
•• 1."' PROCESSO

INTERESSADO CPP-CAU/BR

ASSUNTO
ENCAMINHAMENTO DE UM TEXTO (ANEXÓ) 

.
. P ARA PRODUÇÃ(fDE

UM FOLDER INSTRUTIVO DO CENÁRIO DA AS.SISTÊNCIA TÉCNICA
EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL.

DELIBERAÇÃO N• 027-2018- CPP-CAU/BR 

A COMISSÃO DE POLÍTICA PROFISSIONAL - CPP-CAU/BR, reunida ordinariamente em
Florianópolis/SC, na sede do CAU/SC, no dia 05 de novembro de 2018, no uso das competências que lhe
conferem o art. 104 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o art. 104 do Regimento Interno do CAU/BR, no Inciso II - propor a participação do
CAU/BR em eventos, em forma de missão, no âmbito de sua competência, quando constantes em seus
planos de ação; · 

Considerando o·art. 104 do Regimento Interno do CAU/BR, no Inciso IV - propor, apreciar e deliberar
sobre diretrizes para implementação e difusão de ações visando à valorização profissional;

Considerando o art. 104 do Regimento Interno do CAU/BR, no Inciso V - propor, apreciar e deliberar
' sobre ações articuladas de política profissional entre os CAU/UF e o CAU/BR;

Considerando o art. 104 do Regimento Interno do CAU/BR, no Inciso VIII - propor, apreciar e deliberar
. sobre critérios de uniformização de ações e procedimentos voltados à Assistência Técnica para Habitação
de Interesse Social; ··· · · 

Considerando o art. 104 do Regimento Interno do CAU/BR, no Inciso IX - apreciar e deliberar sobre
propostas de. concessão de apoio institucional a atividades de Assistência Técnica para Habitação de
Interesse Social, conforme as diretrizes do Planejamento Estratégico do CAU; e

Considerando o art. 104 do Regimento Interno do CAU/BR, no Inciso XI - acompanhar o
desenvolvimento dos projetos do Planejamento Estratégico do CAU, relacionados às suas atividades
específicas.

DELIBEROU: 

1 - Solicitar à presidência do CAU/BR para que encaminhe à Assessoria de Comunicação o texto
·'�CARTA ABERT{\ ·SOBRE O CENÁRIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE
INTERESSE. soq:A'L NO BRA�IL" (anexo), para que seja produzido e confeccionado um folder
instrutivo de Af��bm a finalid'ad� de ser di�tribuído à sociedade brasileira pelos ÇAU/UF e CAU/BR
em eventos e reuniões que tratem sobre o .tema.

Setor comercial sul (ses), Quadra 2, Bloco e- Ed. serra Dourada,'salas 401 a 409 j CEP: 70.300-902 Brasília/DF I Telefone:' (61) 3204-9500
www.caubr.gov.br 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Comiss�o de Política Profissional 

Florianópolis/SC, 05 de novembro de 2018. 

JOSEMÉE GOMES DE LIMA 
Coordenadora 

. . 

EMERSON DO NASCIMENTO FRAGA 
Coordenador Adjunto 

-�lWMM(

RICARDO MARTINS FONSECA 
Membro 

EDUARDO FAJARDO SOARES 
Membro 

GUIVALDO D' ALEXANDRIA 
Membro 

CARTA ABERTA SOBRE 

\ 

O CENÁRIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL NO BRASIL - 2018 

Nossas Cidades 
Até meados do século XX, a maioria da população urbana do mundo estava concentrada nos 
países desenvolvidos, por conta de entre outras razões, possuírem suas economias bastantes 
industrializada, enquanto que nos países pobres, que detinham suas economias 
predominantemente agrárias, concentrava sua população nos campos. 
A partir dos anos de 1950, com o início do processo de industrialização dos países 
subdesenvolvidos, associado à rápida mecanização do campo e concentração de terras, ocone a 
migração em massa da população do campo para a cidade (êxodo rural). 
O processo de urbanização, principalmente nos países em desenvolvimento, é uma das mais 
agressivas formas de relacionamento entre o homem e o meio ambiente, agravado pela falta de 
planejamento e assistência técnica. 
Este processo além de ter acontecido de forma extremamente rápida, se instala sem o devido 
controle das administrações governamentais, gerando, com as grandes explosões demográficas, a 
multiplicação dos problemas dos ç�ntros urbanos por conta da incapacidade dos governos de 
fornecer infraestrutúti:básica para grandes aglomerados urbanos. 
A partir da revolução industrial, o processo de crescimento das cidades se acelerou por duas 
razões: a necessidade de mão-de-obra nas indústrias e a redução do número de trabalhadores no 
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campo. A industrialização, que promoveu de modo simultâneo os dois eventos, um de atração 
pela cidade, outro de expulsão do campo. 
Como profissionais responsáveis pelo planejamento de nossas cidades, devemos ocupar um 
papel importante neste processo de crescimento, não permitindo que um cresç:imento sem 
planejamento aconteça e resolvendo todo o passivo desordenado criado em centenas. de anos, 
colocando, obrigatoriamente, profissionais de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo nós postos 
de trabalho de decisão, planejamento, execução e fiscalização das instituições responsáveis pelo 
desenvolvimento urbano de nossas cidades 

Crescimento Espontâneo e a Auto-Construção 
Em um contexto mais abrangente, podemos dizer que a autoconstrução é geralmente associada 
às populações pobres, motivada por vários aspectos: falta de acesso à moradia; alto custo na 
contratação de profissionais; burocracia para a aprovação de projeto em órgãos públicos, entre 
outros, sendo também definida como construção de fanúlias de baixa renda. No entanto, o 
cenário da informalidade e da baixa qualidade na construção que está frequentemente associado 
à autoconstrução, deve ser questionado na medida em que este modo de construir não é 
exclusividade dos pobres. Estudos consideram a ausência de assistência técnica e a contratação 
de mão de obra desqualificada como responsáveis pelo baixo desempenho de grande parte das 
moradias autoconstruídas, e é nesse cenário que surge a Lei Nº 11.888/2008, de Assistência 
Técnica à Habitação de Interesse Social, que veio para assegurar às famílias de baixa renda (até 3 
salários mínimos) assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de suas 
moradias 
As cidades formais também crescem desordenadamente por meio da autoconstrução desassistida, 
provocando um caos urbano e social por abandono político e descaso ou por excesso 
populacional. Quando há uma explosão demográfica, falta tudo para todos: escola, alimentação, 
trabalho, moradia, saúde etc. Em locais de crescimento espontâneo, não têm saneamento básico, 
nem outro tipo de estrutura sustentável. Tudo é muito provisório e precário, provocando diversos 
problemas urbanos. 
Deste modo, os técnicos responsáveis pelo planejamento, execução, manutenção, adequação e 
fiscalização dos produtos oriundos de nossas profissões, devemos ser onipresentes em todas as 
atividades inerentes as nossas atribuições profissionais exclusivas, garantindo a segurança e 
qualidade de seus efeitos para com a sociedade. 

Índices Quantitativos e Qualitativos 
Com um déficit habitacional de 6 milhões de unidades, 12 milhões inadequadas, 18 milhões de 

.. moradias irregulares e mais de 70% do território brasileiro sem regularização fundiária, 
acreditando na realidade da pesquisa Datafolha-CAUBR/2015, que 85,40% das construções 
feitas no Brasil não tiveram o acompanhamento de arquitetos e engenheiros, mas foram 
qesenvolvidas sem responsabilidade técnica, onde somente 14,60% das obras tiveram 
profissionais habilitados respondendo pelas construções, e que, segundo o IBGE/2013, apenas 
15% da cidade é considerada "formal ou legal", ratificando a pesquisa do Datafolha
CAUBR/2015, onde a soma de todos estes fatores contribuem para a baixa qualidade da 
habitação, tornando-as insalubres e adoecendo seus moradores, podemos dizer que o Brasil 
encontra-se com suá saúde completamente comprometida, necessitando urgentemente de ajuda. 
Como médicos, çle. .cidades, respo_nsáveis pela cura dessa doença que se evolui no Brasil e 
compromete séu '''•&rescimento como um país sadio e independente, devemos ter nossa 
responsabilidade social reconhecida, nossos postos de trabalho assegurados e nossa remuneração 
garantida por meio de uma legislação consolidada e comprometida com a saúde social das 
cidades 
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.A Responsabilidade Social 
O comportamento socialmente responsável, em que se observa prioritariamente a ética, te�. seu 
entendimento alicerçado em atitudes e ações, quer no âmbito pessoal, acadêmico, profissional, 
empresarial e/ou governamental, que visam a melhorar a qualidade de vida da sociedade. No 
âmbito da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social-A.THIS, conforme ._rege a 
Constituição Federal, em seu Art. 6º: "São direitos sociais a educação, a saúde, a •alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infància, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição". Este 
artigo define as razões pelas quais não devemos ser passivos e sim assumirmos nossa hipoteca 
social, atuando de forma propositiva, e fomentando as ações governamentais. 
Atitudes pessoais: identificarmos e nos sensibilizarmos quanto a importância do tema da 
Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social; 
Atitudes Acadêmicas: desenvolver na academia, na sua plenitude e transdisciplinalidade, os 
processos e metodologias necessários para a formação, pesquisa e extensão universitária, com 
foco na A THIS; 
Atitudes Profissionais: desprendimento e disponibilidade para atuar na área de Habitação de 
Interesse Social, descobrindo o imenso nicho de mercado que temos sob nossa responsabilidade; 
Atitudes Empresariais: o surgimento de experiências da iniciativa privada, com modelos 
inovadores de organização do mercado informal da construção, montando negócios sociais e 
escritórios de arquitetura e engenharia, na ponta, que se dediquem ao atendimento da população 
de baixa renda, incentivando, como opção, carreiras para engenheiros, arquitetos e urbanistas; e 
Ações Governamentais: incentivo e contribuição às ações que proporcionam mais visibilidade e 
apoio institucional às experiências exitosas já existentes, para que ganhem escala, viabilizando a 
construção de um plano de A THIS, estruturando esse mercado de trabalho que depende de uma 
ação maior envolvendo a construção de Políticas Públicas, associadas a estratégias de mercado e 
fomentando o empreendedorismo social, e desta forma possibilitar o acesso à A THIS e às fontes 
distintas de recursos, de acordo com as diferentes realidades locais. 

As Legislações Reguladoras Da Habitação De Interesse Social 
Vários instrumentos urbanos, como: Planos Diretores, Estatuto das Cidades, Planos 
Metropolitanos etc, promovidos pelo poder público, embora circunstancialmente confusos e 
contraditórios entre si, têm o propósito de ordenar esse crescimento natural dos espaços urbanos, 
mas pelo descumprimento dos mesmos as cidades estão tomando caminho irreversíveis, 
principalmente por causa dos problemas trazidos pela Habitação de Interesse Social, 
desenvolvida sem assistência técnica. 
SNHIS - A Lei Federal 11.124, de 16 de junho de 2005, instituiu o Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social - SNHIS e criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social - FNHIS com os objetivos de: viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra 
urbanizada e à habitação digna e sustentável; implementar políticas e programas de 
investimentos e subsídios, promovendo e viabilizando o acesso à habitação voltada à população 
de menor renda; e articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e 
órgãos que desempenham funções no setor da habitação. A lei também cria o Fundo Nacional de 
Habitação de Interess,e Social - FNHIS, de natureza contábil, que tem o objetivo de centq11izar e 
gerenciar recursos or�amentários para os programas estruturados no âmbito do SNHIS. Assim, o 
SNHIS centraliza. todos os programas e projetos destinados à habitação de interesse social, 
observada a legislaç'iÍÔ específica. 
FNIDS - Em conformidade com a Lei nº 11 .124, de 16 de junho de 2005, e com a Lei nº 11.888, 
de 24 de dezembro de 2008, constituindo em objetivo da ação de Prestação de Serviços de 
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social a transferência de recursos para estados, 
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Distrito Federal, municípios e entidades privadas sem fins lucrativos para prestação de serviços 
de assistência técnica buscando atender a elevada parcela da produção de habitações que ocorre 
no mercado informal, sem qualquer tipo de apoio técnico que permita atingir padrões riJ'-nimos 
de qualidade, de produtividade e de segurança na Prestação de Serviços de AssistênciaTécnica 
para Habitação de Interesse Social, do Programa de Habitação de II?,tctresse Social. 
Lei 11.888 / 2008.- assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e 
gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social, como parte integrante do 
direito social à moradia previsto no art. 60 da Constituição Federal, e consoante o especificado 
na alínea r do inciso V do caput do art. 4o da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Çonstituição Federal, estabelecendo diretrizes gerais da 
política urbana às famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, residentes em 
áreas urbanas ou rurais, têm o direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a 
construção de habitação de interesse social para sua própria moradia, abrangendo todos os 
trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo dos profissionais das áreas de 
arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a edificação, reforma, ampliação ou 
regularização fundiária da habitação, além de assegurar o direito à moradia e à assistência 
técnica. 
As Leis da Regularização Fundiária - com a promulgação da Lei Federal 11.888/2008, 
registrou-se uma gama de esforços de instituições públicas e privadas em prol de sua difusão e 
aplicação nos diferentes recortes territoriais. Ao mesmo tempo em que dados demográficos 
contabilizam 80% de população urbana, no qual dois terços dela vivem em 1 % dos municípios 
com mais de um milhão de habitantes, enquanto o terço restante distribui-se em pequenos e 
médios municípios, que correspondem a 99% de municípios que ainda não ultrapassaram a cem 
mil habitantes, dentre o total dos 5.570 municípios brasileiros (IBGE, 2016). 
Ante este cenário paradoxal de concentração e dispersão populacional, as experiências e estudos 
sobre esta temática apontam para necessária articulação entre assistência técnica e regularização 
fundiária, sem a qual, estas ações não alcançam os resultados desejados em suas distintas 
dimensões. Por outro lado, a base normativa apresenta soluções comuns a este conjunto de 
municípios. Ao passo que as estruturas institucionais, econômicas, administrativas, técnicas 
dentre outras, mostram-se insuficientes para conseguir abarcar todas as dimensões que a 
regularização e a A THIS integrada compreendem. 
Um caminho possível para alcance desta integração exige a fusão de instâncias de debate 
experimentadas na última década de aplicação da A THIS e da regularização fundiária, arranjos 
institucionais de assistência técnica interfederativos capazes de fomentar o protagonismo 
municipal e fortalecimento de sua capacidade de gestão em quatro macro naturezas: política, 
planejamento, ordenamento e assistência comunitária . 

As Possíveis Ações (Propostas dos Planos) 
A ATHIS, além de um serviço técnico, necessita ser uma atitude política, devendo ser adotada 
por todos os profissionais que atuam nessa área, bem como todas as entidades de classe que os 
representam, de forma individuaUzada ou combinadas entre si. 
Governamentais (Públicas) - são aquelas promovidas exclusivamente pelo governo, atendendo 
todo o processo que se propõe, a exemplo do Cheque Moradia e Cartão Reforma 
Acadêmicas (Públicas ou Privadas) - promovidas exclusivamente com intuito de formação 
profissional, · realizada por alunos da graduação de diversos cursos e acompanhado por 
responsável téchitb- ·indicado ·.·pela Instituição de Ensino Superior, em ambientes do tipo 
Escritórios Modelo, Empresas Júnior. 
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Mistas (Públicas/Privadas) - ações realizadas por duas ou mais instituições de naturezas 
diferentes, públicas e privadas, onde as atribuições são compartilhadas e/ou complementar�_s_.· Ex: 
ONG's, Associações · :·-

Privadas (Ações promovidas pelo 3° setor) - atendendo a finalidade da Assistência '.fécnica em
Habitação de Interesse Social. Ex: Programa Vivenda, InovaUrbis. . ·
Nesse sentido, devemos defender o investimento nos setores público e. privado, nas
Universidades e na sociedade civil organizada, buscando a estruturação das condições que
atendam à demanda da população de baixa renda por ATHIS, ao planejar e executar os projetos
de Arquitetura e Urbanismo com segurança e qualidade.

A Tipos Das Operacionalizações 
Os fóruns das ações de A THIS devem ser claramente definidos de acordo com a 
operacionalização das etapas de planejamento e execução, determinando a ordem interna e 
externa, respectivamente: 
Teórica - momento da concepção de Projetos e Programas, quando as características intrínsecas 
do caso que são diagnosticados, analisados e propostos como estratégias das ações, geralmente 
irrigado com muita intervenção e vontade política, mas que não deve acontecer, necessariamente, 
em gabinetes e/ou escritórios; e 
Prática - momento da execução do projeto, quando, por imersão, o profissional deve estar 
inserido in loco na comunidade, na ponta, vivenciando todo e qualquer detalhe da necessidade da 
situação, sendo obrigatória a presença do profissional na obra, longe dos gabinetes e escritórios. 

Formato Das Ações 
No atendimento de A THIS os fatores: projeto - definição de qual tipo de atendimento; material -
aquisição do material necessário para o atendimento; mão-de-obra - fomento de mão de obra 
circunstancialmente especializada; e crédito - viabilidade da categoria de crédito para o 
atendimento. Os formatos das ações serão definidos pelos arranjos que os itens projeto, material, 
mão-de-obra e crédito terão no processo de atendimento. 
Integrado - Quando o atendimento tem o material, mão-de-obra e crédito fomentado pelo 
mesmo operador. 
Compartilhado - Quando o atendimento tem o material, mão-de-obra e crédito fomentado por 
mais de um operador. 

Recursos Financeiros 
Várias são as formas, possibilidades e oportunidades de financiamento de projetos de ATHIS,

... além do FNHIS - Lei nº 11. 124/2005, que incrementa as receitas para projetos: Convênios, 
Termos de Parceria, Acordos de Cooperação Técnica etc. Comumente a União é a maior parceira 
dos Governos Estaduais e Municipais, uma vez que a execução da Política Pública Federal, com 
o _foco do bem-estar social, que se dá a nível local, no município.
Para isso o Governo Federal também se utiliza de instrumentos de Planejamento, como o Plano
Plurianual, a Lei Orçamentária e outros meios para atingir os seus objetivos.
Da mesma forma, os governos estaduais e municipais, invariavelmente, efetuam o planejamento
dos seus governos alinhados a política da união, que disponibiliza seus ministérios e sua
estrutura para disponibilizar recursos através de programas federais, editais, chamadas públicas e
outros meios de F�pa_ss.e voluntárjo ..
No caso da Habitaç1ib Social, o subsídio pode ser classificado nas seguintes formas:
Faixa 01 - Subsídio Total - Governo.
Faixa 02 - Subsídio Parcial - Governo+ Particular. (com apoio de políticas de Microcrédito.
Ex: Banco do Povo)
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Faixa 03 - Não Subsidiado - Particular. (com ap010 de políticas de Microcrédito. Ex: 
Debentures) 

. .. 

Fiscalização do Exercício Profissional 

Responsável legalmente pela regulamentação e fiscalização do exerc1c10 das profi�sões, o 
Sistema CAU, para os arquitetos e urbanistas e o Sistema CONFEA, para os engenheiros e 
agrônomos, entendem que fiscalizar seja um processo complexo e interativo, com a participação 
de todos os atores da sociedade. No CAU, a fiscalização é um processo composto por vários 
seguimentos: o prático - desenvolvido por meio de várias metodologias; o analítico - sob todo o 
material produzido no processo prático;_o orientativo - fundamento maior das nossas atribuições; 
o instrutivo - quando pertinente; e o regulatório - a ação final do processo. Desta forma
tentamos minimizar as situações de desacordo com toda e qualquer legislação.
No exercício de nossas atribuições, principalmente no momento da fiscalização, constatamos a
imensa necessidade de se garantir a aplicação da Lei 11.888/2008, pois também ratificamos a
falta de Programas de Assistência Técnica em Arquitetura e Engenharia na grande maioria dos
municípios, conforme prevê a Lei, fato que seria de extrema relevância, principalmente em áreas
urbanas de ocupação informal ou em consolidação, onde se encontra a maior demanda por
ATHIS, pela complexidade do resultado de ocupações desordenadas do território, que levam,
muitas vezes, a situações de moradia sem qualquer condição de habitabilidade.
Os sistemas CAU e CONFEA contam com vários instrumentos de gestão que auxiliam no
processo de fiscalização, indo de sistemas tecnológicos avançados, até os registros de
responsáveis técnicos de todos os trabalhos desenvolvidos por seus profissionais, o RRT e o
ART, respectivamente.
Mas necessitamos de parceiros e parcerias para transformar a fiscalização da Engenharia,
Arquitetura e Urbanismo mais eficiente e inteligente, trazendo mais segurança à sociedade.
Neste sentido as entidades de classes das referidas profissões, as prefeituras e órgãos estaduais,
as juntas comerciais, a Receita Federal, o Ministério Público, enfim, toda a sociedade brasileira
precisa atuar de forma conjunta e interligada, cumprindo seu papel social diante das necessidades
da população.
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