PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

115/2015
CAU/BR
Convênios da Modalidade Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social
DELIBERAÇÃO Nº 007/2015 – CD-CAU/BR

O CONSELHO DIRETOR – (CD-CAU/BR), reunido ordinariamente em Brasília-DF,
na sede do CAU/BR, no dia 13 de junho de 2015, no uso das competências que lhe conferem o
Art. 74 do Regimento Geral do CAU/BR que dispõe sobre a manifestação sobre a análise
técnica dos projetos com solicitação de patrocínio;
Considerando que o CAU/BR recebeu inscrições de 28 (vinte e oito) projetos de
patrocínio para a Modalidade de Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social;
Considerando a Resolução nº 94 de 07 de novembro de 2014, que regula a concessão de
apoio institucional pelo CAU/BR, caracteriza as suas modalidades e dá outras providências;
Considerando que foi utilizada a seguinte metodologia de classificação:
 Avaliação de documentação solicitada e verificação de pendências em prestações
de contas de patrocínios anteriores;
 Projetos que promovam a produção de conhecimento na área de ATHIS que
oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento, prioritariamente;
 Avaliação Comparativa entre os projetos validos;
 Projetos em atendimento à atividade fim da Assistência Técnica para Habitação de
Interesse Social (ATHIS), segundo a Lei 11.888de 2008;
 Maior valorização do trabalho técnico do Arquiteto e Urbanista em relação às
Técnicas construtivas;
 Projetos já iniciados com maior número de contrapartidas;
 Formação direta dos profissionais envolvidos no processo de ATHIS que
garantam melhor qualidade da prestação de serviço;
Considerando a Deliberação nº 005/2015 da Comissão de Política Profissional do
CAU/BR, que deliberou por indicar ao Conselho Diretor uma lista de projetos analisados
através da metodologia descrita acima e contemplados por ordem de classificação;
Considerando que a disponibilidade orçamentaria para essa modalidade é de
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

DELIBEROU:
Com 3(três) votos favoráveis dos Conselheiros Diretores, Luiz Fernando Janot,
Napoleão Ferreira Neto e Gislaine Vargas Saibro, e 1 (uma) abstenção do Conselheiro Diretor
Fernando José de Medeiros Costa, acompanhar a indicação da CPP-CAU/BR sobre os
convênios da Modalidade Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social, conforme lista
de classificação a seguir e disponibilidade orçamentária.
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MODALIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS)
PROPONENTE

PROJETO

1

FUNDAÇÃO
UNIVERSIDAD
E DE CRUZ
ALTA
(UNICRUZ)

PROJETO
LOTEAMENT
O JOÃO DE
BARRO

2

INSTITUTO DE
ARQUITETOS
DO BRASIL DEPARTAMEN
TO (IAB/AL)

PROJETO
ARQUITETA
NDO O
DESENVOLVI
MENTO DA
GENTE

3

INSTITUTO DE
ARQUITETOS
DO BRASIL DEPARTAMEN
TO DO CEARÁ
(IAB/CE)

ESCRITÓRIO
MODELO DE
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

4

ASSOCIAÇÃO
DOS
MORADORES
DOS NÚCLEOS
HABITACIONAI
S, CORTIÇOS E
PROJETO
MORADORES CANHEMA II
DE ALUGUEL
DE BAIXA
RENDA DA
REGIÃO OESTE
DE DIADEMA

ESCOPO

Através de cooperação
UNICRUZ e poder público
municipal, objetiva-se otimizar e
qualificar o aproveitamento do
espaço edificado através da
atuação de profissionais e
acadêmicos vinculados ao
Escritório Modelo - EMAU do
curso de arquitetura e urbanismo
da UNICRUZ. A elaboração do
plano de ação deve contar com
equipe de acompanhamento que
deslocar-se-á à comunidade para
prestar assessoria técnica em 54
lotes, atendendo 226 pessoas (17
famílias) em Cruz Alta- RS.
Proposta busca capacitar 50
arquitetos e urbanistas sob a ótica
da assistência à população de
baixa renda. O curso tem duração
de 5 dias.
Objetiva atender as famílias de
baixa renda, disseminando
conhecimento dos projetos e boas
práticas construtivas. Visa
formatar um modelo de escritório
de assistência técnica viável e
possível de se reproduzir em
outros municípios
O projeto consiste na assessoria
técnica ao grupo de família do
loteamento CANHEMA II por
equipe técnica coordenada por
arquitetos na continuidade dos
projetos de suas habitações, na
obtenção dos alvarás de
aprovação e construção junto a
prefeitura municipal de Diadema
e no acompanhamento da
execução das respectivas obras.
O projeto, iniciado em 2013, está
na fase 2 e já atendeu 74 das 98
famílias, prevendo a entrega de
24 projetos executivos no período
de julho de 2015 a junho de
2016.

VALOR
SOLICITADO

VALOR
ATENDIDO

R$ 22.613,80

R$ 22.613,80

R$ 26.300,00

R$ 26.300,00

R$ 20.000,00

R$ 20.000,00

R$ 96.000,00

R$ 81.086,20
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5

PROJETO
PILOTO DE
MELHORIAS
HABITACION
PEABIRU
AIS EM
TRABALHOS
ASSENTAME
COMUNITÁRIO
NTO
SE
PRECÁRIO
AMBIENTAIS
NO
MUNICÍPIO
DE OSASCOSP

6

PEABIRU
TRABALHOS
COMUNITÁRIO
SE
AMBIENTAIS

PLANO DE
ZEIZ DA
VILA
CHARLOTE /
ÁGUA
BRANCA

7

ASSOCIAÇÃO
INTERNACION
AL HABITAT
PARA A
HUMANIDADE

PROJETO
HABITAR NA
COMUNIDAD
E EM
HELIÓPOLIS

TOTAL
R$ 164.913,80
Projeto-piloto de implementação
de Melhorias Habitacionais em
um assentamento precário no
município de Osasco, a ser
definido pela Secretaria de
Habitação e Desenvolvimento
Urbano (SEHDU) de Osasco, de
acordo com as suas necessidades
e sua programação de
intervenções. Este assentamento
(favela ou loteamento) deverá ter
concluído o processo de
urbanização e/ou estar em
R$ 58.000,00
processo de regularização
fundiária. Consistirá no
levantamento de problemas
construtivos, elaboração de
soluções projetuais para os
problemas encontrados,
memoriais descritivos e
quantitativos, de modo a orientar
o morador na compra otimizada
de materiais e na contratação de
profissionais. A experiência do
trabalho será sistematizada em
uma publicação digital.
Visa contribuir com a articulação
de moradores de uma ZEIS (Zona
Especial de Interesse Social),
dando-lhes respaldo técnico para
uma interlocução e negociação
com o Poder Público sobre
melhorias urbanas e habitacionais
do seu território. Apoiar
tecnicamente os moradores da
R$ 38.000,00
ZEIS da Vila Charlote na
elaboração de um Plano de ZEIS.
Realizar uma experiência
concreta de elaboração de Plano
de ZEIS autônomo e
participativo. Contribuir para a
formulação de políticas públicas
e para a intervenção urbana e
habitacional;
O projeto visa melhorar as
condições de habitabilidade de
famílias por meio de reformas em
moradias o modelo contempla a R$ 149.500,00
oferta de crédito para reforma,
assistência técnica construtiva e
social, indicação de mão de obra

R$ 150.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
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e capacitação para famílias e/ou
profissionais da construção.

8

9

CURSO DE
CAPACITAÇÃ
O PARA
Objetiva capacitar participantes
AGENTES
de movimentos de moradia e
COMUNITÁRI
associações comunitárias a
OS DE
compreender
as possibilidades do
ASSOCIAÇÃO
HABITAÇÃO
trabalho de Assistência Técnica,
ESCOLA DA
PARA
CIDADE fortalecento a importância do
ATUAÇÃO
ARQUITETURA
controle
social e estimulando a
EM
E URBANISMO
criação
de
projetos comunitários
PROGRAMAS
de
melhoria
da qualidade de vida
DE
e
do
território.
O projeto abrange
HABITAÇÃO
DE
o estado de São Paulo.
INTERESSE
SOCIAL

ASSOCIAÇÃO
SOLUÇÕES
URBANAS:
URBANISMO,
CULTURA E
CIDADANIA

INSTITUTO DE
ARQUITETOS
DO BRASIL 10 DEPARTAMEN
TO DO RIO
GRANDE DO
SUL (IAB/RS)

ARQUITETOS
DE FAMÍLIA
EM REDE:
ESTRUTURA
ÇÃO DE
SISTEMAS
DE
FORMAÇÃO
DE NÚCLEOS
DE AT PARA
MELHORIAS
HABITACION
AIS

R$ 29.000,00

R$ 0,00

O projeto pretende definir uma
versão preliminar e experimental
de um sistema de informação e
suporte on-line a núcleos de
assitência técnica. Esse sistema
conterá orientações aos
interessados em construir núcleos
de AT, tutoriais para aplicação da
metodologia, fotos e vídeos de
referência, projetos e custos das
R$ 120.450,00
principais soluções construtivas
já testadas, banco de dados para
inserção de informações e
ferramentas virtuais para
elaboração de diagnóstico. O
projeto Arquiteto de Família
existe desde 2001 e está sendo
colocado em prática no morro
Vital Brasil em Niterói desde
2009.

R$ 0,00

R$ 35.000,00

R$ 0,00

PROGRAMA
DE
ASSISTÊNCIA Visa construir a AT como esta foi
pensada originalmente. Trata-se
TÉCNICA
de projeto piloto visando a
GRATUITA A
implementação de um programa
MORADIA ESTRUTURA de alcance nacional embasando a
PARA
criação do futuro PROGRAMA
IMPLANTAÇ NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
ÃO DE
TÉCNICA GRATUITA À
PROJETO
MORADIA
PILOTO
NACIONAL

4

ASSOCIAÇÃO
PROJETO DE
ESCOLA DA
TIPOLOGIA
CIDADE
11
HABITACION
ARQUITETURA
AL MISTA
E URBANISMO

INSTITUTO DE
ARQUITETOS
DE BRASIL 12 DEPARTAMEN
TO DE SANTA
CATARINA
(IAB/SC)

SEMINÁRIO
DE
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

FUNDAÇÃO
MERIDIONAL
(IMED)

PROJETO
HABITACION
AL DE
INTERESSE
SOCIAL
SHALOOM

INSTITUTO DE
ARQUITETOS
DO BRASIL DEPARTAMEN
14
TO DO
DISTRITO
FEDERAL
(IAB/DF)

SEMINÁRIO
DE
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

13

Objetiva aproximar a prática
profissional, dentro da
formalidade, do desafio cotidiano
de construção habitacional na
periferia de Osasco, através do
desenvolvimento de um projeto
padrão tipológico. O trabalho
será realizado no âmbito do
Grupo Técnico da Associação
Escola da Cidades, contando
com, professores, alunos e exalunos.
Seminário com a presença de
agentes públicos e arquitetos e
urbanistas ligados à área de
habitação social com a
apresentação de casos onde a
assistência técnica já está de
alguma forma implantada.
Objetiva-se estimular sua
implantação no estado de Santa
Catarina.
Objetiva propor o projeto
arquitetônico com soluções
ecoeficientes e inovadoras
destinadas à habitação de
interesse social, inserindo a
Fabricação Digital como suporte
ao desenvolvimento e ao
processo de design. Realizará
experiência piloto de validação
de proposta de projeto por meio
de prototipagem rápida
(cortadora a laser).
Objetiva reunir informações a
respeito de experiências de
assistência técnica em
arquitetura, tanto no âmbito das
práticas quanto dos desenhos
institucionais. Dois eixos de
programação: no primeiro dia o
compartilhamento de práticas de
assistência técnica em campo,
com relatos de experiências; no
segundo dia, palestras
multidiciplinares com gestores,
juristas, membros do terceiro
setor, e organismos com
desenhos intitucionais que
possam servir de exemplo para a
construção de um modelo que
possa ser aplicado no Distrito. No

R$ 80.000,00

R$ 0,00

R$ 20.000,00

R$ 0,00

R$ 56.161,60

R$ 0,00

R$ 43.380,00

R$ 0,00
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terceiro dia do encontro está
prevista uma oficina com o
objetivo de sistematizar as
discussões geradas a partir das
palestras, tendo como objetivo a
gestão de um documento que
possa servir de base para a
formatação de um modelo de
assistência técnica para o Distrito
Federal.

ACHE
ARQUITETO
O projeto propõe o
URBANISTA desenvolvimento
de aplicativo
PROGRAMA
vinculado
a
um
sítio
eletrônico e
DE SUPORTE
avaliação
dos
serviços
de
À
INSTITUTO
assistência
técnica,
que
possa
EXECUÇÃO
BRASILEIRO
auxiliar o encontro da demanda
DA
DE
ASSISTÊNCIA
por arquitetos e contribuir para
15 DESENVOLVIM
TÉCNICA DE
implementação da Lei
ENTO SOCIAL E
ARQUITETOS
11.888/2008
no território
CIDADANIA
URBANISTAS nacional. Estima-se atingir cerca
EM
de mil pessoas na primeira etapa
EMPREENDI
do projeto, em Belo Horizonte MENTOS DE
MG.
BAIXO
CUSTO
PROJETO DE
CAPACITAÇÃ
O EM
TECNOLOGI
INSTITUTO GG5
AS
DE
CONSTRUTIV
16 DESENVOLVIM AS VISANDO
ENTO
A
COMUNITÁRIO
RACIONALIZ
AÇÃO DE
RECURSOS
NATURAIS

17

CENTRO DE
DIREITOS
ECONÔMICOS
E SOCIAIS

PROJETO A
CIDADE
PEÇA POR
PEÇA:
INFORMAR E
FORMAR
PARA
TRANSFORM
AR

R$ 100.000,00

Capacitar moradores,
principalmente trabalhadores da
construção civil, para execução e
difusão de tecnologias
construtivas aplicadas à captação
de água da chuva para uso
doméstico, assim como melhorias
supraestruturais nas unidades
R$ 20.000,00
habitacionais com utilização de
materiais acessíveis, renováveis e
de baixo custo. Dessa forma,
almeja-se promover a
aproximação do profissional
arquiteto com comunidades da
Região 5 de Vila Velha.
O projeto objetiva aprimorar a
metodologia de formação
continuada para estudantes e
profissionais de arquitetura,
urbanismo e planejamento
urbano, promovendo interlocução
R$ 120.400,00
entre teoria e prática. O
detalhamento será desenvolvido
ao longo de 5 módulos a partir
das necessidades apontadas pela
sociedade envolvida. Estima-se
atingir 20 profissionais e

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
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ASSOCIAÇÃO
ARQUITETOS
SEM
FRONTEIRAS
ASF BRASIL

PROJETO
"ARQUITETU
RA NA
PRERIFERIA:
ASSESSORIA
TÉCNICA
PARA GRUPO
DE
MULHERES"

INSTITUTO DE
ARQUITETOS
DO BRASIL 19 DEPARTAMEN
TO DA
PARAÍBA
(IAB/PB)

QUANDO A
LEI SAI DO
PAPEL:
RELATOS
SOBRE A
APLICABILID
ADE DA LEI
DE
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

18

20

21

ASSOCIAÇÃO
ATELIÊ DE
IDEIAS

AÇÃO
MORADIA

estudantes de arquitetura, no
estado no Rio Grande do Sul,
com foco em Porto Alegre e
região.
Projeto oferece Assistência
Técnica a grupos de mulheres de
baixa renda por meio de
apresentação às práticas/técnicas
de projeto e planejamento de
obras, para que conduzam com
autonomia e sem desperdícios as
reformas de suas próprias casas a
partir de projeto elaborado por
arquiteto.
Proposta pela primeira vez, a
ação do IAB/PB tem o intuito
debater e divulgar a Lei de
Assistência Técnica para
Habitação de Interesse Social
através da realização de palestras
que apresentem experiências de
aplicabilidade da mesma, bem
como a apresentação para a
comunidade local de projetos
desenvolvidos pelas escolas de
Arquitetura e Urbanismo que
tenham como foco a lei de
assistência técnica à moradia. Os
melhores trabalhos a respeito do
tema serão expostos e debatidos.

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA,
BANCOS
Projeto objetiva incrementar as
COMUNITÁRI atividades de Assistência Técnica
OS E
já realizada pela entidade através
TRABALHAD
de equipe de arquitetos e
ORES DA
estagiários,
utilizando práticas
CONSTRUÇÃ
tecnológicas
de baixo custo.
O CIVIL:
APROXIMAÇ
ÕES.

ARQUITETA
NDO COM
DIGNIDADE

Objetiva oferecer para a
população de baixa renda o
serviço gratuito de assistência
técnica habitacional de interesse
social, além de fomentar a
construção de moradias de baixo
custo com utilização de tijolos
ecológicos.

R$ 18.824,44

R$ 0,00

R$ 8.570,00

R$ 0,00

R$ 55.614,06

R$ 0,00

R$ 150.000,00

R$ 0,00
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Objetiva implementar e capacitar
unidades gestoras voltadas para a
habitação de interesse social, em
cooperação técnica com as
NÚCLEO DE
prefeituras municipais,
QUALIFICAÇ
melhorando a gestão e a
ASSOCIAÇÃO
ÃO
qualidade habitacional e
BRASILEIRA
SUSTENTÁV
DE
EL DA
urbanística. A programação
R$ 150.000,00
22
TECNÓLOGOS - HABITAÇÃO
inclui levantamento de
ABRATEC
DE
informações do municipio e
INTERESSE
elaboração de propostar
SOCIAL
urbanisticas, paisagisticas e
tipologias habitacionais na cidade
de Cambuquira, Poços de Caldas
e Belo Horizonte.

23

CENTRO
CULTURAL
ALQUIMISTA

REQUALIFIC
AÇÃO DO
PRÉDIO DO
O projeto objetiva elaborar uma
TIJOLINHO
adequação do edifício do
VERMELHO
Tijolinho
Vermelho para moradia
(ANTIGO
de parte das famílias que
HOTEL
TROPICANA) atualmente o ocupam, incluindo
PARA USO
restauração e contribuindo no
DE MORADIA processo de requalificação dos
POPULAR NO
centros das grandes cidades.
CENTRO DE
JOÃO
PESSOA - PB

ARQUITETUR
INSTITUTO
A EM
BRASILEIRO
REVISTA:
DE
ANUÁRIO DA
24 DESENVOLVIM ARQUITETUR
ENTO SOCIAL E A MINEIRA
CIDADANIA
NO BRASIL E
NO MUNDO

25

ASSOCIAÇÃO
DAS CIDADES
HISTÓRICAS
DE MINAS
GERAIS

BOAS
PRÁTICAS
EM
ARQUITETUR
AE
URBANISMO
NAS
CIDADES
HISTÓRICAS
DE MINAS
GERAIS

Objetiva divulgar e premiar a
produção intelectual e
profissional dos arquitetos em
MG. A revista é o produto
material do esforço da elaboração
deste evento e presta o serviço de
registrar para posteridade a
riqueza da produção arquitetônica
de MG, com parceria
institucional do IAB - MG.
O projeto consiste na
investigação e difusão de boas
práticas da atividade profissional
do arquiteto e urbanista no
contexto de 32 cidades históricas
de Minas Gerais. Como produto
final será gerado um E-book que
pretende compilar boas práticas e
servirá de base de consulta para o
aperfeiçoamento profissional no
âmbito do patrimônio cultural.

R$ 0,00

R$ 50.000,00

R$ 0,00

R$ 50.000,00

R$ 0,00

R$ 20.000,00

R$ 0,00

Brasília – DF, 13 de junho de 2015.
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HAROLDO PINHEIRO
Presidente do CD - CAU/BR

LUIZ FERNANDO JANOT
Coordenador da CEP-CAU/BR

NAPOLEÃO FERREIRA NETO
Coordenador da CED-CAU/BR

GISLAINE VARGAS SAIBRO
Coordenadora da COA-CAU/BR

FERNANDO JOSÉ DE M. COSTA
Coordenador CEF-CAU/BR
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