
 

 
 

Preenchimento do RRT de “Incorporação 
Imobiliária” 

 

 Quando da elaboração dos quadros de áreas e descritivos da NBR 12.721, o Arquiteto 
e Urbanista pode realizar: o cálculo das áreas dos pavimentos e da área global, cálculo das 
áreas das unidades autônomas, avaliação do custo global e unitário de construção, memorial 
descritivo dos equipamentos e acabamentos das áreas de uso comuns e privativas, dentre 
outras atividades. 

Portanto, é necessário que cada profissional identifique quais serão as atividades técnicas 
desempenhadas e as registre no RRT. 

A orientação da CEP/BR é de que sejam registradas uma ou mais atividades técnicas do 
subgrupo ‘1.7 – Relatórios Técnicos de Arquitetura’ ou do grupo ‘5 – Atividades especiais em 
Arquitetura e Urbanismo’: 

Relatórios Técnicos de Arquitetura 

1.7.1. Memorial descritivo; 

1.7.2. Caderno de especificações ou de encargos; 

1.7.3. Orçamento; 

1.7.4. Cronograma; 

1.7.5. Estudo de viabilidade econômico-financeira; 

Atividades especiais em Arquitetura e Urbanismo 

5.4. VISTORIA; 

5.6. AVALIAÇÃO; 

5.8. PARECER TÉCNICO; 

5.11. MENSURAÇÃO; 

Segue descrição de algumas atividades técnicas: 

1.7.2. Caderno de especificações ou encargos: O caderno de especificações tem por objetivo 
estabelecer normas para a execução dos serviços descritos, bem como especificar materiais, 
equipamentos e acessórios a serem aplicados na reforma ou construção de uma edificação. 



 

Estas especificações servem de base exclusiva do tipo e definição técnica dos materiais, 
equipamentos e acessórios a serem usados no local dos serviços e o modo de instalação dos 
mesmos; 

1.7.3. Orçamento: Sintético - O orçamento sintético é o tipo de orçamento onde são 
indicadas as unidades, quantidades, preços unitários e preços totais de cada serviço 
individualmente e o somatório dos serviços indicando o seu valor total. 

Analítico - O orçamento analítico é composto de unidade, quantidade, composição do preço 
unitário e preço total. Por sua vez, a composição do preço unitário é apresentada com as 
unidades, quantidades, preços unitários e preço total de cada um dos seus componentes. 
Posteriormente, são acrescidas as Leis Sociais (LS) sobre a mão de obra e os Benefícios e 
Despesas Indiretas (BDI) sobre materiais e mão de obra, formando assim o preço de venda 
de cada serviço, individualmente; 

5.6. Avaliação: Atividade técnica que consiste na determinação do valor qualitativo, 
quantitativo ou monetário de um bem, o qual se constitui de um objeto arquitetônico, 
urbanístico ou paisagístico. 

1.7.1. Memorial descritivo: Documento técnico explicativo do projeto, dos conceitos 
utilizados, normas adotadas, premissas e outras informações, com o objetivo de explicitar as 
informações mais importantes e que constam do serviço/projeto.” 

Conheça a Deliberação da CEP/BR que dispõe sobre este assunto: 

http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/DELIBERACAO_CEP_098-2017.pdf 
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