura).

A regularização perante o CAU/ES não exime os responsáveis da observância de 

normas e leis nem da emissão da documentação necessária exigida por outros 

órgãos fiscalizadores, como prefeituras e Corpo de Bombeiros.

Em caso de fiscalização, apresente cópia de cada RRT para que seja atestada a 

regularidade da obra.

Toda obra ou reforma no condomínio ou em alguma 

unidade precisa destes documentos, entre outros, para 

sua legalização:

•

•

RRT de Projeto: em casos de alteração da 

disposição dos cômodos, construção e/ou demolição 

de paredes/divisórias, modificação de uso do 

imóvel, acréscimo de área construída

RRT de Execução de Obra: engloba a execução de 

todos os tipos de obras/reformas

A elaboração do Plano de Reforma por um profissional 

legalmente habilitado contratado pelo proprietário/inquilino

A entrega do Plano de Reforma com os devidos Registros 
de Responsabilidade Técnica (RRTs) ao síndico ou 

administrador, em comunicado formal para análise, antes do 

início da obra

Qualquer
serviço exige

um responsável
técnico?
Não é qualquer serviço que exige um 

responsável técnico. Para pequenas 

modificações ou manutenções que não alterem 

a estrutura da edificação, ele não é necessário. É 

o caso, por exemplo, de pintura interna, 

substituição de metais e louças, colocação de 

papéis de parede, entre outros.

No entanto é necessário responsável técnico

para estes serviços e obras, por exemplo:

//////////////////
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Os RRTs de projeto e de execução devem ser emitidos
antes do início da obra. São obrigatórios, mas não
substituem o contrato de prestação de serviço. 

Instalação de ar-condicionado (que exija intervenção na moradia)

Substituição de revestimento (piso, parede e teto)

Esquadrias e fechamento de varandas

Instalações hidrossanitárias (alteração de ponto de água ou esgoto)

Instalações elétricas e de gás

Forro (alteração de pé direito)

Instalação de mobiliário fixo (bancadas de cozinha ou outros 

elementos que exijam engaste na parede)

Remoção ou acréscimo de paredes, furos, aberturas e alterações que 

impliquem no aumento ou redução de carga

Projeto de acessibilidade (calçada acessível, rampa)

Manutenção de fachada (toda intervenção em fachada deve possuir 

um responsável técnico)

Impermeabilização

Prevenção e combate a incêndio

A ABNT NBR 16.280 orienta os síndicos a paralisação da obra que não 

possuir a documentação necessária e obrigatória. Você pode, por 

exemplo e dentro do possível, desautorizar o acesso de prestadores de 

serviço e a chegada de materiais de construção na portaria, sem prejuízo 

da possibilidade de comunicar o fato às autoridades competentes.

Você pode ainda encaminhar uma correspondência com aviso de 

recebimento ao proprietário, requerendo a documentação pertinente à 

obra imediatamente. É adequado, inclusive, arquivar esse documento, 

bem como todos os demais que possam comprovar que, ao menos, você 

buscou realizar seu trabalho de fiscalização, de forma a eximir-se de 

responsabilização futura.

Quem se arrisca a projetar, construir ou reformar
fora das normas está infringindo a lei.

Vistorie sempre
As edificações, suas estruturas e instalações têm vida útil. Por isso, adotar 

um conjunto de medidas preventivas é essencial para manter a integridade 

da edificação, proporcionando sua valorização e o aumento da segurança de 

condôminos e usuários. 

Os principais procedimentos são a vistoria e a manutenção predial, que 

evitam a ocorrência de novos danos (estruturais ou não) e/ou o 

agravamento dos já existentes que possam ocasionar a interdição e a 

desocupação do edifício. 

Ao adotar essas medidas, o condomínio fica regularizado perante as normas 

e leis que regem o uso e a manutenção de edificações e, principalmente, 

reduz os riscos de acidentes.

Projetos, laudos e obras executados por pessoas sem 
habilitação podem implicar riscos de acidentes, além de 
se tratar de exercício ilegal da profissão.
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Há um morador fazendo reforma
sem ter pedido autorização

nem apresentado os
devidos documentos.

O que
fazer?

/////////


