
Relação de documentos para proposta de financiamento de Projeto arquitetônico de adaptação de imóvel residencial para 
adequação de acessibilidade, Serviço de execução de projeto de adaptação de imóvel residencial para adequação de 

acessibilidade e Material para execução de projeto de adaptação de imóvel residencial para adequação de acessibilidade, 
através da linha BB Crédito Acessibilidade*. 

 

 Projeto arquitetônico de adaptação de 
imóvel residencial para adequação de 
acessibilidade. Teto do valor máximo 

financiável R$ 5.000,00 

Serviço de execução de projeto de adaptação 
de imóvel residencial para adequação de 

acessibilidade. Teto do valor máximo 
financiável R$ 10.000,00 

Material para execução de projeto de 
adaptação de imóvel residencial para 

adequação de acessibilidade. Teto do valor 
máximo financiável R$ 15.000,00 

 
1 1.1. Projeto arquitetônico específico para 

adequação de acessibilidade em imóvel 
residencial , assinado por profissional 
devidamente registrado no CAU (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo) ou no Sistema 
CONFEA/CREA, em nome do proponente do 
financiamento e datado. 

Mesma documentação do item 1.1. Mesma documentação do item 1.1. 

2 2.1. Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), junto ao CAU, do tipo Mínimo, 
referente ao projeto e obra proposta, com as 
seguintes características: 
 
A) No campo Descrição deve constar: 
 

 Referir-se a acessibilidade em imóvel 
residencial e que garanta acesso, 
funcionalidade e mobilidade a todas as 
pessoas, independente de sua condição 
física, intelectual e sensorial.  

 

 Descrição das obras de adequação de 
acessibilidade que serão efetuadas. 

 

 Mensuração da quantidade de materiais 
e mão de obra necessária para a 
execução da obra. Observações:  
(1) A informação é obrigatória para os 
projetos nos quais sejam financiados 
Serviço de execução e Material para 
execução de obra.  
(2) Devem ser descritos apenas a 
quantidade de materiais e serviços 
necessários à realização das obras de 
adequação de acessibilidade, vinculados 
ao projeto arquitetônico apresentado. 

 
B) Deve conter a seguinte declaração: 
“Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) 
neste RRT foram atendidas as regras de 
acessibilidade previstas nas normas técnicas 
de acessibilidade da ABNT, na legislação 
específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 
de dezembro de 2004.”. 
 
C) No campo Atividade somente devem 
constar os seguintes códigos: 
 -1.1.6 Projeto de Adequação de 
Acessibilidade. 
-2.1.5 Execução de Adequação de 
Acessibilidade. 
 
D) Apresentação        do respectivo 
comprovante de pagamento / recolhimento 
do RRT. 
 
Observação: O RRT Mínimo é utilizado quando 
se referir a edificação com área de construção 
total de até 70 m2 (setenta metros 
quadrados), destinada ao uso residencial, ou 
quando se referir à edificação de uso 

Mesma documentação do item 2.1. Mesma documentação do item 2.1. 



residencial nos moldes das Leis n° 11.124, de 
16 de junho de 2005, e n° 11.888, 24 de 
dezembro de 2008, conforme Resolução 17 do 
CAU/BR (Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil). Para os casos não 
enquadrados na modalidade de RRT do tipo 
Mínimo poderá ser apresentado o RRT do tipo 
Simples, conforme item 3 abaixo. 

3 3.1. Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), junto ao CAU, do tipo Simples, 
referente ao Projeto proposto, com as 
seguintes características: 
 
A) No campo Descrição deve constar: 
 

 Referir-se a acessibilidade em imóvel 
residencial e que garanta acesso, 
funcionalidade e mobilidade a todas as 
pessoas, independente de sua condição 
física, intelectual e sensorial.  

 

 Descrição das obras de adequação de 
acessibilidade que serão efetuadas. 

 

 Mensuração da quantidade de materiais 
e mão de obra necessária para a 
execução da obra.  Observações:  
(1) A informação é obrigatória para os 
projetos nos quais sejam financiados 
Serviço de execução de obra e Material 
para execução de obra.  
(2) Devem ser descritos apenas a 
quantidade de materiais e serviços 
necessários à realização das obras de 
adequação de acessibilidade, vinculados 
ao projeto arquitetônico apresentado. 
 

B) Deve conter a seguinte declaração “Declaro 
que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT 
foram atendidas as regras de acessibilidade 
previstas nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT, na legislação 
específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 
de dezembro de 2004.”. 
 
C) No campo Atividade somente deve constar 
o seguinte código: 
 -1.1.6 Projeto de Adequação de 
Acessibilidade. 
 
D) Apresentação  do respectivo comprovante 
de pagamento / recolhimento do RRT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2. Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), junto ao CAU, do tipo Simples, 
referente ao Projeto proposto, com as 
seguintes características: 
 
A) No campo Descrição deve constar: 
 

 Referir-se a acessibilidade em imóvel 
residencial e que garanta acesso, 
funcionalidade e mobilidade a todas as 
pessoas, independente de sua condição 
física, intelectual e sensorial.  

 

 Descrição das obras de adequação de 
acessibilidade que serão efetuadas. 

 

 Mensuração da quantidade de materiais 
e mão de obra necessária para a 
execução da obra. Observações:  
(1) A informação é obrigatória para os 
projetos nos quais sejam financiados 
Serviço de execução de obra e Material 
para execução de obra.  
(2) Devem ser descritos apenas a 
quantidade de materiais e serviços 
necessários à realização das obras de 
adequação de acessibilidade, vinculados 
ao projeto arquitetônico apresentado. 

 
B) Deve conter a seguinte declaração “Declaro 
que na(s) atividade(s)registrada(s) neste RRT 
foram atendidas as regras de acessibilidade 
previstas nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT, na legislação 
específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 
de dezembro de 2004.”. 
 
C) No campo Atividade somente deve constar 
o seguinte código: 
 -1.1.6 Projeto de Adequação de 
Acessibilidade. 
 
D) Apresentação em conjunto de um RRT, 
junto ao CAU, do tipo Simples, referente à 
Execução da obra, com as seguintes 
características:  
 

 No campo Descrição deve constar que o 
serviço é exclusivo para adequação de 
acessibilidade em imóvel residencial; 

 

 Deve conter a seguinte declaração 
“Declaro que na(s) atividade(s) 
registrada(s) neste RRT foram atendidas 
as regras de acessibilidade previstas nas 
normas técnicas de acessibilidade da 
ABNT, na legislação específica e no 
Decreto Federal n° 5.296, de 2 de 
dezembro de 2004.”; 

 

  No campo Atividade somente deve 
constar o seguinte código - 2.1.5 
Execução de Adequação de 

Mesma documentação do item 3.2. 



Acessibilidade. 
 
Observação: Ao invés do RRT do tipo Simples, 
referente à Execução da obra, poderá ser 
apresentado um ART, junto ao sistema 
CONFEA/CREA, referente à Execução da obra, 
devendo constar que a atividade técnica é 
exclusiva para adequação de acessibilidade 
em imóvel residencial e constar declaração 
que foi respeitada a legislação específica e 
atendida as regras, critérios e parâmetros 
previstos nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT. 
 
E) Apresentação dos respectivos 
comprovantes de pagamento / recolhimento 
do(s) RRT(s) e/ou ART. 
 

4 4.1. Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART), junto ao sistema CONFEA/CREA, 
referente ao Projeto proposto, com as 
seguintes características: 
 
A) No campo Observação deve constar: 
 

 Referir-se a acessibilidade em imóvel 
residencial e que garanta acesso, 
funcionalidade e mobilidade a todas as 
pessoas, independente de sua condição 
física, intelectual e sensorial.  

 

 Descrição das obras de adequação de 
acessibilidade que serão efetuadas. 

 

 Mensuração da quantidade de materiais 
e mão de obra necessária para a 
execução da obra. Observações:  
(1) A informação é obrigatória para os 
projetos nos quais sejam financiados 
Serviço de execução e Material para 
execução de obra.  
(2) Devem ser descritos apenas a 
quantidade de materiais e serviços 
necessários à realização das obras de 
adequação de acessibilidade, vinculados 
ao projeto arquitetônico apresentado. 

 
B) Deve conter declaração que foi respeitada a 
legislação específica e atendida as regras, 
critérios e parâmetros previstos nas normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT. 
 
C) No campo Atividade Técnica somente deve 
constar a atividade de Projeto de adequação 
de acessibilidade. 
 
D) Apresentação  do respectivo comprovante 
de pagamento / recolhimento do ART. 
 
Observação: Não é necessária a apresentação 
de RRT, conforme itens (2) e (3) acima, 
quando apresentado a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), conforme 
item (4.1), junto ao sistema CONFEA/CREA. 

4.2. Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART), junto ao sistema CONFEA/CREA, 
referente ao Projeto e Obra proposta, com as 
seguintes características: 
 
A) No campo Observação deve constar: 
 

 Referir-se a acessibilidade em imóvel 
residencial e que garanta acesso, 
funcionalidade e mobilidade a todas as 
pessoas, independente de sua condição 
física, intelectual e sensorial.  

 

 Descrição das obras de adequação de 
acessibilidade que serão efetuadas. 

 

 Mensuração da quantidade de materiais 
e mão de obra necessária para a 
execução da obra. Observações:  
(1) A informação é obrigatória para os 
projetos nos quais sejam financiados 
Serviço de execução e Material para 
execução de obra.  
(2) Devem ser descritos apenas a 
quantidade de materiais e serviços 
necessários à realização das obras de 
adequação de acessibilidade, vinculados 
ao projeto arquitetônico apresentado. 

 
B) Deve conter declaração que foi respeitada a 
legislação específica e atendida as regras, 
critérios e parâmetros previstos nas normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT. 
 
C) No campo Atividade Técnica somente deve 
constar as atividades de Projeto e Execução de 
obras de adequação de acessibilidade.  
 
D) Apresentação  do respectivo comprovante 
de pagamento / recolhimento do ART. 
 
Observação: Não é necessária a apresentação 
de RRT, conforme itens (2) e (3) acima, 
quando apresentado a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), conforme 
item (4.2), junto ao sistema CONFEA/CREA. 

Mesma documentação do item 4.2. 

5  5.1. Declaração de Regularidade da Obra, 
preenchida e assinada pelo proponente da 
operação e pelo profissional responsável pelo 
projeto (solicite este documento na agência).  
Observação: reconhecer firma da assinatura 
do profissional responsável pelo projeto. 
 

Mesma documentação do item 5.1. 



6 6.1. Ficha de Matrícula atualizada do imóvel 
residencial, emitida em Cartório de Registro 
de Imóveis, com data de emissão posterior a 
data do Projeto Arquitetônico. 
 

Mesma documentação do item 6.1. Mesma documentação do item 6.1. 

7 7.1  Folha do Carnê do IPTU. Mesma documentação do item 7.1. Mesma documentação do item 7.1. 
 

8 8.1. Nota Fiscal: 
 
A) Em nome do Proponente do financiamento. 
 
B) Descrição que o serviço é relativo à 
elaboração de Projeto Arquitetônico de 
acessibilidade em imóvel residencial e o 
número do RRT ou ART a qual está vinculada. 
 
C) Prazos: 
 
com data de emissão, no máximo, de até 
30 dias anteriores a data da contratação do 
financiamento; e 
 
com data de emissão, no máximo, de até 
30 dias posteriores a data da emissão do 
projeto. 
 

8.2. Nota Fiscal: 
 
A) Em nome do Proponente do financiamento. 
 
B) Descrição que o serviço é relativo a obras 
de adequação de acessibilidade em imóvel 
residencial e o número do RRT ou ART a qual 
está vinculada. 
 
C) Prazos: 
 
com data de emissão, no máximo, de até 
30 dias anteriores a data da contratação do 
financiamento; e 
 
com data de emissão, no máximo, de até 
120 dias posteriores a data da emissão do 
projeto. 

8.3. Nota Fiscal: 
 
A) Em nome do Proponente do financiamento. 
 
B) Descrição completa dos materiais 
financiados. 
 
 
 
C) Prazos: 
 
com data de emissão, no máximo, de até 
30 dias anteriores a data da contratação do 
financiamento; e 
 
com data de emissão, no máximo, de até 
120 dias posteriores a data da emissão do 
projeto. 

 
* Linha de Financiamento destinada a clientes pessoas físicas, correntistas do Banco do Brasil, com limite de crédito 
disponível e renda mensal bruta de até 10 salários mínimos. Sujeito à aprovação cadastral e demais condições do produto. 
 


