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A CATHIS, COMISSÃO RESPONSAVEL PELA 
ATHIS DENTRO DO CAU/SC, DESENVOLVEU 
AO LONGO DE 2019 DIVERSAS AÇÕES PARA 
FOMENTAR UMA CULTURA EM ATHIS NO 
ESTADO DE SANTA CATARINA.

PREPARAMOS UM RESUMO PARA VOCÊ 
FICAR POR DENTRO DAS PRINCIPAIS 
AÇÕES DO CAU/SC EM ATHIS
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2018

1.200
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32

CIDADES
VISITADAS

Antes de adentrarmos nas 
ações que o CAU/SC 
realizou em 2019, é necessá-
rio relembrar, de forma 
sucinta, alguns pontos 
importantes do ano de 2018. 
O ano de 2018 foi marcado, 
substancialmente, pela 
finalização do Plano 
Estratégico de Implementa-
ção da ATHIS - PEI-ATHIS.
Dentre os volumes que 
compõe esse importante 
documento está

o Plano de Ações, que visa 
direcionar as ações do 
CAU/SC no fomento à 
ATHIS ao longo de 6 anos - 
202, de forma integrada, 
crescente e articulada.
Com o plano em mãos a 
CATHIS decidiu por promo-
ver um amplo processo de 
divulgação da lei e do 
plano por todo estado 
catarinense. A repercussão 
positiva reverberou na 
construção de um Seminá-
rio Nacional de ATHIS, 
ocorrido em Florianópolis.
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1PEI-ATHIS

FOMENTAR A 
ATHIS 

ENQUANTO 
POLÍTICA 
PÚBLICA

A1

A2

A3

A4

A5

A6

caracterização do Sistema 
de Habitação dos municípios 
catarinenses e identificação 
das fragilidades na 
implementação da ATHIS

curso de capacitação em 
ATHIS para técnicos 
envolvidos com a Política 
Habitacional

campanha de sensibiliza-
ção sobre a ATHIS

campanha orientativa 
sobre a ATHIS para 
assentamentos informais

fiscalizar a participação 
dos arquitetos e urbanistas 
na administração pública

patrocínio de projetos e 
iniciativas em ATHIS

B1

B2

B3

B4

APOIAR 
PROFISSIO-

NAIS 
AUTÔNOMOS

criar parâmetros para 
honorários voltados à ATHIS

curso de capacitação em 
ATHIS para profissionais 
interessados em ATHIS

fomentar a estruturação de 
uma rede de escritórios em 
ATHIS

patrocínio de projetos e 
iniciativas em ATHIS

C1

PROMOVER 
ATHIS COMO 

FERRAMENTA 
PARA MEDIA-

ÇÃO DE 
CONFLITOS

aproximar a ATHIS dos 
atores envolvidos com a 
mediação de conflitos 
urbanos e habitacionais

D1

CRIAR 
CULTURA 

PROFISSIONAL 
E SOCIAL DA 

ATHIS

apoiar e fomentar a 
estruturação de residências 
e mestrados profissionais 
em ATHIS



CURSO DE 
CAPACITAÇÃO
EM ATHIS

90

B2

PARTICIPANTES

SAIBA MAIS EM:
https://bit.ly/3aNDPpD

AÇÕES

2COMUNIDADES
ATENDIDAS

CHAPECÓ

O Curso de Capacitação em 
ATHIS foi idealizado pelo 
CAU/SC e realizado a partir 
da contratação do Instituto 
ICPP, que abraçou a ideia e 
desenvolveu, conjuntamente 
com a equipe da CATHIS, a 
ementa e o cronograma do 
curso. Além disso, foi 
elaborado pela contratada 
um material didático 
extenso e completo, 
abordando desde conceitos 
e legislação, até exemplos 
práticos de trabalho com 
ATHIS. Cabe salientar ainda 
que um dos atores dessa 
construção foi o arquiteto e 
urbanista Demetre Anas-
tassakis, um dos maiores 
expoentes do assunto no 
Brasil e que, infelizmente, 
faleceu em 2019.

Estruturalmente, o curso foi 
dividido em 7 módulos:

01 | introdução as políticas 
urbanas e a lei de ATHIS;
02 | buscou discutir a 
importância do trabalho 
técnico social;
03 | visita à campo na área 
de aplicação do curso e 
eleição das problemáticas 
encontradas;
04 | ATHIS e regularização 
fundiária;
05 | práticas em ATHIS, 
demonstrando exemplos da 
prática profissional e formas 
de viabilização;
06 | operacionalização e 
financiamento em ATHIS;
07 | apresentação das 
propostas elaboradas para a 
comunidade.

FLORIANÓPOLIS

A2
DO PEI-ATHIS



MEDIAÇÃO
DE CONFLITOS
AMICUS CURIAE
Consoante ao objetivo C do PEI-ATHIS 
que dispõe sobre o uso da ATHIS como 
ferramenta para mediação de conflitos, 
o CAU/SC deliberou por participar de um 
processo jurídico de reintegração de 
posse em terras públicas na figura de 
Amicus Curiae. Para efeitos de conceitua-
ção, se designa amicus curiae aquela 
pessoa jurídica ou física, estranha à 
causa, que vem auxiliar o tribunal forne-
cendo subsídios técnicos e teóricos 
essenciais à controvérsia.

De modo geral, o caso emerge do confli-
to entre uma ocupação de famílias de 
baixa renda em terras públicas, até então 
destinadas para construção de um 
projeto habitação de interesse social 
elaborado pela prefeitura. Diante dessa 
situação, os movimentos populares de 
luta por moradias de Florianópolis 
solicitaram ao CAU/SC a entrada no 
processo, com o objetivo de garantir a 
justiça social e o cumprimento da 
legislação que nos rege. O documento 
ainda corre em fase de elaboração e 
revisão por parte do CAU/SC e aguarda o 
envio às autoridades cabíveis para 
solicitar a participação no processo.

Com essa ação, longe de pretenciosis-
mos, intenciona-se sensibilizar o poder 
judiciário sobre as políticas urbanas e o 
grande aparato legal que as regem, 
demonstrando a correlação desse assun-
to com a habitação, que aliás, é um 
direito constitucionalmente 
estabelecido (art. 6º, CF).

AÇÃO

C
DO PEI
ATHIS



ACORDO
DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA

08/2019ACORDO

Desde 2018, o CAU/SC tem realizado 
aproximações com secretarias de habita-
ção estadual e municipais, a fim de prover 
subsídios técnicos para demonstrar a 
necessidade de se viabilizar a aplicação 
da ATHIS. No ano de 2019 o CAU/SC 
celebrou um acordo de cooperação 
técnica com o município de Chapecó, 
fruto de uma ação coercitiva movida pela 
Defensoria Pública do Estado para 
aplicação da lei da ATHIS pelo município, 
consoante legislação.

O objeto do acordo consistiu na união de 
esforços na aplicação da Lei da 11.888/08, 
estando incumbido ao CAU/SC a divulga-
ção, orientação aos profissionais, a 
realização de um curso de capacitação 
para profissionais e servidores de órgãos 
públicos, participação de reuniões e 
debates quando solicitado e cobrar RRT 
social dos serviços realizados na cidade 
que tratem da ATHIS.

Certamente, acordos entre entidades são 
fundamentais para a criação de políticas 
públicas em ATHIS, estando a cargo do 
CAU a mediação, orientação e articulação 
desses potenciais agentes. Cabe destacar 
que a inter-relação das instituições é uma 
ação que pode abranger múltiplas ações 
previstas no PEI-ATHIS, servindo de 
ponto de partida e convergência de 
algumas ações, além disso, essa união de 
esforços intensifica as ações e permite 
mais eficiência para se alcançar os 
objetivos.

SAIBA MAIS EM:
https://bit.ly/2ICJ7bp



EDITAL DE
PATROCÍNIO
2019

01CONSTRUINDO 
DIGNIDADES

02SEMINÁRIO RESIDÊNCIA 
EM ARQUITETURA E
URBANISMO

03CASA ERS

04OFICINAS DE INOVAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO
EM ATHIS

Os editais de patrocínios previstos no 
PEI-ATHIS se direcionam em dois 
momentos distintos: um para o poder 
público e outro para a iniciativa priva-
da. Porém, para otimizar recursos, o 
CATHIS lançou um edital unificado, 
abrangendo os dois públicos-alvo, além 
da sociedade em geral. O objetivo 
dessa ação visa a seleção de projetos 
relevantes, no âmbito municipal e/ou 
estadual, que promovam o conheci-
mento e o fortalecimento da arquite-
tura e urbanismo no estado de Santa 
Catarina no âmbito da ATHIS.

O valor global do edital (02/2019) - 
R$75.000,00 foi dividido em cotas 
para melhor distribuição dos recursos, 
cada ação poderia solicitar no máximo 
8 cotas. Ao todo 4 projetos receberam 
fomento financeiro do CAU/SC e já 
iniciaram suas atividades, reverberando 
impactos positivo para seus respecti-
vos públicos-alvo.

O projeto construindo dignidades consiste no 
fornecimento de saneamento básico para uma 
comunidade no município de Laguna/SC.

Produção de documentário sobre metodologia 
de aplicação de projetos em ATHIS com o Poder 
Público.

A oficina buscou apoiar profissionais autônomos 
e pequenos escritórios que atuam em ATHIS, 
bem como fomentar uma melhor relação entre o 
profissional  os clientes de rendas média e baixa.

IAB-SC

Sindicato dos Empregados no Comércio de 
Laguna

IAB-SC

IAB-Criciúma

O Seminário tem o intuito de construir diretrizes 
para a implementação de um programa de 
residência acadêmica em AU+ na UFSC

01
03

04
02



Após 2 anos de aplicação exitosa do Plano de 
Ações do PEI-ATHIS pela CATHIS, se faz 
necessária uma leitura crítica e analítica desse 
processo, com proposição de adequações das 
futuras ações do CAU/SC em ATHIS, a partir 
da conjuntura política, social e econômica 
atual. 

O objetivo da ação consiste na coleta de infor-
mações sobre as experiências de Habitação de 
Interesse Social em SC, sem recorte temporal. A 
partir dessas experiências será construído um 
livro para informar e demonstrar as inúmeras 
possibilidades de garantia do direito à moradia.

A partir da experiência exitosa dos cursos de 
capacitação realizados em Chapecó e Florianó-
polis, o CAU/SC pretende lançar outras 2 
edições pelo estado, com aalterações e ajustes 
resultantes dos feedbacks dos participantes.

Em breve o CAU/SC lançará o Edital de Patrocí-
nio de ações voltadas para ATHIS. O valor global 
do edital é de R$80.000,00, distribuído em cotas 
de R$4.000,00. Espera-se que essa ação de 
patrocínio possa, a luz do Edital 02/2019, anga-
riar resultados positivos e relevantes para a 
criação e consolidação de uma cultura em 
ATHIS

A CT Habitação e Direito à Cidade faz parte de 
um projeto do CAU/SC que pretende potenciali-
zar suas ações a partir da criação de grupos de 
discussão e trabalho formados por membros da 
sociedade civil, especialistas em determinados 
assuntos. Assim, desde 2019 a CT desenvolve 
ações práticas e teóricas para a promoção da 
justiça social, a partir de debates direcionados à 
REURB, habitação, saúde e saneamento.

A partir do Acordo de Cooperação Técnica 
firmado com a Prefeitura de Chapecó, o 
CAU/SC pretende dar prosseguimento às suas 
competências, conjuntamente à Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR,  na busca 
pela implementação da ATHIS enquanto 
política pública, universal e gratuita.

AÇÕES
DO CAU/SC
EM 2020

4EDITAL DE
PATROCÍNIO

1REEDIÇÃO DO
PEI-ATHIS

5CÂMARA TEMÁTICA 
HIS E DIREITO
À CIDADE

2LIVRO DE 
EXPERIÊNCIAS
EM HIS

6ACORDO DE
COOPERAÇÃO
TÉCNICA

3CURSO DE
CAPACITAÇÃO 
EM ATHIS



CATHIS 2020

CONSELHO 
DIRETOR 2020

Arq. Cláudia Elisa Poletto (coordenadora)
Arq. Everson Martins (coordenador adjunto)
Arq. Carolina Pereira Hagemann
Arq. Christiane Muller (suplente)
Arq. Juliana Cordula de Andrade (suplente)
Arq. Daniel Rodrigues da Silva (suplente)

@causc

facebook.com/causc

atendimento@causc.gov.br

causc.gov.br/

Arq. Daniela Pareja Garcia Sarmento (Presidente)
Arq. Everson Martins (Vice-presidente)
Arq. Rodrigo Altho� Medeiros (titular)
Arq. Rosana Silveira (titular)
Arq. Silvya Helena Caprario (titular)
Arq. Claudia Elisa Poletto (adjunto)
Arq. Leonardo Porto Bragaglia (adjunto)
Arq. Patrícia Figueiredo Sarquis Herden (adjunto)
Arq. Silvana Maria Hall (adjunto)

ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS:


