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4 Requisitos para a gestão da reforma — Organização 

de diretrizes  

Os serviços de reforma devem atender a um plano formal 

de diretrizes, que contemple:  

 a) preservação dos sistemas de segurança existentes na 

edificação;  

b) apresentação de toda e qualquer modificação que 

altere ou comprometa a segurança da edificação ou do 

seu entorno e sistemas comuns da edificação à análise 

da incorporadora/ construtora e do projetista, dentro do 

prazo decadencial (legal). Após esse prazo, um 

responsável técnico designado pelo proprietário, ou 

possuidor ou responsável legal deve efetuar a análise, 

acompanhada das devidas Anotações ou Registros de 

Responsabilidade Técnica, observadas as competências 

profissionais regulamentares;  

c) meios que protejam os usuários das edificações de 

eventuais danos ou prejuízos decorrentes da execução 

dos serviços de reforma e sua vizinhança;   

d) descrição dos processos de forma clara e objetiva, 

atendendo aos regulamentos exigíveis para a 

realização/execução das obras;   

e) quando aplicável, o registro e a aprovação nos órgãos 

competentes exigidos para o projeto e sua execução;   

f) previsão de recursos para o planejamento da reforma 

pelo interessado em realizar a reforma: materiais, 

técnicos, financeiros e humanos, capazes de atender às 

interferências nos diferentes sistemas da edificação e 

prover informações e condições para prevenir ou mitigar 

os riscos;   

g) garantia de que a reforma não prejudica a 

continuidade dos diferentes tipos de manutenção das 

edificações, após a obra. 
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5.1 Requisitos gerais  

O plano de reforma deve ser elaborado por profissional 

habilitado por apresentar a descrição de impactos nos 

sistemas, subsistemas, equipamentos e afins da 

edificação, e por encaminhar o plano ao responsável 

legal da edificação em comunicado formal para ciência 

antes do início da obra de reforma. O plano deve atender 

às seguintes condições: 
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b) meios que garantam a segurança da edificação e dos 

usuários, durante e após a conclusão da obra; 
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5.2 Áreas privativas  

As adequações técnicas ou reformas em áreas privativas 

da edificação que afetem a estrutura, as vedações ou 

quaisquer sistemas da unidade ou da edificação devem 

atender aos requisitos de 5.1 e ser comprovadamente 

documentadas e comunicadas ao responsável legal da 

edificação antes de seu início.  

5.2.1 Durante a realização das obras de reforma, todos 

os sistemas de segurança da edificação devem 

permanecer em funcionamento ou, se necessário, devem 

ser previstos sistemas alternativos.  

5.2.2 Não pode ocorrer obstrução, mesmo que 

temporária ou parcial, das saídas de emergência da 

edificação. Caso necessário, devem ser criadas rotas de 

fuga e saídas de emergência compatíveis com a ABNT 

NBR 9077, que devem ser implementadas antes do início 

da reforma.  

5.2.3 Durante a realização dos serviços devem ser 

implementados controles que validem as condições de 

terminalidade ou recebimento das etapas da obra, de 

modo a garantir o cumprimento dos requisitos legais e as 

especificações elencadas no plano, observadas as 

condições apresentadas no escopo da obra a ser 

realizada.  



 

5.2.4 Se for constatada a alteração do escopo da 
reforma, a obra deve ser imediatamente suspensa e 
proibido o acesso de materiais e funcionários. Toda a 
documentação deve ser submetida à nova análise pelo 
profissional habilitado, com sua aprovação, e somente 
após o comunicado formal ao proprietário, possuidor ou 
responsável legal, a obra pode ser retomada . Quando a 
obra interferir nos aspectos de segurança e uso da 
edificação, ações técnicas, legais e emergenciais, 
cabíveis devem ser tomadas. Não obstante, as medidas 
para recuperação e restauro da segurança devem ser 
acionadas. 
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a) quando condomínio, disponibilizar o teor da convenção 

de condomínio e regimento interno;   

b) requerer a necessária atualização do manual de 

operação, uso e manutenção da edificação, observadas 

as normas pertinentes vigentes;   

c) receber as documentações ou propostas da reforma 

com a constituição de profissional habilitado; 

d) autorizar a entrada de insumos e pessoas contratadas 

para realização dos serviços de reforma na edificação 

somente após o atendimento a todos os requisitos do 

plano de reforma;  

 e) promover a comunicação e disseminação entre os 

demais usuários sobre as obras de reforma na edificação 

que estiverem aprovadas. No caso do condomínio edilício 

será de responsabilidade do proprietário, possuidor ou do 

responsável legal pela unidade a realização da reforma, e 

não do síndico, quando a obra for em espaço privativo. O 

proprietário, possuidor ou responsável legal pela unidade 

deve contratar profissional habilitado que deverá assumir 

a responsabilidade técnica pelas obras e cumprir o plano 

de reforma, e todas as normas internas, que interfiram na 

segurança da edificação, pessoas e sistemas.  
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Tomar as ações necessárias, sob qualquer condição de 

risco iminente para a edificação, seu entorno ou seus 

usuários. NOTA O responsável legal pode a qualquer 

momento solicitar informações para o profissional 

habilitado executante sobre a execução dos serviços, em 

atendimento ao plano de reforma. 
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a) receber o termo de encerramento das obras conforme 

plano aprovado elaborado pelo executante e seu 

profissional habilitado, e o manual atualizado, nos termos 

da ABNT NBR 14037;  

 b) encerrada a obra nos termos descritos em 6.1.3 a), 

cancelar as autorizações para entrada e circulação de 

insumos ou prestadores de serviço da obra;   

c) arquivar toda a documentação oriunda da reforma, 

incluindo o termo de encerramento das obras emitido 

pelo executante, conforme Seção 7. 
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Toda a documentação das obras deve ser arquivada 

como parte integrante do manual de uso, operação e 

manutenção da edificação, ficando sob a guarda do 

reponsável legal. Toda documentação da gestão da 

reforma deve ter os controles necessários para 

identificação, armazenamento, proteção, recuperação, 

retenção e disposição dos registros, conforme 6.1.3. c). 

Quando solicitada, a documentação deve estar disponível 

e prontamente recuperável, aos proprietários, 

condôminos, construtor/incorporador e contratado, 

quando pertinente. O responsável legal deve manter a 

guarda da documentação referente às reformas e 

transferi-la integralmente e formalmente ao seu sucessor. 
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