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Segundo o Art. 89 do Regimento Interno do 

CAU/BR, as Comissões Especiais terão por finalidade 

subsidiar o Conselho nas matérias de suas 

competências, relacionadas ao aperfeiçoamento do 

exercício profissional e valorização da Arquitetura e 

Urbanismo, cumprindo o Art. 24 da Lei 12.378/2010;



A Comissão de Políticas Profissionais (CPP-

CAU/BR), comissão especial tem caráter 

permanente, cumprindo funções regimentais de 

propor, apreciar e deliberar sobre: diretrizes para 

implementação e difusão de ações visando a 

valorização profissional (Art. 104, inciso IV); e 

critérios de uniformização de ações e procedimentos 

voltados à ATHIS (Art. 104, inciso VIII). 





Considerando a Lei 11.888, de 24 de dezembro de 
2008, que altera a Lei no 11.124, de 16 de junho de 
2005, e assegura o direito das famílias de baixa renda 
à assistência técnica pública e gratuita para o projeto 
e a construção de habitação de interesse social, como 
parte integrante do direito social à moradia previsto 
no art. 6º da Constituição Federal, e consoante o 
especificado na alínea r do inciso V do caput do art. 
4º da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana 
e dá outras providências;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art4vr
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art182
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art183


AS FORMAS DE EXECUÇÃO pelos CAUs poderão ser por:

 CONTRATAÇÃO: quando o CAU/UF ou CAU/BR, por meio 
de processos adequados, respeitando as Leis de Contratação e 
cumprindo seus respectivos Planos de Ação, contratam seus 
agentes (convênios e outros).

 AUTO EXECUÇÃO: quando o CAU/UF ou CAU/BR, por 
meio de processos adequados e cumprindo seus respectivos 
Planos de Ação, executam os próprios projetos (ações 
próprias).



AS FORMAS DOS PROJETOS poderão ser todos aqueles priorizados e 

estruturados pelos CAU/UF e pelo CAU/BR, considerando os seguintes 

grupamentos:

 CAPACITAÇÃO: compreende a formação de agentes e a formação da 

mentalidade social sobre o tema ATHIS, como: seminários, palestras, 

cursos e demais eventos de capacitação.

 NOVOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS, 

SOCIAIS E OUTROS: compreende novos projetos técnicos e 

inovadores de ATHIS sobre uma área e/ou tema escolhido (temas 

direcionados).

 CONCURSOS: compreende a escolha/premiação de um projeto 

técnico, dentre projetos técnicos já existentes, com resultados 

relevantes em ATHIS, podendo envolver temas iguais ou diferentes.





 A CPP focou os trabalhos no tema de Assistência Técnica 
por nela reunir muitos dos quesitos de atribuições 
regimentais e  por acreditar na realidade da pesquisa 
Datafolha-CAUBR/2015, realizada com 2.419 pessoas 
em todo o Brasil, retratando que 54% da população 
economicamente ativa já construiu ou reformou imóvel 
residencial ou comercial;

 Desse grupo, 85,40% fizeram o serviço por conta própria 
ou com pedreiros e mestres de obras, amigos e parentes. 
Apenas 14,60% contratou arquitetos ou engenheiros. 





Em 05 de junho de 2012, durante a 7ª Reunião Plenária do 

CAU/BR, que se tratou pela primeira vez no CAU sobre o 

tema, com a presença do então deputado federal Zezéu

Ribeiro, autor da Lei de Assistência Técnica (11.888/2008) 

e relator do Estatuto da Metrópole, instrumentos que 

defendem o direito a Arquitetura e Urbanismo a todos, 

como forma de cidadania e de inclusão social. 



Na 5ª Reunião Ordinária da CPP-CAU/BR, ainda como 

Comissão de Planejamento do CAU/BR, é pautado pela 

primeira vez o tema ATHIS em suas reuniões.

(15 de agosto de 2012)                           .



Nessa primeira reunião, foi alinhada uma ação em Porto 

Alegre/RS para discussão do tema, agora com a efetiva 

participação do CAU, tendo como desdobramentos ações 

envolvendo a Federação Nacional de Arquitetos(FNA), 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), Caixa Econômica 

Federal (CAIXA) e outros. 



Decorrente de todas essas discussões, envolvendo especialistas no 

tema, o IAB apresenta em 20 de fevereiro de 2013, o Manual para 

Implantação da Assistência Técnica Pública e Gratuita, como uma 

proposta de um Plano Piloto para o Estado do Rio Grande do Sul, 

buscando a fiscalização do exercício profissional e convênios com as 

prefeituras





Na 11ª Reunião Ordinária da CPP-CAU/BR, atribui aos 

CAU/UF a responsabilidade de articulação e 

operacionalização  da Lei 11.888/2008. (20 de março de 2013)                         

.



Em 20 de março de 2013, na 11ª Reunião Ordinária da 

CPP-CAU/BR, a comissão firmou como “apropriado” 

atribuir aos CAU/UF a responsabilidade de articulação 

perante aos municípios e as entidades locais a implantação 

de planos para a operacionalização da Lei 11.888/2008. 



Na 23ª Reunião da CPP-CAU/BR, a comissão esboça os 

“considerandos” para uma resolução de Implantação de ATHIS.    

(23 de maio de 2014).



Na 24ª Reunião Ordinária da CPP-CAU/BR, a comissão define a 

alteração da Resolução 23, de Patrocínio, incluindo a Modalidade 

II – Apoio à ATHIS. (16 de junho de 2014).





Em 24 de setembro de 2014, na 27ª Reunião Ordinária 

da CPP-CAU/BR, a comissão deliberou, por unanimidade, 

a Minuta de Alteração da Resolução 23 do CAU/BR, 

solicitando a aprovação do Plenário. 







Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2015 - CAU/BR

Modalidade II, de Apoio à ATHIS, conforme as disposições da 

Resolução CAU/BR nº 94







Em 3 de agosto de 2017 a CPP-CAU/BR apresentou, em 

Maceió/AL, o I Seminário de Assistência Técnica em 

Arquitetura e Urbanismo, despertando um intenso debate 

entre representantes de muitas prefeituras do Estado de 

Alagoas, representantes do Ministério das Cidades, da 

Caixa Econômica Federal e mais de 100 arquitetos de todo 

o Brasil presentes. Na pauta: a Lei de ATHIS, os rumos 

dos principais programas habitacionais do país, como o 

Minha Casa Minha Vida; e alguns projetos pioneiros, 

patrocinados pelo CAU/BR; todos sob o questionamento 

de como poderiam transformar a paisagem urbana nas 

cidades brasileiras. 



Neste mesmo seminário foi assinado o contrato de apoio 

institucional, promovido pelo Edital CAU/BR 2015, com o Projeto 

CANHEMA II, que atendia, por meio da ATHIS, mais de 90 famílias 

de baixa renda na cidade de Diadema/SP, fato que, pela sua 

relevância, foi matéria do programa Fantástico, da Rede Globo, em 

11 de outubro de 2015, juntamente com as ações promovidas pela 

Companhia de Desenvolvimento e Habitação do Distrito Federal 

(CODHAB/DF) com o mesmo tema. 







A CPP-CAU/BR, ainda em 2015, continuou seu trabalho 

de divulgação da ATHIS e também buscando experiências 

bem sucedidas no tema. Em 02 de dezembro de 2015, 

durante a 40ª Reunião Ordinária da CPPCAU/BR, a 

comissão visitou o Projeto Arquiteto de Família em 

Niterói/RJ, da ONG Soluções Urbanas.  





Em 04 de maio de 2016, cumprindo um ponto de pauta da 43ª 

Reunião Ordinária da CPP-CAU/BR, a comissão foi recebida pelo 

presidente da CODHAB/DF no Escritório de Assistência Técnica do 

Sol Nascente, onde se desenvolve um grande projeto de ATHIS 

patrocinado pelo governo distrital de Brasília.  





Em 31 de maio de 2016 a comissão, na oportunidade da 

sua 44ª Reunião Ordinária, realizada em Salvador/BA, 

conhece “in loco” o Projeto de Pós Graduação em 

Assistência Técnica em Arquitetura e Engenharia da 

UFBA, que consiste na formação teórica e prática dos 

profissionais de várias formações para atender as 

necessidades da inerentes ao tema de Habitação de 

Interesse Social, outro importante viés da ATHIS. 







A CPP-CAU/BR, na busca de aprofundar-se no entendimento 

da diversidade dos projetos de ATHIS, conheceu experiências 

de secretarias de habitação de estados e municípios, COHABs, 

ONGs e outros negócios sociais, na oportunidade do 63º Fórum 

Nacional de Habitação de Interesse Social, em Goiânia/GO, 

reunindo posteriormente todos no II Seminário de Assistência 

Técnica em Arquitetura e Urbanismo, realizado em Belém/PA, 

em setembro/2016, contando com a presença dos conselheiros 

federais coordenadores das comissões do CAU/BR. 
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CONCLUINDO... 





Projetos da CPP-CAU/BR 

para o próximo triênio... 



Projeto CONSTRUCARD/CAIXA onde 15% do valor financiado 

destinado a Assistência Técnica de um Arquiteto.  



Auxiliar a CAIXA, tanto como instituição financeira (banco), quanto como 

instituição social (moradia digna), nos processos de Linhas de Crédito 

para ATHIS, como, por exemplo,  ações do PNUD (ONU). 



Promover os Projeto de Acessibilidade e financiamento 

de Projetos Arquitetônicos, já firmados com o Banco do 

Brasil.





Participação nas discussões da Assistência Técnica pelo 

Arquiteto e Urbanista no projeto Cartão Reforma do 

Governo Federal. (hoje já existe um percentual de 15% 

para esta finalidade, mas ainda está obscura a 

metodologia de utilização desse percentual) 



Projeto de Regularização Fundiária – Acompanhamento 

do desenvolvimento de um software UFPa. x Min.Cid. 

(apresentado no V Seminário de Políticas Urbanas 

CPUA/CPP), que breve vai ser disponibilizado às 

prefeituras para ajudar no processo de legalização de 

áreas urbanas e rurais. 



















“Esta oportunidade quebra uma maré de má sorte que

eu vinha sofrendo desde o incêndio da minha casa no

ano passado. Receber a visita desses arquitetos e poder

ter um projeto pra reconstruir a minha casa é uma

mensagem de que tudo vai dar certo a partir de agora.”

Ubiratã José Lisboa dos Santos, de 63 anos, funcionário público, morador do 

Bairro São José.

Oficina de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS)          

Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba (CAU/PB)”



OBRIGADO !


