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nais compõe também o Grupo de Estudo de Assistência Técnica de
PROCEDIMENTOS DO PLANO MUNICIPAL DE ATHIS

Habitação de Interesse Social que vem discutindo junto a Prefeitura
Municipal de Maringá e demais entidades uma proposta para imple-

SET/2016

mentação de ATHIS desde 2017. Sua formação deu-se após a participação no curso “Capacita HIS” promovido pelo Laboratório de Pesqui-

MAR/2017

sa em Habitação e Assentamentos Humanos (LAPHA) vinculado ao
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dual de Maringá (UEM) e patrocinado pelo CAU/PR em 2016. Em seu
processo inicial de formação, com estudos e debates para viabilizar a
ATHIS em Maringá, teve também o apoio do Observatório das Metró-

Estudo da Lei Federal
11.888/2008 e leis municipais

poles Núcleo Região Metrolitana de Maringá.

Estudos para implementação
de ATHIS em Maringá
Reuniões com órgãos locais
e Prefeitura Municipal de
Maringá

1.3 MÉTODO DE TRABALHO
NOV/2017

Para isso, teve como procedimentos etapas que precederam a parceria entre a AEAM e o
CAU, tais como: análise da Lei Federal no 11.888/08 e de legislações municipais de ATHIS;
estudo das experiências que viabilizem esse serviço no Brasil; estudo inicial de formas de

MAR-OUT/
2018

JAN/2017

AEAM +
CAU/PR

Início da proposta aprovada
no Edital 001/2017
do CAU/PR
Definição do Grupo de
Trabalho

(ETAPA I)
JAN-MAR
2018

AEAM +
CAU/PR

Finalização do programa

Definição do Plano de
Trabalho

Proposta para projeto de
minuta de lei municipal

(ETAPA III)
OUT-NOV/
2018

Publicação do caderno
técnico de ATHIS
Orientação para aprovação
da Lei municipal em Maringá

Edital 001/2017 CAU/PR

município de Maringá. O Plano é compreendido como todas as ações necessárias para o
completo entendimento, divulgação e implementação de um programa municipal de ATHIS.

Reunião de trabalho

Estudos da aplicação
de ATHIS no Brasil

GRUPO DE ESTUDOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

baixa renda, por meio de uma política pública municipal, a ser efetivado como piloto no

AEAM +
CAU/PR

(ETAPA II)

ATHIS

O PIM-ATHIS busca viabilizar o serviço de arquitetura e engenharia para as famílias de

GEATHIS

Reunião com diversos agentes

Elaboração de cartilhas
para famílias
ATIVIDADES
PREDENDIDAS

Elaboração de cartilhas
para profissionais
Evento de divulgação do
programa nos municípios
Evento de capacitação dos
agentes envolvidos

viabilização de ATHIS em Maringá e reuniões junto a órgãos locais.
A partir do chamamento, este processo pode ser formalizado, reforçando e garantindo a
participação e a colaboração de todos os agentes e atores envolvidos, por meio da

A etapa 1 teve como procedimentos a redefinição do Grupo de Trabalho (GT) e elabora-

ampliação de uma rede de discussão para elaboração de um programa municipal. Com a

ção do plano de trabalho que direcionou as atividades desenvolvidas ao longo de todo

parceria celebrada, o trabalho se organizou em três etapas.

o projeto.
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Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU) da Universidade Esta-

Capacita HIS
chamamento público CAU/PR
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Na etapa 2, foram realizadas reuniões individualizadas com cada agente envolvido na

A etapa 3 compreendeu a estruturação de uma minuta de lei municipal de ATHIS em parce-

prestação de ATHIS a fim de ampliar o debate, agregar propostas para melhor compreen-

ria com a Procuradoria Geral do Município de Maringá e a elaboração deste caderno téc-

der a dinâmica a ser desenvolvida e ajustar o programa que estava sendo construído. Essas

nico.

novas informações foram sintetizadas em reuniões de trabalho do GT e resultaram na atualização do programa proposto. O programa alterado foi apresentado em uma última reunião
com todos os agentes consultados anteriormente para que fizessem suas considerações, as
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elaborador desse projeto e também enquanto um articulador de agentes e debates.

com outras ações para garantir a implementação do programa desenvolvido. Alguns desses
procedimentos vislumbrados são: orientação e articulação junto a Procuradoria Geral e
Diretoria de Habitação de Maringá para aprovação da lei municipal de ATHIS junto a
Câmara Municipal; elaboração de cartilha para as famílias orientando como acessar ATHIS;
elaboração de cartilha para os profissionais de arquitetura e engenharia orientando sobre

CONSELHOS DE
ARQ. E ENGS.

GRUPO DE
TRABALHO

ASSISTENTES SOCIAIS
E PSICÓLOGOS

Conselheiros do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Paraná (CAU/PR),
Conselheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA/PR).
Conselho Regional de Serviço Social Seccional Londrina (CRESS/LD),
Conselho Regional de Psicologia do Paraná
(CRP-PR),
Observatório das Metrópoles núcleo Maringá,
Secretaria de Assistência Social e Cidadania
(SASC/PMM).

ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL

União Nacional por Moradia Popular (UNMP).

INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR

Escritório modelo e empresa júnior de
arquitetura, e engenharia da UEM, UEL e
UNICESUMAR.

ENTIDADES
PROFISSIONAIS

PREFEITURA

Associação de Engenheiros e Arquitetos de
Maringá (AEAM), Sindicato dos Engenheiros
do Estado do Paraná (SENGE/PR), Instituto
de Arquitetos do Brasil (IAB/PR).
Diretor, assistente social e sevidores da Diretoria
de Habitação (SEPLAN/PMM),

Procurador geral da Prefeitura Municipal de
Maringá (PMM).

serviços em habitação social; evento de divulgação do programa em Maringá e em demais
municípios e eventos de capacitação dos agentes envolvidos.

1.4 AGRADECIMENTOS
O desenvolvimento do PIM-ATHIS foi um processo articulado pelo GT e contou com a participação de diversos agentes da sociedade. A construção coletiva do PIM-ATHIS foi o caminho trilhado para a proposição de um programa habitacional municipal que buscasse cumprir a função social da cidade respeitando sua condição preexistente e toda sua população de forma democrática e horizontal.
Agradecemos a todos os que contribuíram fundamentalmente desde o início do processo,
em especial à professora Dra. Beatriz Fleury e Silva do curso de arquitetura e urbanismo da
UEM; ao Observatório das Metrópoles núcleo Região Metropolitana de Maringá, nas figuras de sua coordenadora pós-Dra. Ana Lúcia Rodrigues e do engenheiro Samir Jorge; à
engenheira Keila Uezi, presidente da AEAM; ao procurador-geral do Município de Maringá,
Rodolfo Vassoler da Silva; ao Diretor de Habitação, arquiteto Marcio Lorin e ao engenheiro
Hélio Xavier Filho, gerente regional do CREA/PR.
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quais foram incorporadas para o fechamento do programa. Assim, o GT coloca-se como

Além dessas etapas já elaboradas, compreende-se a necessidade de dar prosseguimento
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Agradecemos também à todos os que responderam ao convite para contribuir com o programa de ATHIS, disponibilizando-se para as reuniões participativas.

1.5 PALAVRA DO CAU

Aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia: CAU/PR, representado pelos arquitetos e conselheiros Jeferson Hernandes Cardoso, Mika Yada Noguchi, Milton Carlos Zanelatto Gonçalves, José Antônio Luciano e Ronaldo Duchenes e CREA/PR, representado por seu
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Sem dúvida, a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) é atualmente
um dos temas mais pertinentes no âmbito da Arquitetura e Urbanismo. A Lei Federal no

À entidade de profissionais: AEAM, representada pelos engenheiros Keila Regina Uezi, Silvio

11.888/2008 garante assistência técnica pública e gratuita de arquitetos e urbanistas e

Rodrigues e pela arquiteta Fernanda Beatriz Marostica; IAB, representado pelos arquitetos

engenheiros para projeto, reforma e construção de habitação de interesse social.

Arthur de S. Moreira, Anibal Verri Junior e Manoel de Oliveira Filho; e SENGE, representado

De autoria do arquiteto e urbanista e ex-deputado federal Zezéu Ribeiro – que faleceu em

pelo engenheiro Samir Jorge.

2015 – a lei poderia ser efetivada imediatamente nas cidades, mas após 10 anos de publi-

Aos assistentes sociais do CRESS/Londrina e SASC/PMM, representados por Rosangela

cação, a legislação ainda é pouco aplicada no país. Por isso, com o objetivo de estimular

Costa, Valéria Cristina da Costa e Viviane Regina Franco Soares e ao CRP/PR, representado
pelo psicólogo Eduardo Chierrito.
Aos escritórios modelos, núcleos de pesquisas e cursos de arquitetura e urbanismo e engenharia civil das Instituições de Ensino Superior: UniCesumar e Projecta, representados pelos
professor Me. Anderson Sopena Martins e Me. César Henrique de Godoy Gomes e alunos
Carlos Diego Bleichuvell Tavares, Lídia Pereira Amaro, Carolina Urias Challouts, Nicolly T.
Tardiola Pereira, Alisson Batista, Amanda Celestino Viana; UEL, NEPEA e OCAS, representados
pelo arquiteto Dr. Rovenir B. Duarte e pela estudante Gabriela Yumi Veeno; e UEM, SOMA e
EMAU, nas figuras das professoras Dra. Marieli Azeia Lukiantchuki e Dra. Beatriz Fleury e Silva
e dos estudantes Júlia Galvão Verri, Lorena Frankiv, Bruna Momesso Ferreira, Heloisa Lança
Guilherme, Manoel Hermes Pupin Neto, José Pedro Raccanelo, Ana Clara de Almeida Xavier,
Arthur Sato Gregorio.
À entidade de luta por moradia, UNMP, representada pela coordenadora nacional Maria

a produção de habitação social no Brasil, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Paraná (CAU/PR), o CAU/BR e os demais CAU/UF destinam 2% de seus orçamentos anuais
para financiar iniciativas de assistência técnica em habitação de interesse social.
Fruto deste investimento é este Plano para Implementação Municipal de ATHIS, selecionado
no Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional CAU/PR no 001/2017, desenvolvido
pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá (AEAM) e pelo Grupo de Estudos de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (GEATHIS). É um documento
que acreditamos ser de grande importância não só para os arquitetos e urbanistas do
estado, mas para toda a sociedade paranaense e brasileira.
Que este trabalho siga o rumo proposto desde o início, alinhado à missão do CAU: promover Arquitetura e Urbanismo para Todos.
Margareth Ziolla Menezes
Presidente do CAU/PR - CAU A20179-0

das Graças Silva de Oliveira e pelo advogado Edilson Henrique Mineiro.
À Prefeitura Municipal de Maringá, por meio do diretor de habitação Marcio Lorin, procurador-geral Rodolfo Vassoler da Silva, assistentes sociais Viviane Cristina e Katiane Silva.
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gerente regional Hélio Xavier Filho.

Arquitetura e Urbanismo para Todos!
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1.6 PALAVRA DA AEAM

2. INTRODUÇÃO

A Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá (AEAM) tem imensa honra em partici-

2.1 O QUE É ATHIS?

09

a bons projetos de moradia, melhorando assim sua qualidade de vida.
Parabenizamos o Grupo de Estudo de Assistência Técnica para Habitação de Interesse

Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS)1 é o serviço de arquitetura

Social (GEATHIS), bem como os voluntários da AEAM e do CAU (Conselho de Arquitetura e

e engenheria público e gratuito para famílias de baixa renda para elaboração de projeto

Urbanismo) que contribuíram com esta iniciativa tão importante para nossa região.

e acompanhamento de habitações novas, reforma e ampliação, bem como regularização

Além de contribuir com a qualidade de vida das pessoas, o projeto busca amenizar o

da habitação e regularização fundiária. O direito à assistência técnica integra-se ao direi-

grave problema da falta de moradias no país e é também um instrumento fomentador da

to social à moradia previsto no artigo 6o da Constituição Federal, à medida que se torna

nossa economia.

um novo instrumento para o poder público garantir a melhoria significativa da vida dessas

Desde a sua fundação em 1959, a AEAM tem participado de ações que valorizam os engenheiros e arquitetos e sejam alavancas para o desenvolvimento sustentável. Sem dúvida, o
estímulo à construção de habitação social se reveste em oportunidade de trabalho e de

famílias ao possibilitar o acesso à moradia digna e adequada às suas necessidades
específicas. Além disso, a lei fortalece o pleno exercício social dos arquitetos e engenheiros
e a sua atuação em um campo pouco explorado.

inserção dos profissionais em um segmento que, muitas vezes, não tem acesso a bons projetos.

2.2 BREVE HISTÓRICO DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ATHIS2
Keila Regina Uezi
Presidente da Associação de
Engenheiros e Arquitetos de Maringá

1976

ATME EM
PORTO ALEGRE

Em 1976, o Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do
Sul (SAERGS), sob a presidência de Clóvis Ilgenfritz da
Silva, criou a proposta de Assistência Técnica à Moradia
Econômica (ATME) na cidade de Porto Alegre. Este pro-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Lei federal no 11.888/08 e Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (2014)

Este texto foi desenvolvido com base em: Moraes (2018); Moroso et. al. (2017); Lei Orgânica de Porto Alegre no
0/90; Lei Complementar de Porto Alegre no 428/99; e projeto de Lei no 6.981-C, de 2006 de Zezéu Ribeiro.

2
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par deste projeto que visa contribuir para que as pessoas de baixa renda tenham acesso
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grama garantia o acompanhamento de arquitetos e

nacionalmente, entretanto, o projeto foi arquivado no

engenheiros para projetos e execução de obras para

ano seguinte.

famílias carentes, sendo portanto o marco inicial da

Em outubro de 2005, em Campo Grande, buscando

discussão da Assistência Técnica em Habitação de Inte2005

resse Social no país.

11

sas mesas-redondas no Fórum Mundial Social, 14 semi-

ras legislações para regulamentar a ATHIS com a inclu-

nários estaduais promovidos pela FNA e com a partici-

são do inciso IV do artigo 233 na Lei Orgânica de Porto

pação do IAB, CONFEA/CREAs, Ministério das Cidades,

Alegre, tornando o município responsável pela instituição

prefeituras e universidades em um seminário nacional.

políticas habitacionais. Em 1999, Clóvis Ilgenfritz,
LEI DE ATME EM
PORTO ALETGRE

2006

PROJETO DE LEI
FEDERAL DE ATHIS

enquanto vereador da mesma cidade, aprova a lei com-

vada em 2008, a Lei Federal no 11.888 estabeleceu o

cipal.

marco legal no âmbito federal da Assistência Técnica

Em 2000, a Emenda Constitucional n 26 instaura a
o

moradia como um direito social dos brasileiros garantido

2008

APROVAÇÃO DA LEI
FEDERAL DE ATHIS

pela Constituição Federal no artigo 6 , reforçando o
o.

alguns municípios passaram a aprovar leis municipais,

Em 2001, a assistência técnica e jurídica gratuita para
grupos sociais menos favorecidos passa a ser assegura-

2013

APROVAÇÃO DA LEI
MUNICIPAL DE ATHIS
(MARINGÁ)

da como um instrumento da política urbana através da

2002

assistência técnica de autoria de Clóvis Ilgenfritz,
enquanto deputado federal, para implementar a ATME

sem avançar em formas de implementá-la, como foi o

Para avançar nesse processo, ao final deste caderno,

primeira vez reconhecida em uma lei federal.
Em 2002, é apresentado um projeto de lei federal de

que, em sua maioria, reproduziram o texto da 11.888/08,
caso da Lei municipal no 9.480/13 de Maringá.

aprovação do Estatuto da Cidade, Lei n° 10.257 e pela

PROJETO DE LEI
FEDERAL DE ATME

to aos serviços de arquitetura e engenharia para famí-

Com a aprovação da legislação federal de ATHIS,

públicas que garantam o acesso à habitação.
ESTATUTO DA
CIDADE

para Habitação de Interesse Social, garantindo o direilias de baixa renda.

dever do Poder Público no desenvolvimento de políticas

2001

projeto de lei de 2006, redigido por Zezéu Ribeiro, com
da FNA, e Demetre Anastassakis, Presidente do IAB. Apro-

meio da implementação da ATME como programa muni-

2000

As discussões desses eventos deram origem ao texto do
contribuição dos arquitetos Ângelo Arruda, Presidente

plementar no 428 regulamentando o mesmo inciso por

EMENDA CONSTITUCIONAL, MORADIA
COMO DIREITO
SOCIAL

audiências públicas na Câmara dos Deputados, diver-

Somente no início da década de 1990, surgem as primei-

de programas de assistência técnica na execução de
1999

retomar o debate sobre o tema, foram realizadas duas

2018

PROJETO DE LEI
MUNICIPAL REGULAMENTAÇÃO DE ATHIS
(MARINGÁ)

apresenta-se uma minuta de legislação para embasar
os municípios que queiram regulamentar ATHIS seguindo
o modelo do programa desenvolvido inicialmente para
Maringá.
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1990

LEI ORGÂNICA DE
PORTO ALEGRE

EVENTOS DE
DEBATE

12

CAPÍTULO 2 - INTRODUÇÃO

2.3 AS EXPERIÊNCIAS DE ATHIS: OS DIFERENTES CAMINHOS

3

Em Bauru, o Instituto Soma firmou uma parceria com o Programa de Moradia Econômica
(PROMORE) e com o Sindicato de Engenheiros para criar o Programa de Assistência Técnica Gratuita através da Lei no 5.815/09. Neste, famílias de baixa renda solicitavam

Existem diversas formas de prestar ATHIS, por exemplo, por meio de iniciativas do poder
público; assessorias técnicas, escritórios e ONGs; projetos de extensão ou pós gradua-

13

capacitação às famílias para que elas pudessem gerir a obra ou atuar diretamente na
execução.

seguintes, serão expostas brevemente algumas dessas diferentes articulações, que foram

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) implantou a residência em arquitetura, urbanis-

estudadas para o desenvolvimento e orientação do programa descrito neste caderno.

mo e engenharia para Assistência Técnica em Habitação e Direito à Cidade (Residência

No final da década de 1980, diversos movimentos de luta por moradia articulados com
a Prefeitura Municipal de São Paulo, na gestão de Luiza Erundina, participaram do Programa de Construção por Mutirão e Autogestão, no qual, pela primeira vez, uma política

AU+E) em 2011, sendo o curso iniciado em 2013. Este curso apresenta-se como uma
alternativa às demandas sociais, mas se destaca principalmente por possibilitar a capacitação contínua de técnicos e fomentar a pesquisa no campo da habitação social.

pública destinou recursos do orçamento municipal para autogestão e estimulou a asses-

Em 2011, a Prefeitura Municipal de Suzano, no estado de São Paulo, aprovou a Lei Muni-

soria técnica de arquitetos e engenheiros na construção de habitação popular. Estes

cipal no 194, a fim de promover a ATHIS para atender a demanda por regularização

trabalhos foram conquistados por meio da luta dos movimentos sociais e pelo subsídio

fundiária dada naquele contexto. Por meio dessa lei, o poder público conectava os pro-

público fornecido naquela época pela prefeitura. Alguns desses coletivos de assessoria

fissionais autônomos credenciados às famílias de renda de até 3 salários mínimos que

técnica ainda estão em atividade, como é o caso da Usina CTAH (fundada em São Paulo

solicitavam o serviço.

em 1990), Ambiente (fundada em São Paulo em 1992), a Peabiru TCA (fundada em São
Paulo em 1993), entre outras. A destinação de recursos públicos para esses serviços é,

2.4 A LEI FEDERAL NO 13.019/14

atualmente, garantida por meio de programas habitacionais como o Programa Minha
Casa Minha Vida modalidade Entidades (PMCMV-e).
No Distrito Federal, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab/DF), empresa

Para além da fundamentação legal na Lei no11.888/08 e dos estudos de experiências

pública criada através da Lei no 4.020/07, vinculada à Secretaria de Estado de Gestão

existentes de ATHIS, o programa apresentado neste material embasa-se na Lei no

do Território e Habitação (SEGETH), atua por meio da implantação de postos de assis-

13.019/144. Trata-se do marco regulatório das Organizações da Sociedade Civil

tência técnica em áreas periféricas da região metropolitana de Brasília.

(OSC), que estabelece normas gerais sobre sua composição e sobre as parceria estabelecidas com Poder Público para a realização de atividades ou projetos de interesse

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Este texto foi desenvolvido com base em Bonduki (1996) e nos históricos dos sites oficiais de Usina CTAH, Ambiente
Arquitetura, Peabiru TCA, CODHAB, Instituto SOMA, Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia da UFBA.

3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Alterada pela Lei no 13.204/15.
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ção de instituições de ensino superior ou parcerias público privado. Nos parágrafos

acompanhamento de arquitetos e engenheiros, além de o programa também oferecer
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público e recíproco. Determina-se, na realização dessas parcerias, a execução de ativi-

3. PROGRAMA MUNICIPAL DE ATHIS

dades ou projetos obrigatoriamente estabelecidos por meio de chamamento público e
formalizados em termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação.
Para que as entidades possam participar dos chamamentos públicos, a lei consolida
medidas obrigatórias, tais como três anos de existência, experiência prévia em atividades
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de de planejamento prévio dos órgãos públicos para a seleção das entidades, a execução, o monitoramento e a avaliação do processo. Criou-se também um sistema de presta-

Ao expor os diversos arranjos de prestação de ATHIS desenvolvidos em distintas realidades

ção de contas e de controle dos meios, permitindo “o aperfeiçoamento das regras e a

brasileiras, ficam evidentes as diferentes estruturas possíveis para que seja implementado

maior transparência e eficiência no uso dos recursos públicos”5. Além disso, as parcerias

esse serviço. Entretanto, alguns desses modelos podem demandar uma estrutura administra-

firmadas por meio de chamamento público priorizam a qualidade dos resultados desde

tiva ou física mais complexa do poder público, o que significaria dificultar sua viabilização

a seleção das propostas.
A lei busca a garantia da “observância dos princípios de isonomia, da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa” (Lei no 13.019/2014, Art. 2o, Inc. XII), estabelecendo mecanismo que coíbam a corrupção, o beneficiamento de grupos específicos e a seleção de organizações desprovidas de estrutura e de capacidade técnica para o cumprimento das parcerias celebradas com os entes públicos.

em determinadas cidades, principalmente as de pequeno porte.
Respondendo a esta problemática, o programa proposto busca assegurar um novo caminho para possibilitar a ATHIS enquanto uma política pública, mas em um formato que não
demande dos municípios uma grande transformação e ampliação de sua estrutura física e
administrativa. Para tal, promover a articulação com entidades de interesse público com
experiência e capacidade de gerenciar recursos e pessoas mostra-se uma solução acertiva. Essa relação entre as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e o Estado, não
fundamenta-se na terceirização de um serviços públicos, mas, sim, por uma parceria que

Promover políticas públicas por meio de chamamento fortalece a atuação das organiza-

legitima a complementação das ações e habilidades dos agentes. Além disso, inserir as

ções sérias, experientes e comprometidas com o interesse público, orientando e comple-

entidades no processo significa minimizar discussões e interesses individuais e fomentar

mentando mutuamente a capacidade e o objetivo dessas entidades e do poder público

interesses coletivos uma vez que seus objetivos estão a promoção de atividades de rele-

em resposta as demandas sociais e territoriais.

vância pública e social.
Deste modo, este programa busca fortalecer as organizações sem fins lucrativos, compreendendo sua importância na sociedade e sua capacidade organizacional. Para tal, fundamenta-se nas medidas que regulamentam os regimes jurídicos das parcerias entre administrações públicas e as OSC, atualmente regido pela Lei no 13.019/14. Utilizar-se dessa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Texto elaborado pela Secretaria Geral da Presidência da República (2014).

legislação significa garantir segurança jurídica, além de fortalecer as organizações e
otimizar os recursos públicos.
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correlatas e ficha limpa para os agentes envolvidos. A lei decretou também a necessida-

3.1 INTRODUÇÃO AOS MODELOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ATHIS
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Na organização deste programa, o Estado, no
promotor, tendo a função coordenar e implementar o
programa de ATHIS articulado às políticas públicas
habitacionais do município convocando os chamamentos públicos. As entidades organizadoras de

17

A��n�e�
�r�p��e�e�

B���ﬁ�i��io
�

Chamamento
público
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��D��O 1

A��n�e� �é��
ico�

��D��O 2

Agentes
proponentes

Agentes
proponentes

são os agentes proponentes que respondem aos

(OSC’s: associações, cooperativas, ONG’s, movimentos
de luta por moradia...)

(entidades profissionais)

editais de chamamento e gerem, junto ao poder público, a articulação dos agentes técnicos com os beneficiários. Para garantia da impessoalidade do processo, estes serão indicados por agentes distintos seguindo uma listagem gerada a partir de critérios de priorização.
Considerando as diferentes estruturas organizacionais e de gestão dos agentes proponentes, os níveis de complexidade da intervenção e a capacidade de atendimento dos

Agentes técnicos

agentes técnicos, este programa divide-se em dois modelos, diferenciados pela composi-

(profissionais liberais)

ção e pela atribuição dos principais agentes e atores.

Beneficiários

(famílias isoladas)

Agentes técnicos

(Pessoas Jurídicas: ONGS,
cooperativas, escritórios,
intituições de ensino superior)

Beneficiários

(famílias associadas)

No Modelo1, os agentes proponentes são OSCs caracterizadas como entidades profissionais de arquitetos e urbanistas e engenheiros, com a responsabilidade de gestão dos
recursos e dos serviços prestados, além de organizar e selecionar os agentes técnicos. Estes
são os profissionais liberais arquitetos e engenheiros interessados na prestação de ATHIS e
associados às entidades profissionais. Os beneficiários contemplados são famílias isoladas,
cadastradas e selecionadas pela administração pública e atendidos individualmente pelos
agentes técnicos.
No Modelo 2, os agentes proponentes são OSCs caracterizadas como entidades de famílias organizadas de forma associativa, tais como ONGs, associações, cooperativas, movimentos de luta por moradia. Estas tem como responsabilidade a gestão dos recursos e dos
serviços prestados além de serem responsáveis pela organização e mobilização dos benefi-

e engenharia, tais como ONGs, cooperativas, escritórios e Instituições de Ensino Superior. O
desenvolvimento deste modelo defende a autogestão6 estimulando a participação direta
das famílias na gestão dos recursos, na definição do projeto, na administração da obra,
fortalecendo ações coletivas e a autonomia do trabalho técnico social. Além disso, reconhece-se historicamente a qualidade dos projetos e os ganhos sociais da produção habitacional dos movimentos sociais desde a década de 1980.
A seguir, apresenta-se os fluxogramas de ambos os modelos para apreensão do processo
como que será descrito posteriormente, a partir do detalhamento dos agentes, dos serviços,
dos recursos e da operacionalização do programa.

ciários. Estes são famílias organizadas e vinculadas ao agente proponente, que em grupos
serão atendidas por agentes técnicos qualificados como pessoas jurídicas de arquitetura

_______________________________________________________________________________________________________
Entende-se como autogestão os processos em que a administração de uma entidade e de um empreendimento é
feita pelos seus próprios integrantes, em regime de democracia direta, com todos contribuindo com as decisões.
6
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famílias ou de profissionais, configuradas como OSCs,

Chamamento
público

A��n�e�
�r��ot��e�

ambito municipal, posiciona-se enquanto o agente
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MODELO 1

ENTIDADE PROFISSIONAL | PROFISSIONAL LIBERAL | BENEFICIÁRIO INDIVIDUAL
CHAMAMENTO
PÚBLICO
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PROFISSIONAIS LIBERAIS
DE ARQ. E ENG.

PROPOSTAS
SELECIONADAS
COMISSÃO DE
SELEÇÃO

OSC - ENTIDADES
PROFISSIONAIS

INDICAÇÃO

ENTIDADE(S)
SELECIONADA(S)

HONORÁRIO

FAMÍLIA

GESTOR DA
PARCERIA

FORMALIZAÇÃO
DA PROPOSTA

ENTREGA
DA OBRA

PROFISSIONAL
SELECIONADO

RELATÓRIO

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

COMISSÃO DE
MONITORAMENTO

CONSELHOS

EXECUÇÃO/
ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

- PRODUÇÃO, REFORMA OU
AMPLIAÇÃO DA HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO DA
HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ARTICULAÇÃO
PROJETOS,
LAUDOS E
ORÇAMENTO

FAMÍLIA
CADASTRO, ANÁLISE E
DEFINIÇÃO DE DEMANDA

FAMÍLIA
DESTACAMENTO DE
SERVIDOR PÚBLICO

PREFEITURA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS

AUTOCONSTRUÇÃO

BENEFICIÁRIO
INDIVIDUAL

S

FUNDO(S)
DE HIS

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS PARA
A OBRA

DELIBERAR
DESTACAMENTO DE
SERVIDORES PÚBLICOS
OU LICITAÇÕES

RECURSOS
PÚBLICOS

RECURSO
PRÓPRIO

CONSELHO GESTOR
DE FMHIS

TRABALHO TÉCNICO
SOCIAL (TTS)

ASSISTENTE
SOCIAL

CADASTRO DAS
FAMÍLIAS
PRÉ-CONTRATAÇÃO

ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS

LINHAS DE
FINACIAMENTO

DEFINIÇÃO DA
DEMANDA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS
PRÉ-OBRA

CONSTRUÇÃO DE
VÍNCULOS

ARTICULAÇÃO DOS AGENTES
+ BENEFICIÁRIOS

ORIENTAÇÃO
OBRA

ACOMPANHAMENTO
PÓS-OBRA
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ASSOCIAÇÃO
E LISTAGEM

CAU

CREA

FISCALIZAÇÃO
RRT/ART
SOCIAL
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ENT. ORGANIZADORAS DE FAMÍLIAS | PJ | BENEFICIÁRIOS ORGANIZADOS
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RECURSOS
PÚBLICOS
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CADASTRO

FAMÍLIAS

PROPOSTAS
SELECIONADAS

CHAMAMENTO
PÚBLICO

ENTIDADE(S)
SELECIONADA(S)

COMISSÃO DE
SELEÇÃO

OSC - ENT. ORGANIZADORAS DE FAMILIAS

COMISSÃO DE
MONITORAMENTO

ANALISE E
SELEÇÃO

S

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS PARA
A OBRA

MUTIRÃO
HONORÁRIO
PROJETOS,
LAUDOS E
ORÇAMENTO

GESTOR DA
PARCERIA

ARTICULAÇÃO

ENTREGA
DA OBRA

RELATÓRIO
EDITAL DE
CREDENCIAMENTO

LINHAS DE
FINACIAMENTO

BENEFICIÁRIOS ORGANIZADOS
PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CADASTRO

RECURSO
PRÓPRIO

- PRODUÇÃO, REFORMA OU
AMPLIAÇÃO DA HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO DA
HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

FORMALIZAÇÃO
DA PROPOSTA

PESSOAS JURÍDICAS DE ARQ. E ENG.
(ONGS, COOPERATIVAS, ESCRITÓRIOS E
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR)

PREFEITURA
FUNDO(S)
DE HIS

CHAMAMENTO
PÚBLICO OU
LICITAÇÃO

COMITÊ VALIDADOR

LISTAGEM /
ESCRITÓRIO
INDICADO

PESSOA JURÍDICA
SELECIONADA
FISCALIZAÇÃO
RRT/ART SOCIAL

DELIBERAR

CREA
CONSELHO GESTOR
DE FMHIS

EXECUÇÃO/
ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

CONTRATAÇÃO
DIRETA

TRABALHO TÉCNICO
SOCIAL (TTS)

ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS
PRÉ-OBRA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS

CONSTRUÇÃO
DE VÍNCULOS

CAU

CONSELHOS

ARTICULAÇÃO DOS
AGENTES + BENEFICIÁRIOS

ORIENTAÇÃO
OBRA

ACOMPANHAMENTO
PÓS-OBRA
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Este subcapítulo aborda os agentes e atores envolvidos no
programa por meio de uma caracterização e definição de
suas atribuições. Para melhor compreendê-los, estes foram sistematizados em seis grupos:

BENEFICIÁRIOS

A BENEFICIÁRIOS

QUEM?

Famílias a serem beneficiadas pelo chamamento público.
Poder público municipal ou órgãos responsáveis por implementar o progra-

AGENTES
PROMOTORES

AGENTES
GARANTIDORES
DA PARCERIA
AGENTES
PROPONENTES
AGENTES
TÉCNICOS

ma por meio de chamamento público a fim de cumprir com as metas físicas
e sociais, articulando a viabilização da assistência técnica e oferecendo

Famílias isoladas
com até 3 s.m.

Famílias organizadas
de até 3 s.m.

A LEI NO 11.888/08 DEFINE:
ART. 2O As famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, residentes em áreas urbanas ou rurais, têm o direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a
construção de habitação de interesse social para sua própria moradia.
§ 2o Os serviços de assistência técnica devem priorizar as iniciativas a serem implantadas:
I - sob regime de mutirão;
II - em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social.

tacionais.

ART. 3O § 4o 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 por
órgãos colegiados municipais com composição paritária entre representantes do poder
público e da sociedade civil.

Órgãos colegiados responsáveis por elaborar, avaliar, selecionar, gerir e
monitorar os chamamentos públicos.

PEHIS-PR/2012 ESTABELECE EM PROPOSTA DE AÇÃO:

apoio às famílias no decorrer do processo de solução dos problemas habi-

- O atendimento prioritário a famílias com até 3 salários mínimos;
Organizações da Sociedade Civil aptas a participar do chamamento públi-

- A priorização à população moradora de áreas de risco e preservação ambiental.

co e a pleitear financiamento por meio da apresentação de propostas de
viabilização de ATHIS.
Profissionais autônomos ou pessoas jurídicas devidamente credenciadas e
selecionadas para prestar ATHIS.
Entidades responsáveis pela fiscalização do exercício das profissões envol-

AGENTES vidas, de modo a garantir o cumprimento dos códigos de ética profissional,
FISCALIZADORES da responsabilidade técnica e a remuneração profissional justa.

A RESOLUÇÃO NO 13/2007 DO CGFNHIS APONTA COMO DIRETRIZES
PARA UTILIZAÇÃO DO FNHIS:
- O atendimento preferencial às famílias residentes em áreas sujeitas a fatores de risco,
insalubridade ou degradação ambiental ou com menor renda per capita;
- O atendimento às mulheres responsáveis pelo domicílio, aos idosos, aos portadores de
deficiência e às etnias em situação de vulnerabilidade social, na forma da legislação
em vigor.
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3.2 ATORES E AGENTES ENVOLVIDOS
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DEFINIÇÕES E ORIENTAÇÕES

4. reunir-se e dialogar com os profissionais técnicos e sociais indicados;

O programa define que os beneficiários são as famílias que serão atendidas pelo

5. seguir o contrato e o projeto para a execução da obra;

programa de ATHIS. Estas não poderão ter sido atendidas por qualquer outro pro-

6. participar da construção na obra, por meio de processos de autoconstru-

grama habitacional do governo; deverão ter renda familiar de até três salários míni-

ção ou mutirão, desde que respeitados os encargos trabalhistas e prazos

mos; poderão participar de forma isolada ou previamente organizada e associada

determinados no edital de chamamento e no contrato.

a uma OSC; e deverão residir no território urbano e rural do município que estabelece a realização do chamamento público. Além disso, propõe-se que sejam seguidos alguns critérios de priorização do atendimento:

B AGENTES PROMOTORES

- às iniciativas sob regime de mutirão;
- às famílias em situação de vulnerabilidade social;

Poder
público
municipal

Conselho
Gestor do
FMHIS

- às famílias residentes em zonas declaradas por lei como de interesse social;

A LEI NO 11.888/08 DEFINE

- às famílias residentes em área de risco;

ART. 3O A garantia do direito previsto no art. 2o desta Lei deve ser efetivada mediante o apoio
financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a execução

- às famílias residentes em preservação ambiental;
- às famílias residentes em locais insalubres;
- às comunidades de cunho étnico-racial em vulnerabilidade social;
- às famílias com mulher responsável pelo domicílio;
- e demais prioridades estabelecidas pelos Planos Estaduais e Locais de
Habitação de Interesse Social.
Compete às famílias no programa de ATHIS:
1. cadastrar-se no orgão de habitação do
município;
2. fazer o requerimento de interesse em
ATHIS;
3. quando chamadas, assinar contrato junto
ao poder público municipal e a entidade
contemplada;

de serviços permanentes e gratuitos de assistência técnica nas áreas de arquitetura,
urbanismo e engenharia.
§ 3o As ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para o atendimento do disposto no caput deste artigo devem ser planejadas e implementadas de
forma coordenada e sistêmica, a fim de evitar sobreposições e otimizar resultados.
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§ 4o 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 por
órgãos colegiados municipais com composição paritária entre representantes do poder
público e da sociedade civil.

A LEI NO 11.124/08 DEFINE
ART. 12. Os recursos do FNHIS serão aplicados de forma descentralizada, por intermédio dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, que deverão:

AEAM | GEATHIS | CAU/PR

CADERNO TÉCNICO PARA IMPLEMENTAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: ARTICULANDO AGENTES, CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS

CAPÍTULO 3 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ATHIS

26

CAPÍTULO 3 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ATHIS

I – constituir fundo, com dotação orçamentária própria, destinado a implementar Política
de Habitação de Interesse Social e receber os recursos do FNHIS;

8. repassar recursos financeiros para as entidades;

II – constituir conselho que contemple a participação de entidades públicas e privadas,

9. destacar servidores públicos ou contratar agentes para o TTS;

bem como de segmentos da sociedade ligados à área de habitação, garantido o prin-

10. chamar os beneficiários (Modelo 1);

cípio democrático de escolha de seus representantes e a proporção de 1/4 (um

11. analisar a prestação de contas.
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Compete ao Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social:
1. emitir parecer para parcerias e autorizações financeiras;

DEFINIÇÕES E ORIENTAÇÕES
Este programa propõe que o poder público municipal promova ações de ATHIS, atu-

2. chancelar o cadastro e análise das famílias;
3. deliberar sobre as prioridades de demandas e de ações;

ando junto ao Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse

4. deliberar o chamamento público, definindo ações, ritos e prazos;

Social (CGFMHIS). Aponta-se também a importância do Conselho possuir pelo menos

5. chancelar a prestação de contas.

um agente público da área de serviço social. Estes agentes promotores devem compreender e responder às demandas e às prioridades de ações a serem contempladas pelos recursos públicos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
(FMHIS) promovendo chamamentos públicos.
Compete às prefeituras municipais:

C AGENTES GARANTIDORES DA PARCERIA

Gestor da
parceria

Comissão
de seleção

A LEI NO 13.019/14 DEFINE

Comissão de
monitoramento
e avaliação

1. criar o fundo e o órgão colegiado de habitação;
2. cadastrar, analisar e definir demanda;
3. levantar recursos públicos;
4. destacar os agentes garantidores da parceria;
5. licitar por credenciamento as PJs interessadas em prestar ATHIS (Modelo 2),

ART. 2O VI - gestor: agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio
de termo de colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio
oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização;
X - comissão de seleção: órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos públicos, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegura-

gerando uma listagem de profissionais capacitados;

da a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego

6. elaborar os editais e divulgar os chamamentos públicos;

permanente do quadro de pessoal da administração pública; (Redação dada pela Lei

7. validar o plano de trabalho apresentado pelas entidades e formalizar parcerias;

no 13.204/15)

XI - comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar
e avaliar as parcerias celebradas com Organizações da Sociedade Civil mediante
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quarto) das vagas aos representantes dos movimentos populares.
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termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato publicado em meio

A LEI NO 13.019/14 DEFINE:

oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública; (Redação dada pela Lei n 13.204/15)

ART. 2O

Para os fins desta Lei, considera-se:

o

I - organização da sociedade civil:

ART. 27. § 1 As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente designada,
O

nos termos desta Lei, ou constituída pelo respectivo conselho gestor, se o projeto for

29

associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções

§ 2 Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco

de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos

anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes

mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na conse-

do chamamento público. (Redação dada pela Lei n 13.204/15)

cução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição

o

o

§ 3o Configurado o impedimento previsto no § 2o, deverá ser designado membro substituto que possua qualificação equivalente à do substituído.

de fundo patrimonial ou fundo de reserva; (Incluído pela Lei no 13.204/15)
b) as sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867, de 10 de novembro de
1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal
ou social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de

DEFINIÇÕES E ORIENTAÇÕES

geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacita-

Para a realização do chamamento público é necessária a criação e a nomeação
do gestor de parceria, da comissão de seleção e da comissão de monitoramento e
avaliação, assegurando a presença de ao menos um servidor público ou de cargo

ção de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e
extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de
interesse público e de cunho social; (Incluído pela Lei no 13.204/15)

na administração pública em cada um desses agentes. De maneira geral, a composi-

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de inte-

ção e as atribuições desses órgãos deverão seguir a legislação em vigor que regu-

resse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente

lamenta as parcerias entre a administração pública e as OSCs.

religiosos; (Incluído pela Lei no 13.204/15)
ART. 18. É instituído o Procedimento de Manifestação de Interesse Social como instrumento por

meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos

D AGENTES PROPONENTES

poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade
OSCs - entidades profissionais

OSCs - entidades
organizadoras de famílias

A LEI NO 11.888/08 DEFINE:
ART. 3O § 1o A assistência técnica pode ser oferecida diretamente às famílias ou a cooperativas,

associações de moradores ou outros grupos organizados que as representem.

de realização de um chamamento público objetivando a celebração de parceria.
ART. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil

deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam, expressamente:
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e
social;
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financiado com recursos de fundos específicos. (Redação dada pela Lei no 13.204/15)

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou
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III - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja trans-

VI - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e

ferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e

órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de

cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; (Inciso com reda-

Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um

ção dada pela Lei n 13.204/15)

deles;

o

IV - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as

VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por

Normas Brasileiras de Contabilidade; (“Caput” do inciso com redação dada pela Lei n

ela declarado; (Redação dada pela Lei no 13.204/15)

o
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A PORTARIA NO 747 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2014, DEFINE7:

V - possuir:
a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados
por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,

ART. 1O Ficam aprovadas, na forma dos Anexos, as condições para habilitação e requalificação

de entidades privadas sem fins lucrativos, para atuação como participantes dos pro-

com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, respectiva-

gramas habitacionais sob gestão do Ministério das Cidades, que utilizem recursos do

mente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito Federal ou

Fundo de Desenvolvimento Social – FDS, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse

dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato específico de

Social – FNHIS ou do Orçamento Geral da União – OGU.

cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los;
b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de
natureza semelhante;

ANEXO 1 - HABILITAÇÃO

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o

3.7 A comprovação da qualificação técnica da ENTIDADE [entidades privadas sem fins

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento

lucrativos] dar-se-á mediante a apresentação de documentos que comprovem:

das metas estabelecidas. (Inciso acrescido pela Lei n 13.204/15)
o

a) experiência em processos de autogestão ou gestão habitacional, mensurada

ART. 34. Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil

por empreendimentos habitacionais de, no mínimo, 20 (vinte) unidades produzi-

deverão apresentar:

das ou em produção [...];

II - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de

b) experiência em processos de articulação de projetos habitacionais, mensura-

dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado;

da por empreendimentos habitacionais, de no mínimo 20 (vinte) unidades, efetivamente viabilizados com entes públicos ou privados [...];

III - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do
estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperati-

c) experiência em elaboração e desenvolvimento de projetos habitacionais, mensu-

va, certidão simplificada emitida por junta comercial; (Redação dada pela Lei n

rada por empreendimentos habitacionais, de no mínimo 20 (vinte) unidades, incluin-

13.204/15)

do projeto de assistência técnica, trabalho social e regularização fundiária [...];

o

V - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;

________________________________________________________________________________________________________
7

Alterada pela Portaria no 500, de 24 de setembro de 2015.
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13.204/15)
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d) existência de equipe permanente, na mesma região geográfica em que
estiver sediada a ENTIDADE, composta por técnicos das áreas de abrangência

habilitação também deve se orientar nas portarias no 747/2014 e

da produção habitacional [...];

no 500/2015 determinadas pelo Ministério das Cidades.

e) ações para capacitação de seus associados nas áreas de gestão participativa de empreendimentos habitacionais, programas e políticas públicas de

33

estarem aptos a responderem os chamamentos públicos tanto no Modelo 1 quanto
no Modelo 2:

f) desenvolvimento de atividades de mobilização dos seus associados [...];
g) ações de difusão de informações referentes à área de atuação e de direito
à moradia [...];

- Comprovar que possui no mínimo 3 anos de existência, cadastro ativo e com
base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
- Comprovar experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da

h) representatividade da ENTIDADE em conselhos participativos de formulação,
implementação e acompanhamento de políticas públicas ou em conferências e
congressos nas esferas municipal, estadual e federal [...];

parceria ou de natureza semelhante;
- Apresentar no Estatuto Social objetivos voltados à promoção de atividades e
finalidades de relevância pública e social;

3.9 A definição do nível de habilitação dar-se-á de acordo com a somatória de pontos
obtidos mediante apresentação dos documentos comprobatórios descritos neste
Manual.

- Apresentar a relação de documentos exigidos pela legislação que rege as
parcerias entre as OSCs e órgãos públicos;
- Comprovar que a entidade possui sede própria e funciona no mesmo endereço por ela declarado;

DEFINIÇÕES E ORIENTAÇÕES

- Possuir registro regular nos respectivos conselhos profissionais no caso de enti-

Este programa tem como agente proponente as OSCs, caracterizadas pelo a Art.

dades profissionais (Modelo 1) e estar previamente habilitada pelo Ministério

2 da Lei Federal n 13.019/14 e em concordância com a Lei Federal n 11.888/08.

das Cidades no caso de entidades organizadoras de famílias (Modelo 2).

o

o

o

O programa prevê OSCs de diferentes naturezas para cada um dos modelos,
sendo no:

Sugere-se, para o processo de seleção no Modelo 1, os seguintes REQUISITOS DE
PONTUAÇÃO para qualificar as entidades profissionais:

Modelo 1 - OSCs caracterizadas como entidades profissionais;
Modelo 2 - OSCs caracterizadas como entidades organizadoras de famílias de
forma associativa que visem a provisão habitacional, tais como ONGs,
associações, cooperativas, movimentos de luta por moradia. Sua

- Fomentar programas de capacitação profissional, residência ou extensão
universitária na temática da habitação de interesse social;
- Comprovar a experiências no nível estadual.
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habitação [...];

Destacam-se os principais REQUISITOS OBRIGATÓRIOS para os agentes proponentes
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Sugere-se, para o processo de seleção no Modelo 2, os REQUISITOS DE PONTUAÇÃO
para qualificar as entidades organizadoras de famílias sigam os requisitos de habilitação no MCidades.

reserve recursos especificamente para este serviço;

1. cadastrar e listar os profissionais de arquitetura e urbanismo e engenharia
interessados em prestar ATHIS, seguindo critérios de capacitação previamente definidos para a garantia da rotatividade destes agentes;

6. organizar, chamar, orientar e formalizar contratos com as famílias que serão
beneficiadas;
7. contratar o agente técnico, PJ de arquitetura e urbanismo e engenharias
previamente credenciada e indicada pela prefeitura;

2. responder ao chamamento público;
3. se selecionada, elaborar o plano de trabalho e formalizar a parceria junto
ao poder público;

8. articular as famílias, acompanhadas dos agentes do TTS, ao agente técnico;
9. realizar o pagamento dos honorários dos profissionais contratados, segundo

4. gerir os recursos, repassados pelo poder público, e realização do objeto da
parceria, pautando-se em relatórios mensais dos agentes técnicos;

valores previamente definidos no edital de chamamento;
10. prestar contas ao poder público municipal.

5. formalizar contratos e orientar a atuação dos agentes técnicos;
6. indicar agentes técnicos selecionados ao beneficiário chamado, seguindo
listagem definida pelos requisitos de pontuação;
7. realizar o pagamento dos honorários dos agentes técnicos contratados,

E AGENTES TÉCNICOS
Profissionais liberais de
arquitetura e engenharia

segundo valores previamente definidos no edital de chamamento;
8. prestar contas ao poder público municipal.
No Modelo 2, compete às entidades organizadoras de famílias:
1. cadastrar as famílias aptas e interessadas
em ATHIS;
2. responder ao chamamento público;
3. se selecionada, elaborar o plano de
trabalho e formalizar a parceria junto ao
poder público;

PJs - ONGs, escritórios e instituições de
ensino superior de arquitetura e engenharia

A LEI 11.888/08 DEFINE:
PROCE
DIMEN
TO DE
MANIS
F E S TA
ÇÃO!
As OSCs
podem a
presenta
proposta
r
s ao pod
er públic
para qu
o
e este av
alie a po
ssibilidade de
realizaçã
o
de um c
hamame
nto
público.

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;
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objeto da parceria, pautando-se em relatórios mensais do agente técnico;
5. definir e contratar os agentes para o TTS, caso o chamamento público já

No Modelo 1, compete às entidades profissionais:
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4. autogestionar os recursos, repassados pelo poder público, e a realização do
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IV - profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, previamente
credenciados, selecionados e contratados pela União, Estado, Distrito Federal ou Município.
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§ 2o Em qualquer das modalidades de atuação previstas no caput deste artigo deve ser
assegurada a devida anotação de responsabilidade técnica.

Modelo 2;
- Estar de acordo com as definições de atuação profissional no poder público municipal;
- Possuir acervo técnico de projeto, ou seja, experiência em projetos comprovada por meio de apresentação de RRT ou ART;
- Possuir acervo técnico de obra, ou seja, experiência em obras comprovada

DEFINIÇÕES E ORIENTAÇÕES
A participação dos agentes técnicos em engenharia e arquitetura e urbanismo
ocorrerá de duas maneiras, de acordo com os modelos propostos:
Modelo 1 - profissionais liberais, associadas a entidades profissionais;
Modelo 2 - Pessoas Jurídicas, na forma de escritórios, ONGs, programas de

extensão e residências técnicas de Instituições de Ensino Superior, credenciadas junto à prefeitura municipal.
Sugere-se que para o trabalho de ATHIS seja designada uma equipe multidisciplinar, com os profissionais arquitetos e engenheiros atuando conjuntamente. No caso
de projetos complexos como no Modelo 2, cujos produtos finais podem ser condomínios, loteamentos, regularização fundiária, a multidisciplinaridade é imprescindível.
Define-se como REQUISITOS OBRIGATÓRIOS para os agentes técnicos:
- Ser profissional de arquitetura e urbanismo ou engenharia registrado em seu
respectivo órgão de classe, comprovado por meio da apresentação de
Certidão de Registro Profissional emitida pelo CAU ou CREA. No caso do
Modelo 2, a Pessoa Jurídica também precisa estar habilitada nos conselhos;
- Comprovar associação à entidade selecionada, para o Modelo 1, ou estar

por meio de apresentação de RRT ou ART.

Sugere-se como REQUISITOS DE PONTUAÇÃO para orientar a elaboração de
uma listagem sequencial dos agentes técnicos habilitados de acordo suas qualificações:
- Ter até 5 anos de formado, priorizando a inserção de novos profissionais no
mercado de trabalho;
- Possuir acervo técnico de projetos de HIS de mesmo porte do objeto do
edital, comprovada por meio de apresentação de RRT ou ART;
- Possuir acervo técnico de obras de HIS de mesmo porte do objeto de
edital, comprovada por meio de apresentação de RRT ou ART;
- Possuir cursos de capacitação em ATHIS, comprovados por meio de apresentação de cópias dos certificados;
- Comprovar participação em eventos sobre HIS por meio de apresentação
de cópias dos certificados;
- Possuir pós-graduação na área de arquitetura e urbanismo ou engenharia;
- Possuir cursos de capacitação na Norma de Desempenho (NBR 15.575/13),
comprovados por meio de apresentação de cópias dos certificados.
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§ 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.

credenciadas junto à prefeitura municipal, por meio de licitação, para o
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4. levantar os dados físicos;

No Modelo 1, compete aos profissionais liberais:

5. elaborar laudos, projetos e orçamentos, apropriando-se de métodos de par-

1. estar associado em uma entidade profissional de sua cidade ou região;

ticipação coletiva para discussão junto aos beneficiários;

39

em prestar ATHIS, apresentando os comprovantes solicitados pela entidade

6. emitir a RRT/ART;

para atender os requisitos obrigatórios e qualificar-se segundo os requisi-

7. emitir recibo de prestação de serviço;

tos de pontuação;

8. em caso de o edital contemplar os serviços técnicos de construção, execu-

3. quando indicado para um beneficiário, estabelecer contato, buscando

tar/acompanhar a obra;

compreender o programa de necessidades;

9. emitir relatórios mensais para a entidade, anexando projetos, croquis, fotos e

4. levantar os dados físicos;

demais documentos produzidos, que embasarão o pagamento dos honorá-

5. elaborar laudos, projetos e orçamentos;

rios em cada etapa.

6. emitir a Responsabilidade Técnica (RRT) ou a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
7. emitir recibo de prestação de serviço;
8. em caso de o edital contemplar os serviços técnicos de construção, executar/acompanhar a obra;
9. emitir relatórios mensais para a entidade, anexando projetos, croquis, fotos
e demais documentos produzidos,, que embasarão o pagamento dos honorários em cada etapa.

Segundo a Lei no 11.888/08, deve ser garantida a participação das entidades
profissionais para a seleção dos agentes técnicos. No caso do Modelo 2, isso
poderá ocorrer por meio da criação de um COMITÊ VALIDADOR, que chancelará
o credenciamento efetuado pela prefeitura municipal. O Comitê deve ser composto por membros da prefeitura, representantes de entidades profissionais e do
Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Este
procedimento tem o intuito de garantir o interesse público e a isonomia na seleção e na rotatividade das pessoas jurídicas credenciadas.

No Modelo 2, compete às pessoas jurídicas:
1. credenciar-se na prefeitura municipal, por meio de uma licitação que definirá a lista de PJs interessadas em prestar ATHIS, apresentando os comprovantes solicitados para atender os requisitos obrigatórios e qualificar-se
segundo os requisitos de pontuação;
2. quando indicada para atender os beneficiários, estabelecer um método de
trabalho para atendê-los conjuntamente;
3. compreender o programa de necessidades por meio de assembleias;

F AGENTES FISCALIZADORES
Conselhos
profissionais

A LEI FEDERAL NO 5.194/66 DEFINE:
ART. 26.

O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) é a instância
superior da fiscalização do exercício profissional da engenharia, da arquitetura e da
agronomia.
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2. cadastrar-se, junto a sua associação, na lista de profissionais interessados
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A LEI FEDERAL NO 11.888/08 DEFINE:
ART. 4O

ações de ATHIS ao destinar 2% dos seus orçamentos anuais para patrocinar propos-

§ 2o Em qualquer das modalidades de atuação previstas no caput deste artigo deve
ser assegurada a devida anotação de responsabilidade técnica.

tas de assistência técnica em habitação de interesse social, do qual este caderno é
fruto através de um edital de fomento disponibilizado pelo conselho em 2017.
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ART. 24.

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

3.3 SEVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS

da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de
ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo
aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo.
ART. 66.

ART. 2O As famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos,
residentes em áreas urbanas ou rurais, têm o direito à assistên-

O QUÊ?

As questões relativas a arquitetos e urbanistas constantes das Leis no 5.194, de 24 de

cia técnica pública e gratuita para o projeto e a construção

dezembro de 1966 e no 6.496, de 7 de dezembro de 1977, passam a ser reguladas

de habitação de interesse social para sua própria moradia.

por esta Lei.

§ 1o O direito à assistência técnica previsto no caput deste artigo 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, refor-

DEFINIÇÕES E ORIENTAÇÕES

ma, ampliação ou regularização fundiária da habitação.

Como regulamentado pelas leis no 5.194/66 e no12.378/10, cabe aos conselhos

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

regionais e federais regulamentar e fiscalizar o exercício profissional. É importante

artigo objetiva:

ressaltar que a ATHIS implica em responsabilidade técnica do profissional e, consequentemente, no recolhimento do Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT) ou da
Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART). A fim de viabilizar o efetivo recolhimento desta taxa, sugere-se que os conselhos
discutam a viabilização de taxas de cunho
social, dado o interesse público da ATHIS.
Além da fiscalização do exercício profissional, o CAU/BR e os CAU/UF vêm incentivando

RRT E ART

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

ACERVO TÉ
CNICO

O registro d
a responsab
ilidade
técnica poss
ibilita ao pr
ofissional
a comprova
ção de seu a
cer vo
técnico no p
rocesso de p
ontuação do profi
ssicional.

projeto e na construção da habitação;
II - formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação da habitação perante o
poder público municipal e outros órgãos públicos;
III - evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental;
IV - propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação urbanística e ambiental.
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A LEI FEDERAL NO 12.378/10 DEFINE:
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DEFINIÇÕES E ORIENTAÇÕES

CADERNO TÉCNICO PARA IMPLEMENTAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: ARTICULANDO AGENTES, CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS

(a) PRODUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA HABITAÇÃO
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(a) PRODUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA HABITAÇÃO
PRÉ-OBRA

LAUDOS,
PROJETOS E
ORÇAMENTO

Compreende os serviços técnicos para construção de novas habitações e melhorias
de habitações existentes, por meio de reparos, alterações da forma ou ampliação.

(b) REGULARIZAÇÃO DA HABITAÇÃO
Compreende os serviços técnicos para a adequação de edificações construídas
aos parâmetros urbanísticos em vigor, bem como a atualização da titularização
de posse da edificação.

(c) REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Compreende os serviços técnicos para a incorporação de núcleos urbanos
informais de famílias de baixa renda ao ordenamento territorial urbano e a
entrega da titularização da propriedade aos seus ocupantes por meio de
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais.
Este serviço pode envolver conflitos de terras, ocuAT E N Ç Ã O
!
pações em áreas de preservação permanente,
A regulariza
ção fundiáinstalações inadequadas, entre outros. Para essas
ria demand
a outros
situações, devem ser consideradas também outras
técnicos e a
coretapas e agentes específicos, tais como levantados jurídicos.
mentos territoriais, emissão de laudos e assessoria
jurídica.

EXECUÇÃO/
ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

-

LEVANTAMENTO DO PROGRAMA DE NECESSIDADES ESPECÍFICAS DA FAMÍLIA;
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E/OU LEVANTAMENTO DA EDIFICAÇÃO;
ESTUDO PRELIMINAR;
ANTEPROJETO;
ORÇAMENTO DE OBRA;
APROVAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL;
PROJETOS COMPLEMENTARES;
PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO.

OBRA
- EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA.

(b) REGULARIZAÇÃO DA HABITAÇÃO

LAUDOS,
PROJETOS E
ORÇAMENTO

EXECUÇÃO/
ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

PROJETOS

PRÉ-OBRA
- LEVANTAMENTO DO PROGRAMA DE NECESSIDADES ESPECÍFICAS DA FAMÍLIA;
- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E LEVANTAMENTO DA EDIFICAÇÃO;
- PROJETO DA EDIFICAÇÃO.
OBRA
- EXECUÇÃO DA OBRA DE ACORDO COM AS LEIS VIGENTES, QUANDO NECESSÁRIO.
PÓS-OBRA
- APROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES;
- REGULARIZAÇÃO CARTORIAL.
AEAM | GEATHIS | CAU/PR

O programa de ATHIS propõe os serviços de projetos, acompanhamento e execução
de obra nos processos descritos a seguir:
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turação das políticas do Banco Nacional de Habitação (BNH), no início da década de
1970. A partir de 1975, passou-se a exigir esse serviço nos programas habitacionais, conREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
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EXECUÇÃO/
ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

PROJETOS

PRÉ-OBRA
- LAUDOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS;
- LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E LEVANTAMENTO DA EDIFICAÇÃO;
- PROJETOS URBANOS E/OU DA EDIFICAÇÃO.

e os demais técnicos. O objetivo deste serviço, desde então, tem sido o protagonismo
social da população de até três salários mínimos junto ao processo de produção da habitação.
Após a criação do Ministério das Cidades (2003), o TTS tornou-se obrigatório em todos
os programas ou ações relacionados à Política de Habitação de Interesse Social, sendo o

OBRA
- EXECUÇÃO DA OBRA DE ACORDO COM AS LEIS VIGENTES, QUANDO NECESSÁRIO.
PÓS-OBRA
- APROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES;
- REGULARIZAÇÃO CARTORIAL.

Apoder público municipal ou estadual responsável por contratá-lo e executá-lo. Definiu-se

também que os estados e os municípios somente podem acessar recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) quando desenvolvido o TTS. Segundo a
Portaria no 21, de 22 de janeiro de 2014, que aprova o Manual de Instruções do Trabalho

Social nos programas e ações do Ministério das Cidades, as ações do TTS devem ser
orientadas pelos eixos:

- Mobilização, organização e fortalecimento social;

EIXOS

3.4 TRABALHO TÉCNICO SOCIAL

8

DO
TTS

- Acompanhamento e gestão social da intervenção;
- Educação ambiental e patrimonial;
- Desenvolvimento socioeconômico.

Para que seja viabilizada a ATHIS, deve-se compreender a sua interdisciplinaridade, que
dialoga com as demais políticas públicas e incorpora serviços e agentes para além da
habitação e dos profissionais da arquitetura e urbanismo e engenharias.

A Portaria no 21 (BRASIL, 2014a) define que o TTS:

Historicamente, o Trabalho Técnico Social (TTS) começou a ser definido durante a reestru...compreende um conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a partir de estudos
________________________________________________________________________________________________________

diagnósticos integrados e participativos do território, compreendendo as dimensões: social,

Este texto foi desenvolvido com base em portarias da Caixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades, em
legislações, em discussões com agentes sociais e em pesquisas, com destaque para a tese de “O trabalho do assistente social na política de habitação de interesse social: o direito à moradia em debate” de Nilene Maria Nalin
desenvolvida em 2013.

econômica, produtiva, ambiental e político-institucional do território e da população bene-

8

ficiária, além das características da intervenção, visando promover o exercício da partici-
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LAUDOS,
PROJETOS E
ORÇAMENTO

solidando os assistentes sociais enquanto mediadores entre a população, poder público
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pação e a inserção social dessas famílias, em articulação com as demais políticas públicas,

para o aperfeiçoamento da intervenção e o direcionamento aos demais programas e

contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade dos

políticas públicas, visando ao atendimento das necessidades e potencialidades dos bene-

bens, equipamentos e serviços implantados (BRASIL, 2014a).

ficiários.
2.9 Articular a participação dos beneficiários com movimentos sociais, redes, associações,
conselhos mais amplos do que os das áreas de intervenção, buscando a sua inserção em

Ainda segundo a Portaria n 21 (BRASIL, 2014a), destacam-se alguns objetivos:
o

iniciativas mais abrangentes de democratização e de participação.
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2.1 Promover a participação dos beneficiários nos processos de decisão, implantação, manuten-

já existentes.

ção e acompanhamento dos bens e serviços previstos na intervenção, a fim de adequá-los

2.11 Contribuir para a sustentabilidade da intervenção, a ser alcançada por meio da permanên-

às necessidades e à realidade local e estimular a plena apropriação pelas famílias benefici-

cia das famílias no novo habitat, da adequada utilização dos equipamentos implantados, da

árias.

garantia de acesso aos serviços básicos, da conservação e manutenção da intervenção

2.2 Fomentar processos de liderança, a organização e a mobilização comunitária, contribuindo
para a gestão democrática e participativa dos processos implantados.
2.3 Estimular o desenvolvimento da cidadania e dos laços sociais e comunitários.

física e, quando for o caso, do retorno dos investimentos.
2.12 Gerir ações sociais associadas à execução das obras e dos reassentamentos, quando
houver.

2.4 Apoiar a implantação da gestão condominial quando as habitações forem produzidas sob
essa modalidade.
2.5 Articular as políticas de habitação e saneamento básico com as políticas públicas de edu-

O TTS é divido em 4 fases (BRASIL, 2014a), podendo ser contratado e desenvolvido em
único processo ou separadamente.

cação, saúde, desenvolvimento urbano, assistência social, trabalho, meio ambiente, recursos
hídricos, educação ambiental, segurança alimentar, segurança pública, entre outras, promovendo, por meio da intersetoralidade, a efetivação dos direitos e o desenvolvimento local.
2.6 Fomentar processos de inclusão produtiva coerentes com o potencial econômico e as características culturais da região, promovendo capacitação profissional e estímulo à inserção no
ensino formal, especialmente de mulheres chefes de família, em situação de pobreza extrema,
visando à redução do analfabetismo, o estímulo a sua autonomia e à geração de renda.
2.7 Apoiar processos socioeducativos que englobem informações sobre os bens, equipamentos

(1) PRÉ-CONTRATAÇÃO - Desde o cadastro das famílias até a seleção da
proposta e assinatura do instrumento de repasse de recursos.
(2) PRÉ-OBRA - Da assinatura do instrumento de repasse de recursos até o
início das obras.
(3) OBRAS - Do início das obras até a conclusão ou mudança das famílias.

e serviços implantados, estimulando a utilização adequada destes, assim como atitudes

(4) PÓS-OBRAS - Até 12 meses após a conclusão das obras ou a mudança

saudáveis em relação ao meio ambiente e à vida.

das famílias.

2.8 Fomentar o diálogo entre os beneficiários e o poder público local, com o intuito de contribuir
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2.10 Fomentar a constituição de organizações representativas dos beneficiários e fortalecer as

48

CAPÍTULO 3 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ATHIS

A equipe do TTS deve ser composta por um coordenador, que é responsável técnico pela
execução, obrigatoriamente um assistente social ou um sociólogo. Além disso, deve incluir

No Modelo 1, o cadastro pode ser desenvolvido de três formas:

uma equipe interdisciplinar de agentes executores, composta por psicólogos, pedagogos,
administradores, sociólogos, economistas, arquitetos e urbanistas, engenheiros, entre outros.

- de forma espontânea: as famílias direcionam-se a órgãos de habita-

Estes profissionais devem ter experiência em ações socioeducativas em intervenções de
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EXECUTADO
POR
ASSISTENTES
SOCIAIS DA
PREFEITURA

DEFINIÇÕES E ORIENTAÇÕES
Nos programas de provisão de habitação
social, tal como este, o TTS é essencial para
seu pleno desenvolvimento e obrigatório,
pelo menos, nas etapas pré-obra, obra e
pós-obra para obtenção de recursos públicos do FNHIS.

ção do poder público municipal e expõem suas necessidades habi-

AT E N Ç Ã O

- de forma direcionada: com órgãos públicos sociais, tal como Centro
de Referência de Assistência Social (CRAS), direcionando as famílias
aos órgãos de habitação do poder público municipal para o
cadastramento e a exposição de suas necessidades habitacionais;

!

Em program
as de HIS,
torna-se im
prescindível
o
acompanha
mento de a
ssistentes socia
is, psicólogo
s ou
sociólogos.

tacionais;

EXECUTADO
PELO TTS

- por ‘busca ativa’: na qual podem ser contratados profissionais técnicos sociais para localizar e cadastrar famílias em situação de risco
ou precariedade no território.

No Modelo 2, a complexidade das ações a

No Modelo 2, as entidades organizadoras de famílias são responsáveis por direcionar

serem desenvolvidas exige que todo este processo seja desenvolvido por meio de

seus associados aos órgãos de habitação do poder público municipal para cadastra-

um TTS e que seja contratada uma empresa especializada por meio de licitação

mento, antes da apresentação da proposta de resposta ao edital de chamamento

realizada pelo poder público ou diretamente pelas entidades organizadoras de
famílias quando o chamamento público de ATHIS já destinar recursos para o TTS.
No Modelo 1, além do arranjo convencional de contratação do TTS, é possível
que, para as fases que precedem o chamamento público, os assistentes sociais da
prefeitura executem as atividades de cadastro, análise e definição da demanda.
Além disso, durante o chamamento público de ATHIS, quando o TTS faz-se obrigatório, o poder público pode destacar servidores próprios, caso haja uma equipe
interdisciplinar capacitada em seu corpo técnico.

público. Neste caso, o TTS contratado pelo poder público somente se inicia após o

chamamento público de ATHIS.
Em suma, o TTS é um diagnóstico socioeconômico e territorial seguido de um trabalho de orientação e articulação das famílias, que garante a efetividade do trabalho
dos demais profissionais que atuarão no processo de implementação de cada
empreendimento (arquitetos, engenheiros, dentre outros). Por esse papel, é compreendido como uma processo fundamental que ocorre paralelamente às ações de ATHIS.
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saneamento e de habitação (BRASIL, 2014a).
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Segue a descrição das principais ações do trabalho social no programa de ATHIS.
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EM SEGUIDA, INICIA-SE O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS ENTRE AS
FAMÍLIAS SELECIONADAS E OS PROFISSIONAIS DO TTS.

ARTICULAÇÃO
DOS AGENTES +
BENEFICIÁRIOS

FAZ-SE A ARTICULAÇÃO ENTRE A FAMÍLIA SELECIONADA E ARQUITETOS E
ENGENHEIROS QUE PROMOVEM A ATHIS. INICIA-SE O TRABALHO SOCIAL COM
OBJETIVO DE CAPACITAR E ORIENTAR AS FAMÍLIAS NO PROCESSO.

ORIENTAÇÃO

ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS PRINCIPALMENTE EM PROCESSOS DE AUTOGESTÃO. NO CASO DO MODELO 2, TAMBÉM OCORRE O FORTALECIMENTO DO COLETIVO E A ORIENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA.

ACOMPANHAMENTO

ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA EM PROCESSOS DE MUDANÇA E ADAPTAÇÃO, DEVENDO OCORRER ENTRE 6 A 12 MESES A PARTIR DA OCUPAÇÃO DAS
HABITAÇÕES.

O esquema a seguir sistematiza a principal forma de desenvolvimento dos trabalhos sociais no programa de ATHIS proposto.

ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS

TTS

DEFINIÇÃO DA
DEMANDA

CHAMAMENTO PÚBLICO DE ATHIS
TTS
CHAMAMENTO PÚBLICO DE ATHIS
CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS

ANÁLISE DAS FAMÍLIAS

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS

CONSTRUÇÃO DE
VÍNCULOS

CONSTRUÇÃO DE
VÍNCULOS

ARTICULAÇÃO DOS
AGENTES + BENEFICIÁRIOS

ARTICULAÇÃO DOS
AGENTES + BENEFICIÁRIOS

ORIENTAÇÃO

ACOMPANHAMENTO

ORIENTAÇÃO

ACOMPANHAMENTO
AEAM | GEATHIS | CAU/PR

CONSTRUÇÃO
DE VÍNCULOS

CADASTRO
DAS FAMÍLIAS

PRÉ-OBRAS

EFETUADO O CHAMAMENTO PÚBLICO E SELECIONADA A PROPOSTA,
FAZ-SE A CHAMADA DAS FAMÍLIAS, QUE OCORRE RESPEITANDO A
ORDEM DE PRIORIDADES PREESTABELECIDAS.

CONTRATAÇÃO PELA
ENTIDADE OU LICITAÇÃO
PELA PREFEITURA

PREFEITURA

PÓS-OBRAS OBRAS

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS

PRÉ-CONTRATAÇÃO

DEFINIÇÃO DA
DEMANDA

ESTABELECEM-SE GRUPOS COM DISTINTAS DEMANDAS E PRIORIDADES DE
ATENDIMENTO DE ACORDO COM A SITUAÇÃO SOCIAL E TERRITORIAL. ESSA
DIVISÃO ORIENTARÁ A CRIAÇÃO DE DIFERENTES CHAMAMENTOS PÚBLICOS
CONFORME O PRODUTO NECESSÁRIO E AS PRIORIDADES CONSTATADAS.

PRÉ-OBRAS

ELABORA-SE UMA ANÁLISE SOCIAL E TERRITORIAL, BUSCANDO CONSTATAR
AS CONDIÇÕES SOCIAIS DA FAMÍLIA: ORÇAMENTO FAMILIAR, NECESSIDADE
HABITACIONAL, DENTRE OUTRAS.

MODELO 2

LICITAÇÃO

OBRAS

ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS

MODELO 1

PÓS-OBRAS
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CADASTRO
DAS FAMÍLIAS

EFETUA-SE O CADASTRO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, RECOMENDA-SE A
A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA “CADÚNICO” OU OUTROS SISTEMAS JÁ EM OPERAÇÃO NOS MUNICÍPIOS. AS FAMÍLIAS APTAS E INTERESSADAS NO SERVIÇO DE
ATHIS SÃO DIRECIONADAS PARA O PROGRAMA.

SERVIDORES
PÚBLICOS
DESTACADOS
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3.5 ORIGEM DOS RECURSOS

$$$$?

A LEI FEDERAL N 11.124/05 DEFINE :
O

nentes e gratuitos de assistência técnica nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia.

ART. 6O Os serviços de assistência técnica previstos por esta Lei devem ser custeados por recursos de
fundos federais direcionados à habitação de interesse social, por recursos públicos orçamentários ou por recursos privados.

ART. 11. § 3o Na forma definida pelo Conselho Gestor, será assegurado que os programas de habitação
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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.

ART. 12. Os recursos do FNHIS serão aplicados de forma descentralizada, por intermédio dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, que deverão:
I – constituir fundo, com dotação orçamentária própria, destinado a implementar Política de
Habitação de Interesse Social e receber os recursos do FNHIS;
II – constituir conselho que contemple a participação de entidades públicas e privadas, bem
como de segmentos da sociedade ligados à área de habitação, garantido o princípio

A LEI MUNICIPAL DE MARINGÁ NO 7.356/06 DEFINE:
ART. 3O O FMHIS é constituído por:
I - dotação do Orçamento Geral do Município, classificadas na função de habitação;
II - outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados no FMHIS;
III - recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação;
IV - contribuições e doações de pessoas físicas e jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais e internacionais;
V - receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FMHIS;

democrático de escolha de seus representantes e a proporção de 1/4 (um quarto) das

VI - receitas advindas de todos os programas habitacionais desenvolvidos pelo Município, com

vagas aos representantes dos movimentos populares;

recursos do FMHIS, do Fundo de Habitação Municipal criado pela Lei Municipal no 2.593, de 03

III – apresentar Plano Habitacional de Interesse Social, considerando as especificidades do
local e da demanda;
IV – firmar termo de adesão ao SNHIS;
V – elaborar relatórios de gestão; e
VI – observar os parâmetros e diretrizes para concessão de subsídios no âmbito do SNHIS de
que trata os arts. 11 e 23 desta Lei.

de outubro de 1989, com alterações posteriores, e de outros programas habitacionais municipais;
VII - recursos provenientes dos Governos Federal e Estadual;
VIII - receitas advindas da penalidade consubstanciada no artigo 19 da Lei Complementar no
413, de 21 de dezembro de 2001;
IX - receitas advindas das disposições da Lei Complementar no 336, de 23 de dezembro de
1999, que institui a venda de potencial construtivo e investimento desta operação em Programas Habitacionais de Interesse Social no Município;

A LEI FEDERAL N 11.888/08 DEFINE:
O

ART. 3O A garantia do direito previsto no art. 2o desta Lei deve ser efetivada mediante o apoio financeiro
da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a execução de serviços perma-

X - juros bancários e rendas de capital provenientes da imobilização ou aplicação dos recursos do FMHIS;
XI - outros recursos que lhe vierem a ser destinados.
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Nas três instâncias governamentais devem existir fundos que centralizam recursos

Entende-se que o serviço de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social,
bem como a construção da obra, devem ser acessados pelas famílias de forma pública e gratuita viabilizados através da configuração de uma política pública munici-
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profissional, a compra de material de construção, a contratação da mão de obra e
a execução, devem ser preferencialmente fundos públicos.

art.12 da lei no 11.124/05, é necessário criar o FMHIS e implementar seu Conselho
Gestor (CG) para efetivar-se a transferência de recursos federais (FNHIS) e estaduais
(FEHIS) para os municípios e constar mecanismos em sua legislação que autorizem
ações de ATHIS. A cidade de Maringá, por exemplo, implementou o FMHIS através da
lei municipal no 7.356/06.
É importante ressaltar que a legislação do fundo deve prever outras fontes de
alimentação, para além dos recursos do Governo Federal e Estadual, que devem

FORMALIZAÇÃO
DA PROPOSTA E
REPASSES

BUSCA DE
RECURSOS
PÚBLICOS
GOVERNO FEDERAL
E ESTADUAL

FNHIS OU FEHIS

FUNDO(S) DE
HIS

LINHAS DE
FINACIAMENTO

CONSELHO GESTOR
DE FMHIS

RECURSO
PRÓPRIO DOS
BENEFICIÁRIOS

RECURSOS
PÚBLICOS

(PPA) e demais instrumentos tributários e financeiros do Estatuto da Cidade, garantindo a sustentabilidade das ações que dependam do mesmo, assim como as descritas no art. 3 da lei municipal de Maringá no 7.356/06. Destaca-se que dos recur-

PREFEITURA

RECURSOS
PÚBLICO

estar alinhadas com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), os Planos Plurianuais

sos do fundo utilizado para a construção, parte deve retornar ao fundo em parcelas e condições adequadas ao beneficiário e definidas pelo poder público.
DELIBERAR

De acordo com os dois modelos apresentados neste caderno, os recursos para
ENTIDADES
SELECIONADAS VIA
CHAMAMENTO
PÚBLICO

HONORÁRIO

ATHIS podem ser acessados em três arranjos diferentes:
1. Quando os editais de chamamento público contemplam todas as fases da
produção habitacional, deve ser utilizado recurso do FMHIS para todo o
processo;
2. Quando os editais de chamamento público destinam recursos apenas para
remuneração dos serviços de elaboração de projetos, a contratação para
a execução/acompanhamento da proposta pode ser licitada pelo poder
público municipal;

S

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS
PARA A OBRA

3. Quando os editais de chamamento público destinam recursos apenas para
AGENTES TÉCNICOS
SELECIONADOS

elaboração de projetos e execução/acompanhamento de obra, a contratação de mão de obra e a compra de material devem ser feitas pelos
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pal. Portanto, as fontes de recurso a serem acessadas, para garantir a remuneração

destinados a implementar políticas habitacionais. Segundo orientações do FNHIS, no
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salário-base mínimo de 6 (seis) vezes o maior salário-mínimo comum vigente no país, para os

beneficiários por meio de orçamento próprio ou acessando linhas de finan-

profissionais relacionados na alínea a do art. 4o, e de 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo

ciamento e programas habitacionais específicos, tais como o Cartão Reforma,

comum vigente no país, para os profissionais da alínea b do art. 4o.

Construcard ou Carta de Crédito.
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3.6 HONORÁRIOS
A LEI NO 11.888/08 DEFINE :
ART. 6O

Os serviços de assistência técnica previstos por esta Lei devem ser custeados por recursos de
fundos federais direcionados à habitação de interesse social, por recursos públicos orçamentários ou por recursos privados.

A LEI NO 5.194/669 DEFINE :
ART 82. As remunerações iniciais dos engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos, qualquer que
seja a fonte pagadora, não poderão ser inferiores a 6 (seis) vezes o salário-mínimo da respectiva região.

A LEI NO 4.950-A/669 DEFINE :
ART. 1O O salário-mínimo dos diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas de
Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária é o fixado pela presente
Lei.

ART. 3O Para os efeitos desta Lei as atividades ou tarefas desempenhadas pelos profissionais enumerados no art.1 são classificadas em: a) atividades ou tarefas com exigência de 6 (seis) horas
o

diárias de serviço; b) atividades ou tarefas com exigência de mais de 6 (seis) horas diárias de
serviço.

ART. 5O

Para a execução das atividades e tarefas classificadas na alínea a do art. 3o, fica fixado o

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

As leis no 5.194/66 e no 4.950-A/66 embasam as resoluções do CAU e CREA e dispõem sobre a remuneração dos profissionais arquitetos e engenheiros.

9

Conforme determinado pela Lei no 11.888/2008, a remuneração dos profissionais
prestadores do serviços de ATHIS deve ser custeada por recursos públicos e privados, porém a mesma não especifica os valores para a remuneração profissional.
Frisa-se que a remuneração de arquitetos e
urbanistas e engenheiros, quando configurado vínculo empregatício, deve atender
ao disposto nas Lei no 4.950-A, de 22 de
abril de 1966, e Lei no 5.194, de 24 de
dezembro de 1966.
Em ambos os modelos apresentados neste
caderno, viabilizados através de chamamentos públicos, recomenda-se que o honorário profissional siga os valores referenciais
especificados em tabelas oficiais, elaboradas pelo CAU/BR ou pelas entidades regionais profissionais e homologadas no sistema
CREA/CONFEA.
Reforça-se a importância de definir claramente os valores dos honorários nos editais
de chamamentos públicos divulgados, assim
como as parcelas de pagamento e sua
relação com as etapas de trabalho a serem
desenvolvidas, a fim de viabilizar a atividade do profissional.

ATENÇÃO!

A ATHIS é u
m direito q
ue deve ser
garantido p
elo poder p
úblico de
forma gratu
ita. Entreta
nto, não é
um trabalh
o voluntário,
logo, todos
os profission
ais envolvid
os devem se
r
devidamente
remunerados
.

IR!
PRECISAMOS DISCUT

os discutam
É preciso que os conselh
especificação de
junto às entidades a

RÁRIOS REGIONAIS
TABELAS DE HONO

tura e engenhade ser viços de arquite
distintas realidarias, considerando as
ras, sobretudo,
des das cidades brasilei
no caso da ATHIS.
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3.7 ETAPAS DO MODELO 1

FISCALIZAÇÃO
RRT/ART
SOCIAL

Neste subcapítulo, serão detalhadas as
CHAMAMENTO
PÚBLICO

59

PROFISSIONAIS LIBERAIS
DE ARQ. E ENG.

PROPOSTAS
SELECIONADAS
COMISSÃO DE
SELEÇÃO

OSC - ENTIDADES
PROFISSIONAIS

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CAU

CONSELHOS

INDICAÇÃO
etapas a serem
seguidas para implemen-

tação de ATHIS a partir do MODELO 1.
ENTIDADE(S)
SELECIONADA(S)
ENTREGA
- PRODUÇÃO, REFORMA OU
DA
OBRA
DA HABITAÇÃO
PROFISSIONAL
1 - CADASTRO DAS FAMÍLIAS - O poder público municipal, por meio deAMPLIAÇÃO
assistentes
SELECIONADO
- REGULARIZAÇÃO DA
sociais, deve
efetuar um cadastro das famílias, utilizando-se do sistema
“CadÚHABITAÇÃO
RELATÓRIO
EXECUÇÃO/

FUNDIÁRIA
nico” ou outros sistemas já em operação
nos municípios. Aquelas- REGULARIZAÇÃO
famílias, que
ACOMPANHAMENTO

DE OBRA
são aptas e interessadas na ATHIS, devem
efetuar também um requerimento
HONORÁRIO

COMISSÃO DE
MONITORAMENTO

FAMÍLIA

GESTOR DA
PARCERIA

ARTICULAÇÃO
FORMALIZAÇÃO para solicitar esse serviço.
DA PROPOSTA

2 - BUSCA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA
ATHIS - De antemão, é preciso criar
PROJETOS,

LAUDOS E sua situação, sendo o Fundo
o Fundo Municipal de Habitação ou verificar
ORÇAMENTO

gerido pelo Conselho de Habitação. O poder público municipal deve garan-

FAMÍLIA

tir o direcionamento de recursos públicos ao Fundo Municipal de Habitação.
CADASTRO, ANÁLISE E
DEFINIÇÃO DE DEMANDA

FAMÍLIA
DESTACAMENTO DE
SERVIDOR PÚBLICO

(servidores públicos)
3 - ANÁLISE DAS FAMÍLIAS - Nessa fase, os assistentes sociaisAUTOCONS-

desenvolvem a análise do perfil das famílias através TRUÇÃO
de um relatório que
CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIO
CAPTAÇÃO
DE
contém dados habitacionais (necessidades
básicas da família e dados
qualiBENEFICIÁRIOS
INDIVIDUAL
RECURSOS
PARA
S OBRA
tativos da edificação), socioeconômicos (orçamento e capacidadeA de
endi-

PREFEITURA
FUNDO(S)
DE HIS

vidamento da família), territoriais (relação da moradia com a cidade, bairro

DELIBERAR

CONSELHO
CONSELHO GESTOR
GESTOR
DE
DE FMHIS
FMHIS

e infraestrutura) e ambientais (condições geográficas e geológicas), dentre
DESTACAMENTO
DE
outros.
SERVIDORES PÚBLICOS
RECURSOS
OU4LICITAÇÕES
LINHAS DEcomrealizada aRECURSO
análise das famílias,
- DEFINIÇÃO DE DEMANDAS - Depois de PÚBLICOS
FINACIAMENTO
PRÓPRIO

preendem-se os grupos com as diferentes demandas para o programa, sendo
definidas as prioridades para serem atendidas em cada tipo de edital de

TRABALHO TÉCNICOchamamento público.
SOCIAL (TTS)
5 - DELIBERAÇÃO PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - Logo após a análise da

ASSISTENTE
SOCIAL

demanda prioritária, o CGFMHIS delibera sobre a necessidade de um chamaCADASTRO DAS
FAMÍLIAS
PRÉ-CONTRATAÇÃO

ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS

DEFINIÇÃO DA
DEMANDA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS
PRÉ-OBRA

mento público específico.ARTICULAÇÃO DOS AGENTES
CONSTRUÇÃO DE
VÍNCULOS

+ BENEFICIÁRIOS

ORIENTAÇÃO
OBRA

ACOMPANHAMENTO
PÓS-OBRA
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CREA CAU
FISCALIZAÇÃO
RRT/ART
6 - DESIGNAÇÃO DOS AGENTES GARANTIDORES DA PARCERIA
- Criação e nomeaSOCIAL
ção de órgãos colegiados responsáveis pela garantia da parceria
CONSELHOScelebrada,
CHAMAMENTO
PÚBLICO
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PROFISSIONAIS LIBERAIS
DE ARQ. E ENG.

PROPOSTAS
SELECIONADAS
COMISSÃO DE
SELEÇÃO

OSC - ENTIDADES
PROFISSIONAIS

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

COMISSÃO DE
MONITORAMENTO

FAMÍLIA

GESTOR DA
PARCERIA

INDICAÇÃO da Parceria, Comissão de Seleção e Comissão de Monitoratais como Gestor

ENTIDADE(S)mento e Avaliação.
SELECIONADA(S)
ENTREGA
- PRODUÇÃO, REFORMA OU
público
7 - ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DO EDITAL DE CHAMAMENTO
DA OBRA - O poder
AMPLIAÇÃO
DA HABITAÇÃO
PROFISSIONAL
SELECIONADO
- REGULARIZAÇÃO DA
irá elaborar o edital de chamamento especificando:

FORMALIZAÇÃO
DA PROPOSTA

FAMÍLIA

HABITAÇÃO
RELATÓRIO
EXECUÇÃO/
- programação orçamentária do fundo
municipal formalizando a- viabilidade
da
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
ACOMPANHAMENTO
DE orçamento
OBRA
celebração da parceria, com base no
definido pelo CGFMHIS;
HONORÁRIO
ARTICULAÇÃO
- valor previsto
para a realização do objeto;

- condições para interposição de recurso administrativo;
PROJETOS,
- tabelas base de honorários para remuneração
LAUDOS E dos profissionais de arquitetura
ORÇAMENTO
e urbanismo e engenharia;
- objeto da parceria a ser desenvolvido, especificando o processo a ser contra-

CADASTRO, ANÁLISE E
DEFINIÇÃO DE DEMANDA

FAMÍLIA
DESTACAMENTO DE
SERVIDOR PÚBLICO

tado (produção habitacional, reforma ou ampliação de edificações existentes)
e seus serviços (projeto, acompanhamento e/ou execução
de obra);
AUTOCONSTRUÇÃO
local e forma de apresentação das propostas;
CHAMADA DOS- datas, prazos, condições,
BENEFICIÁRIO
CAPTAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS
INDIVIDUAL
RECURSOS PARA
- termo de referência, especificando requisitos que garantam aSqualidade
A OBRA no
processo e nas parcerias;

PREFEITURA
FUNDO(S)
DE HIS

- minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria (termo de

DELIBERAR

CONSELHO GESTOR
DE FMHIS

fomento ou termo de colaboração);
DESTACAMENTO DE
SERVIDORES PÚBLICOS- de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessiRECURSOS
OU LICITAÇÕES
DE
RECURSOreduzida eLINHAS
bilidade para pessoas com deficiência
ou mobilidade
idosos;
PÚBLICOS
FINACIAMENTO
PRÓPRIO
- formas e prazos para a prestação de contas e sanções;
- requisitos obrigatórios e de pontuação para as entidades e para as propostas;

TRABALHO TÉCNICO
SOCIAL (TTS)

ASSISTENTE
SOCIAL

- lista de documentos a serem apresentados em resposta ao edital.

O Poder Público deve realizar ampla divulgação do edital em sítio oficial da
CADASTRO DAS
FAMÍLIAS
PRÉ-CONTRATAÇÃO

ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS

DEFINIÇÃO DA
DEMANDA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS
PRÉ-OBRA

administração pública na internet, com antecedência mínima de trinta dias.
CONSTRUÇÃO DE
VÍNCULOS

ARTICULAÇÃO DOS AGENTES
+ BENEFICIÁRIOS

ORIENTAÇÃO

OBRA

ACOMPANHAMENTO
PÓS-OBRA
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CREA CAU
FISCALIZAÇÃO
RRT/ART
8 - ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
LIBERAIS EM ENTIDADES DE
SOCIAL

CHAMAMENTO
PÚBLICO
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PROFISSIONAIS LIBERAIS
DE ARQ. E ENG.

PROPOSTAS
SELECIONADAS
COMISSÃO DE
SELEÇÃO

OSC - ENTIDADES
PROFISSIONAIS

associar a uma entidade profissional de sua cidade ou região.

ENTIDADE(S)
SELECIONADA(S)

Esta irá elaborar uma lista a partir do cadastro
profissioENTREGA desses
- PRODUÇÃO,
REFORMA OU
DA OBRA
AMPLIAÇÃO
PROFISSIONAL
nais para responder ao edital de chamamento público. DA HABITAÇÃO
SELECIONADO
- REGULARIZAÇÃO DA

RELATÓRIO

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

COMISSÃO DE
MONITORAMENTO

FAMÍLIA

GESTOR DA
PARCERIA

HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

9 - PROPOSTAS DAS ENTIDADES
AO CHAMAMENTO - As entidades
EXECUÇÃO/
ACOMPANHAMENTO

irão responder ao chamamento
DE OBRAapresentando a documentação

HONORÁRIO obrigatória exigida e suas propostas relatando minimamente:
ARTICULAÇÃO
- quais serviços serão contemplados;

FORMALIZAÇÃO
DA PROPOSTA

- quantos arquitetos ePROJETOS,
engenheiros farão parte do processo;
LAUDOS E
- quantas unidades habitacionais
receberão serviço de ATHIS;
ORÇAMENTO
- cronograma de serviços a serem prestados;

FAMÍLIA

- como será realizada a execução de obras, caso houver;

CADASTRO, ANÁLISE E
DEFINIÇÃO DE DEMANDA

FAMÍLIA
DESTACAMENTO DE
SERVIDOR PÚBLICO

PREFEITURA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS

- demais informações solicitadas pelo edital.
AUTOCONSTRUÇÃO

10 - SELEÇÃO DAS
PROPOSTAS - A Comissão de Seleção, de
BENEFICIÁRIO
CAPTAÇÃO DE
INDIVIDUAL
PARA
acordo com a qualificação especificada no próprio
edital,
S RECURSOS
A OBRA

FUNDO(S)
DE HIS

irá definir quais as propostas contempladas conforme as
seguintes etapas:

DELIBERAR
DESTACAMENTO DE
SERVIDORES PÚBLICOS
OU LICITAÇÕES

rios exigidos - as entidades que não cumprirem com a habilitação mínima não RECURSOS
terão suas propostas
LINHAS DE
RECURSO avaliadas;

PÚBLICOS

PRÓPRIO

FINACIAMENTO

- Qualificação das entidades por meio dos requisitos de pon-

CONSELHO GESTOR
DE FMHIS

tuação, originando uma lista de entidades habilitadas a
partir do somatório de pontos obtidos;

TRABALHO TÉCNICO
SOCIAL (TTS)

ASSISTENTE
SOCIAL

- Verificação da habilitação por meio dos requisitos obrigató-

- Qualificação das propostas por meio de requisitos de pontuação, como viabilidade; coerência na apresentação da
proposta; plano de ações, contemplando metas e prazos;

CADASTRO DAS
FAMÍLIAS
PRÉ-CONTRATAÇÃO

ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS

DEFINIÇÃO DA
DEMANDA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS
PRÉ-OBRA

CONSTRUÇÃO DE
VÍNCULOS

relevância
desenvolvimento ACOMPANHAMENTO
social e
ARTICULAÇÃOdaDOSproposta
AGENTES para o ORIENTAÇÃO
+ BENEFICIÁRIOS
OBRA
PÓS-OBRA
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PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA - Os profissioCONSELHOS
nais
liberais
interessados
em
trabalhar
com
ATHIS
deverão se
INDICAÇÃO
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CREA CAU
FISCALIZAÇÃO
RRT/ART
12 - INÍCIO DO TTS - O poder público
SOCIALdeve definir os agentes que

territorial, entre outros;
- Definição das propostas contempladas;

formarão a equipe prestadora do TTS de duas
maneiras: desCONSELHOS

65

PROPOSTAS
SELECIONADAS

11 - FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA - O Poder Público formalizará a proposta
COMISSÃO
DE a aprovaOSC --de
ENTIDADES
PROFISSIONAIS
atravésLIBERAIS
da assinatura do termo
fomento ou colaboração
após
OSC
ENTIDADES
SELEÇÃO
PROFISSIONAIS
DE ARQ. E ENG.
PROFISSIONAIS
ção do plano de trabalho. Com a assinatura da parceria, os recursos serão

INDICAÇÃO tacando servidores públicos para o serviço ou por meio da

licitação de empresas especializadas.

ENTIDADE(S)
SELECIONADA(S)

ENTREGA

RELATÓRIO

repassados para a entidade em parcelas, seguindo o cronograma dePRESTAÇÃO
DE CONTAS

desembolso.

COMISSÃO DE
MONITORAMENTO

FAMÍLIA

GESTOR DA
PARCERIA

- PRODUÇÃO, REFORMA OU

a seleçãoAMPLIAÇÃO
das propos13 - CHAMADA
DOS BENEFICIÁRIOS - Após
DA OBRA
DA HABITAÇÃO
PROFISSIONAL
SELECIONADO
- REGULARIZAÇÃO
DA
tas, inicia-se a chamada das famílias, respeitando
as prioridades predefinidas.

HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

EXECUÇÃO/
ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

HONORÁRIO14 - CONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS - Definindo-se as famílias benefiARTICULAÇÃO

ciárias, inicia-se o processo de construção de vínculos entre

FORMALIZAÇÃO
DA PROPOSTA

elas e os profissionais que realizarão o TTS.
PROJETOS,
LAUDOS E
ORÇAMENTO

FAMÍLIA
CADASTRO, ANÁLISE E
DEFINIÇÃO DE DEMANDA

FAMÍLIA
DESTACAMENTO DE
SERVIDOR PÚBLICO

PREFEITURA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS

AUTOCONSTRUÇÃO

BENEFICIÁRIO
INDIVIDUAL

S

FUNDO(S)
DE HIS

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS PARA
A OBRA

DELIBERAR
DESTACAMENTO DE
SERVIDORES PÚBLICOS
OU LICITAÇÕES

RECURSOS
PÚBLICOS

RECURSO
PRÓPRIO

CONSELHO GESTOR
DE FMHIS

TRABALHO TÉCNICO
SOCIAL (TTS)

ASSISTENTE
SOCIAL

CADASTRO DAS
FAMÍLIAS
PRÉ-CONTRATAÇÃO

ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS

LINHAS DE
FINACIAMENTO

DEFINIÇÃO DA
DEMANDA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS
PRÉ-OBRA

CONSTRUÇÃO DE
VÍNCULOS

ARTICULAÇÃO DOS AGENTES
+ BENEFICIÁRIOS

ORIENTAÇÃO
OBRA

ACOMPANHAMENTO
PÓS-OBRA
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- Publicação do resultado em Diário Oficial.
CHAMAMENTO
ASSOCIAÇÃO
PÚBLICO
E LISTAGEM
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15 - INDICAÇÃO DOS AGENTES TÉCNICOS - As entidades indicarão os profissionais
de arquitetura e engenharia que realizarão os serviços junto às famílias selecioE LISTAGEM
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PÚBLICO

SELECIONADAS

COMISSÃO DE
OSC -- ENTIDADES
ENTIDADES
PROFISSIONAIS LIBERAIS
16
- ARTICULAÇÃO
ENTRE OSOSC
BENEFICIÁRIOS
E
OS
AGENTES
- Inicia-se o contato
SELEÇÃO
PROFISSIONAIS
DE ARQ.
E ENG.
PROFISSIONAIS
das famílias com os profissionais de arquitetura e engenharia, acompanhado

ENTIDADE(S)
SELECIONADA(S)
RELATÓRIO

PRESTAÇÃO

pelo TTS. Nesse processo, a entidade elabora um contrato de prestaçãoDEde
CONTAS
serviços que deverá ser firmado com os beneficiários, definindo o profissional
responsável.
GESTOR DA técni17 - ELABORAÇÃO DOS LAUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS - Os agentes
PARCERIA
COMISSÃO DE
MONITORAMENTO
cos elaboram o programa de necessidades, realizam o levantamento topográfi-

FAMÍLIA

HONORÁRIO
FORMALIZAÇÃO
DA PROPOSTA

ENTREGA
DA OBRA

PROFISSIONAL
SELECIONADO
EXECUÇÃO/
ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

- PRODUÇÃO, REFORMA OU
AMPLIAÇÃO DA HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO DA
HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ARTICULAÇÃO
PROJETOS,
LAUDOS E
ORÇAMENTO

FAMÍLIA
CADASTRO, ANÁLISE E
DEFINIÇÃO DE DEMANDA

FAMÍLIA
DESTACAMENTO DE
SERVIDOR PÚBLICO

PREFEITURA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS

AUTOCONSTRUÇÃO

BENEFICIÁRIO
INDIVIDUAL

S

FUNDO(S)
DE HIS

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS PARA
A OBRA

DELIBERAR

co e/ou da edificação, desenvolvem o estudo preliminar e reúnem-se com as
famílias para a apresentação, discussão e aprovação dos desenhos. Após a

DESTACAMENTO DE
SERVIDORES PÚBLICOS
OU LICITAÇÕES

concordância dos beneficiários, inicia-se o anteprojeto,
que servirá de base
CONSELHO GESTOR

RECURSOS
PÚBLICOS

RECURSO
PRÓPRIO

LINHAS DE
FINACIAMENTO

DE FMHIS

para o orçamento de obra, os projetos complementares e a aprovação na
prefeitura municipal. Concluindo-se essas etapas, os profissionais elaboram o
ASSISTENTE
projeto arquitetônico executivo. SOCIAL

TRABALHO TÉCNICO
SOCIAL (TTS)

18 - EMISSÃO D0 RRT/ART - Os agentes técnicos devem emitir o RRT e a ART pelo
serviço
CADASTRO
DAS a ser executado.ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS
FAMÍLIAS
PRÉ-CONTRATAÇÃO

DEFINIÇÃO DA
DEMANDA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS
PRÉ-OBRA

CONSTRUÇÃO DE
VÍNCULOS

ARTICULAÇÃO DOS AGENTES
+ BENEFICIÁRIOS

ORIENTAÇÃO
OBRA

ACOMPANHAMENTO
PÓS-OBRA
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tindo a idoneidade do rodízio.

CONSELHOS

INDICAÇÃO

nadas, seguindo
a lista já elaborada de interessados
CHAMAMENTO em prestar ATHIS e garanASSOCIAÇÃO
PROPOSTAS

CAU

CREA

FISCALIZAÇÃO
RRT/ART
SOCIAL
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19 - EMISSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS - Os profissionais prestadores de ATHIS produzem relatórios de atividades assinados pelas famílias, contendo as revisões
PÚBLICO

69

SELECIONADAS
SELECIONADAS

ENTIDADE(S)
SELECIONADA(S)
RELATÓRIO

PRESTAÇÃO

DE CONTAS
20 - REPASSE DOS HONORÁRIOS - A entidade realiza o repasse dos honorários aos

profissionais seguindo as tabelas referenciais validadas ou elaboradas pelos
respectivos conselhos. O pagamento será realizado pela entidade em parcelas,
de acordo com o cronograma de serviços a serem prestados.
COMISSÃO DE
MONITORAMENTO

FAMÍLIA

GESTOR DA
PARCERIA

HONORÁRIO
FORMALIZAÇÃO
DA PROPOSTA

ENTREGA
DA OBRA

PROFISSIONAL
SELECIONADO
EXECUÇÃO/
ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

- PRODUÇÃO, REFORMA OU
AMPLIAÇÃO DA HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO DA
HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ARTICULAÇÃO
PROJETOS,
LAUDOS E
ORÇAMENTO

FAMÍLIA
CADASTRO, ANÁLISE E
DEFINIÇÃO DE DEMANDA

FAMÍLIA
DESTACAMENTO DE
SERVIDOR PÚBLICO

PREFEITURA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS

AUTOCONSTRUÇÃO

BENEFICIÁRIO
INDIVIDUAL

S

FUNDO(S)
DE HIS

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS PARA
A OBRA

DELIBERAR

21 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A OBRA - A disponibilização dos recursos

DESTACAMENTO DE
SERVIDORES PÚBLICOS
OU LICITAÇÕES

RECURSOS
PÚBLICOS

RECURSO
PRÓPRIO

GESTOR
para a construção pode acontecer por meio deCONSELHO
licitação
ou estar contempla-

LINHAS DE
FINACIAMENTO

DE FMHIS

da no edital de chamamento público, dependendo da programação orçamentária do poder público paraASSISTENTE
cada edital. Caso não esteja, a execução da
obra deverá ser custeada pelasSOCIAL
famílias por meio de orçamento próprio ou

TRABALHO TÉCNICO
SOCIAL (TTS)

acessando linhas de financiamento e programas habitacionais específicos.
CADASTRO DAS
FAMÍLIAS
PRÉ-CONTRATAÇÃO

ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS

DEFINIÇÃO DA
DEMANDA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS
PRÉ-OBRA

CONSTRUÇÃO DE
VÍNCULOS

ARTICULAÇÃO DOS AGENTES
+ BENEFICIÁRIOS

ORIENTAÇÃO
OBRA

ACOMPANHAMENTO
PÓS-OBRA
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E LISTAGEM

desenhos desenvolvidos durante o mês. Cabe à entidade o papel de acompaCOMISSÃO DEser apresenta- ENTIDADES
PROFISSIONAIS
ENTIDADES
nhar oLIBERAIS
processo por meio daOSCanálise
dos relatórios, que deverão
SELEÇÃO
PROFISSIONAIS
DE ARQ. E ENG.
PROFISSIONAIS
dos na prestação de contas ao poder público.

CONSELHOS

INDICAÇÃO

CHAMAMENTO
PROPOSTAS
ASSOCIAÇÃO
PROPOSTAS
dos projetos elaborados,
atas das conversas
com os beneficiários e demais

CAU

CREA

FISCALIZAÇÃO
RRT/ART
SOCIAL
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22 - EXECUÇÃO/ACOMPANHAMENTO DE OBRA - Caso o edital contemple recursos para
a construção, o acompanhamento de obras será realizado pelos profissionais de

71

interessados
em - prestar
COMISSÃO DE
ENTIDADESesse serviço específico.
PROFISSIONAIS
LIBERAIS e capacitados OSC
SELEÇÃO
PROFISSIONAIS
DEOARQ.
E
ENG.
controle da execução acontece através do diário de obra, elaborado pelos

CONSELHOS

INDICAÇÃO
INDICAÇÃO

ENTIDADE(S)
ENTIDADE(S)
SELECIONADA(S)
SELECIONADA(S)
RELATÓRIO

técnicos e incorporado aos relatórios mensais, e por medições mensais da obra,
reaPRESTAÇÃO
DE CONTAS

EXECUÇÃO/
ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

lizadas pelo poder público. Durante essa etapa, o TTS faz a mediação entre as famílias beneficiárias e os agentes técnicos.

e a DAgestão da
23 - OBRA - A contratação da mão de obra, a compra dos materiaisGESTOR

HONORÁRIO

FORMALIZAÇÃO
FORMALIZAÇÃO
DA PROPOSTA
PROPOSTA
DA

ENTREGA
DA OBRA

PROFISSIONAL
SELECIONADO

ARTICULAÇÃO

PARCERIA
MONITORAMENTO
- caso o edital contemple recursos para a construção, ela é realizada pela entidade

PROJETOS,
LAUDOS E
ORÇAMENTO

DE
obra acontece de acordo com a disponibilização deCOMISSÃO
recursos:

FAMÍLIA

- PRODUÇÃO, REFORMA OU
AMPLIAÇÃO DA HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO DA
HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

profissional;

FAMÍLIA

- caso a obra seja licitada, seu gerenciamento é atribuído à empresa contratada;
- caso a obra seja
custeada
pelas
CADASTRO,
ANÁLISE
E famílias, a gestão da mesma é de responsabilidaDEFINIÇÃO DE DEMANDA
de dos beneficiários.
PREFEITURA

FAMÍLIA
Em todos os casos acima descritos é possível a autoconstrução, ou seja, a partici-

DESTACAMENTO DE
DE
DESTACAMENTO
FUNDO(S)
SERVIDOR
PÚBLICO
pação dos beneficiários
naPÚBLICO
construção de suaFUNDO(S)
própria moradia, desde que respeiSERVIDOR
DE HIS
HIS
DE

CHAMADA DOS
DOS
CHAMADA
BENEFICIÁRIOS
BENEFICIÁRIOS

AUTOCONSTRUÇÃO

BENEFICIÁRIO
INDIVIDUAL

S

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS PARA
A OBRA

tados os encargos trabalhistas e prazos determinados pelo edital.

DELIBERAR
DELIBERAR

24 - FISCALIZAÇÃO - Os conselhos profissionais

AUTOCONS
T

Recomenda

RUÇÃO!

devem fiscalizar todo o exercício profissional no

-se prioriza
r
contratação
dos próprio
s
beneficiário
s nos ser viç
os de
obra, por m
eio da autoco
nstrução, desd
e que os me
smos
sejam qualifi
cados para
tal.

CADASTRO DAS
DAS
CADASTRO
FAMÍLIAS
FAMÍLIAS
PRÉ-CONTRATAÇÃO
PRÉ-CONTRATAÇÃO

processo de ATHIS.

DESTACAMENTO DE
SERVIDORES PÚBLICOS
OU LICITAÇÕES

CONSELHO GESTOR
GESTOR
CONSELHO
DE
FMHIS
DE
FMHIS
25 - ORIENTAÇÃO - Orientação e acompanha-

mento das famílias pelos agentes do TTS duranASSISTENTE
ASSISTENTE
SOCIALte o processo de construção da moradia.
SOCIAL

RECURSOS
RECURSOS
PÚBLICOS
PÚBLICOS

RECURSO
RECURSO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

LINHAS DE
DE
LINHAS
FINACIAMENTO
FINACIAMENTO

TRABALHO TÉCNICO
SOCIAL (TTS)

26 - ENTREGA DA OBRA - Após a conclusão da

ANÁLISE DAS
DAS
ANÁLISE
FAMÍLIAS
FAMÍLIAS

obra ocorre a entrega da mesma, de acordo
DEFINIÇÃO DA
DA
DEFINIÇÃO
DEMANDA
DEMANDA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS
PRÉ-OBRA

CONSTRUÇÃO DE
VÍNCULOS

ARTICULAÇÃO DOS AGENTES
+ BENEFICIÁRIOS

ORIENTAÇÃO
OBRA
OBRA

ACOMPANHAMENTO
PÓS-OBRA
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arquitetura e engenharia
Já a execução pode ser
realiCHAMAMENTO
ASSOCIAÇÃO que elaboraram o projeto.
PROPOSTAS
E LISTAGEM
zada por um agente
técnico diferente indicadoPÚBLICO
pela entidade, seguindo aSELECIONADAS
lista de

CAU

CREA

FISCALIZAÇÃO
RRT/ART
SOCIAL
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com o serviço especificado pelo edital
(produção, reforma, regularização da
habitação ouASSOCIAÇÃO
demais serviços), e do
E LISTAGEM

73

PROPOSTAS
SELECIONADAS
COMISSÃO DE
SELEÇÃO

OSC -- ENTIDADES
ENTIDADES
PROFISSIONAIS
LIBERAIS
OSC
beneficiárias.
PROFISSIONAIS
DE ARQ. E ENG.
PROFISSIONAIS
27 - ACOMPANHAMENTO NO PÓS-OBRA -

INDICAÇÃO

ENTIDADE(S)
SELECIONADA(S)

nhamento das famílias no processo de

HONORÁRIO

mudança por até 12 meses após a
entrega da obra.
COMISSÃO DE
MONITORAMENTO

28 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - A entidade

GESTOR DA
PARCERIA

FORMALIZAÇÃO
DA PROPOSTA

ENTREGA
DA OBRA

PROFISSIONAL
SELECIONADO

RELATÓRIO

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Nessa fase, o TTS abrange o acompa-

CONSELHOS

EXECUÇÃO/
ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

- PRODUÇÃO, REFORMA OU
AMPLIAÇÃO DA HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO DA
HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ARTICULAÇÃO
PROJETOS,
LAUDOS E
ORÇAMENTO

profissional deve prestar contas dos
FAMÍLIAgastos FAMÍLIA
e do cumprimento das metas de
acordo com legislação que estabeleCADASTRO, ANÁLISE E

ce o regime jurídico
dasDE parcerias
DEFINIÇÃO
DEMANDA
FAMÍLIAa administração pública e OSC.
entre
DESTACAMENTO DE
SERVIDOR PÚBLICO

PREFEITURA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS

AUTOCONSTRUÇÃO

BENEFICIÁRIO
INDIVIDUAL

S

FUNDO(S)
DE HIS

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS PARA
A OBRA

DELIBERAR
DESTACAMENTO DE
SERVIDORES PÚBLICOS
OU LICITAÇÕES

RECURSOS
PÚBLICOS

RECURSO
PRÓPRIO

CONSELHO GESTOR
DE FMHIS

TRABALHO TÉCNICO
SOCIAL (TTS)

ASSISTENTE
SOCIAL

CADASTRO DAS
FAMÍLIAS
PRÉ-CONTRATAÇÃO

ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS

LINHAS DE
FINACIAMENTO

DEFINIÇÃO DA
DEMANDA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS
PRÉ-OBRA

CONSTRUÇÃO DE
VÍNCULOS

ARTICULAÇÃO DOS AGENTES
+ BENEFICIÁRIOS

ORIENTAÇÃO
OBRA

ACOMPANHAMENTO
PÓS-OBRA
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manual de uso e operação às famílias

CHAMAMENTO
PÚBLICO

CAU

CREA

FISCALIZAÇÃO
RRT/ART
SOCIAL
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3.8 ETAPAS DO MODELO 2
Neste subcapítulo, será detalhadas as

RECURSOS
PÚBLICOS

etapas a serem seguidas para implemen-

RECURSO
PRÓPRIO

LINHAS DE
FINACIAMENTO

75

CADASTRO

FAMÍLIAS

1 - CADASTRO DASANALISE
FAMÍLIAS
- As entidades organizadoras de famíliasCAPTAÇÃO
devem
DE
E

PROPOSTAS
SELECIONADAS

CHAMAMENTO
PÚBLICO
COMISSÃO DE
SELEÇÃO

OSC - ENT. ORGANIZADORAS DE FAMILIAS

de devem ser direcionadasBENEFICIÁRIOS
para cadastramento
ORGANIZADOS nos órgãos de habitação do
PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CADASTRO
COMISSÃO DE
MONITORAMENTO

RECURSOS PARA

SELEÇÃO

S A OBRA
efetuar
o cadastro interno das famílias com renda de até 3 salários
mínimos
ENTIDADE(S)
SELECIONADA(S)
MUTIRÃO na entidaaptas e interessadas na ATHIS. As famílias previamente cadastradas

GESTOR DA
PARCERIA

poder público municipal
HONORÁRIO antes da apresentação da proposta de resposta ao
edital de chamamento público.

PROJETOS,
LAUDOS E
ORÇAMENTO
2 - BUSCA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATHIS
- De antemão, é preciso criar
ENTREGA
o Fundo Municipal deARTICULAÇÃO
Habitação ou verificar sua situação,
sendo
o REFORMA
FundoOU
- PRODUÇÃO,
DA OBRA
AMPLIAÇÃO DA HABITAÇÃO

gerido pelo Conselho de Habitação. O poder público municipal deve garantir
- REGULARIZAÇÃO DA

RELATÓRIO

HABITAÇÃO
o direcionamento de recursos públicos ao Fundo Municipal de Habitação.

- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

EDITAL DE
CREDENCIAMENTO

FORMALIZAÇÃO
DA PROPOSTA

PESSOAS JURÍDICAS DE ARQ. E ENG.
(ONGS, COOPERATIVAS, ESCRITÓRIOS E
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR)

PREFEITURA
FUNDO(S)
DE HIS

CHAMAMENTO
PÚBLICO OU
LICITAÇÃO

DELIBERAR

3 - CREDENCIAMENTO DE PJS DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS - As pessoas jurídicas interessadas em trabalhar com ATHIS deverão se cadastrar na prefeitura
municipal de sua cidade ou região. Esta irá elaborar uma lista de EXECUÇÃO/
PJs que
ACOMPANHAMENTO
LISTAGEM /
PESSOA JURÍDICA
ESCRITÓRIO para atenderSELECIONADA
DE OBRA
COMITÊ VALIDADOR
serão selecionadas
as entidades organizadoras de família.
INDICADO

4 - DELIBERAÇÃO PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - O CGFMHIS delibera a necessiFISCALIZAÇÃO
dade de um chamamento público específico. As
entidades
RRT/ART
SOCIAL organizadoras de
famílias podem manifestar a abertura de chamamentos públicos de acordo

CAU
com sua demanda interna através do CREA
CGFMHIS.
CONSELHO GESTOR
DE FMHIS

CONTRATAÇÃO
DIRETA

TRABALHO TÉCNICO
SOCIAL (TTS)

ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS
PRÉ-OBRA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS

CONSTRUÇÃO
DE VÍNCULOS

CONSELHOS

ARTICULAÇÃO DOS
AGENTES + BENEFICIÁRIOS

ORIENTAÇÃO
OBRA

ACOMPANHAMENTO
PÓS-OBRA
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tação de ATHIS a partir do MODELO 2.
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6 - ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EDITALRECURSOS
DE CHAMAMENTO
- ODE poder
LINHAS
RECURSO
PRÓPRIO
PÚBLICOS
público irá elaborar o edital de chamamento,
especificando:

FINACIAMENTO

- programação orçamentária do fundo municipal formalizando a viabilidade

77

CADASTRO

COMISSÃO DE
MONITORAMENTO

DOS

GARANTIDORES DA PARCERIA Criação e nomeação de órgãos
colegiados

responsáveis

pela

garantia da parceria celebrada,
tais como Gestor da Parceria,
Comissão de Seleção e Comissão
de Monitoramento e Avaliação.

PROJETOS,
- objeto da parceria a ser desenvolvido,
o processo a ser
LAUDOS especificando
E
contratado (produção habitacional,ORÇAMENTO
reforma ou ampliação de edificações
ARTICULAÇÃO
ENTREGA e/ou
existentes) e seus
serviços (projeto, acompanhamento
execução
deOU
- PRODUÇÃO,
REFORMA
DA OBRA
AMPLIAÇÃO
DA
HABITAÇÃO
obra);
- REGULARIZAÇÃO DA
RELATÓRIO
HABITAÇÃO
- datas, prazos, condições, local e forma de apresentação das
propostas;
- termo de referência, especificando requisitos que garantam a qualidade

FORMALIZAÇÃO
DA PROPOSTA

PREFEITURA

AGENTES

BENEFICIÁRIOS ORGANIZADOS

- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PESSOAS JURÍDICAS DE ARQ. E ENG.
(ONGS, COOPERATIVAS, ESCRITÓRIOS E
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR)

DESIGNAÇÃO

MUTIRÃO

- tabelas base de honorários para remuneração dos profissionais de arquitetura HONORÁRIO
e urbanismo e engenharia;

GESTOR DA
PARCERIA

EDITAL DE
CREDENCIAMENTO

-

S

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS PARA
A OBRA

- condições para interposição de recurso administrativo;

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CADASTRO

5

SELECIONADA(S)

COMISSÃO DE
SELEÇÃO

OSC - ENT. ORGANIZADORAS DE FAMILIAS

FAMÍLIAS

CGFMHIS;
ANALISE E
SELEÇÃO
ENTIDADE(S)
- valor previsto para a realização do objeto;

PROPOSTAS
SELECIONADAS

CHAMAMENTO
PÚBLICO

FUNDO(S)
DE HIS

no processo e nas parcerias;

CHAMAMENTO
PÚBLICO OU
LICITAÇÃO

- minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria
(termo
EXECUÇÃO/
ACOMPANHAMENTO
LISTAGEM /
JURÍDICA
deESCRITÓRIO
fomento ou termo dePESSOA
colaboração);
DE OBRA
SELECIONADA
INDICADO
- de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de

COMITÊ VALIDADOR

acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e

DELIBERAR

FISCALIZAÇÃO
RRT/ART SOCIAL

idosos;

DÚVIDAS!

Durante a ex
ecução da
proposta, se
houver dúvi
das, a
entidade dev
CONSELHO GESTOR e entrar em
coDE
nta
FMHIS
to com o G
estor da TRABALHO
Parceria. Ca
so o Gestor
SOCIAL
ache
necessário,
este deve aci
onar a
Comissão de
Monitoramen
to.

- formas e prazos para a prestação de contas e sanções;

CREA

CAU

- requisitos obrigatórios e de pontuação para as entidades e para as
propostas;
CONTRATAÇÃO
DIRETA
- lista de documentos a serem apresentados
CONSELHOS em resposta ao edital.

TÉCNICO
(TTS)

ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS
PRÉ-OBRA

O poder público deve realizar ampla divulgação do edital em sítio oficial da
administração pública na internet, com antecedência mínima de trinta dias.
CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS

CONSTRUÇÃO
DE VÍNCULOS

ARTICULAÇÃO DOS
AGENTES + BENEFICIÁRIOS

ORIENTAÇÃO
OBRA

ACOMPANHAMENTO
PÓS-OBRA
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da celebração da parceria, com base no orçamento definido pelo
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RECURSO
PRÓPRIO

79

FAMÍLIAS

PROPOSTAS
SELECIONADAS

CHAMAMENTO
PÚBLICO

CADASTRO

ENTIDADE(S)
SELECIONADA(S)

COMISSÃO DE
SELEÇÃO

OSC - ENT. ORGANIZADORAS DE FAMILIAS

COMISSÃO DE
MONITORAMENTO

PESSOAS JURÍDICAS DE ARQ. E ENG.
(ONGS, COOPERATIVAS, ESCRITÓRIOS E
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR)

FUNDO(S)
DE HIS

MUTIRÃO

PROJETOS,
LAUDOS E
ORÇAMENTO

GESTOR DA
PARCERIA

ARTICULAÇÃO

CHAMAMENTO
PÚBLICO OU
LICITAÇÃO

ENTREGA
DA OBRA

- PRODUÇÃO, REFORMA OU
AMPLIAÇÃO DA HABITAÇÃO
REGULARIZAÇÃO
SELEÇÃO RELATÓRIO
DAS PROPOSTAS - A Comissão de Seleção, de -acordo
comDA a
HABITAÇÃO
qualificação especificada no próprio edital, irá definir quais
as propos- REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA

tas contempladas conforme as seguintes etapas:

FORMALIZAÇÃO
DA PROPOSTA

PREFEITURA

S

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS PARA
A OBRA

HONORÁRIO

8EDITAL DE
CREDENCIAMENTO

ANALISE E
SELEÇÃO

BENEFICIÁRIOS ORGANIZADOS
PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CADASTRO

LINHAS DE
FINACIAMENTO

COMITÊ VALIDADOR

- Verificação da habilitação por meio dos requisitos obrigatórios exigiEXECUÇÃO/
dos - /as entidades que não cumprirem com a habilitação mínima
não
ACOMPANHAMENTO
LISTAGEM
PESSOA JURÍDICA
ESCRITÓRIO
DE OBRA
terão suas propostas SELECIONADA
avaliadas;
INDICADO
- Qualificação das entidades por meio dos requisitos de pontuação,

FISCALIZAÇÃOa partir do somatório de
originando uma lista de entidades habilitadas

7 - PROPOSTAS DAS ENTIDADES ORGANIZADORAS DE FAMÍLIAS DELIBERAR
AO CHAMAMENTO -

pontos obtidos;

As entidades irão responder ao chamamento apresentando a documentação

RRT/ART SOCIAL

obrigatória exigida e suas propostas relatando minimamente:

- Qualificação das propostas
meio de requisitos de pontuação,
CREA por CAU

- Demanda e listagem das famílias pré-selecionadas;
CONSELHO GESTOR
DE FMHIS
- Quantas unidades habitacionais contempladas pela ATHIS;

ações, contemplando metas e prazos; relevância da proposta para o
CONTRATAÇÃO
DIRETAdesenvolvimento social e territorial, tais como vulnerabilidade dos
CONSELHOS

- Previsão de execução de obras por mutirão, caso houver;

como viabilidade; coerência na apresentação da proposta; plano de

TRABALHO TÉCNICO
SOCIAL (TTS)

beneficiários, entre outros;
- Definição das propostas contempladas;

- Cronograma de serviços a serem prestados;
- Demais informações solicitadas pelo edital.

ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS
PRÉ-OBRA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS

- Publicação
ORIENTAÇÃO
ARTICULAÇÃOem
DOSDiário Oficial.
CONSTRUÇÃO do resultado
AGENTES
+
BENEFICIÁRIOS
DE VÍNCULOS
OBRA

ACOMPANHAMENTO
PÓS-OBRA
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RECURSOS
PÚBLICOS
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9 - FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA - O

RECURSOS
PÚBLICOS

poder público formalizará a proposta

RECURSO
PRÓPRIO

LINHAS DE
FINACIAMENTO

através da assinatura do termo de
fomento ou colaboração após a

81

PROPOSTAS
SELECIONADAS

CHAMAMENTO
PÚBLICO

CADASTRO
Com a assinatura,
os recursos serão

repassados para a entidade em parOSC - ENT. ORGANIZAcelas, seguindo o cronograma
de
FAMÍLIAS
DORAS DE FAMILIAS
serviços a serem prestados.

ENTIDADE(S)
SELECIONADA(S)

COMISSÃO DE
SELEÇÃO

O poder público seleciona as PJs que

COMISSÃO DE
MONITORAMENTO

cumprem os requisitos obrigatórios e

HONORÁRIO
PROJETOS,
LAUDOS E
ORÇAMENTO

ARTICULAÇÃO

ENTREGA
DA OBRA

RELATÓRIO

ria dos requisitos de pontuação definidos pelo edital de credenciamento.
EDITAL DE

- PRODUÇÃO, REFORMA OU
AMPLIAÇÃO DA HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO DA
HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

FORMALIZAÇÃO
DA PROPOSTA

CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO
Durante o processo de seleção, deve
PESSOAS JURÍDICAS DE ARQ. E ENG.
(ONGS,
COOPERATIVAS, ESCRITÓRIOS
E
ser
garantida
a participação
das
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR)
entidades profissionais, por meio do

PREFEITURA

COMITÊ VALIDADOR, com o intuito de
rotatividade das PJs credenciadas.

MUTIRÃO

GESTOR DA
PARCERIA

cria uma listagem a partir da somató-

assegurar isonomia ao processo e

S

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS PARA
A OBRA

BENEFICIÁRIOS ORGANIZADOS
PRESTAÇÃO
DE CONTAS

TÉCNICOS 10 - SELEÇÃO DOS AGENTESCADASTRO

ANALISE E
SELEÇÃO

FUNDO(S)
DE HIS

CHAMAMENTO
PÚBLICO OU
LICITAÇÃO

COMITÊ VALIDADOR

LISTAGEM /
ESCRITÓRIO
INDICADO

PESSOA
JURÍDICA
PESSOA
JURÍDICA
SELECIONADA
SELECIONADA
FISCALIZAÇÃO
RRT/ART SOCIAL

DELIBERAR

CREA
CONSELHO GESTOR
DE FMHIS

EXECUÇÃO/
ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

CONTRATAÇÃO
DIRETA

TRABALHO TÉCNICO
SOCIAL (TTS)

ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS
PRÉ-OBRA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS

CONSTRUÇÃO
DE VÍNCULOS

CAU

CONSELHOS

ARTICULAÇÃO DOS
AGENTES + BENEFICIÁRIOS

ORIENTAÇÃO
OBRA

ACOMPANHAMENTO
PÓS-OBRA
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aprovação do plano de trabalho.
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11 - INÍCIO DO TTS - A contratação do TTS deve ser efetuada por meio de licita-

RECURSOS
PÚBLICOS

ção de empresas especializadas pelo poder público ou de contratação

RECURSO
PRÓPRIO

LINHAS DE
FINACIAMENTO

direta pelas entidades organizadoras de famílias, quando recurso for destina-
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PROPOSTAS
PROPOSTAS
CHAMAMENTO
12 - ANÁLISE DAS FAMÍLIAS
SELECIONADAS
SELECIONADAS
CADASTRO - Nessa fase, os agentes do TTS desenvolverão a análiPÚBLICO

ENTIDADE(S)
SELECIONADA(S)

se do perfil das famílias pré-selecionadas pela entidade organizadora, atraCOMISSÃO DE

vés de um relatório que contenha dados habitacionais (necessidades
básiSELEÇÃO
OSC - ENT. ORGANIZAFAMÍLIAS
DORAS DE FAMILIAS
cas
da família e dados qualitativos
da edificação), socioeconômicos (orçamento e capacidade de endividamento da família), territoriais (relação da

ANALISE E
SELEÇÃO

S
MUTIRÃO
BENEFICIÁRIOS ORGANIZADOS

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

HONORÁRIO
PROJETOS,
LAUDOS E
ORÇAMENTO

moradia com a cidade, CADASTRO
bairro e infraestrutura) e ambientais (condições geoGESTOR DA
gráficas e geológicas), dentre outros.
PARCERIA
COMISSÃO DE

ARTICULAÇÃO

MONITORAMENTO

ENTREGA
DA OBRA

RELATÓRIO
EDITAL DE
CREDENCIAMENTO

PREFEITURA

Após a seleção das propostas, a
inicia a chamada das famílias acom-

- PRODUÇÃO, REFORMA OU
AMPLIAÇÃO DA HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO DA
HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

FORMALIZAÇÃO
DA PROPOSTA

PESSOAS JURÍDICAS DE ARQ. E ENG.
(ONGS, COOPERATIVAS, ESCRITÓRIOS E
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR)
13 - CHAMADA DOS BENEFICIÁRIOS entidade organizadora de famílias

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS PARA
A OBRA

FUNDO(S)
DE HIS

CHAMAMENTO
PÚBLICO OU
LICITAÇÃO

COMITÊ VALIDADOR

LISTAGEM /
ESCRITÓRIO
INDICADO

EXECUÇÃO/
ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

PESSOA
JURÍDICA
PESSOA
JURÍDICA
SELECIONADA
SELECIONADA
FISCALIZAÇÃO
RRT/ART SOCIAL

DELIBERAR

panhada pelo TTS, respeitando as

CREA

prioridades predefinidas.
14 - CONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS - Definindo-se as famílias beneficiárias,
inicia-se o processo de construção

CONSELHO GESTOR
DE FMHIS

CONTRATAÇÃO
DIRETA

TRABALHO TÉCNICO
SOCIAL (TTS)

CAU

CONSELHOS

de vínculos entre elas e os profissionais que realizarão o TTS.

ANÁLISE
ANÁLISE DAS
DAS
FAMÍLIAS
FAMÍLIAS
PRÉ-OBRA
PRÉ-OBRA

CHAMADA DOS
DOS
CHAMADA
BENEFICIÁRIOS
BENEFICIÁRIOS

CONSTRUÇÃO
DE VÍNCULOS

ARTICULAÇÃO DOS
AGENTES + BENEFICIÁRIOS

ORIENTAÇÃO
OBRA

ACOMPANHAMENTO
PÓS-OBRA
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do no chamamento público.
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RECURSOS
PÚBLICOS

15 - ARTICULAÇÃO ENTRE OS AGENTES E OS BENEFICIÁRIOS - Inicia-se o

RECURSO
PRÓPRIO

LINHAS DE
FINACIAMENTO

contato das famílias com os agentes técnicos selecionados, acompanhado pelo TTS. Nesse processo, a entidade elabora um contrato de

85

PROPOSTAS
CHAMAMENTO
SELECIONADAS
PÚBLICO
16 - ELABORAÇÃO DOS LAUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS - Os agentes
CADASTRO

COMISSÃO oDE levantatécnicos elaboram o programa de necessidades, realizam
SELEÇÃO
OSCda
- ENT.
ORGANIZA- desenvolvem o estudo preliminar
mento
topográfico
e/ou
edificação,
FAMÍLIAS
DORAS DE FAMILIAS
e reúnem-se com as famílias para a apresentação, discussão e aprova-

ENTIDADE(S)
SELECIONADA(S)

ANALISE E
SELEÇÃO

S
MUTIRÃO
BENEFICIÁRIOS ORGANIZADOS

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ção dos desenhos. Após a concordância dos beneficiários, inicia-se o

HONORÁRIO
PROJETOS,
LAUDOS E
ORÇAMENTO

CADASTRO

DA
anteprojeto, que servirá de base para o orçamento de obra, osGESTOR
projetos
COMISSÃO DE

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS PARA
A OBRA

PARCERIA

complementares e a aprovação na prefeitura municipal.
Concluindo-se
MONITORAMENTO

ARTICULAÇÃO

ENTREGA
DA OBRA

essas etapas, os profissionais elaboram o projeto arquitetônico executiRELATÓRIO

vo.
técnicos
devem emitir o RRT e a ART
17 - EMISSÃO D0 RRT/ART - Os agentes
EDITAL
DE

- PRODUÇÃO, REFORMA OU
AMPLIAÇÃO DA HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO DA
HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

FORMALIZAÇÃO

CREDENCIAMENTO

pelo serviço a ser executado.
DA PROPOSTA
PESSOAS JURÍDICAS DE ARQ. E ENG.
(ONGS, COOPERATIVAS, ESCRITÓRIOS E
18 -INSTITUIÇÕES
EMISSÃO
DE RELATÓRIOS
MENSAIS - Os profissionais prestadores de
DE ENSINO
SUPERIOR)
PREFEITURA
ATHIS produzem relatórios de atividades assinados pelas famílias, con- CHAMAMENTO
PÚBLICO OU

COMITÊ VALIDADOR

tendo as revisões dos projetos elaborados, atas das conversas com os LICITAÇÃO

LISTAGEM /
ESCRITÓRIO
INDICADO

EXECUÇÃO/
ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

PESSOA JURÍDICA
SELECIONADA

FUNDO(S)

FISCALIZAÇÃO
RRT/ART SOCIAL

DE HIS durante
beneficiários e demais desenhos desenvolvidos
o mês. Cabe à
DELIBERAR

entidade o papel de acompanhar o processo por meio da análise dos
relatórios, que deverão ser apresentados na prestação de contas ao

CREA

poder público.
CONSELHO GESTOR

CONTRATAÇÃO
DIRETA

DE FMHIS
19 - REPASSE DOS HONORÁRIOS - A entidade realiza
o repasse dos honoráTRABALHO TÉCNICO
rios aos profissionais seguindo as tabelas referenciais validadas ou SOCIAL (TTS)

CAU

CONSELHOS

elaboradas pelos respectivos conselhos. O pagamento será realizado em
parcelas, de acordo com o cronograma de serviços a serem prestados.

ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS
PRÉ-OBRA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS

CONSTRUÇÃO
DE VÍNCULOS

ARTICULAÇÃO DOS
AGENTES + BENEFICIÁRIOS

ORIENTAÇÃO
OBRA

ACOMPANHAMENTO
PÓS-OBRA
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prestação de serviços que deverá ser firmado com os agentes técnicos.
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20 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A OBRA - A disponibili-

RECURSOS
PÚBLICOS

zação dos recursos para a construção pode acontecer

RECURSO
PRÓPRIO

LINHAS DE
FINACIAMENTO

por meio de licitação ou estar contemplada no edital

87

orçamentária do poder público para cada edital.
Caso
CHAMAMENTO

PROPOSTAS
SELECIONADAS

não esteja, a CADASTRO
execução da obra deverá ser PÚBLICO
custeada
pelas famílias por meio de orçamento próprio ou aces- COMISSÃO DE
SELEÇÃO
OSC - ENT.eORGANIZAsando linhas de financiamento
programas habitacioFAMÍLIAS
DORAS DE FAMILIAS
nais específicos.
CADASTRO
COMISSÃO DE
MONITORAMENTO

ENTIDADE(S)
SELECIONADA(S)

ANALISE E
SELEÇÃO

S
MUTIRÃO
BENEFICIÁRIOS ORGANIZADOS

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

HONORÁRIO
PROJETOS,
LAUDOS E
ORÇAMENTO

GESTOR DA
PARCERIA

ARTICULAÇÃO

ENTREGA
DA OBRA

RELATÓRIO
EDITAL DE
CREDENCIAMENTO

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS PARA
A OBRA

- PRODUÇÃO, REFORMA OU
AMPLIAÇÃO DA HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO DA
HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

FORMALIZAÇÃO
DA PROPOSTA

PESSOAS JURÍDICAS DE ARQ. E ENG.
(ONGS, COOPERATIVAS, ESCRITÓRIOS E
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR)

PREFEITURA
FUNDO(S)
DE HIS

CHAMAMENTO
PÚBLICO OU
LICITAÇÃO

COMITÊ VALIDADOR

LISTAGEM /
ESCRITÓRIO
INDICADO

PESSOA JURÍDICA
SELECIONADA
FISCALIZAÇÃO
RRT/ART SOCIAL

DELIBERAR

CREA
CONSELHO GESTOR
DE FMHIS

EXECUÇÃO/
ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

CONTRATAÇÃO
DIRETA

TRABALHO TÉCNICO
SOCIAL (TTS)

ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS
PRÉ-OBRA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS

CONSTRUÇÃO
DE VÍNCULOS

CAU

CONSELHOS

ARTICULAÇÃO DOS
AGENTES + BENEFICIÁRIOS

ORIENTAÇÃO
OBRA

ACOMPANHAMENTO
PÓS-OBRA
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de chamamento público, dependendo da programação
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CADASTRO

22 - EXECUÇÃO/ACOMPANHAMENTO DE OBRA - Caso o edital contemple recurOSC - ENT. ORGANIZAsos para a construção, o acompanhamento
de obras será realizado pelos
DORAS DE FAMILIAS
profissionais de arquitetura e engenharia que elaboraram o projeto. Já a

RECURSOS
PÚBLICOS

RECURSO
PRÓPRIO

LINHAS DE
FINACIAMENTO

89

entidade, seguindo a lista de interessados CHAMAMENTO
e capacitados em prestar PROPOSTAS
esse
PROPOSTAS
SELECIONADAS
CADASTRO
SELECIONADAS
PÚBLICO
serviço específico.
DE elaborado
O controle da execução acontece através do diário COMISSÃO
de obra,
SELEÇÃO
OSC - ENT.aos
ORGANIZApelos
relatórios mensais, e por medições mensais
FAMÍLIAS técnicos e incorporado
DORAS DE FAMILIAS
da obra, realizadas pelo poder público. Durante essa etapa, o TTS faz a

mediação entre as famílias beneficiárias e os agentes técnicos.
CADASTRO

ENTIDADE(S)
SELECIONADA(S)

ANALISE E
SELEÇÃO

S
MUTIRÃO
BENEFICIÁRIOS ORGANIZADOS

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

HONORÁRIO
PROJETOS,
LAUDOS E
ORÇAMENTO

GESTOR DA

dos materiais
e a gestão
23 - OBRA - A contratação da mão de obra, a compra COMISSÃO
PARCERIA
DE

ARTICULAÇÃO

MONITORAMENTO

MONITORAMENTO
da obra acontece de acordo com a disponibilização
de recursos:

- preferencialmente, com o edital contemplando recursos para a obra priori-

ENTREGA
DA OBRA

RELATÓRIO

zando os processos de autogestão por meio da entidade organizadora de
família;

EDITAL DE
FORMALIZAÇÃO
CREDENCIAMENTO
- caso o edital não preveja recurso para a construção, a obra pode
ser
DA
PROPOSTA
PESSOAS JURÍDICAS DE ARQ. E ENG.
executada
com recurso
próprio da entidade por meio de processos auto(ONGS, COOPERATIVAS,
ESCRITÓRIOS
E

INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR)
gestionários;

PREFEITURA

CHAMAMENTO
- caso o edital não preveja recurso para a construção, a obra pode PÚBLICO
ser OU
LICITAÇÃO
licitada pelo poder público e seu FUNDO(S)
gerenciamento atribuído à empresa
DE HIS
contratada.
DELIBERAR

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS PARA
A OBRA

COMITÊ VALIDADOR

LISTAGEM /
ESCRITÓRIO
INDICADO

- PRODUÇÃO, REFORMA OU
AMPLIAÇÃO DA HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO DA
HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

EXECUÇÃO/
ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

PESSOA JURÍDICA
SELECIONADA
FISCALIZAÇÃO
RRT/ART SOCIAL

Em todos os casos acima descritos é possível a autoconstrução, ou seja, a

CREA

participação dos beneficiários na construção de sua própria moradia,
desde que respeitados os encargos trabalhistas
e prazos
CONSELHO
GESTOR determinados pelo
edital.

CONTRATAÇÃO
DIRETA

DE FMHIS

TRABALHO TÉCNICO
SOCIAL (TTS)
24 - FISCALIZAÇÃO - os conselhos profissionais devem fiscalizar todo o exercício

CAU

CONSELHOS

profissional no processo de ATHIS.
ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS
PRÉ-OBRA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS

CONSTRUÇÃO
DE VÍNCULOS

ARTICULAÇÃO DOS
AGENTES + BENEFICIÁRIOS

ORIENTAÇÃO
OBRA

ACOMPANHAMENTO
PÓS-OBRA
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execução pode ser realizada por um agente técnico diferente indicado pela
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RECURSOS
PÚBLICOS

25 - ORIENTAÇÃO - Orientação e acompanhamento das
famílias pelos agentes do TTS durante o processo de

RECURSO
PRÓPRIO

LINHAS DE
FINACIAMENTO

construção da moradia, atentando-se para o fortale-
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PROPOSTAS
SELECIONADAS

CHAMAMENTO
obra
26 - ENTREGA DA CADASTRO
OBRA - Após a conclusão daPÚBLICO

ocorre a entrega da mesma, de acordo com o serviço

ENTIDADE(S)
SELECIONADA(S)

COMISSÃO DE
SELEÇÃO

especificado pelo edital OSC
(produção,
reforma, regulari- ENT. ORGANIZAFAMÍLIAS
DORAS DE FAMILIAS
zação da habitação ou demais serviços), e do
manual de uso e operação às famílias beneficiárias.
27 - ACOMPANHAMENTO NO PÓS-OBRA - Nessa fase, o

COMISSÃO DE
MONITORAMENTO
TTS abrange o acompanhamento das famílias no pro-

S
MUTIRÃO

HONORÁRIO
PROJETOS,
LAUDOS E
ORÇAMENTO

GESTOR DA
PARCERIA

ARTICULAÇÃO

ENTREGA
DA OBRA

cesso de mudança por até 12 meses após a entrega
RELATÓRIO

da obra.
EDITAL deve
DE
prestar
28 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - A entidade
CREDENCIAMENTO

contas
gastos
do cumprimento das metas de
PESSOAS dos
JURÍDICAS
DE ARQ.eE ENG.
(ONGS, COOPERATIVAS,
ESCRITÓRIOS E que estabelece o regime
acordo
com
legislação
INSTITUIÇÕES
DE ENSINO
SUPERIOR)
PREFEITURA
jurídico das parcerias entre a administração pública
e OSC.
FUNDO(S)
DE HIS

- PRODUÇÃO, REFORMA OU
AMPLIAÇÃO DA HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO DA
HABITAÇÃO
- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

FORMALIZAÇÃO
DA PROPOSTA
CHAMAMENTO
PÚBLICO OU
LICITAÇÃO

COMITÊ VALIDADOR

LISTAGEM /
ESCRITÓRIO
INDICADO

EXECUÇÃO/
ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

PESSOA JURÍDICA
SELECIONADA
FISCALIZAÇÃO
RRT/ART SOCIAL

DELIBERAR

CREA
CONSELHO GESTOR
DE FMHIS

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS PARA
A OBRA

BENEFICIÁRIOS ORGANIZADOS
PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CADASTRO

ANALISE E
SELEÇÃO

CONTRATAÇÃO
DIRETA

TRABALHO TÉCNICO
SOCIAL (TTS)

ANÁLISE DAS
FAMÍLIAS
PRÉ-OBRA

CHAMADA DOS
BENEFICIÁRIOS

CONSTRUÇÃO
DE VÍNCULOS

CAU

CONSELHOS

ARTICULAÇÃO DOS
AGENTES + BENEFICIÁRIOS

ORIENTAÇÃO
OBRA

ACOMPANHAMENTO
PÓS-OBRA
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cimento do coletivo e organização comunitária.
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4. MINUTA DE LEI MUNICIPAL DE ATHIS

MINUTA DE LEI COMPLEMENTAR NO XXX / XXXX
A CÂMARA MUNICIPAL DE __________, ESTADO DO __________,
aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte

A lei no 11.888/08 é o marco legal da ATHIS, pois institucionaliza o conceito de arquitetura
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LEI COMPLEMENTAR:

renda. Entretanto, essa legislação federal não se articula com políticas públicas existentes
e não expõe uma orientação de como poderia ser estruturado um programa de ATHIS.
Neste panorama, em parceria com a Procuradoria Geral Município de Maringá, foi desen-

Institui o Programa Municipal de Assistência Técnica para

volvido um projeto de lei, fudamentado no programa exposto neste caderno, para regular

Habitação de Interesse Social no Município de

sua operacionalização no âmbito municipal e a efetivação de ações articuladas e dura-

__________, nos termos que dispõe o Art. 6o da Constitui-

douras para a garantia da moradia digna e da valorização dos profissinais envolvidos.

ção Federal, a Lei Federal no 11.888, de 24 de dezembro
de 2008 e a Lei Federal no 13.019, de 24 de dezembro
de 2014.

SUMÁRIO - MINUTA DE LEI MUNICIPAL DE ATHIS
Capítulo I - Das Disposições Gerais
Capítulo II - Dos Objetivos
Capítulo III - Dos Participantes
Seção I - Dos Beneficiários
Seção II - Dos Agentes
Seção III - Do Trabalho Técnico
Social
Capítulo IV - Dos Modelos para Implementação do Programa
Seção I - Do Modelo 1: Beneficiários
Isolados atendidos por Entidades
Profissionais

Seção II - Do Modelo 2: Beneficiários Organizados atendidos por
Entidades Organizadoras de Famílias
Capítulo V - Dos Chamamentos Públicos
Seção I - Dos Honorários Técnicos
Capítulo VI - Dos Recursos Financeiros
Capítulo VI - Das Despesas

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o Fica instituído no Município de __________ o Programa de Assistência Técnica
para Habitação de Interesse Social para serviços de projetos, acompanhamento e execução de obra de habitação destinada a famílias de baixa renda.
§1o A assistência técnica 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-

Capítulo VII - Da Prestação de Contas

ticos previstos na legislação vigente.

Capítulo VIII - Das Disposições Finais

§2o Considera-se família de baixa renda aquela com renda de até 3 (três)
salários-mínimos, residentes em áreas urbanas ou rurais que atendam os parâmetros desta lei.
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e engenharia públicas para atender a produção de moradia para famílias de baixa
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CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 2o O programa tem como objetivos:

CADERNO TÉCNICO PARA IMPLEMENTAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: ARTICULANDO AGENTES, CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS

I – otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado
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através de:
a) levantamento do programa de necessidades da família;
b) levantamento topográfico ou levantamento da edificação;
c) estudo preliminar;

e de seu entorno, bem como dos recursos humanos, técnico e econômicos empre-

d) anteprojeto;

gados no projeto e na construção da habitação;

e) orçamento da obra;

II – formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação da habitação

f) aprovação na Prefeitura Municipal;

perante o poder público municipal e outros órgãos públicos;
III – evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental;
IV – propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a

g) projetos complementares;
h) projeto arquitetônico executivo;

legislação urbanística e ambiental;

i) execução e acompanhamento da obra;

V – resgatar a cidadania e moradia digna à população de baixa renda;

j) demais serviços correlatos.

VI – adequar as moradias às condições mínimas de habitabilidade e conforto;

II – regularização da habitação, através de:

VII – garantir segurança estrutural na execução de edificações, mediante acom-

a) levantamento do programa de necessidades da família;

panhamento técnico profissional;

b) levantamento topográfico e levantamento da edificação;

VIII – promover o desenvolvimento urbano de acordo com a legislação municipal

c) projeto da edificação;

vigente;
IX – adotar procedimentos para regularização fundiária de imóveis públicos e

d) execução da obra de acordo com as leis vigentes, quando necessária;

privados de interesse social;

e) aprovação de regularizações nos órgãos competentes;

X – incentivar o modelo de autogestão no processo de acesso à moradia e

f) regularização cartorial;

regularização de unidades habitacionais.

g) demais serviços correlatos.

Art. 3o O programa visa prestar assistência técnica pública e gratuita através da realização dos seguintes serviços:
I – produção habitacional, reforma e ampliação de edificações existentes,

III – regularização fundiária, através de:
a) laudos ambientais e urbanísticos;
b) levantamentos topográficos e levantamento da edificação;
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c) projetos urbanos e/ou da edificação;
d) execução da obra de acordo com as leis vigentes, quando necessária;

I – iniciativas sob regime de mutirão;

e) aprovação de regularizações nos órgãos competentes;

II – famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme relatório fundamentado da assistência social;

g) demais serviços correlatos.
§1o As edificações beneficiárias desta lei deverão ser identificadas com placa

III – famílias residentes em zonas declaradas por lei como de interesse social;
IV – famílias residentes em área de risco;

específica deste Programa, conforme padrão a ser definido pelo Município.

V – famílias residentes em áreas de preservação ambiental;

§2o O programa de assistência técnica gratuita poderá abranger habitações

VI – famílias residentes em locais insalubres, tais como lixões, cortiços e com

individualizadas ou coletivas.

ausência de água potável e esgotamento sanitário;
CAPÍTULO III

DOS PARTICIPANTES

VII – comunidades de cunho étnico-racial em vulnerabilidade social;
VIII – famílias com mulher responsável pelo domicílio;
IX – demais prioridades estabelecidas pelos Planos Estaduais e Locais de Habi-

Seção I
Dos Beneficiários

tação de Interesse Social.
Art. 6o Os beneficiários do programa poderão participar de forma isolada ou previamente organizados e representados por:

Art. 4o Podem ser beneficiários do programa:
I – famílias cuja renda familiar seja de até 3 (três) salários-mínimos, observandose que:
a) não tenha sido beneficiada, por programas habitacionais do Município,
Estado ou União, nos últimos 10 (dez) anos;
b) não possua mais que um imóvel, além do terreno próprio, comprovado
através de certidão negativa expedida pelos cartórios de registro de
imóveis.
Art. 5o Na seleção dos beneficiários do programa deverão ser observados os seguintes

I – cooperativas;
II – associação de moradores;
III – outros grupos organizados, desde que o objeto de seu funcionamento contemple os objetivos desta lei, nos termos de seu ato constitutivo.
Seção II
Dos Agentes

Art. 7o Os agentes promotores são responsáveis por implementar o programa, a fim de
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f) regularização cartorial;
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critérios para priorização do atendimento:
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cumprir as metas físicas e sociais, articulando a viabilização da assistência

viabilização de assistência técnica para habitação de interesse social, carac-

técnica e oferecendo apoio às famílias no decorrer do processo de solução

terizadas como:
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I – Prefeitura do Município de __________, cabendo-lhe:
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a) definição dos critérios de cada demanda, através da expedição de
regulamentos específicos;
b) elaboração dos editais e realização dos chamamentos públicos;
c) licitação por credenciamento dos agentes prestadores de serviços técnicos, quando necessário;
d) triagem dos beneficiários;
e) repasse de recursos financeiros;
f) destacamento de servidores públicos ou contratação de agentes do
trabalho técnico social.
II – Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social,
cabendo-lhe:
a) emitir parecer para autorizações financeiras;
b) chancelar o cadastro e análise das famílias, seja individual ou coletivamente;
c) deliberar sobre os critérios estabelecidos para as respectivas demandas
e os editais de chamamento;
d) deliberar sobre as prioridades de demandas e de ações;
e) definir ritos e prazos para realização dos projetos no âmbito deste programa.
Art. 8o São agentes proponentes as entidades aptas a participar do chamamento público e a pleitear financiamento por meio da apresentação de propostas de

I – entidades profissionais de engenharia e arquitetura e urbanismo;
II – entidades organizadoras de famílias, tais como:
a) cooperativas;
b) associações de moradores;
c) organizações não governamentais;
d) outros grupos organizados, desde que o objeto de seu funcionamento
contemple os objetivos desta lei, nos termos de seu ato constitutivo.
Art. 9o São agentes garantidores da parceria: os gestores das parcerias firmadas, a
comissão de seleção e a comissão de monitoramento e avaliação, considerando o programa via chamamento público.
Art. 10. São agentes prestadores de assistência técnica:
I – profissionais de engenharia e arquitetura e urbanismo:
a) servidores públicos previamente capacitados e destacados para atuação em habitação de interesse social;
b) profissionais autônomos capacitados para atuação em habitação de
interesse social, inscritos e selecionados pelas entidades profissionais.
II – pessoas jurídicas credenciadas na prefeitura municipal que contenham no
seu quadro profissionais de engenharia, arquitetura e urbanismo, tais como;
a) empresas e escritórios privados de arquitetura e engenharia;
b) organizações não governamentais ou cooperativas;
c) cooperativas de engenharia e arquitetura e urbanismo;
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d) instituições de ensino, através de programas de residência técnica ou

§2o O trabalho técnico social poderá ser realizado por servidores públicos, por

extensão universitária.

Organizações da Sociedade Civil ou por empresas especializadas, conforme o

Art. 11. São agentes fiscalizadores as entidades responsáveis pela fiscalização do exercício das profissões envolvidas, de modo a garantir o cumprimento dos Códigos de Ética Profissional, da responsabilidade técnica e a remuneração profis-
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mamento público ou licitação.
Art. 14. O trabalho técnico social consistirá em:
I – cadastro das famílias, recomendando-se a utilização do cadastro único;

Seção III
Do Trabalho Técnico Social

II – análise social e territorial das famílias, buscando constatar as condições
sociais da família: orçamento familiar e necessidade habitacional, entre outros;
III – definição da demanda, indicando as prioridades de atendimento de

Art. 12. A implementação dos serviços de que trata este programa deverá ser acompanhado de trabalho técnico social, que consiste no conjunto de estratégias,

acordo com a situação social e territorial, que deverá orientar a criação de
diferentes chamamentos públicos;

processos e ações, realizado a partir de estudos, diagnósticos integrados e

IV – chamada dos beneficiários, respeitando a ordem de prioridades;

participativos do território, compreendendo as dimensões social, econômica,

V – construção de vínculos com as famílias selecionadas;

produtiva, ambiental e político-institucional do território e da população beneficiária, além das características da intervenção.

VI – articulação dos beneficiários com os demais agentes do programa;

Parágrafo único. Os trabalhos técnicos sociais deverão promover o exercício

VII – orientação e acompanhamento de famílias em processos de mudança,

da participação e a inserção social dessas famílias, em articulação com as

adaptação e principalmente em autogestão através do fortalecimento coleti-

demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de

vo e instrução para a organização comunitária.

vida e para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços implantados.
Art. 13. O trabalho técnico social deverá ser desenvolvido por equipe multidisciplinar,
cujo responsável técnico e coordenador da execução deverá ser assistente

CAPÍTULO IV
DOS MODELOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

social ou sociólogo.
§1o Além dos profissionais mencionados no caput, a equipe de trabalho técni-

Art. 15. A implementação dos serviços de que trata este programa será realizada em

co social poderá ser composta por psicólogos, pedagogos, administradores,

dois modelos, de acordo com a organização ou não dos beneficiários, o nível

economistas, arquitetos e urbanistas, engenheiros, entre outros, conforme o nível

de complexidade da intervenção e a capacidade de gestão dos agentes

de complexidade da demanda.

proponentes e de atendimento dos agentes técnicos.
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sional justa.

nível de complexidade da demanda, devendo ser realizado o respectivo cha-
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Seção I
Do Modelo 1: Beneficiários Isolados atendidos por Entidades Profissionais

III – comprovante da atualização do Cadastro Único.
§1o O atendimento da assistência técnica poderá ser realizado de maneira
permanente ou em períodos de vigência das parcerias firmadas com Organiza-

Art. 16. A realização dos serviços de que trata o Modelo 1 atenderá os beneficiários
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Sociedade Civil, caracterizadas como entidades profissionais de arquitetos e
engenheiros.
Art. 17. A entidade profissional selecionada a partir dos critérios dos respectivos editais
de chamamento público será responsável por gerir os recursos, coordenar e
contratar às suas expensas os profissionais que executarão os serviços do
presente programa.
§1o Os critérios de escolha e priorização de tais profissionais serão definidos
pelas entidades profissionais e deverão ser pautados pelos princípios de publicidade e impessoalidade.
§2o No Modelo tratado nesta seção, os serviços somente poderão ser executados por profissionais dispostos no art. 10, inciso I, sendo vedada a contração

§2o No caso da impossibilidade de atendimento imediato, deverá a Prefeitura
de __________ criar um banco de dados com os pedidos protocolados, a fim
de subsidiar a definição de futuras demandas.
Art. 20. Nos serviços de assistência técnica, a triagem será realizada através de critérios
previamente estabelecidos, nos termos do art. 7O, inciso II, alínea ‘c’.
Art. 21. Será garantida a publicidade na escolha dos beneficiários de que trata este
programa, através de lista a ser veiculada no site da Prefeitura do Município
de __________.
Art. 22. A decisão de enquadramento ou não no presente programa se dará por decisão fundamentada preferencialmente acompanhada de parecer da assistência
social.

da pessoa jurídica para esta finalidade.
Art. 18.

Os beneficiários isolados que serão atendidos pela entidade selecionada

Seção II
Do Modelo 2: Beneficiários Organizados atendidos por

serão selecionados pelo Município de ___________.

Entidades Organizadoras de Famílias

Art. 19. No Modelo 1, o requerimento de assistência técnica será feito pelo beneficiário
isolado a partir de formulário padrão, a ser definido pelo Município, devendo
ser instruído com:
I – cópia do documento de identidade e CPF do beneficiário;
II – cópia da matrícula ou transcrição do imóvel, acompanhado de termos de

Art. 23. A realização dos serviços de que trata o Modelo 2 atenderá os beneficiários
organizados e será precedida de chamamento público de Organizações da
Sociedade Civil caracterizadas como organizadoras de famílias, definidas no
art. 8O, inciso II.

cessão ou contratos que comprovem a sucessão dominial, ou documento que

§1o O Modelo tratado nesta seção fundamenta-se pelo processo autogestio-

comprove a posse, nos casos de reforma e ampliação;

nário, compreendendo a administração da entidade e do empreendimento
pelos seus próprios participantes em regime de democracia direta, com todos
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isolados e será precedida de chamamento público de Organizações da

ções da Sociedade Civil.
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contribuindo com as decisões.
§2o A entidade selecionada via chamamento público será responsável por
gerir os beneficiários, os recursos e contratar às suas expensas os profissionais
que executarão os serviços do presente programa, seguindo a listagem de
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§3 A escolha dos beneficiários que serão atendidos pela organização seleo

cionada via chamamento público deverá ser pautada pelos princípios da
publicidade e da impessoalidade.
Art. 24. No Modelo 2, tratado nesta seção, os serviços deverão ser executados por
pessoas jurídicas que contenham em seus quadros profissionais de arquitetura
ou engenharia.
§1o As pessoas jurídicas aptas a participarem do programa são as dispostas
no art. 10, inciso II.
§2o Os agentes prestadores de assistência técnica para execução dos serviços no Modelo 2 serão selecionados pelo Município, através de prévio sistema
de credenciamento.

polícia ou outras atividades exclusivas do Estado;
II – com objetivos alheios aos objetivos deste programa.
Art. 27. Além das exigências a serem expedidas nos artigos anteriores, as Organizações
da Sociedade Civil que desejarem participar do programa de assistência
como agente proponente deverão comprovar:
I – experiência em parcerias similares, através de folders, banners, fotos, lista de
presenças, notícias ou outras comprovações que caracterizem atividades
similares ao proposto no projeto;
II – existência mínima de 03 (três) anos;
III – inexistência de reprovação na prestação de contas em parcerias públicas
anteriores;
IV – cópia do Estatuto registrado e de eventuais alterações registradas em
cartório contendo:
a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

CAPÍTULO V

b) em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja

DOS CHAMAMENTOS PÚBLICOS

transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza e cujo objeto social
seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta.

Art. 25. Os chamamentos públicos das Organizações da Sociedade Civil para atendi-

V – comprovação de que possui instalações, condições materiais e capacida-

mento de ambos os modelos serão realizados nos termos da legislação que

de técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos

estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e

previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

tais entidades em mútua cooperação e, no que couber, da lei que dispõe
sobre licitações e contratos.
Art. 26. Fica proibido firmar parceiras privadas que:

Art. 28. Deverá constar no edital de chamamento:
I – programação orçamentária do fundo municipal formalizando a viabilidade
da celebração da parceria, com base no orçamento definido pelo CGFMHIS;
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credenciamento previamente realizado pela Prefeitura Municipal.

I – envolvam delegação de funções de regulação, fiscalização ou poder de
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CAPÍTULO 4 - MINUTA DE LEI MUNICIPAL DE ATHIS

II – valor previsto para a realização do objeto;
III – condições para interposição de recurso administrativo;

valores referenciais oficias estabelecidos pelos conselhos profissionais, cuja fixação se dará por ato do Poder Executivo Municipal, chancelado pelo Conselho
Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.

IV – tabelas base de honorários para remuneração dos profissionais de arquitetura e urbanismo e engenharia;

CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS FINANCEIROS

107

contratado, tais como a produção habitacional, reforma ou ampliação de
edificações existentes e seus serviços, tais como projeto, acompanhamento
e/ou execução de obra;

Art. 30. As despesas decorrentes da execução do programa de assistência técnica gratuita correrão por conta das verbas próprias do orçamento vigentes e futuros,

VI – datas, prazos, condições, local e forma de apresentação das propostas;
VII – termo de referência, especificando requisitos que garantam a qualidade
no processo e nas parcerias;

que serão suplementadas, caso necessário.
Art. 31. Para consecução do presente programa poderão ser empregadas verbas oriundas do Fundo Municipal de Habitação.

VIII – minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria, seja
CAPÍTULO VI

termo de fomento ou termo de colaboração;

DAS DESPESAS

IX – de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos;
X – formas e prazos para a prestação de contas e sanções;
XI – requisitos obrigatórios e de pontuação para as entidades e para as propostas;

Art. 32. No âmbito do programa de assistência técnica, são permitidas as seguintes despesas:
I – captação, administração e prestação de contas dos recursos públicos para
as:

XII - lista de documentos a serem apresentados em resposta ao edital.
Seção I
Dos Honorários Técnicos

Art. 29. Os valores pagos de título de honorários técnicos aos profissionais que executarem os serviços oriundos deste programa deverão estar alinhados a

a) entidades profissionais, a fim de executar projetos técnicos de engenharia e arquitetura;
b) entidades organizadoras de famílias, a fim de executar projetos de
representação de grupos de interessados;
c) entidades sociais, para execução de projetos sociais.
Art. 33. No âmbito do programa de assistência técnica, aplicam-se as vedações de
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V – objeto da parceria a ser desenvolvido, especificando o processo a ser
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DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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