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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 de 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. A sua análise 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 
levantadas1 estabelecem como critérios a faixa de renda de 03 a 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 à 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, há localidades que utilizam também a 
identificação do beneficiário a partir do tamanho da moradia, utilizando um critério físico-
construtivo para atendimento.  

É importante chamar atenção também para outros critérios utilizados pela legislação 
compilada, em que se entende como prioridade de atendimento, beneficiários cuja moradia 
seja fruto de mutirão e esteja localizada em ZEIS-Zonas Especiais de Interesse Social. Observa-
se que, em alguns casos, se estabelece um único atendimento por beneficiário.  A priorização 
das ZEIS já está prevista na Lei Federal 11.888/2008, porém, militam contra essa regra os casos 
de moradias cujos beneficiários cumprem os requisitos da lei, mas  se localizam fora de ZEIS. 
Nesse caso, o beneficiário teria que aguardar ações de ordem normativa – como 
reconhecimento e gravame de zoneamento no Plano Diretor – para poder acessar assistência 
técnica. Colabora com este quadro, o fato de que as demandas por assistência técnica 
extravasam o limite das ZEIS, visto que o debate e aplicação deste instrumento urbanístico 
ainda não esgotaram todas as suas possibilidades em muitos dos municípios do país. Ao invés 
de priorizar, a Lei Federal poderia flexibilizar mais o texto e prever a preferência para esses 
casos. Já em relação à questão de um 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 dos profissionais que prestam 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 
                                                           
1 Salvador/BA – Ribeirão Preto/SP – Florianópolis/SC – Distrito Federal/BRB – Belém/PA – Tubarão/SC – 
Suzano/SP.  



5 | 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 

 

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; 
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 
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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 refere-se à fonte de 
financiamento da assistência técnica para habitação de interesse social. A maioria das leis 
identificou os recursos públicos como a fonte para financiar a assistência técnica. Esses 
recursos viriam de fundos municipais, orçamentários e em alguns casos de fundos 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, como a de Salvador/BA e de  
Belém/PA, foram mais inovadoras prevendo, além dos financiamento público, aquilo que a Lei 
Federal 11.888/2008 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.(Lei 
Municipal 8287/2012, Salvador/BA.) 

    

Na compilação da legislação foi possível identificar casos de previsão da remuneração 
do profissional responsável pelo serviço de assistência técnica.  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 sua execução no município com garantia de 
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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:  

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/cooperati
vas 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 às 
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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. 

 
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. 

13.433/2002 
São Paulo/SP 

Baixa renda com faixa 
salarial não 
identificada. 

Prioridade para a 
demanda coletiva. 

I - elaborar 
diagnóstico da 

situação social da 
população, assim 
como da situação 
física, fundiária e 

ambiental das áreas 
de intervenções; 

 
II - elaborar estudos 

de viabilidade, 
planos e projetos de 
intervenção jurídica, 

física, social e 
ambiental; 

 
III - preparar e 
acompanhar a 
tramitação da 
documentação 

técnica, jurídica, 
administrativa e 

contábil necessária à 
aprovação das 

intervenções junto 
aos órgãos técnicos 
e de financiamento 

competentes; 
 

IV - assessorar a 
comunidade durante 
o desenvolvimento 
das etapas de obras 

eventualmente 
necessárias, 

Não indicado Lei anterior 
à Lei federal 

11.888 de 
2008. 
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incluindo as 
atividades 

preparatórias e de 
acompanhamento 
nas atividades de 

ocupação e 
utilização dos 

espaços existentes; 
 

V - promover ações 
relacionadas à 

formação, à 
educação popular, à 
cultura, à educação 

ambiental, à garantia 
da cidadania e dos 

direitos humanos no 
âmbito do 

desenvolvimento 
urbano, objetivando 
a inclusão social das 

comunidades 
envolvidas; 

 
VI - preparar e 

encaminhar toda a 
documentação 

necessária para a 
regularização 

fundiária de áreas; 
 

VII - desenvolver 
outras atividades 

compatíveis com as 
finalidades desta lei. 

Fonte: Legislações dos municípios citados, em anexo a este documento. 
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II. DIÁLOGO 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 habitação de interesse social. Esse problema tem a ver com a falta de 
financiamento público federal para garantir este direito. A Lei 11.888/2008 previu no seu texto 
que ficaria sob a responsabilidade do FNHIS o seu financiamento.  

§ 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. 

Por isso é urgente o diálogo da Assistência Técnica com o Sistema Nacional de Habitação 
de Interesse Social - Lei 11.124/2005 - em todas as escalas governamentais. Importante 
destacar aqui que integra este Sistema, os fundos de habitação, os conselhos e os planos, 
sendo este último, o documento que contém o detalhamento da política de habitação e a 
estratégia para o atendimento do quadro das necessidades habitacionais, nas três esferas 
governamentais. Através de uma leitura superficial sobre os Planos Locais de Habitação, foi 
possível verificar a presença de programas de assistência técnica de habitação de interesse 
social como uma estratégia para enfrentar a demanda por melhoria habitacional. Para uma 
avaliação da efetividade destes programas, faz-se necessário um estudo mais aprofundado que 
meça a aplicação destes planos e sua evolução em termos de atendimento e enfrentamento 
do quadro das necessidades habitacionais locais, em especial, no caso da ATHIS, das demandas 
por assistência técnica. Contudo esta análise não faz parte do escopo deste trabalho, mas foi 
apontado como uma ação estratégica a ser fomentada ou viabilizada pelo Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo. Fato é que a ATHIS é um direito, e como tal deve ser garantido 
através de políticas públicas, que no caso do Brasil, é a política nacional de habitação. Logo, ela 
– ATHIS deve ser viabilizada, financiada por esta política.   

 Talvez seja esse um dos motivos pelo qual a pesquisa de legislação tenha identificado 
algumas iniciativas em nível municipal que propõem marcos normativos que tentam 
implementar a assistência técnica de habitação de interesse social. A partir delas, os 
municípios buscam estabelecer processos e ritmos e alguns, buscam apontar recursos, visto 
que a fonte de financiamento destinada a implementar a assistência técnica, em nível de 
política nacional, não garante. Isso tem a ver com toda a política habitacional implementada 
no Brasil a partir de 2009 com a edição da Lei 11.997/2009, que cria o Programa Minha Casa 
Minha Vida, e que retirou de todo o Sistema então construído, a responsabilidade da produção 
habitacional, se utilizando de um fundo próprio, o FAR – Fundo de Arrendamento Residencial 
para atendimento da demanda habitacional. Assim, no momento em que se enfraquece o 
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS com a inauguração do programa 
Minha Casa Minha Vida, fragiliza-se também a assistência técnica para habitação de interesse 
social, visto que o Fundo Nacional de Habitação – FNHIS torna-se secundário e com recursos 
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escassos.  Esse cenário leva 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 
abaixo2: 

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) 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 
Programa Minha Casa, Minha Vida, 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 suficientes e destinados para sua implementação. É importante chamar a atenção 

                                                           
2 Cleandro Krause, Renato Balbim, Vicente Correia Lima Neto. MINHA CASA MINHA VIDA, NOSSO CRESCIMENTO: 
ONDE FICA A POLÍTICA HABITACIONAL? IPEA, 2013, pgs. 47-48. 
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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 esta não seja implementada. 
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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 habitação de interesse social. 
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 pela execução de uma política pública de 
assistência técnica de habitação de interesse social, caso contrário não existiria sentido um 
esforço de uma entidade de classe.  

Portanto, é papel dos Conselhos profissionais atuarem na garantia da assistência 
técnica para habitação de interesse social 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 habitação de interesse 
social.    

 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 habitação. 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 um laudo técnico a ser emitido previamente poderá 
atestar as condições da pré-existência antes das intervenções promovidas via “ATHIS”. 
Contudo, esta ação, anterior, também é uma ação de assistência técnica, a qual poderia ser 
assumida pela gestão pública municipal, que é o ente federativo responsável pela gestão dos 
territórios, como também é o responsável pela gestão e atendimento da demanda de 
habitação local. Esses elementos podem instruir um Laudo que, com fé pública, garante a 
segurança dos profissionais nas intervenções em pré-existências, o dialogo da sua intervenção 
com o planejamento urbano e com as políticas de meio ambiente, habitação, assistência 
social, saúde, educação, trabalho e todas mais que estão implicadas na garantia do direito à 
moradia adequada.  Um documento desta envergadura pode ser estratégico no 
direcionamento e estratificação da demanda por assistência técnica no município, visto que 
ele deve partir, necessariamente,  de uma análise técnica de todos os elementos implicados na 
intervenção.  
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IV. EM DIREÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS – ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

Tendo por base as análises normativas realizadas e a estratégia proposta para 
atendimento das demandas por assistência técnica 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, e de forma articulada aos 
agentes privados, 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 Justiça3, também apontam para uma estratégia de escala 
estadual. Pretende-se que a partir desta escala, a ATHIS seja capilarizada aos municípios, com 
ações de fomento à estruturação de políticas e programas locais de assistência técnica.  e que 
também sejam impulsionados por atores públicos do judiciário, além daqueles já implicados, 
do poder executivo. 

  Também são 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 parceiros.4 

   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 práticas 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, sem 
desvalorizar os profissionais implicados.  

   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, uma Minuta para orientar também 
o desenvolvimento da ATHIS na escala mais local. Seguem as propostas:  

 

 

     

                                                           
3 São exemplos: Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, IAB, SASC, FECAM, etc. 
4 Escritórios, profissionais liberais, organizações não governamentais, universidades, cooperativas. 
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MINUTA DE LEI ESTADUAL DE ATHIS 
 
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 Política Estadual de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social assegura o direito 
das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita. 
 
Art. 3º - Para efeitos da Política Estadual de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social 
considera-se: 

I - Beneficiários: População de baixa renda na faixa de até cinco 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; 

 
II - Assistência Técnica: os serviços técnicos de arquitetura, urbanismo, engenharia, direito, 
serviço social,  geografia, geologia, biologia, história, sociologia e outras áreas do 
conhecimento que forem necessárias para a garantia do direito à moradia das famílias de 
baixa renda; 
 
Parágrafo Único: são considerados serviços técnicos todos aqueles descritos, pelos conselhos 
profissionais competentes, como atribuições do profissional contratado para a realização da 
assistência técnica.  

 
Art. 4º - A Política Estadual de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social terá os seguintes 
princípios: 

I - Garantia do direito à moradia digna e adequada e à cidade; 
 
II - Cumprimento da função social da propriedade e da cidade; 
 
III - Garantia da segurança da posse para as famílias de baixa renda e grupos sociais 
vulneráveis; 
 
IV - 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 - Promoção da justiça e inclusão social nas cidades, à solução de conflitos fundiários, à 
moradia e acesso à terra urbanizada, à mobilidade, à paisagem, ao ambiente sadio, à memória 
arquitetônica e urbanística e à identidade cultural. 

 
Art. 5º - A Política Estadual de Assistência Técnica em Habitação 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 
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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; 
 
V - Quando se tratar de áreas de risco ou de interesse ambiental, que os serviços de assistência 
técnica se orientem pela legislação vigente, especialmente pela Resolução n.º 369 do 
CONAMA de 28 de março de 2006; 
 
VI - Propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação 
urbanística e ambiental; 
 
VII – Assegurar a utilização dos recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – 
FEHIS para implementar a Política Estadual de Assistência Técnica de Interesse Social. 

 
 
CAPÍTULO I 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
 
ART. 6º - A Política  Estadual de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social assegurará os 
serviços técnicos necessários para garantir uma moradia adequada para as famílias de baixa renda, 
segundo a orientação do Laudo Sócio Urbano e Ambiental.   
 
Parágrafo Único: O Laudo Sócio Urbano e Ambiental é o documento municipal que orientará as ações 
em assistência técnica do poder público e da iniciativa privada, e deverá ser regulamentado por lei  
municipal. 
 
ART. 7º - No caso de assistência técnica de Interesse social destinada à regularização fundiária e da 
edificação a Política Estadual de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social assegurará os  
seguintes serviços técnicos necessários para a legalização do imóvel:   

I - Topografia; 
 
III - Assistência Jurídica; 
 
IV - Laudos Técnicos; 
 
V - Avaliação social e econômica das famílias; 
 
VI - Trabalho Técnico-Social; 
 
VII - Demais serviços técnicos necessários para o processo de regularização fundiária e da 
edificação. 

 
Art. 8º - Para a assistência técnica de interesse social com finalidade de produção de moradia, a 
Política Estadual de Assistência Técnica em Habitação 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;  
 
V - Avaliação do pós-ocupação, cujo período de estudos deve ser definido junto aos 
beneficiários e órgãos públicos competentes;  
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VI - Demais serviços técnicos necessários para a produção da moradia. 

 
Art. 9º - Para a assistência técnica de interesse social com a finalidade de melhoramento da moradia 
a Politica Estadual de Assistência Técnica em Habitação 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; 
 
VI - Demais serviços técnicos necessários para o melhoramento da moradia. 

 
Art. 10 - Para a assistência técnica de interesse social com a finalidade de assessoria para 
cooperativas de habitação, a Politica Estadual de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social 
assegurará os seguintes serviços: 
 

I - Assessoria para aquisição do imóvel por arquiteto urbanista e com consulta  a outro 
profissional se for necessário; 
 
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; 
 
IV - Laudos técnicos e ambientais a ser realizados por biólogos, arquitetos e engenheiros; 
 
V - Orientação para captação de recursos; 
 
VI - Demais serviços técnicos necessários para atender a demanda. 

 
 
CAPÍTULO II 
DOS BENEFICIÁRIOS 
 
Art. 11 - O Município deverá cadastrar o beneficiário na sua localidade, mediante a expedição do 
Laudo de Análise Social Urbana e Ambiental que deverá conter: 

I - Identificação do recorte de renda do beneficiário; 
 
II - Situação social do beneficiário;  
 
III - Situação territorial na qual se encontra o imóvel; 
 
IV - Situação ambiental na qual se encontra o imóvel; 
 
V - Demais informações necessárias segundo a avaliação do município. 

 
§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 em Habitação de Interesse Social. 
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Art. 12 – 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 Urbana e Ambiental. 
 
Parágrafo único: O Laudo de Análise Social Urbana e Ambiental classificará a demanda em interesse 
social e demanda prioritária, seguindo os critérios de renda definidos pela Política Habitacional do 
Município.   
 
 

CAPÍTULO III 
ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
 
Art. 13 - 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, através de Escritórios Locais de Assistência Técnica de Interesse Social – ELATHIS - 
vinculados às secretarias municipais afins, que serão responsáveis pelo recebimento da demanda, 
realização do Laudo Sócio Urbano e Ambiental 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 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina, 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 os recursos previstos no Fundo Estaduais de Habitação de Interesse Social – FEHIS. 
 
Art. 15 - 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 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina, 
universidades, organizações não governamentais ou cooperativas para garantirem a assistência 
técnica dos beneficiários. 
  
§2º - 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 Urbana e Ambiental. 
 
§5º - O financiamento ou subsídio poderá ser de até 30% do valor do serviço.  
 
§6º - O valor financiado deverá retornar ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS.  
 

CAPÍTULO V 
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL 
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Art. 16 – A Defensoria Pública Estadual poderá se utilizar da Política Estadual de Assistência Técnica 
em Habitação 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 memorial descritivo quando a demanda for coletiva;  
 
VI - Demais serviços técnicos necessários para a defesa do direito à moradia das famílias de 
baixa renda.  

 
§ 1º - Entende-se que os casos encaminhados pela Defensoria Pública Estadual estão inseridos na 
demanda de atendimento prioritário. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 17 - Os Escritórios Públicos Locais de Assistência Técnica em Habitação 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. 18 - 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, previsto no caput deste artigo devem prever a 
busca de inovação tecnológica, a formulação de metodologias de caráter participativo e a 
democratização do conhecimento. 
 
Art.19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Local, __ de _____  de 2018. 
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MINUTA DE LEI MUNICIPAL DE ATHIS 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE (...) usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal no 
seu Art. (...) e:  
 
CONSIDERANDO que a moradia é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal em seu 
Art. 6º; 
 
CONSIDERANDO a garantia da função social da propriedade urbana, expressa no inciso XXIII do Art. 5º 
e Arts. 182 e 183 da Constituição Federal; 
 
CONSIDERANDO a garantia da função social da cidade, conforme Art. 182 da Constituição Federal; 
 
CONSIDERANDO a ratificação do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que 
reconhece o direito de todos a um adequado nível de vida para si e sua família, incluindo alimentação 
adequada, vestuário e moradia, e a contínua melhora das condições de vida; 
 
CONSIDERANDO o Comentário Geral nº 4 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 
Organização das Nações Unidas sobre o direito a moradia adequada, que aponta os elementos de 
uma moradia adequada e, dentre eles, especifica a segurança na posse; 
 
CONSIDERANDO a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), 
de 22 de novembro de 1969; 
 
CONSIDERANDO os objetivos e as diretrizes da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da 
Cidade; 
 
CONSIDERANDO o texto da Lei Federal nº 11.888/2008 que define Assistência Técnica para Habitação 
de Interesse Social; 
 
CONSIDERANDO o texto da Lei Estadual nº XXXX  que estabelece a Política Estadual de Assistência 
Técnica para Habitação de Interesse Social; memória arquitetônica e urbanística e à identidade 
cultural, sanciona a seguinte Lei:  
 
Art. 1º - Fica instituído no Município _______ o Programa Municipal de Assistência Técnica em 
Habitação de Interesse Social.  
 
Art. 2º - O Programa Municipal de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social assegura o 
direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita. 
 
Art. 3º - Para efeitos do Programa Municipal de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social 
considera-se: 

I- Assistência técnica: Os serviços técnicos de arquitetura, urbanismo, engenharia, direito, 
serviço social, geografia, geologia e biologia, e demais agentes necessários para a garantia do 
direito à moradia das famílias de baixa renda; 
II- Serviços técnicos: Serviços especializados legalmente atribuídos, segundo os conselhos 
profissionais afins, aos profissionais habilitados das áreas de arquitetura, urbanismo, 
engenharia, direito, serviço social, geografia, geologia e biologia ou outras necessárias para 
garantir o direito à moradia adequada;  
III - Baixa renda: População com rendimento familiar mensal de até cinco 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; 
IV - Demanda prioritária: População com rendimento familiar mensal de até três salários 
mínimos, conforme definido pelo Plano Local de Habitação de Interesse Social. 
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Art. 4º - O Programa Municipal de Assistência Técnica em Habitação 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 - O Programa Municipal de Assistência Técnica em Habitação 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, de reforma ou ampliação da habitação perante o 
poder público municipal e outros órgãos públicos; 
 
V - Evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental; 
 
VI - Propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação 
urbanística e ambiental; 
 
VI – Assegurar a utilização dos recursos do Fundo Municipal para Habitação de Interesse Social 
– FMHIS para implementar o Programa Municipal de Assistência Técnica em Habitação de 
Interesse Social. 

 
 

CAPÍTULO I 
DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO EM INTERESSE SOCIAL 

 
Art. 6º - O Programa Municipal de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social assegurará os 
serviços técnicos necessários para garantir uma moradia adequada para as famílias de baixa renda, 
segundo a orientação do Laudo Sócio Urbano e Ambiental.   
 
Parágrafo Único: O Laudo Sócio Urbano e Ambiental é o instrumento municipal que orientará as 
ações em assistência técnica do poder público e da iniciativa privada.  
 
Art. 7º - Laudo Sócio Urbano e Ambiental tem por objetivo identificar o perfil socioeconômico das 
famílias, a relação da moradia com o território, com o bairro, com a cidade, com o planejamento 
urbano, verificando as condições ambientais da ocupação sob os aspectos geográficos, geológicos e 
culturais.  
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Art. 8º  -  O Laudo Sócio Urbano e Ambiental  deverá conter: 

I - A identificação do recorte de renda do beneficiário; 
 
II - A situação territorial na qual se encontra; 
 
III - A identificação do recorte de renda do beneficiário; 
 
VI - A situação territorial na qual se encontra o imóvel; 
 
V -  A situação ambiental na qual se encontra o imóvel; 
 
VI - As demais informações necessárias segundo a avaliação do município. 
 

§1º - A Secretaria Municipal de Habitação ou afim terá o prazo de xx dias, a contar da promulgação 
desta lei, para submeter a Minuta do Laudo Sócio Urbano e Ambiental à aprovação do Conselho 
Municipal de Habitação.  
 
§2º - Aprovado pelo Conselho Municipal de Habitação, o Laudo Sócio Urbano e Ambiental, passa a ser 
o instrumento que orientará as ações do Programa Municipal de Assistência Técnica em Habitação de 
Interesse Social do Município. 
 
Art. 9º – O Programa Municipal de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social atenderá a 
demanda a partir de 5 sub-programas de atendimento:  

I- Regularização fundiária; 
 
II - Produção da moradia; 
 
III - Melhoria da moradia; 
 
IV - Assessoria para as cooperativas; 
 
V - Ações para a promoção da justiça e inclusão nas cidades. 

 
Art. 10 - No caso de assistência técnica de interesse social destinada a regularização fundiária e da 
edificação a Política Estadual de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social assegurará os  
seguintes serviços técnicos:   

I - Topografia; 
 
II - Desmembramento e regularização da edificação; 
  
III - Assistência Jurídica; 
 
IV - Laudos Técnicos; 
 
V - Avaliação social e econômica das famílias; 
 
VI - Trabalho Técnico-Social; 
 
VII - Demais serviços técnicos necessários para o processo de regularização fundiária e da 
edificação. 

 
Art. 11 - Para a assistência técnica para habitação de interesse social com finalidade de produção de 
moradia o Programa Municipal de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social assegurará os 
seguintes serviços: 

I - Elaboração do anteprojeto arquitetônico e dos estudos preliminares necessários; 
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II - Elaboração do projeto arquitetônico; 
III - Execução do projeto arquitetônico; 
IV - Avaliação do pós-ocupação; 
V - Demais serviços técnicos necessários para a produção da moradia. 

 
Art. 12 - Para a assistência técnica para habitação de interesse social com a finalidade de 
melhoramento da moradia o Programa Municipal de Assistência Técnica em Habitação 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 - Avaliação do pós-ocupação; 
 
VI - Demais serviços técnicos necessários para o melhoramento da moradia. 

 
Art. 13 - Para a assistência técnica para habitação de interesse social com a finalidade de assessoria 
para cooperativas de habitação o Programa Municipal de Assistência Técnica para Habitação em 
Interesse Social assegurará os seguintes serviços: 

I - Assessoria para aquisição do imóvel por arquiteto urbanista; 
 
II - Estudo de diretrizes urbana, social e econômica realizada por arquiteto urbanista; 
 
III - Estudo social da demanda apresentada a ser realizada por assistente social; 
 
IV - Laudos técnicos e ambientais a ser realizados por biólogos, arquitetos e engenheiros; 
 
V - Orientação para captação de recursos; 
 
VI - Demais serviços técnicos necessários para atender a demanda. 

 
Art. 14 – Para as ações para a promoção da justiça e inclusão nas cidades, o Município deverá 
estabelecer convênio com a Defensoria Pública para cooperação em ações que  visam garantir o 
direito à moradia adequada das populações de baixa renda.  
 
 

CAPÍTULO II 
DEMANDA e REDE DE ATENDIMENTO 

 
Art. 15 - A Secretaria Municipal de Habitação ou outra secretaria afim deverá cadastrar a demanda, 
estratificá-la em demanda de interesse social ou demanda de interesse social prioritária, segundo os 
critérios estabelecidos pela Política Municipal de Habitação em Interesse Social e classifica-la em 
individual ou coletiva.  
 
Art. 16 - Demanda coletiva é aquela que cujo problema identificado pelo Laudo Sócio Urbano e 
Ambiental atinge mais de uma unidade habitacional na mesma unidade de vizinhança. 
§1º - No caso da demanda identificada ser coletiva, o beneficiário deverá ser direcionado para os 
programas habitacionais específicos existentes no Município, propostos pela Política Municipal de 
Habitação.  
 
Art. 17 - Demanda individual é aquela cujo problema identificado pelo Laudo Sócio Urbano e 
Ambiental atinge uma unidade habitacional que precisa de uma ação pontual.  
 
§1º - No caso da demanda identificada ser individual o beneficiário deverá ser atendido pelo que 
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dispõe o Programa Municipal de Assistência Técnica em Interesse Social. 
 
 

CAPÍTULO III 
ATENDIMENTO DA DEMANDA  DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
 
Art. 18 – O Programa Municipal de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social estrutura-se 
a partir de duas redes de atendimento, uma pública, denominada de Rede Pública de Assistência 
Técnica, e outra provida, denominada de Rede Privada de Assistência Técnica.  
 
§1º - A Rede Privada de Assistência Técnica atenderá a demanda de interesse social do Município. 
 
§2º - A Rede Pública de Assistência Técnica atenderá a demanda de interesse social prioritária do 
Município.  
 
Art. 19 - O Programa Municipal de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social estruturar-se-
á a partir de Escritórios Locais de Assistência Técnica de Interesse Social – ELATHIS. 
 
Art. 20 - Fica instituído o Escritório Local de Assistência Técnica de Interesse Social – ELATHIS 
vinculado à Secretaria Municipal de Habitação, o qual será o responsável pelo recebimento da 
demanda, realização do Laudo Sócio Urbano e Ambiental e encaminhamento para atendimento, 
garantia de estrutura de recursos humanos, técnicos e financeiros.  
 
§1º - O serviço técnico a ser realizado no ELATHIS será prestado preferencialmente por profissional 
concursado, estando, o Município autorizado a realizar convênios ou parcerias com escritórios de 
arquitetura devidamente cadastrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa 
Catarina, Universidades, organizações não governamentais ou cooperativas.   
 
§2º - No caso de serviço prestado por técnico mediante realização de convênios os serviços serão 
pagos com recursos previstos no Fundo Municipais de Habitação de Interesse Social – FMHIS e do 
Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS, mediante convênio. 
 
Art. 21 - 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 mediante 
realização de convênios ou parcerias.  
 
§1º - Poderão ser realizados convênios ou parcerias com escritórios de arquitetura devidamente 
cadastrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina, universidades, 
organizações não governamentais ou cooperativas desde que habilitadas e capacitadas para aturem 
com assistência técnica em habitação de interesse social. (Obs. 1) 
  
§2º - Na seleção e contratação dos profissionais na forma do parágrafo anterior 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. 
 
§3º - Em qualquer das modalidades de atuação previstas no caput deste artigo deve ser assegurada a 
devida anotação de responsabilidade técnica. 
 
§4º - No caso de assistência técnica para habitação de interesse social destinada a execução de 
produção de moradia ou de execução de melhoramento de moradia, os honorários profissionais do 
técnico indicado para o serviço técnico necessário serão pagos com recursos do Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social ou do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS na 
modalidade financiamento parcial, conforme definido pelo Laudo Sócio Urbano e Ambiental. 
 
§5º - Na modalidade parcial, o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS será 
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responsável pelo pagamento integral do serviço contratado com o retorno de 30% do valor 
contratado pelo beneficiário ao Fundo. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 22 - 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, previsto no caput deste artigo deve prever a 
busca de inovação tecnológica, a formulação de metodologias de caráter participativo, a 
democratização do conhecimento, além da sustentabilidade. 
 
Art.23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Local, __ de _____  de 2018. 
 

(1) O Conselho de Arquitetura e Urbanismo deverá criar, uma orientação sobre o processo de 
cadastramento dos interessados em atuar em ATHIS via rede privada de atendimento. Essa construção 
poderá ser feita junto aos governos estadual e municipal.  
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V. ANEXOS 
ANEXO 1 – Lei de ATHIS – Belém/PA 

ANEXO 2 – Lei de ATHIS – Florianópolis/SC 

ANEXO 3 – Lei de ATHIS – Salvador/BA 

ANEXO 4 – Lei de ATHIS – Distrito Federal/DF 

ANEXO 5 – Lei de ATHIS – Ribeirão Preto/SP 

ANEXO 6 – Lei de ATHIS – Suzano/SP 

ANEXO 7 – Lei de ATHIS – Tubarão/SC 

ANEXO 8 – Lei de ATHIS – São Paulo/SP 
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4><7:;:43.B59X73379>;73.:4.;5KL7<4<93.4.4>R4.>U47593I.A4:7;><4.?9>6=>79.9L.<45A9.:4.B;5?457;.?9A.9.4><4.BdQD7?9.543B9>3c64D1

-./01.GA.KL;DKL45.:;3.A9:;D7:;:43.:4.;<L;8S9.B54673<;3.>43<4.;5<7R9I.:464.345.;334RL5;:;.;.:467:;.;>9<;8S9.:4
543B9>3;Q7D7:;:4.<@?>7?;1

.

H5<1.m0.E9A.9.9QC4<769.:4.?;B;?7<;5.93.B59X73379>;73.4.;.?9AL>7:;:4.L3Lc57;.B;5;.B543<;8S9.:93.34567893.:4.;3373<=>?7;
<@?>7?;.B54673<93.B95.43<;.V47I.B9:4A.345.X75A;:93.?9>6=>793.9L.<45A93.:4.B;5?457;.4><54.9.4><4.BdQD7?9.543B9>3c64D.4.;3
4><7:;:43.B59.A9<95;3.:4.B59R5;A;3.:4.?;B;?7<;8S9.B59X73379>;DI.5437:=>?7;.9L.4_<4>3S9.L>764537<c57;.>;3.c54;3.:4.;5KL7<4<L5;
4.L5Q;>73A9.9L.4>R4>U;57;1

h;5cR5;X9.d>7?91.23.?9>6=>793.9L.<45A93.:4.B;5?457;.B54673<93.>9.k?;BL<l.:43<4.;5<7R9.:464A.B54645.;.QL3?;.:4.7>96;8S9
<4?>9DiR7?;I.;.X95ALD;8S9.:4.A4<9:9D9R7;3.:4.?;5c<45.B;5<7?7B;<769.4.;.:4A9?5;<7J;8S9.:9.?9>U4?7A4><91

.

H5<1.n0.23.34567893.:4.;3373<=>?7;.<@?>7?;.B54673<93.B95.43<;.V47.:464A.345.?L3.<4;:93.B4D9.oL>:9.eL>7?7B;D.:4.p;Q7<;8S9.:4
N><454334.P9?7;D.q.oepNPI.KL4.X95;A.54RLD;A4><;:93.;<5;6@3.:;.V47.>0.r1bsrI.:4./t.:4.:4J4AQ59.:4./ZZmI.:754?79>;:93.\
U;Q7<;8S9.:4.7><454334.39?7;DI.B95.54?L5393.BdQD7?93.958;A4><c5793.9L.B95.54?L5393.B576;:93.<9A;:93.4A.B;5?457;1

.

H5<1.s0.o7?;.7>3<7<L]:9.9.h59R5;A;.eL>7?7B;D.:4.H3373<=>?7;.u@?>7?;.\.p;Q7<;8S9.P9?7;D.>9.vAQ7<9.:9.eL>7?]B79.:4.f4D@AI
CL><9.;9.h9:45.G_4?L<769.eL>7?7B;D.4.\.P4?54<;57;.eL>7?7B;D.:4.p;Q7<;8S9I.?9A.:9<;8S9.958;A4><c57;.4.X7>;>?475;.B;5;.9
4_45.?]?79.:9.;>9.3LQ34KL4><4.4I.?LC93.9QC4<7693.4.X7>;D7:;:43I.A4<;3.4.;8g43I.345S9.:4X7>7:93.B95.;<9.:9.h9:45.G_4?L<769I
9L67:9.9.E9>34DU9.eL>7?7B;D.:4.p;Q7<;8S9.:4.N><454334.P9?7;D.q.EepNP1

.

H5<1.r0.G3<;.V47.4><5;.4A.67R95.>;.:;<;.:4.3L;.BLQD7?;8S91

.

H5<1.t0.F469R;AO34.;3.:73B9378g43.4A.?9><5c579I.4A.43B4?7;D.;.V47.>0.r1ZZtI.:4.//.:4.A;79.:4./ZZZ1

.

EweHFH.exjNENhHV.yG.fGVzeI.Ge.Y/.yG.yGWGefF2.yG./ZY/1



���������� ���	�
�������
�
����������������
����������������
�
�
�

���������� !���� � "�# !�����$����%
�����#
��&��
 ���'��
(�)*�+��(����+�
��(� ,�,

-

./01-23456789-:3;<29

=0/>?@/AB/

-

CDEDFDGDHC-CIC-@IJG?KALAFA/MB/NBIJOBF>PJQ/LAFA/RE=3ST:49-37<9749-SU59;V-WX-8U-8UYU5Z29-8U
WX[[

-

-

86:49532-\95U;-83-:9;<3

=0/]/?BF-5OA?Q?PJG-@/-Z/Ĝ_
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LEI Nº 8583 /2011, de 21 de março de 2011.

ASSEGURA  ÀS  FAMÍLIAS  DE  BAIXA
RENDA  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA
GRATUITA  NO  PROJETO  E  NA
CONSTRUÇÃO  DE  MORADIA
ECONÔMICA.

O Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, no uso das atribuições que lhe confere o § 7º do
art. 58 da Lei Orgânica do Município de Florianópolis, promulga a seguinte Lei:

 Fica assegurado às famílias de baixa renda, como parte integrante do direito social à moradia,
previsto no art. 6º da Constituição Federal, o direito à assistência técnica gratuita para o projeto e a
construção de moradia no município de Florianópolis.

Parágrafo Único -  Para o cumprimento do disposto no caput  deste artigo,  fica criado o Programa
Municipal de Assistência Técnica à Moradia Econômica (ATME).

Capítulo I
DO DIREITO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA

 O Poder Público deverá prestar às famílias de baixa renda assistência técnica gratuita, nas
áreas de engenharia e arquitetura, destinada à elaboração do projeto e à construção de moradias.

Parágrafo Único - Entende-se por família de baixa renda, para efeitos de aplicação desta Lei, a família
cuja renda mensal per capita, não ultrapasse a cinco salários mínimos.

 A assistência técnica pode ser oferecida diretamente às famílias, a cooperativas, associações
de moradores ou outros grupos organizados que as representam.

§  1º  A  seleção  e  o  atendimento  dos  beneficiários  finais  dos  serviços  deverão  ocorrer,
preferencialmente,  por  meio  de  sistemas  de  atendimento  implantados  por  órgão  colegiados
constituídos no âmbito do município.

§ 2º Por meio de convênio com o ente público responsável, as entidades profissionais de engenheiros
e  arquitetos  deverão  participar  da  elaboração  de  cadastro  de  profissionais  credenciados  para  a
prestação dos serviços de assistência técnica de que trata esta Lei, bem como do processo de seleção
dos profissionais e da fixação do valor das remunerações devidas.

Capítulo II
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA À MORADIA ECONÔMICA (ATME)

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º
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 Fica instituído o Programa Municipal de Assistência Técnica à Moradia Econômica (ATME),
com o objetivo de:

I - possibilitar e planejar a assistência técnica gratuita, nas áreas de engenharia e arquitetura, para o
projeto e a construção da moradia de famílias de baixa renda;

II - otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e de seu entorno, bem
como  dos  recursos  humanos  técnicos  e  econômicos  necessários  à  qualidade  de  vida  dos  seus
beneficiários;

III - garantir a formalização e a legislação do processo de construção das moradias junto ao Poder
Público;

IV - evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental; e

V - propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação urbanística e
ambiental.

 O  Poder  Público  priorizará  no  Programa  Municipal  de  Assistência  Técnica  à  Moradia
Econômica (ATME) as iniciativas voltadas a atender empreendimentos:

I - implantados sobre regime de mutirão; e

II - localizados em zonas habitacionais, declaradas por lei como de interesse social.

 O beneficiário final do programa instituído por esta Lei terá direito a apenas um atendimento no
âmbito do Programa Municipal de Assistência Técnica à Moradia Econômica (ATME).

 A participação dos profissionais das áreas de engenharia e arquitetura, que não sejam do
quadro  de  pessoal  da  administração  pública  municipal  direta  ou  indireta,  no  âmbito  do  Programa
Municipal de Assistência Técnica à Moradia Econômica (ATME), poderá ocorrer:

I - a título de serviço civil voluntário;

II - como profissionais autônomos contratados na forma da lei pelo Município; e

III - como integrantes de equipes de pessoas jurídicas contratadas pelo Município.

§  1º  -  A participação na forma prevista  pelos incisos II  e  III  do caput  gera direito  à remuneração
contratualmente estabelecida.

§ 2º  -  A participação na forma prevista  pelo inciso IV do caput  rege-se pelo respectivo termo de
parceria.

Capítulo III
DISPOSIÇÕES FINAIS

 Nos empreendimentos construídos com a assistência técnica prevista por esta Lei devem ser
observadas as normas sobre o exercício profissional e a responsabilidade técnica derivadas da Lei
Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Art. 4º

Art.  5º

Art. 6º

Art.  7º

Art. 8º
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 As normas operacionais do Programa Municipal de Assistência Técnica à Moradia Econômica
(ATME) serão estabelecidas em regulamento.

 O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de 90 (noventa) dias, a
contar da sua publicação.

 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Florianópolis, em 21 de março de 2011.

Vereador Jaime Tonello
Presidente

Procedência: Vereador João Aurélio Valente Júnior
Natureza: Projeto de Lei nº 13727/2009
DOM Edição nº 444 de 28/03/2011
Fonte: CMF/Gerência de Documentação e Reprografia

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 18/04/2012

Art. 9º

Art. 10

Art. 11
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Texto atualizado apenas para consulta. 

Esta Lei foi declarada inconstitucional: ADI nº 2010 00 2 014343-8 – TJDFT, Diário de 
Justiça, de 17/3/2011 e de 16/5/2011. 

LEI Nº 4.497, DE 16 DE AGOSTO DE 2010 
(Autoria do Projeto: Deputados Rôney Nemer, Benício Tavares e outros) 

Dispõe sobre a assistência técnica pública 
e gratuita para projetos e construção de 
habitações de interesse social e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
promulga, nos termos do § 6º do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a 
seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e 
mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: 

Art. 1º Fica assegurado às famílias de baixa renda o direito à assistência 
técnica pública e gratuita para projetos e construção de habitações de interesse 
social, como parte integrante do direito social à moradia previsto no art. 6º da 
Constituição Federal, consoante o especificado no art. 4º, V, r, da Lei federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, e conforme estabelecido no art. 1º da Lei federal nº 11.888, de 24 de 
dezembro de 2008. 

§ 1º A assistência técnica prevista no caput abrange 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 e edilícia da habitação. 

§ 2º Além de assegurar o direito à moradia, a assistência técnica de que 
trata este artigo objetiva: 

I – otimizar e qualificar o uso e o 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; 

II – formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação da habitação 
perante o poder público do Governo do Distrito Federal; 

III – evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental; 

IV – proporcionar a qualificação da moradia e da ocupação do solo em 
consonância com a legislação urbanística e ambiental, distrital e federal, fomentando 
a inovação tecnológica e a democratização do conhecimento, mediante a formulação 
de metodologias de caráter participativo; 

V – promover a regularização urbanística, fundiária e edilícia. 

§ 3º A assistência técnica pública e gratuita para projetos e construção de 
habitações de interesse social será relacionada com a implementação do Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial, dos planos de desenvolvimento local, da Lei de 
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Uso e Ocupação do Solo e do sistema de planejamento territorial e urbano do Distrito 
Federal, estabelecidos pelos arts. 316 a 326 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 

Art. 2º Terão direito à assistência técnica pública e gratuita para projetos e 
construção de habitação de interesse social: 

I – prioritariamente as famílias de renda mensal de até três salários mínimos, 
residentes em áreas urbanas e rurais, com recursos federais e distritais; 

II – as famílias de renda mensal de até cinco salários mínimos, residentes 
em áreas urbanas e rurais, com recursos do Distrito Federal. 

§ 1º Terão prioridade no atendimento as famílias que tiverem suas moradias 
implantadas em zonas habitacionais declaradas de interesse social ou relacionadas a 
programas habitacionais federais e distritais de interesse social. 

§ 2º A seleção dos beneficiários finais dos serviços de assistência técnica e o 
atendimento direto a eles devem ocorrer por meio de sistemas de atendimento 
implantados pelos programas habitacionais no âmbito da política habitacional do 
Distrito Federal. 

Art. 3º A assistência técnica pública e gratuita para projetos e construção de 
habitações de interesse social compreende as seguintes atividades técnicas: 

I – elaboração de projetos de execução, reforma e ampliação da edificação; 

II – acompanhamento da execução da obra para a construção da habitação, 
reforma e ampliação; 

III – regularização das edificações já existentes; 

IV – regularização fundiária e edilícia da habitação. 

Parágrafo único. Em qualquer das atividades de atuação previstas no caput 
deve ser assegurada a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

Art. 4º O direito previsto no art. 1º para a execução de serviços 
permanentes e gratuitos de assistência técnica nas áreas de arquitetura, urbanismo e 
engenharia deve ser custeado por recursos de fundos distritais direcionados à 
habitação de interesse social, por recursos públicos orçamentários ou por recursos 
privados e ainda por: 

I – dotações orçamentárias do Distrito Federal; 

II – recursos oriundos de programas habitacionais; 

III – parcerias ou convênios; 

IV – recursos oriundos da União, em especial do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social – FNHIS. 

§ 1º Os convênios ou termos de parceria previstos no caput devem prever a 
busca de inovação tecnológica, a formulação de metodologias de caráter 
participativo e a democratização do conhecimento. 
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§ 2º Cabe ao Governo do Distrito Federal coordenar as ações dos 
profissionais no âmbito da engenharia, da agronomia e da arquitetura, registrados e 
habilitados na entidade ou conselho profissional pertinente, para dar assistência 
técnica pública, da seguinte forma: 

I – diretamente às famílias; 

II – por meio de cooperativas; 

III – por meio de associações de moradores; 

IV – por meio de convênios; 

V – outros grupos organizados que as representam; 

VI – sob regime de mutirão. 

Art. 5º A assistência técnica pública deve ser prestada pelos profissionais, 
na forma da Lei, que atuem como: 

I – servidores públicos do Governo do Distrito Federal; 

II – integrantes de organizações não governamentais – ONGs, sem fins 
lucrativos; 

III – profissionais autônomos legalmente habilitados pelo Governo do Distrito 
Federal; 

IV – pessoas jurídicas legalmente habilitadas pelo Governo do Distrito 
Federal; 

V – profissionais inscritos em programas de residência acadêmica em 
arquitetura, urbanismo ou engenharia ou em programas de extensão universitária, 
por meio de escritórios públicos com atuação na área. 

Parágrafo único. Será garantida a participação das entidades profissionais de 
arquitetos, engenheiros, agrônomos e respectivos técnicos na habilitação dos 
profissionais previstos neste artigo, mediante convênio ou termo de parceria com o 
ente público responsável. 

Art. 6º Cabe ao Poder Público a definição dos valores da remuneração dos 
profissionais de engenharia, agronomia ou arquitetura prestadores de assistência 
técnica pública e gratuita às famílias de baixa renda. 

Parágrafo único. A tabela do salário mínimo profissional será utilizada como 
referência de caráter apenas indicativo para o estabelecimento da remuneração dos 
profissionais indicados no caput. 

Art. 7º Cabe ao Poder Executivo e aos profissionais e entidades envolvidos 
assegurar a transparência, a publicidade e o controle social da assistência técnica 
pública e gratuita para projetos e construção de habitação de interesse social, por 
meio da divulgação periódica, no Diário Oficial do Distrito Federal, em jornal de 
grande circulação no Distrito Federal, na rede mundial de computadores e em local 
visível nas Administrações Regionais, de, no mínimo, as seguintes informações: 
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I – relação nominal, com endereço e telefone comercial, dos profissionais e 
entidades que atuarão na assistência técnica; 

II – quantidade de projetos elaborados por profissional ou entidade, por 
Região Administrativa; 

III – valor despendido pelo Poder Público para a promoção da assistência 
técnica, por Região Administrativa. 

Parágrafo único. A atualização dos dados de que trata este artigo será 
trimestral. 

Art. 8º Fica assegurado ao beneficiário da assistência técnica e gratuita de 
que trata esta Lei o atendimento na Região Administrativa em que se localiza seu 
imóvel, com direito a visitas profissionais periódicas in loco, para levantamento e 
acompanhamento da execução da obra. 

Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 dias a 
contar de sua publicação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 
3.414, de 2 de agosto de 2004. 

Brasília, 26 de agosto de 2010 

DEPUTADO WILSON LIMA 
Presidente 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 31/8/2010. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 194, DE 02/03/2011.

(Autoria: Execu�vo Municipal

Projeto de Lei Complementar nº 020/2010)

O PREFEITO MUNICIPAL DE SUZANO, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, FAZ SABER

que a Câmara Municipal de Suzano aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art.  1º  Fica ins�tuído no Município o Programa de Assistência Técnica Profissional Gratuita para a

Produção de Moradia Popular des�nado a Famílias de Baixa Renda.

Parágrafo Único - A assistência técnica profissional consiste nos serviços de engenharia e arquitetura

para  construção,  reforma,  ampliação,  regularização  e  conservação  de  unidades  habitacionais,  e

regularização  fundiária  sustentável,  obedecidos  os  requisitos  urbanís�cos  previstos  na  legislação

vigente.

Art. 2º  O programa tem como obje�vo:

I - resgatar a cidadania e moradia digna à população de baixa renda;

II - adequar as moradias populares às condições mínimas de habitabilidade e conforto;

III  -  garan�r segurança estrutural  na execução de edificações,  mediante  acompanhamento técnico

profissional;

IV - evitar ocupações em área de risco geotécnico e ambientalmente fragilizadas;
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V - promover o desenvolvimento urbano de acordo com a legislação municipal vigente;

VI - adotar procedimentos para regularização fundiária de imóveis públicos e privados de interesse

social.

Art. 3º  O direito à assistência técnica profissional será concedido 01 (uma) única vez às famílias com

renda mensal de até 03 (três) salários mínimos, e poderá ser pleiteado por:

I - �tular de domínio, posseiro ou cessionário de direitos;

II - associações de luta por moradia popular inscritas em programas de habitação oficiais.

Art. 4º  O beneficiário deverá ser proprietário/possuidor de um único imóvel no Município, com área

mínima  de  acordo  com  o  zoneamento  definido  pela  legislação  municipal  a  ser  exclusivamente

des�nado à moradia própria.

Parágrafo Único - O critério descrito no parágrafo anterior também deverá ser observado no caso de

produção de unidades condominiais.

Art.  5º  O  Execu�vo poderá  prestar  assistência  técnica  por  meio  de  convênio  com en�dades  ou

associações de classe, e com associações voltadas à produção de moradia popular sem fins lucra�vos

que manifestarem interesse na execução das a�vidades previstas nesta Lei.

§ 1º Os interessados deverão fornecer ao Execu�vo uma lista dos profissionais classificados de acordo

com os critérios das en�dades para que o Execu�vo possa direcionar os pleitos formulados pelos

beneficiados.

§ 2º As associações profissionais e/ou comunitárias encaminharão à Secretaria Municipal de Polí�ca

Urbana, a cada 06 (seis) meses, uma lista de interessados pela ordem de preferência.

Art. 6º  São requisitos específicos para firmar o convênio:

I  -  apresentar  estatutos  ou  contrato  social  comprovando  os  obje�vos  sociais  da  en�dade,

especificamente a  prestação de assessoria  técnica em questões  rela�vas  à  habitação de interesse

social;

II - apresentar ata de eleição da úl�ma Diretoria;

III - declaração de funcionamento regular há pelo menos 03 (três) anos;

IV  -  relação  do  quadro  de  associados  e  suas  qualificações  profissionais,  que  garantam  o

desenvolvimento dos projetos e programas previstos nesta Lei.

Parágrafo Único - No caso de associações de luta por moradia popular inseridas em programas de

habitação oficiais, além dos documentos acima referidos, também deverá ser anexado documento que

demonstre a habilitação ou seleção em programa habitacional oficial.

Art. 7º  O requerimento de assistência técnica profissional será instruído por formulário-padrão a ser

disponibilizado  pela  Secretaria  Municipal  de  Polí�ca  Urbana,  que  providenciará  os  seguintes
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encaminhamentos:

I - abertura do processo administra�vo;

II - instrução dos autos com documento de iden�dade e CPF do beneficiário, cópia da matrícula ou

transcrição do imóvel - acompanhados de termos de cessão ou contratos que comprovem a sucessão

dominial, ou documento que comprove a posse;

III - cópia da no�ficação de lançamento de IPTU do exercício do requerimento;

IV - relatório social elaborado pela Diretoria de Produção Habitacional e Regularização Fundiária;

V - parecer conclusivo sobre a concessão do beneKcio exarado pelo Diretor de Produção Habitacional e

Regularização Fundiária.

Art. 8º  O Programa consiste na prestação dos seguintes serviços:

I - elaboração, execução e apresentação para aprovação do projeto básico de unidade familiar com

área até 60,00m² (sessenta metros quadrados) junto à Diretoria de Planejamento Urbano e Territorial,

dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após a indicação do profissional, devendo atender os parâmetros

específicos previstos na legislação municipal vigente;

II - elaboração do cronograma de execução das obras;

III - fiscalização da obra;

IV - atendimento das considerações técnicas expedidas pelo setor de aprovação de projetos dentro do

prazo de 15 (quinze) dias;

V - acompanhamento técnico até a expedição de "ocupe-se";

VI - confecção e fixação de placa junto à obra, atendendo ao padrão mínimo estabelecido pelo CREA,

com menção ao processo de aprovação e respec�vo alvará;

VII - anotação de Responsabilidade Técnica - ART, com comprovante de quitação;

VIII  -  declaração  de  que  não  exerce  cargo,  função,  mandato  nos  Poderes  Execu�vo  e  Legisla�vo

Municipais.

§  1º  O  não  atendimento  dos  itens  anteriores  ensejará  na  falta  técnica  do  profissional  que  será

imediatamente comunicada ao órgão conveniado para que proceda à exclusão deste do quadro dos

conveniados, com indicação de novo responsável pela con�nuidade das a�vidades.

§ 2º O profissional excluído deverá providenciar o cancelamento da Anotação da Responsabilidade

Técnica - ART e perderá o direito aos honorários pelos serviços prestados até a data de sua falta.

§ 3º O órgão conveniado deverá comunicar, por escrito, ao beneficiário e ao Município da subs�tuição

do profissional.
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§ 4º  O previsto  no  inciso  I  deste  ar�go não  se  aplica  aos  projetos  de  unidades  condominiais  de

interesse social.

Art.  9º  No  caso  de  projetos  de  unidades  condominiais  de  interesse  social  ou  de  regularização

fundiária sustentável compe�rá ao profissional indicado pela en�dade conveniada a subcontratação

dos  projetos  complementares  com  apresentação  das  respec�vas  Anotações  de  Responsabilidade

Técnica - ART, devendo atender ao disposto neste ar�go e demais aprovações exigidas pela Legislação

Estadual e Federal.

Art. 10  O pagamento dos honorários para o profissional será efetuado da seguinte forma:

I  -  por  unidade familiar  isolada,  um salário  mínimo e  meio vigente,  mediante  depósito  em conta

corrente, após aprovação de respec�vo projeto;

II - no caso de unidades condominiais de interesse social, inclusive regularização fundiária, um salário

mínimo vigente por unidade, mediante depósito em conta corrente, de acordo com o cronograma

apresentado.

Art.  11  O  funcionários  públicos  municipais,  independentemente  dos  cargos  que  exerçam,  não

poderão integrar o quadro de profissionais indicados pelos conveniados.

Art.  12  Ficam isentos  de taxas  e emolumentos  os  custos  decorrentes  da aprovação dos  projetos

previstos nesta Lei.

Art. 13  As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das verbas próprias

do orçamento vigente e futuros, que serão suplementados, caso necessário.

Art. 14  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15  Revogam-se as disposições em contrário, especificamente a Lei Complementar nº 037, de 09

de dezembro de 1997.

Paço Municipal "Prefeito Firmino José da Costa", 02 de março de 2011, 61º da Emancipação Polí�co-

Administra�va.

MARCELO DE SOUZA CANDIDO

Prefeito Municipal

MARCO AURÉLIO PEREIRA TANOEIRO

Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

MIGUEL REIS AFONSO

Secretário Municipal de Polí�ca Urbana

Registrado  na  Secretaria  Municipal  de  Administração,  publicado  na  portaria  do  Paço  Municipal  e

demais locais de costume.

JOEL DE BARROS BITTENCOURT

Secretário Municipal de Administração
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LEI Nº 2572, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2001.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO, SC., FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica o Poder Execu,vo autorizado a firmar Convênio com o Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina -  CREA/SC e a Universidade do Sul de Santa Catarina -

UNISUL, obje,vando a implementação do Programa de Moradia Econômica, des,nado a facilitar e

regularizar  a  aquisição  da  casa  própria,  com  até  60,00  m²  (sessenta  metros  quadrados),  pelos

munícipes de baixa renda.

Art.  2º  Fica o Poder Execu,vo autorizado a firmar, com os mesmos parceiros, Termos Adi,vos ao

Convênio original, desde que não impliquem em outros custos ao erário municipal.

Art. 3º  Os recursos para a implementação desta Lei são os consignados no Orçamento Anual.

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Tubarão, SC., 13 de dezembro de 2001.

CARLOS JOSÉ STÜPP

Prefeito Municipal

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 30/09/2005
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LEI Nº 13.433, DE 27 DE SETEMBRO DE 2002

(Projeto de Lei nº 337/01, do Vereador Nabil Bonduki - PT)

Dispõe sobre o Serviço de Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social, autoriza o Executivo

a celebrar convênios e termos de parceria e dá outras providências.

MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas

por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 29 de agosto de 2002, decretou e eu

promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica criado o Serviço de Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social, instituto

previsto na alínea "r", inciso V, artigo 4º da Lei nº 10.257, Estatuto da Cidade, com a finalidade de

prestar assessoria técnica gratuita à população, indivíduos, entidades, grupos comunitários e

movimentos na área de habitação de interesse social, no sentido de promover a inclusão social,

jurídica, ambiental e urbanística da população de baixa renda à cidade, na garantia da moradia como

direito social, nos termos do artigo 6º da Constituição da República, buscando a gestão democrática

por meio da participação na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e

projetos de desenvolvimento urbano, assim como a cooperação, nos termos dos incisos II e III do

artigo 2º do Estatuto da Cidade, bem como pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade nos

termos dos artigos 148, 149, 151, 167, 168, 169, 170 e 171 da Lei Orgânica do Município de São

Paulo.

Art. 2º - Os Serviços de Assessoria Técnica deverão ser desenvolvidos no âmbito dos programas e

projetos do Executivo.

§ 1º - A coordenação e supervisão do Serviço de Assessoria Técnica será da Secretaria de Habitação

e Desenvolvimento Urbano e dos órgãos a ela subordinados.

§ 2º - Para a realização dos serviços a serem desenvolvidos, deverá ser garantida a atuação integrada

dos diversos setores do Executivo.

§ 3º - A realização dos serviços previstos na presente lei deverá, necessariamente, ser desenvolvida

com a participação direta dos usuários envolvidos e de suas diferentes formas de organização, quando

houver, em todas as etapas do trabalho.

§ 4º - A prestação do Serviço de Assessoria Técnica deverá priorizar o atendimento coletivo.
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Art. 3º - O Serviço de Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social será prestado por pessoas

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cadastradas pelo Executivo, visando à formação de

vínculo de cooperação entre o Poder Público e as entidades definidas no âmbito desta lei, para o

fomento e execução das atividades previstas nesta lei.

Art. 4º - O Executivo cadastrará as entidades que comprovarem os requisitos específicos para a sua

habilitação, emitindo um certificado de Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social.

§ 1º - A apresentação do certificado é condição indispensável para a celebração de convênios ou

termos de parceria.

§ 2º - O certificado terá validade de 2 (dois) anos, devendo a entidade solicitar a renovação 6 (seis)

meses antes do término do prazo, comprovando, na oportunidade, o atendimento dos requisitos

previstos nesta lei.

Art. 5º - São requisitos específicos para que as pessoas jurídicas referidas no artigo 2º desta lei

habilitem-se na qualificação como Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social:

I - comprovar o registro de seu ato constitutivo dispondo sobre:

a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;

b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no

desenvolvimento das próprias atividades;

c) proibição de distribuição de bens ou de parcelas do patrimônio líquido em qualquer hipótese,

inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;

d) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram

destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de

extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra entidade qualificada e certificada pelo Executivo

como Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social.

II - comprovar os objetivos sociais da entidade, em especial:

a) prestação de assessoria técnica à população, entidades e grupos comunitários, em questões

relativas à habitação de interesse social no sentido de promover a integração social, ambiental e

urbanística da população de baixa renda à cidade;

b) atendimento à população de baixa renda, com a participação direta da comunidade em todas as

etapas das intervenções;

c) ter como finalidade a promoção do desenvolvimento urbano sustentável, a universalização do direito

à cidade e da inclusão social das comunidades envolvidas.

III - comprovar sua qualificação no que diz respeito a:
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a) garantia de atuação de profissionais habilitados nos serviços necessários ao desenvolvimento dos

programas e projetos;

b) experiência na execução dos serviços previstos nesta lei.

Art. 6º - A outorga da qualificação prevista nesta lei é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos

específicos descritos no artigo 2º desta lei.

Art. 7º - Não são passíveis de qualificação como Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social:

I - as sociedades comerciais;

II - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categorias profissionais;

III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões

devocionais e confessionais;

IV - as organizações partidárias.

Art. 8º - O Executivo deverá garantir ampla publicidade no processo de cadastramento e certificação

previsto nesta lei, fazendo publicar, anualmente, no Diário Oficial do Município a relação das entidades

cadastradas.

Art. 9º - Perderá a qualificação de Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social a entidade

que deixar de atender aos requisitos previstos nesta lei, bem como aquela que não cumprir

satisfatoriamente os objetivos pactuados por convênio ou termo de parceria.

Art. 10 - São considerados serviços a serem prestados no âmbito desta lei:

I - elaborar diagnóstico da situação social da população, assim como da situação física, fundiária e

ambiental das áreas de intervenções;

II - elaborar estudos de viabilidade, planos e projetos de intervenção jurídica, física, social e ambiental;

III - preparar e acompanhar a tramitação da documentação técnica, jurídica, administrativa e contábil

necessária à aprovação das intervenções junto aos órgãos técnicos e de financiamento competentes;

IV - assessorar a comunidade durante o desenvolvimento das etapas de obras eventualmente

necessárias, incluindo as atividades preparatórias e de acompanhamento nas atividades de ocupação

e utilização dos espaços existentes;

V - promover ações relacionadas à formação, à educação popular, à cultura, à educação ambiental, à

garantia da cidadania e dos direitos humanos no âmbito do desenvolvimento urbano, objetivando a

inclusão social das comunidades envolvidas;

VI - preparar e encaminhar toda a documentação necessária para a regularização fundiária de áreas;

VII - desenvolver outras atividades compatíveis com as finalidades desta lei.
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Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo

Parágrafo único - Os produtos dos serviços realizados como documentos, levantamentos físicos, e

quaisquer outros deverão necessariamente ser disponibilizados para conhecimento e acesso das

pessoas e comunidades envolvidas, garantida a entrega de cópia da documentação produzida.

Art. 11 - Fica o Executivo autorizado a celebrar convênios e termos de parceria com as entidades

cadastradas e qualificadas como Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social para a

execução dos serviços previstos na presente lei.

§ 1º - O Executivo deverá estabelecer critérios e regras de seleção pública de modo a garantir a ampla

publicidade e transparência na escolha das entidades já cadastradas para o estabelecimento de

convênios, garantindo a manifestação e decisão da comunidade envolvida.

§ 2º - Aos convênios celebrados entre o Poder Público e as entidades cadastradas aplicar-se-á, no que

couber, o disposto no artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93.

§ 3º - Em todos os casos, observar-se-á os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade,

da publicidade e da eficiência.

Art. 12 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias da data de publicação.

Art. 13 - As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações próprias,

suplementadas se necessário.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, em 27 de setembro de 2002, 449º da fundação de

São Paulo.

MARTA SUPLICY, PREFEITA

ANNA EMILIA CORDELLI ALVES, Secretária dos Negócios Jurídicos

JOÃO SAYAD, Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico

LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA, Secretário da Habitação e Desenvolvimento Urbano

Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 27 de setembro de 2002.

RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO, Secretário do Governo Municipal

Normas Correlacionadas

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
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