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I. ESTUDO DA LEGISLAÇÃO EXISTENTE SOBRE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – ATHIS 

 

A legislação compilada (quadro abaixo) revela um profundo interesse de iniciativas 

locais em buscar implementar efetivamente a Assistência Técnica de Interesse Social – ATHIS 

como garantia e direito aos cidadãos de baixa renda, nos termos que trata a Lei Federal 

11.888/2008. Esse estudo partiu de três pontos fundamentais para a implementação da 

assistência técnica para habitação de interesse social, quais sejam, os beneficiários, as 

atribuições e o financiamento. Esses pontos são chaves na hora de se garantir assistência 

técnica. No que se refere aos beneficiários da assistência técnica, de forma geral, as leis 

levantadas estabelecem como critérios a faixa de renda de 03 e 05 salários mínimos ou ainda 

vinculam a condição de beneficiário à metragem quadrada da moradia ficando esta em 60m². 

A faixa de renda do beneficiário fica muito vinculada a radiografia social das cidades e a renda 

per capita das pessoas. Há municípios em que fica inviabilizada a garantia de assistência 

técnica na faixa de 05 salários mínimos, podendo nesse caso abarcar um contingente muito 

grande de beneficiários. Por isso é que há localidades que utilizam também a identificação do 

beneficiário a partir do tamanho da moradia. É importante chamar atenção ainda para o fato 

de que há prioridades de atendimento, como moradias fruto de mutirão e localizadas em ZEIS-

Zonas Especiais de Interesse Social e que ainda há casos de leis que estabelecem 1 único 

atendimento por beneficiário. A priorização das ZEIS já era previsto na lei federal 11.888/2008, 

porém, militam contra essa regra os casos de moradias que cumprem os requisitos da lei, 

porém se localizam fora de ZEIS. Nesse caso, o beneficiário teria que aguardar o atendimento 

prioritário para após garantir assistência técnica. Ao invés de priorizar, a lei poderia flexibilizar 

mais o texto e prever a preferência para esses casos. Já em relação a questão de 1 único 

atendimento por beneficiário há que se considerar que a lei federal de assistência técnica não 

prevê tal critério, mas esse entendimento percorre a política nacional de habitação de 

interesse social quando prevê um benefício único de regularização fundiária e produção 

habitacional, por exemplo.  

  Já em relação às atribuições da assistência técnica de interesse social das leis 

compiladas é possível concluir que estas repetem o comando da lei 11.888/2008, ou seja: 

“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.” Nesse ponto o legislador local poderia ter inovado 

desde o advento da Lei Federal 12.378/2010 que regulamenta o exercício da Arquitetura e 

Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAUs. No seu art. 2º fica 

estabelecido as atividades e atribuições do arquiteto urbanista, conforme segue: 

Art. 2o As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em: 
I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; 
II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; 
III - estudo de viabilidade técnica e ambiental; 
IV - assistência técnica, assessoria e consultoria; 
V - direção de obras e de serviço técnico; 
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VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e 
arbitragem; 
VII - desempenho de cargo e função técnica; 
VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária; 
IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle 
de qualidade; 
X - elaboração de orçamento; 
XI - produção e divulgação técnica especializada; e 
XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico. 
Parágrafo único. As atividades de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes campos de 
atuação no setor: 
I - da Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos; 
II - da Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos de ambientes; 
III - da Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos, 
livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou 
em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial; 
IV - do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, 
monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, 
reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, 
conjuntos e cidades; 
V - do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos de intervenção 
no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de infraestrutura, 
saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, 
acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, 
desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento urbano, plano diretor, 
traçado de cidades, desenho urbano, sistema viário, tráfego e trânsito urbano e rural, 
inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e 
rurais; 
VI - da Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para 
a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, foto-interpretação, 
leitura, interpretação e análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto; 
VII - da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de construção, 
patologias e recuperações; 
VIII - dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e 
aplicação tecnológica de estruturas; 
IX - de instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo; 
X - do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, 
acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção dos espaços; 
XI - do Meio Ambiente, Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, Licenciamento 
Ambiental, Utilização Racional dos Recursos Disponíveis e Desenvolvimento Sustentável. 

 
  A Lei federal 12.378/2010, portanto, abre uma nova fronteira para a assistência 

técnica para habitação de interesse social. Isto porque a lei 11.888/2008 e a lei 12.378/2010 

detêm a mesma hierarquia legal e não se contradizem nos seus preceitos, muito pelo 

contrário, elas se complementam na medida que a lei de 2010 reconhece atribuições que 

poderiam estar a serviço do interesse social e também do interesse difuso de uma cidade ou, 

por exemplo, de um assentamento precário onde inúmeras famílias de baixa renda poderiam 

ser beneficiadas com o serviço de assistência técnica. 

  Outro ponto importante verificado na legislação compilada foi a fonte de 

financiamento da assistência técnica para habitação de interesse social. A maioria das leis 

identificou no público a fonte de recursos para financiar a assistência técnica. Os recursos 

públicos viriam então de fundos municipais, orçamentários e em alguns casos de fundos 
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federais como o FNHIS – Fundo Nacional para Habitação de Interesse Social. O ponto do 

financiamento da assistência técnica é de vital importância para a garantia desse serviço. Há 

casos de lei que nem ao menos indicam fonte de financiamento. Outras leis foram mais 

inovadoras e foram além do financiamento público prevendo o que a lei federal 11888/2008 já 

indicava como alternativa conforme segue: 

Art. 4o Os serviços de assistência técnica objeto de convênio ou termo de parceria com União, 
Estado, Distrito Federal ou Município devem ser prestados por profissionais das áreas de 
arquitetura, urbanismo e engenharia que atuem como: 
I - servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; 
II - integrantes de equipes de organizações não-governamentais sem fins lucrativos; 
III - profissionais inscritos em programas de residência acadêmica em arquitetura, urbanismo ou 
engenharia ou em programas de extensão universitária, por meio de escritórios-modelos ou 
escritórios públicos com atuação na área; 
IV - profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, previamente 
credenciados, selecionados e contratados pela União, Estado, Distrito Federal ou Município. 
§ 1o Na seleção e contratação dos profissionais na forma do inciso IV do caput deste artigo, deve 
ser garantida a participação das entidades profissionais de arquitetos e engenheiros, mediante 
convênio ou termo de parceria com o ente público responsável. 
§ 2o Em qualquer das modalidades de atuação previstas no caput deste artigo deve ser 
assegurada a devida anotação de responsabilidade técnica. 

    

Na compilação da legislação foi possível identificar casos de previsão da remuneração do 

profissional responsável pelo serviço de assistência técnica, inclusive. Além disso, a previsão de 

se alargar mais o espectro do prestador de serviço pode ser uma alternativa para aquela 

localidade onde não tenha profissional público designado para a realização desse serviço.  

Todavia, de nada adianta haver profissionais públicos, conveniados, contratados ou em regime 

de residência universitária se não existe fonte de financiamento para a prestação do serviço de 

assistência técnica. 

 Por fim, é importante considerar que a legislação estudada permitiu identificar leis 

locais que a partir da lei federal estabeleceram em seus municípios programas municipais de 

assistência técnica para habitação de interesse social como medida importante para garantir a 

aplicação da Lei Federal 11.888/2008 estabelecendo detalhamentos importantes na execução 

da assistência técnica e responsáveis pela execução da assistência técnica no município com 

garantia de recursos. Outro ponto importante é que a assistência técnica aparece no marco 

jurídico de garantia do direito à cidade e da moradia adequada sem a qual não é possível 

garantir esses direitos e, portanto, dignidade humana. 

Abaixo o Quadro 1 apresenta a síntese das legislações analisadas:  
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Quadro 1:  Síntese da Legislação analisada 

Leis de ATHIS Beneficiários Atribuições Financiamento Observações 

8.287/2012 
Salvador/BA 

Baixa renda de até 03 SM 
a ser identificado pelo 
Conselho Municipal de 

Habitação 
Individual; 

Associações/cooperativas;  
Coletivos organizados 

Projetos e 
execução para 

Produção e 
Reforma de 

Moradia; 
Regularização 
edificação e 

fundiária; 

FNHIS – Fundo 
Municipal - 
convênios 

-x- 

12.215/2009 
Ribeirão 
Preto/SP 

Baixa Renda sem 
especificar renda / a ser 

identificado pelo 
Conselho Municipal de 

Habitação 
 

Projetos e 
execução para 

Produção e 
Reforma de 

Moradia; 
Regularização 
edificação e 

fundiária; 

Recursos do 
Fundo de 

Incentivo à 
Construção de 

Moradia 
popular – 

FN/MORAR 

Prioriza ZEIS e 
obras em 
mutirão 

8583/2011 
Florianópolis/SC 

Baixa Renda até 05 SM Projetos e 
execução para 

Produção e 
Reforma de 

Moradia; 
Regularização 
edificação e 

fundiária; 

Não indica – 
apenas 

convênios 

Institui o 
Programa 

Municipal de 
Assistência 
Técnica de 
Moradia 

Econômica com 
princípios e 
diretrizes 

Prioriza obras 
em mutirão e 

ZEIS 

5.485/2015 
Distrito 
Federal/BRB 

Baixa Renda até 03 SM 
com recursos federais e 

distritais e até 05 SM com 
recursos do Distrito 

Federal 

Projetos e 
execução para 

Produção e 
Reforma de 

Moradia; 
Regularização 
edificação e 

fundiária; 

Recursos do 
FNHIS – 

dotações 
orçamentárias 
e fundos gerais 

Identifica na lei 
a remuneração 

dos 
profissionais a 

partir da tabela 
da entidade de 

classe como 
referência 

8.960/2012 
Belém/PA 

Baixa renda até 03 SM Projetos e 
execução para 

Produção e 
Reforma de 

Moradia; 
Regularização 
edificação e 

fundiária; 

Recursos do 
Fundo 

Municipal de 
HIS – 

orçamentários 
– privados em 

convênios 

Prioriza zonas 
com déficits 

habitacionais 
superiores a 

10% do déficit 
em relação ás 

famílias, 
incluindo o 

ônus excessivo 
com aluguéis 

2.572/2001 
Tubarão/SC 

Não identifica. Vincula às 
moradias com até 60m² 

Regularização 
edificação e 

fundiária; 

Recursos 
orçamentários 

A lei é de 2001 
e muito 

anterior à Lei 
federal de 2008 

que institui a 
ATHIS. 
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194/2011 
Suzano/SP 

Baixa renda até 03 SM 
com moradia de até 60m² 

e com direito a um 
atendimento. 

Projetos e 
execução para 

Produção e 
Reforma de 

Moradia; 
Regularização 
edificação e 

fundiária; 

Não indicado Possibilita ao 
posseiro 
também 

solicitar ATHIS. 

Fonte: Legislações dos municípios citados, em anexo a este documento. 
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II. IDIÁLOGO NECESSÁRIO E URGENTE COM O SISTEMA NACIONAL DE HABITAÇÃO 

DE INTERESSE SOCIAL  

    

O estudo da legislação local identificou um problema na garantia da implementação da 

assistência técnica para HIS. Esse problema tem a ver com a falta de financiamento público 

federal para a garantia da assistência técnica. A lei 11.888/2008 previu no seu texto que ficaria 

sob responsabilidade do FNHIS o seu financiamento. Por isso é urgente esse diálogo com o 

SNHIS/FNHIS. É o que diz a Lei 11.124/2005 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação 

de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e 

institui o Conselho Gestor do FNHIS, alterada pela Lei 11888/2008: 

§ 3o  Na forma definida pelo Conselho Gestor, será assegurado que os programas de 

habitação de interesse social beneficiados com recursos do FNHIS envolvam a assistência 

técnica gratuita nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, respeitadas as 

disponibilidades orçamentárias e financeiras do FNHIS fixadas em cada exercício financeiro 

para a finalidade a que se refere este parágrafo. 

 Talvez seja esse um dos motivos pelo qual a pesquisa de legislação tenha identificado 

um marco normativo local para implementação da assistência técnica de HIS, ou seja, se 

verificou que os municípios estabeleceram processos e ritmos e alguns com recursos, já que a 

fonte de financiamento destinada a implementar a assistência técnica não garantiu. Isso tem a 

ver com toda a política habitacional implementada no Brasil nos últimos anos a partir de 2009 

com a edição da Lei do Minha Casa Minha Vida (11.997/2009) e que retirou de todo o sistema 

então construído, a responsabilidade da produção habitacional, criando inclusive um fundo 

próprio, o FAR – Fundo de Arrendamento Residencial para atendimento da demanda 

habitacional. Assim, no momento em que caiu por terra todo o Sistema Nacional de Habitação 

de Interesse Social/SNHIS com a inauguração do programa Minha Casa Minha Vida 

evidentemente que a assistência técnica para HIS também ficou fragilizada, levando os 

municípios a tentarem por suas próprias forças garantir a implementação da assistência 

técnica. 

 Um estudo do IPEA publicado em     já entendia dessa forma, conforme conclusões 

abaixo1: 

A análise empreendida também revela que o MCMV vai (con)formando/configurando seu 

espaço. De maneira muito genérica e ainda exploratória, esse “mapa” do MCMV parece não 

se contrapor à geografia que explica o processo de urbanização brasileiro, de assentamento 

dos mais pobres em periferias distantes, com o ônus individual de conseguir os demais 

meios de reprodução da vida (equipamentos públicos, acessibilidade, oportunidades de 

trabalho, lazer etc.). E, não obstante, de expansão das fronteiras econômicas por meio de 

processos não planejados, muitas vezes insustentáveis e jamais realizados na completude 

das condições mínimas de urbanidade. Alguns pontos específicos ainda devem ser reiterados 

e ressaltados conforme descrito a seguir. 

                                                           
1
 Cleandro Krause, Renato Balbim, Vicente Correia Lima Neto. MINHA CASA MINHA VIDA, NOSSO CRESCIMENTO: 

ONDE FICA A POLÍTICA HABITACIONAL? IPEA, 2013, pgs. 47-48. 



10 | L e g i s l a ç ã o   E s p e c í f i c a  –  PEI |ATHIS  

 
 

 
 www.ah.arq.br 

 

1) A onipresença do MCMV suplanta o PlanHab e, também, altera profundamente a 

efetividade do SNHIS. 

2) Ao atuar fora do marco do SNHIS, o MCMV deixa de incorporar instrumentos de decisão e 

controle social que poderiam contribuir para sua melhor aderência aos problemas sociais a 

serem enfrentados. 

3) Os municípios menos populosos e mais pobres, que mais deveriam empregar soluções 

habitacionais de menor custo, baseadas em insumos e assistência técnica, como inclusive 

prevê o PlanHab, são justamente os municípios onde é maior o número total de UHs do 

MCMV (OPR). 

4) Uma vez que a terra é um dos principais insumos do programa, verifica-se que nas cidades 

onde há menor dinâmica do mercado imobiliário e nas periferias metropolitanas, onde é 

maior a oferta de terras, a execução do programa tende a ser mais efetiva, logo, com maior 

capacidade de resposta ao desenvolvimento da economia. 

5) O exame comparado da distribuição da produção de empreendimentos do MCMV com 

distintas fontes de recursos e faixas de renda denota a agudização de problemas de ordem 

fundiária nas maiores cidades do país, uma vez que são vários os casos em que é pequena a 

produção de UHs de menor custo pelo FAR em municípios-núcleo de metrópoles, dispondo-

se nesses municípios as unidades de maior valor financiadas pelo FGTS e fazendo com que as 

demais tendam a ser deslocadas para municípios periféricos. 

  A partir da conclusão acima, poder-se-ia dizer também que no momento em que o 

MCMV atua fora do marco do SNHIS também deixa fora a assistência técnica para HIS, eis que 

a própria Lei 11.888/2008 garantia operacionalidade e recursos para sua implementação via 

SNHIS. 

 Dessa forma, a retomada do diálogo entre a assistência técnica para habitação de 

interesse social com o Sistema Nacional de HIS depende da revisão de toda uma política 

nacional de habitação no Brasil o que há que se concluir, não é fácil. Todavia, é urgente, sob 

pena de se inviabilizar a assistência técnica nacionalmente já que não há recursos federais para 

sua implementação. É importante chamar a atenção para a legislação local que prevê como 

fonte de financiamento o próprio FNHIS, conforme previa a Lei 11.888/2008. Porém, se não 

existir fontes próprias ou criativas para a execução da assistência técnica é provável que não se 

implemente. 
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III. POSSIBILIDADES DE APOIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE 

INTERESSE SOCIAL – ATHIS E RELAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS NA CADEIA DE 

ATRIBUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

  

A Lei 11.888/2008 que instituiu a assistência técnica para habitação de interesse social 

previu no seu art. 4º o que segue: 

Art. 4o Os serviços de assistência técnica objeto de convênio ou termo de parceria com 

União, Estado, Distrito Federal ou Município devem ser prestados por profissionais das áreas 

de arquitetura, urbanismo e engenharia que atuem como: 

I - servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; 

II - integrantes de equipes de organizações não-governamentais sem fins lucrativos; 

III - profissionais inscritos em programas de residência acadêmica em arquitetura, urbanismo 

ou engenharia ou em programas de extensão universitária, por meio de escritórios-modelos 

ou escritórios públicos com atuação na área; 

IV - profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, previamente 

credenciados, selecionados e contratados pela União, Estado, Distrito Federal ou Município. 

§ 1o Na seleção e contratação dos profissionais na forma do inciso IV do caput deste artigo, 

deve ser garantida a participação das entidades profissionais de arquitetos e engenheiros, 

mediante convênio ou termo de parceria com o ente público responsável. 

§ 2o Em qualquer das modalidades de atuação previstas no caput deste artigo deve ser 

assegurada a devida anotação de responsabilidade técnica. 

 A lei estabeleceu claramente que a assistência técnica deverá ser prestada por 

profissional da arquitetura urbanismo ou engenharia. Faz-se a ressalva de que somente esses 

profissionais não dão conta sozinhos da implementação de processos de regularização 

fundiária, por exemplo, o que determina a atuação de advogado e assistente social no mínimo. 

Todavia, é importante considerar que a lei atribuiu um papel para as entidades de profissionais 

de arquitetos e engenheiros na assistência técnica. Se num primeiro momento a lei federal 

somente garantiu a participação das entidades na seleção e contratação de profissionais 

quando do credenciamento desses perante o poder público, é importante concluir que 

internamente essas entidades devem organizar processos e ritmos que garantam primeiro a 

existência desses profissionais especializados, segundo a organização desses profissionais e 

terceiro a garantia de remuneração desses profissionais para prestação do serviço de 

assistência técnica para HIS. A lei 12.378/2010 que instituiu o CAU/BR estabelece que: 

Art. 24. Ficam criados o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs, como 

autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público, com autonomia 

administrativa e financeira e estrutura federativa, cujas atividades serão custeadas 

exclusivamente pelas próprias rendas. 

§ 1o O CAU/BR e os CAUs têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da 

profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e 
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disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento 

do exercício da arquitetura e urbanismo. 

 Conforme se verifica acima, é prerrogativa exclusiva da entidade profissional organizar 

seus profissionais para atuarem com a assistência técnica para HIS. Isto porque cabe ao 

Conselho orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo 

conforme previsto acima. É importante trabalhar então com a entidade profissional como mais 

um ator atuando no marco de execução de uma política pública de assistência técnica de HIS, 

caso contrário não existiria sentido um esforço de uma entidade de classe. Conforme o estudo 

até aqui é somente no local que se dá a possibilidade da construção dessa política pública em 

parceria com as entidades profissionais, seja no município, seja no estado. Nacionalmente, 

para haver êxito, seria necessário reformar toda a política nacional de habitação para fins de 

criar outra fonte de financiamento que não o FNHIS, atualmente esvaziado pelo programa 

MCMV. 

 Portanto, é papel dos Conselhos profissionais atuarem na garantia da assistência 

técnica para HIS mediante a formação de profissionais especializados na matéria, organização 

e estímulo dos profissionais e garantia de recebimento dos honorários tabelados pela entidade 

pelo serviço a ser prestado. De nada adianta, no entanto, as entidades profissionais estarem 

organizadas e com profissionais disponíveis se não existe uma política pública delineando 

como será assegurada a assistência técnica para HIS.  

 Há outro ponto ainda a ser enfrentado no âmbito da entidade profissional. Como é 

público e notório, as habitações de interesse social são erguidas em áreas informais e em 

construções irregulares. Nesses casos, em nenhum momento existiu supervisão ou orientação 

de um profissional de arquitetura ou engenharia e muito menos autorização pública para a 

obra. Pois é justamente para garantir também essas obras de regularidade fundiária e 

edificação que serve a assistência técnica para HIS. Porém, como se dá essa regularidade em 

cima de uma ocupação ou edificação já consolidada? Qual o limite de responsabilidade do 

profissional que assume a reforma ou a regularização após a obra realizada? Tudo indica que 

nesses casos deverá ser realizado pelo profissional responsável pela assistência técnica um 

estudo de viabilidade da demanda solicitada pelo beneficiário. Esse estudo que pode estar 

concretizado num laudo, deverá emitir conclusões acerca da possibilidade de cumprimento da 

demanda solicitada pelo beneficiário e dos riscos de se, por exemplo, realizar uma reforma 

numa edificação com sérios riscos de cair por problemas nas suas fundações! Um estudo nesse 

sentido poderá evitar a responsabilização do profissional no caso do serviço por ele executado 

indicar a sua inviabilidade ou, então, indicar a necessidade de refazimento das fundações antes 

da reforma. 

 O mesmo não se verifica com os processos de regularização fundiária do lote onde a 

legislação local, inclusive, já indica a possibilidade do posseiro pleitear a regularização, 

conforme, aliás prevê a Lei 13456/2017 que estabeleceu procedimentos novos para 

implementação da regularização fundiária no Brasil. 

  



13 | L e g i s l a ç ã o   E s p e c í f i c a  –  PEI |ATHIS  

 
 

 
 www.ah.arq.br 

 

IV. EM DIREÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS – ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

Tendo por base as analises normativas realizadas e a proposta desenhada pelo PEI-

ATHIS, que opera na perspectiva de uma assistência técnica pública e gratuita a ser promovida 

pelo estado, ente público responsável por garantir direitos através das suas políticas públicas,   

sugere-se, como estratégia normativa, fomentar programas para atender a ATHIS a partir da 

escala estadual, visto que esta é a abrangência de atuação do CAU|SC e de parcela significativa 

dos atores que atuam com ATHIS, ou que tem esta temática na sua pauta.  

Outros atores mapeados como estratégicos para o fomento da ATHIS no estado, como 

aqueles vinculados ao Sistema de Justiça, também apontam para uma estratégia de escala 

estadual. Pretende-se que a partir do Estado, a ATHIS seja capilarizada aos municípios, a partir 

do fomento à estruturação de políticas e programas locais, que também sejam impulsionados 

por atores públicos do judiciário, além daqueles já implicados, do poder executivo.2 

Também é papel do estado, a partir das suas políticas públicas, articular os atores 

privados que atuam em ATHIS, de modo a fomentar uma rede de atendimento que dê conta 

de toda a demanda de ATHIS, nos moldes do que propõe o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social – SNHIS, que estratifica a demanda por grupos de renda, priorizando os mais 

vulneráveis como demanda pública e direcionando as demais faixas de renda para outros 

arranjos de atendimento que envolve uma rede de parceiros3.    

As legislações analisadas mostram que há uma compilação de princípios e diretrizes da 

legislação federal, sem que se avance na estruturação de um Programa, seja na escala estadual 

ou municipal, que materialize o direito à ATHIS na vida das populações. Paralelamente, as 

praticas que vem sendo desenvolvidas, desde 2008, considerando o marco temporal da Lei, 

mostram que a ATHIS vem ocorrendo de forma pontual, voluntariada e desarticulada de ações 

estatais de maior abrangência.  Enquanto direito que é, a ATHIS precisa ser potencializada 

para, de fato garantir moradia digna para as famílias de baixa renda.  

Nesta perspectiva sugere-se como ferramenta normativa uma Minuta que orienta a 

estruturação de uma Política Estadual de Assistência Técnica, tendo por base os estudos e as 

propostas elaboradas no âmbito do PEI-ATHIS:      

MINUTA LEI ESTADUAL DE ATHIS 
 

Institui a Política Estadual de Assistência Técnica de Interesse Social. 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA usando das atribuições que lhe confere a 
Constituição Estadual nos seus artigos 10, inc. I e artigo 138, inc. II e § 2º, faz saber que a Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 
 
Art. 1º- Fica instituída no estado de Santa Catarina a Política Estadual de Assistência Técnica de 
Interesse Social.  
Art. 2º - A Politica Estadual de Assistência Técnica de Interesse Social assegura o direito das famílias de 
baixa renda à assistência técnica pública e gratuita. 

                                                           
2
 São exemplos: Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, IAB, SASC, FECAM, etc.  

3
 Escritórios, profissionais liberais, organizações não governamentais, universidades, cooperativas.  
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Art. 3º- Para efeitos da Politica Estadual de Assistência Técnica de Interesse Social considera-se: 
I- assistência técnica: os serviços técnicos de arquitetura, urbanismo, engenharia, direito, 
serviço social, geografia, geologia e biologia, necessários para a garantia do direito à moradia 
das famílias de baixa renda.  
II- beneficiários: população de baixa renda na faixa de até 5 salários mínimos, 
preferencialmente residindo em ZEIS – Zona Especial de Interesse Social, ressalvada a demanda 
de atendimento prioritário do Município conforme definido pelo Plano Local de Habitação de 
Interesse Social. 

Art. 4º A Politica Estadual de Assistência Técnica de Interesse Social terá os seguintes princípios: 
I- a garantia do direito à moradia digna e adequada e à cidade; 
II – o cumprimento da função social da propriedade e da cidade; 
III – a garantia da segurança da posse para as famílias de baixa renda e grupos sociais 
vulneráveis; 
IV– a sustentabilidade socioambiental, a boa qualidade das cidades, das edificações e sua 
inserção harmoniosa na circunvizinhança, e do ordenamento territorial, em respeito às 
paisagens naturais, rurais e urbanas. 
V- à promoção da justiça e inclusão social nas cidades, à solução de conflitos fundiários, à 
moradia, à mobilidade, à paisagem, ao ambiente sadio, à memória arquitetônica e urbanística e 
à identidade cultural. 

Art. 5º - A Politica Estadual de Assistência Técnica de Interesse Social terá as seguintes diretrizes: 
I- implementação de um serviço de atendimento público e gratuito para beneficiários de baixa 
renda inseridos na demanda prioritária do Município; 
II- implementação de um serviço de atendimento privado para beneficiários de baixa renda não 
inseridos na demanda prioritária do Município. 
III- otimização e qualificação do uso e do aproveitamento racional do espaço edificado e de seu 
entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos empregados no projeto e na 
construção da habitação; 
IV - formalização do processo de edificação reforma ou ampliação da habitação perante o poder 
público municipal e outros órgãos públicos; 
III - evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental; 
IV - propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação 
urbanística e ambiental. 
V – assegurar a utilização dos recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – 
FEHIS para implementar a Politica Estadual de Assistência Técnica de Interesse Social. 
 

CAPÍTULO I – ASSSITÊNCIA TÉCNICA DE INTERESSE SOCIAL 
 

ART. 6º - No caso de assistência técnica de interesse social destinada a regularização fundiária e da 
edificação a Politica Estadual de Assistência Técnica de Interesse Social assegurará os seguintes 
serviços: 

I- Topografia; 
II – Desmembramento e regularização da edificação e 
III – Assistência Jurídica; 

Art. 7º - Para a assistência técnica de interesse social com finalidade de produção de moradia a Politica 
Estadual de Assistência Técnica de Interesse Social assegurará os seguintes serviços: 

I- elaboração do anteprojeto arquitetônico e os estudos preliminares necessários; 
II – elaboração do projeto arquitetônico; 
III – execução do projeto arquitetônico; 
IV – acompanhamento da execução;  
IV – avaliação do pós-ocupação; 

Art. 8º - Para a assistência técnica de interesse social com a finalidade de melhoramento da moradia a 
Politica Estadual de Assistência Técnica de Interesse Social assegurará os seguintes serviços: 

I- elaboração do plano de intervenção; 
II – elaboração do projeto arquitetônico da reforma; 
III – execução da reforma; 
IV – acompanhamento da execução da obra; 
IV – avaliação do pós-ocupação; 

Art. 9º - Para a assistência técnica de interesse social com a finalidade de assessoria para cooperativas 
de habitação a Politica Estadual de Assistência Técnica de Interesse Social assegurará os seguintes 
serviços: 

I- assessoria para aquisição do imóvel por arquiteto urbanista; 
II- estudo de viabilidade urbana e diretrizes para uso e ocupação do solo; 
III- estudo social da demanda apresentada a ser realizada por assistente social; 



15 | L e g i s l a ç ã o   E s p e c í f i c a  –  PEI |ATHIS  

 
 

 
 www.ah.arq.br 

 

IV – laudos técnicos e ambientais a ser realizados por biólogos, arquitetos e engenheiros; 
V- orientação para captação de recursos; 
 

CAPÍTULO II – BENEFICIÁRIOS 
 

Art. 10- O Município deverá cadastrar o beneficiário na sua localidade, mediante a expedição do Laudo 
de Análise Social e Urbana que deverá conter: 

I- identificação do recorte de renda do beneficiário; 
II- situação territorial na qual se encontra; 

§1º - No caso da demanda identificada ser coletiva, o beneficiário deverá ser direcionado para os 
programas sociais existentes naquele Município; 
§ 2º No caso da demanda identificada ser individual o beneficiário deverá ser atendido pelo que dispõe 
a Politica Estadual de Assistência Técnica de Interesse Social. 
Art. 11 – Uma vez realizado o Laudo de Análise Social e Urbana o Município poderá direcionar o 
beneficiário para atendimento via rede pública municipal ou via rede privada, conforme orientação do 
Laudo de Análise Social e Urbana.  
Parágrafo único: O Laudo de Análise Social e Urbana classificará a demanda em interesse social e 
demanda prioritária, seguindo os critérios de renda definidos pela política habitacional do município.  
  

CAPÍTULO IV – ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INTERESSE SOCIAL 
 

Art. 12- Os beneficiários da assistência técnica de interesse social de baixa renda, e inseridos na 
demanda de atendimento prioritária do município, serão atendidos pela rede pública local definida em 
lei municipal.  
Art. 13 – Os Municípios deverão garantir a criação de Escritórios Locais de Assistência Técnica de 
Interesse Social – ELATHIS - vinculados às secretarias municipais afins, que serão os responsáveis pelo 
recebimento da demanda, realização do Laudo de Análise Social e Urbana e encaminhamento para o 
técnico competente, o qual realizará o serviço técnico necessário. 
§1º - o serviço técnico será prestado preferencialmente por profissional concursado, ficando o 
Município autorizado a realizar convênios ou parcerias com Escritórios de Arquitetura devidamente 
cadastrados no CAU/SC, Universidades, Organizações Não-Governamentais ou Cooperativas para 
garantirem a assistência técnica dos beneficiários. 
§2º - no caso de serviço prestado por técnico mediante realização de convênios os serviços serão pagos 
com recursos previstos no Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS. 
Art. 14 - Os beneficiários da assistência técnica de interesse social de baixa renda e não inseridos na 
demanda de atendimento prioritária do município serão atendidos pela rede privada local definida em 
lei municipal.  
§ 1º - os Municípios poderão realizar convênios ou parcerias com Escritórios de Arquitetura 
devidamente cadastrados no CAU/SC, Universidades, Organizações Não-Governamentais ou 
Cooperativas para garantirem a assistência técnica dos beneficiários; 
§ 2 º Na seleção e contratação dos profissionais na forma do parágrafo anterior do caput deste artigo, 
deve ser garantida a participação das entidades profissionais afins mediante convênio ou termo de 
parceria com o ente público responsável e seguindo as orientações do CAU|SC; 
§ 3o Em qualquer das modalidades de atuação previstas no caput deste artigo deve ser assegurada a 
devida anotação de responsabilidade técnica. 
§4º - os honorários profissionais referentes à prestação dos serviços técnicos necessários serão 
financiados ou subsidiados com recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS 
seguindo as orientações do Laudo de Análise Social e Urbana. 
I – O financiamento ou subsídio poderá ser de até 30% do valor do serviço.  
II – O valor financiado deverá retornar ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS.  
 

CAPÍTULO V – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL 
 

Art. 15 – A Defensoria Pública estadual poderá se utilizar da Política Estadual de Assistência Técnica de 
Interesse Social, via Escritório Local de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ELATHIS 
nos seguintes casos: 
I- emissão de laudo de risco ou ambiental; 
II – Estudo de viabilidade urbana;  
III- projeto urbanístico alternativo em casos de conflitos fundiários; 
IV – serviço de topografia; 
V- projeto urbanístico e memoriais descritivos quando a demanda for coletiva;  
§ 1º - Entende-se que os casos encaminhados pela Defensoria Pública Estadual estão inseridos na 
demanda de atendimento prioritário. 
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CAPÍTULO VI- DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 16 – Os escritórios públicos locais de assistência técnica de interesse social deverão se credenciar 
perante o Poder Judiciário para os efeitos desta lei, com a finalidade de atuarem como peritos do juízo. 
Art. 17- Com o objetivo de capacitar os profissionais e a comunidade usuária para a prestação dos 
serviços de assistência técnica previstos por esta Lei, podem ser firmados convênios ou termos de 
parceria entre o ente público responsável e as entidades promotoras de programas de capacitação 
profissional, residência ou extensão universitária nas áreas de arquitetura, urbanismo ou engenharia. 
Parágrafo único. Os convênios ou termos de parceria previstos no caput deste artigo devem prever a 
busca de inovação tecnológica, a formulação de metodologias de caráter participativo e a 
democratização do conhecimento. 
Art.18- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Florianópolis,     de       de 2018. 
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V. ANEXOS 

 

 

 

 


