
INFORMATIVO NBR 16280:2014 

REFORMAS E MANUTENÇÃO 

 

 

Documentos disponibilizados pelo Diretor de Condomínios Edilícios de 

Consultórios e Clínicas, Anderson José dos Santos. 

 

 

Entrou em vigor no dia 18 de abril a NBR 16280:2014 da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) que trata de reformas de edificações, estabelecendo 

sistema de gestão e requisitos de processos, projetos, execução e segurança de 

reformas de edificações. 

 

A norma estabelece que toda reforma de imóvel que altere ou comprometa a 

segurança da edificação ou de seu entorno precisará ser  submetida à análise da 

construtora/incorporadora e do projetista, dentro do prazo decadencial (a partir do 

qual vence a garantia). Após este prazo, exigirá laudo técnico assinado por 

engenheiro ou arquiteto. E o síndico ou a administradora, com base em parecer de 

especialista, poderão autorizar, autorizar com ressalvas ou proibir a reforma, caso 

entendam que ela irá colocar em risco a edificação. 

 

O proprietário ou responsável legal pela unidade ficam obrigados a informar o 

usuário ou síndico, todos os detalhes sobre o plano de manutenção a partir da 

reforma. 

 

A NBR incorporou meios para prevenção de perda de desempenho incluindo 

métodos para: planejamento, projetos e análises técnicas e implicações de reformas 

nas edificações; alteração das características originais da edificação ou de suas 

funções; descrição das características da execução das obras de reforma; segurança da 

edificação do entorno e dos usuários; registro documental da situação da edificação, 

antes da reforma, dos procedimentos utilizados e do pós-obra de reforma e supervisão 

técnica dos processos e das obras. 

 

Assim, qualquer intervenção em elementos de estrutura, como: furos e 

aberturas; alteração de seção de elementos estruturais, alteração do carregamento 

previsto no projeto que implique em aumento ou redução de carga; reforços 

estruturais; recuperação estrutural; restauro estrutural; alteração de área construída; 

alteração da função ou uso da edificação ou de partes; remoção ou acréscimo de 

paredes, deverão ser realizados por empresa especializada sob Anotação de 

Responsabilidade Técnica sobre os trabalhos executados. 

 

 

NOME 

Síndico 

Condomínio...................... 

 



 

REQUERIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMAS 

 

O abaixo assinado na qualidade   (     ) Proprietário  (   ) Autor  (   ) Preposto 

 

REQUER autorização para a realização de obras de reformas. 

NESTES TERMOS 

PEDE DEFERIMENTO 

Brasília-DF, ........ de ............................. de ........... 

 

_________________________________________________ 

REQUERENTE 

 

DADOS INFORMATIVOS 

 

LOCAL DA OBRA:_______________________________________________________________ 

INTERESSADO:________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:______________________________________________TELEFONE____________ 

IDENTIDADE:____________________________CPF/CNPJ_____________________________ 

ENDEREÇO ELETRÔNICO:_______________________________________________________ 

 

 

AUTOR DO PROJETO:_______________________________CREA-

DF:_______RG:__________ 

ENDEREÇO:______________________________________________TELEFONE____________ 

INSCRIÇÃO NO GDF:____________________CPF/CNPJ_______________________________ 

 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:_____________________________CREA-

DF:_______RG:__________ 

ENDEREÇO:______________________________________________TELEFONE____________ 

INSCRIÇÃO NO GDF:____________________CPF/CNPJ_______________________________ 

 

 

FIRMA CONSTRUTORA:_______________________________CREA-

DF:_______RG:__________ 

ENDEREÇO:______________________________________________TELEFONE____________ 

INSCRIÇÃO NO GDF:____________________CPF/CNPJ_______________________________ 

 
 
 



DECLARAÇÃO 

   

 

O abaixo assinado__________________________________ CREA-DF nº ________________, na 

qualidade de autor do projeto, assegura que as disposições, dimensões, iluminação, ventilação, 

conforto, segurança e salubridade são de minha total responsabilidade e de pleno conhecimento do 

proprietário do imóvel que também assina a presente declaração. Declaro ainda que a obra proposta 

compreende: ( ) equipamentos industrializados, ( ) sistema hidrossanitário, (  ) prevenção e combate 

a incêndio, (  ) instalações elétricas, (  ) instalação de gás, (  ) dados e comunicação, (  ) automação, 

(  ) ar-condicionado/exaustão/ventilação, (  ) novos componentes a edificação, (  ) revestimentos, (  ) 

impermeabilização, (  ) vedação, (  ) esquadrias e fachada cortina e  (  ) estrutura.  

 

 

Brasília-DF, ........ de ............................. de ........... 

 

 

____________________________      ____________________________ 

PROPRIETÁRIO/CI                                 AUTOR DO PROJETO 

 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, __________________________________, proprietário deste imóvel, autorizo o Sr(a) 

_________________________________ CI nº_______________, a executar as obras descritas nos 

projetos em anexo, bem como declaro pleno e total conhecimento dos mesmos. 

De acordo, firmo a presente, para que surta seus efeitos legais e jurídicos junto ao Condomínio 

_______________________________________________. 

 

 

Brasília-DF, ........ de ............................. de ........... 

 

 

____________________________ 

PROPRIETÁRIO/CI                                 

 

 

 

Anexos: 

(  ) Projeto arquitetônico/complementares com as respectivas ART´s e RRT´s. 

(  ) Plano de reformas conforme a NBR 16.280 de 18 de abril de 2014. 

(  ) Se inquilino, anexar cópia do Contrato de locação da unidade. 


