
 O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e  

a Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS). 

 

 

Considerando que a Lei 12.378/2010 que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; e no 

Art. 24.  § 1º -  O CAU/BR e os CAUs têm como função orientar, 

disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e 

urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e 

disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo 

aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo.  

O CAU/BR, por meio da Comissão de Política Profissional (CPP-CAU/BR), 

 

por acreditar na realidade da pesquisa Datafolha-CAUBR/2015,  

 

retratando que 54% da população já construiu ou reformou imóvel residencial ou comercial, onde 

desse grupo, 85,40% fizeram o serviço por conta própria ou com pedreiros e mestres de obras, amigos 

e parentes, apenas 14,60% contratou arquitetos ou engenheiros, resolveu apostar, que por meio da 

Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, poderíamos desmistificar a visão que a 



sociedade tem do arquiteto e urbanista, de um profissional da “elite”, para o real proposito da 

Arquitetura e Urbanismo na sociedade, mostrando sua importância. 

 

Em 07 de novembro de 2014, na 36ª Plenária Ordinária do CAU/BR, foi homologando a Resolução 94 

do CAU/BR, que regulamenta a concessão de apoio institucional pelo CAU/BR, caracteriza suas 

modalidades e dá outras providências. 

O valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) exclusivamente para projetos de ATHIS. 

Recurso pra “fazer a roda rodar !” 

 

 

Em 3 de agosto de 2017 a CPP-CAU/BR apresentou, em Maceió/AL, o I Seminário de Assistência 

Técnica em Arquitetura e Urbanismo; 

Neste mesmo seminário foi assinado o contrato de apoio institucional, promovido pelo Edital CAU/BR 2015, 

com o Projeto CANHEMA II, que atendia, por meio da ATHIS, mais de 90 famílias de baixa renda na cidade de 

Diadema/SP, fato que, pela sua relevância, foi matéria do programa Fantástico, da Rede Globo, em 11 de 

outubro de 2015, juntamente com as ações promovidas pela Companhia de Desenvolvimento e Habitação do 

Distrito Federal (CODHAB/DF) com o mesmo tema.  



 

.   

 

 

                                            

Assim, o CAU/BR continua conhecendo, apoiando e orientando projetos de ATHIS pelo Brasil 

 

 

  

Durante o referido evento, mediante as exposições das palestras, o CAU se deparou com o gigantesco número 

de ações de ATHIS desenvolvidas por instituições regulamentadas, mas que não registram o Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), por falta de um técnico habilitado na direção da ação e/ou pelo custo do 

registro, por considerar que a ATHIS é um processo de cunho social.  

 

Assim a CPP-CAU/BR solicitou a Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR (CEP-CAU/BR) avaliasse 

uma proposta de um RRT Social, onde várias ações poderiam ser registradas em um único registro, baixando 

sensivelmente o custo e regularizando plenamente as referidas ações. Esta solicitação está para ser formalizada 

por meio da aprovação da nova resolução de RRT, em tramite no Plenário do CAU/BR.  



 

Na busca de dar visibilidade à ATHIS, em 2016, sugeriu o percentual mínimo de 2% da receita líquida de 

arrecadação de cada ente, para o desenvolvimento de ações de ATHIS em cada conselho de respectiva unidade 

federativa, inclusive o CAU/BR, contextualizando em uma ação nacional.  

 

Em 2017 a CPP-CAU/BR, além de auxiliar os CAU/UF em seus projetos de ATHIS previstos em seus 

respectivos planos de ação, começa a trabalhar o tema como forma de empreendedorismo na Arquitetura e 

Urbanismo, 

 

 

 

 

 

 

conhecendo outros projetos e tentando associar essa grande demanda da sociedade, mais de 80% da população 

brasileira que não conhece a importância técnica e social do arquiteto e urbanista, à mão-de-obra ociosa de 



muitos desses profissionais. O que atualmente é “problema social”, passa a ser visto pelo CAU/BR como 

“oportunidade profissional”.  

O CAU/BR tem como objetivo clarificar, na mentalidade da sociedade brasileira, a importância da Arquitetura e 

Urbanismo por meio da orientação, promoção e apoio institucional às ações de ATHIS, principalmente tentando 

mudar o percentual de construções sem a presença do arquiteto e urbanista, mais de 80%, conforme registrado 

na pesquisa solicitada pelo CAU/BR ao DATAFOLHA em 2015, conforme vídeo abaixo: 

 

VIDEO DO PROJETO CANHEMA 

D. RAQUEL – Líder Comunitária 

  

Projetos da CPP-CAU/BR para estre triênio (2018, 2019 e 2020):   

 

1. Projeto CONSTRUCARD/CAIXA – onde 15% do valor financiado destinado a Assistência 

Técnica de um Arquiteto.  

 

2. Auxiliar a CAIXA, tanto como instituição financeira (banco), quanto como instituição social (moradia 

digna), nos processos de Linhas de Crédito para ATHIS, como, por exemplo, ações do PNUD (ONU). 

                                                

 

3. Promover os Projeto de Acessibilidade e financiamento de Projetos Arquitetônicos, já firmados 

com o Banco do Brasil. 



 

4. Projeto de criação de um “Guia de Implantação de Pequenos Escritórios de Arquitetura para 

Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social em Áreas de Ocupação Informais”, projeto 

concebido pela UFBA – Pós Graduação em Assistência Técnica em Arquitetura e Engenharia. 

 

5. Projeto de Regularização Fundiária – Acompanhamento do desenvolvimento de um software 

UFPa. x Min.Cid. (apresentado no V Seminário de Políticas Urbanas CPUA/CPP), que breve vai 

ser disponibilizado às prefeituras para ajudar no processo de legalização de áreas urbanas e rurais. 

 

 

6. Projeto de auxílio às ONGs e empresas de Negócios Sociais em ATHIS – Adequação das mesmas 

ás legislações do CAU. (Registro de PJ, Contratação de um Arquiteto responsável técnico, 

efetivação do RRT, salário mínimo profissional)  

                                   

 

 



7. Projeto “Um Arquiteto e Urbanista por Prefeitura”, mantendo o contato com a Confederação 

Nacional dos Municípios (CNM) e Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), principalmente com a 

ajuda da CPUA. 

 

 

 

 

 

 

8. Juntamente com a CEF-CAU/BR, perante ao MEC, buscar a adequação nas diretrizes de ensino nos 

cursos de Arquitetura, inserindo disciplinas de ATHIS, Prevenção de Incêndio, Empreendedorismo 

e outras na grade curricular. 

 

 

 

 

9. Ratificar os Projeto ATHIS dentro dos CAU/UF e CAU/BR, servindo de exemplo para a sociedade 

brasileira e mostrando a importância da Arquitetura e Urbanismo para a sociedade. 



 

 

  

BR II CONFERENCIA NACIONAL DE A & U 

AC SEMINÁRIO + OFICINA DE CAPACITAÇÃO 

AL EDITAL DE PROJETOS DE ATHIS 

AM SEMINÁRIO COM ENTIDADES DE ARQUITETURA 

AP PARCERIA COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO - ESCRITÓRIO MODELO 

BA PROJ ARQUITETURA SOLIDÁRIA 

STARTAR UM CONSELHO ATHIS NA BAHIA, JUNTAMENTE COM AS 

PREFEITURAS. 

CE SEMINÁRIO + OFICINA DE CAPACITAÇÃO 

DF DESENVOLVER CEAU E INST ENSINO - 2 A 4 OUT - JORNADA DE ATHIS 

ES SEMINÁRIO + OFICINA DE CAPACITAÇÃO 

GO EDITAL - INSTITUIÇÃO DE ENSINO- ESCRITÓRIO MODELO 

MA SEMINÁRIO + OFICINA DE CAPACITAÇÃO 

MG EDITAL - ENTIDADES - ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS DO CAU/MG 

MS PROJETO COM O GOVERNO DO ESTADO – LOTE SOCIAL 

MT OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DE ATHIS 

PA EDITAL E SEMINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

PB OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DE ATHIS 

PE AÇÃO CONJUNTA COM A ONG HABITAT PARA A HUMANIDADE 

PI 13/11 - SEMINÁRIO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS EM ATHIS 

PR APOIO COSU-IAB EM ATHIS(MARINGÁ) E EDITAL PARA PROJETOS EM 

ATHIS 

RJ SEMINÁRIO DE ATHIS, OFICINA DE CAPACITAÇÃO E EDITAL DE 

PROJETOS 

RN SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS EM ATHIS 

RO PARCERIA PREFEITURA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

RR SEMINÁRIO + OFICINA DE CAPACITAÇÃO 

RS SEMINÁRO COM O CAU/BR 

SC PLANO DE CONSULTORIA DE PLANO DE ATHIS - EDITAL DE UM PROJETO 

COMISSAÕ TEMPORARIA - GERTEC 

SE SEMINÁRIO E OFICINA DE CAPACITAÇÃO COM A CPP-CAU/BR 

SP EDITAL NO JURÍDICO 

TO SEMINÁRIO E OFICINA DE CAPACITAÇÃO E CONVÊNIO COM IES 


