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ITEM DE PAUTA 3.5 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 
Aprecia o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre o CAU/MG e a 

Sedese/MG. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 125.3.5.2020 

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 20 de julho de 

2020, por videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do 

Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado 

pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso XVIII do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete 

ao Conselho Diretor do CAU/MG propor e deliberar sobre convênios, termos de colaboração, termos 

de fomento, acordos de cooperação e memorandos de entendimento; 

 

Considerando o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de 

Minas Gerais – Sedese/MG, que tem por objetivo a cooperação técnica e operacional e o intercâmbio 

de informações que possibilitem maior eficiência na atuação dos órgãos partícipes no âmbito de suas 

respectivas atribuições institucionais, sobretudo no que diz respeito a implantação da Assistência 

Técnica em Habitação de Interesse Social como parte da Política Estadual de Habitação de Interesse 

Social no Estado de Minas Gerais; e 

 

Considerando a necessidade de indicação do partícipe responsável pela execução das metas 

programadas no Plano de Trabalho em cada etapa. 
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DCD-CAU/MG Nº 125.3.5.2020 

DELIBEROU: 

 
1. Aprovar o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de 
Minas Gerais – Sedese/MG, com a alteração do Plano de Trabalho, de forma a incluir a indicação do 
partícipe responsável pela execução das metas programadas em cada etapa. 
 
2. Encaminhar à Gerência Especial de Planejamento e Gestão Estratégica para as providências 
cabíveis. 
 

Belo Horizonte, 20 de julho de 2020. 
 
 
Danilo Silva Batista     --------------------------------------------------------- 
Presidente do CAU/MG 
 

Paulo Henrique Silva de Souza                                            ---------------------------------------------------------------- 

Vice-Presidente do CAU/MG 

 

Iracema Generoso de Abreu Bhering                 ---------------------------------------------------------             

Coordenadora da CEF-CAU/MG 

 

Cecília Maria Rabelo Geraldo    --------------------------------------------------------- 

Coordenadora da CED-CAU/MG 

 

Ademir Nogueira de Ávila    --------------------------------------------------------- 

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 
Douglas Paiva Costa e Silva    ---------------------------------------------------------                               

Coordenador da COA-CAU/MG  
 
José Eustáquio Machado De Paiva    ---------------------------------------------------------                                                                        

Coordenador da CPFi-CAU/MG 



 
 
 
 
 

 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° _____/2019 

 

Processo SEI de número 1480.01.0003496/2020-65 

 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS E A SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO 

DE AÇÕES CONJUNTAS PARA A HABITAÇÃO 

SOCIAL. 

 

 

 

PARTÍCIPES: 

 

 

I -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS, autarquia 

federal de fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 de dezembro 

de 2010, inscrito no CNPJ sob o n° 14.951.451/0001-19, com sede na Avenida 

Getúlio Vargas, 447, 11° Andar, Bairro Funcionários,CEP 30.112-020, Belo 

Horizonte– MG, representado neste ato pelo Presidente, Danilo Silva Batista, 

brasileiro, arquiteto e urbanista, portador da Carteira de Identidade nº A10052-8, 

expedida pela CAU/BR, e do CPF nº 403.523.746-91, residente e domiciliado em 

Belo Horizonte – MG, doravante designado CAU/MG; 

 

II – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, inscrito no CNPJ sob o n°05.465.167/0001-41, com sede na Rodovia Papa 

João Paulo II, nº 4.143, Bairro Serra Verde, CEP 31.630-900, Belo Horizonte – MG, 

representado neste ato pela Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, 

Elizabeth Jucá e Mello Jacometti, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n° 

MG-1.406.836, expedida pela PCMG, e do CPF nº 454.965.956-49, residente e 

domiciliada em Juiz de Fora – MG, doravante designada Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social; 

 

Resolvem firmar o presente Termo de Cooperação Técnica o qual se regerá pelas 

seguintes cláusulas e condições:  

 

 



 
 
 
 
 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS 

CARACTERÍSTICOS. 

 

O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objetivo a cooperação técnica 

e operacional e o intercâmbio de informações que possibilitem maior eficiência na 

atuação dos órgãos partícipes no âmbito de suas respectivas atribuições 

institucionais, sobretudo no que diz respeito a implantação da Assistência Técnica 

em Habitação de Interesse Social como parte da Política Estadual de Habitação de 

Interesse Social no Estado de Minas Gerais. 

 

Parágrafo único– O presente Termo de Cooperação Técnica será regrado, no 

que couber, pelo art. 116 da Lei Federal 8.666/93 que institui normas para licitações 

e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PARTICIPAÇÃO DO CAU/MG  

  

 

Ao CAU/MG, caberá:  

 

a) Promover em parceria com os partícipes, encontros, oficinas, seminários, cursos 

de capacitação voltados aos gestores e servidores públicos, visando o 

aprimoramento de suas atividades relativas ao objeto do presente Termo de 

Cooperação Técnica. 

 

b) Informar sobre todas as medidas administrativas ou judiciais tomadas pelo 

CAU/MG, em decorrência de ações oriundas deste Termo de Cooperação Técnica; 

 

c) Participar das reuniões técnicas com representantes da Secretaria de 

Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais para discutir estratégias de ação 

visando o aprimoramento de suas atividades relativas ao objeto do presente Termo 

de Cooperação Técnica; 

 

d) Construir e publicar de forma conjunta com a Secretaria de Desenvolvimento 

Social do Estado de Minas Gerais materiais de divulgação relacionados ao objetivo 

do presente Termo de Cooperação Técnica, bem como validar conjuntamente a 

arte final dos materiais antes da divulgação. 

 

e) Orientar e auxiliar na capacitação de gestores regionais e municipais, lideranças 

da sociedade civil, para a construção de arcabouço legal e planos locais necessários 

à estruturação de uma política de habitação municipal e à garantia da 

implementação da Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social. 



 
 
 
 
 

 

 

f) Auxiliar tecnicamente na construção do Plano Estadual de Habitação de Interesse 

Social de Minas Gerais no que diz respeito ao conteúdo e possíveis arranjos 

institucionais para promoção da Assistência Técnica de Habitação de Interesse 

Social.    

 

f) Auxiliar tecnicamente na construção de escritórios regionais de Assistência 

Técnica em Habitação de Interesse Social no Estado de Minas Gerais. 

 

g) Cooperar tecnicamente na disponibilização de dados e informações referentes às 

tecnologias sociais para produção e melhoria habitacional. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS: 

 

À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, caberá: 

 

a) Articular em parceria com os partícipes, encontros, oficinas, seminários e cursos 

de capacitação voltados para os gestores regionais e municipais visando a 

divulgação e aprimoramento de suas atividades relativas ao objeto do presente 

Termo de Cooperação Técnica. 

 

b) Informar sobre todas as medidas administrativas ou judiciais tomadas pela 

Diretoria de Promoção de Política Habitacional, em decorrência de ações oriundas 

deste Termo de Cooperação Técnica; 

 

c) Participar das reuniões técnicas com representantes do CAU/MG para discutir 

estratégias de ação visando o aprimoramento das atividades relativas ao objeto do 

presente Termo de Cooperação Técnica; 

 

d) Construir e publicar de forma conjunta com o CAU/MG materiais de divulgação 

relacionados ao objetivo do presente Termo de Cooperação Técnica, bem como 

validar conjuntamente a arte final dos materiais antes da divulgação. 

 

e) Orientar e auxiliar na capacitação de gestores regionais e municipais, lideranças 

da sociedade civil, para a construção de arcabouço legal e planos necessários à 

estruturação de uma política de habitação municipal e divulgar a importância de se 

garantir a implementação da Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social. 

 



 
 
 
 
 

 

g) Articular, mobilizar e capacitar junto ao CAU/MG, as regionais e municípios 

quanto a construção de escritórios destinados à implementação da Assistência 

Técnica de Habitação de Interesse Social o Estado de Minas Gerais. 

 

h) Cooperar tecnicamente na disponibilização de dados e troca de informações 

visando a divulgação e aprimoramento das atividades relativas ao objeto do 

presente Termo de Cooperação Técnica. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 

O presente Termo de Cooperação Técnica vigerá pelo prazo de 60 (sessenta) 

meses, a partir da sua assinatura. 

 

Parágrafo único – Este Termo de Cooperação Técnica será executado de acordo 

com prazo e as etapas descritas no Plano de Trabalho anexo. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS HUMANOS 

 

Os recursos humanos utilizados por qualquer dos partícipes nas atividades inerentes 

ao presente Termo de Cooperação Técnica não sofrerão alterações na sua 

vinculação empregatícia e/ou funcional com as instituições de origem, às quais 

cabem responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, 

previdenciária, fiscal e securitária decorrentes. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO SIGILO 
 

Os partícipes se comprometem, conforme Termo de Confidencialidade anexo, a 

respeitar as normas legais de sigilo ao acesso dos dados e informações partilhadas 

nos termos do presente Termo de Cooperação Técnica, ficando expressamente 

vedadas a reprodução, cessão, doação, repasse e exploração das informações para 

fins diversos da estrita finalidade pactuada neste instrumento, sob pena da rescisão 

do presente Instrumento e incidência de penalidades legais.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CASOS DE RESCISÃO E DENÚNCIA 

 

O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ser denunciado a qualquer 

tempo e por qualquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito, sendo que 

a parte notificada terá o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar. Durante esse 

período as partes permanecem sujeitas ao cumprimento das disposições nele 

contidas. 



 
 
 
 
 

 

 

Constitui motivo para rescisão de pleno direito o inadimplemento de quaisquer de 

suas cláusulas, o descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente 

ou a superveniência de norma legal ou fato que torne material ou formalmente 

inexequível o objeto deste Termo de Cooperação Técnica. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES 

 

Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser modificado a qualquer tempo, 

mediante a anuência dos partícipes, por intermédio de Termo Aditivo, com 

publicação no Diário Oficial doEstado. 

 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO  

 

O presente Termo de Cooperação Técnica será publicado no Diário Oficial de 

Minas Gerais e no Diário Oficial da União, pela Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social e CAU/MG, respectivamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

Este Termo de Cooperação Técnica não acarreta ônus financeiro aos partícipes, 

pelo que não se consigna dotação orçamentária para seu cumprimento.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos ou excepcionais, não previstos neste Termo de Cooperação 

Técnica, serão resolvidos conjuntamente pelos partícipes, respeitadas e observadas 

as disposições legais pertinentes e os regimentos de cada um. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  

 

Fica eleito o foro da Justiça Federal, na Seção Judiciária de Minas Gerais, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 

questões oriundas do presente Termo de Cooperação Técnica. 

 

E por estarem assim ajustados, os partícipes assinam o presente documento em 2 

(duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença de 2 

(duas) testemunhas, que também o assinam. 

 

 

Belo Horizonte/MG, ____ de __________________________ de 2020 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DANILO SILVA BATISTA 

Presidente do CAU/MG 

 

 

 

 

 

ELIZABETH JUCÁ E MELLO JACOMETTI 

Secretária de Estado de Desenvolvimento Social 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

Assinatura: Assinatura: 

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 
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PLANO DE TRABALHO 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1- TÍTULO 1.2- PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Termo de Cooperação Técnica entre o Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo do estado de Minas Gerais (CAU/MG) e a 

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas 

Gerais (SEDESE/MG). 

INÍCIO: 

Junho de 2020 

TÉRMINO: 

Junho de 2025 

1.3 - OBJETO: 

O objeto do presente Plano de Trabalho diz respeito ao escopo da cooperação entre o CAU/MG e a 

SEDESE, com vistas à promoção da Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social (ATHIS) como 

parte da Política Estadual de Habitação de Interesse Social do Estado de Minas Gerais. 

1.4 - JUSTIFICATIVA  

A proposta de parceria, descrita no Termo de Cooperação Técnica entre os órgãos (CAU/MG e 

SEDESE), propõe a troca de experiências, informações e dados relevantes para a construção dos 

Planos que estão sendo elaborados pela DPPH ( Plano Estadual de Habitação de Interesse Social e 

Planos Locais de habitação de Interesse Social), bem como para subsidiar a elaboração conjunta de 

arranjos institucionais para tornar e concretizar a Assistência Técnica de Habitação de Interesse 

Social como parte da Política de Habitação do Estado de Minas Gerais, sendo uma importante 

estratégia de ação para o enfrentamento do déficit habitacional do estado. 
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2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

METAS ESPECIFICAÇÃO  INDICADOR 
DURAÇÃO POR ESTAPAS 

INÍCIO  CONCLUSÃO 

ETAPA 1 (2020 -2021) 

Elaborar Plano 
Estadual de 
Habitação de 
Interesse Social 
(PEHIS) 

  
Principais Marcos da Diretoria: 
 
1) Mobilização de atores 
estratégicos  
 2) Elaboração do diagnóstico  
3) Definição de estratégias de 
ação  
 5) Institucionalização   do 
Plano 

 

Plano Estadual 
elaborado 

Junho de 
2020 

Janeiro de 
2021 

Apoiar a elaboração 
de Planos Locais de 
Habitação de 
Interesse Social 
(PLHIS) em 
municípios da 
regional de Teófilo 
Otoni ( Etapa 1 do 
Programa Estratégico 
da Sedese) 

 
Principais Marcos da Diretoria: 
 
1) Mobilização de atores 
estratégicos  
 2) Elaboração do diagnóstico  
3) Definição de estratégias de 
ação  
 5) Institucionalização   do 
Plano 

 

16 PLHIS 
apoiados 

Junho de 
2020 

Junho de 
2021 

Lançar Sistema de 
Informação de 
Necessidades 
Habitacionais.  

 1) Pactuação da proposta 
metodológica 
2) Diagnóstico Continuado.  
3) Construção do Sistema 

 

Sistema lançado 
Junho de 

2020 
Junho de 

2021 

Auxiliar na 
estruturação de 
Escritórios Regionais 
de Assistência 
Técnica de Habitação 
de Interesse Social  

 - 
1 Escritório 

regional lançado 
Junho de 

2020 
Junho de 

2021 

ETAPA 2 ( 2021 -2022) 

Apoiar a elaboração 
de Planos Locais de 
Habitação de 
Interesse Social 
(PLHIS) em 
municípios da 
regional de Salinas  

 Principais Marcos da Diretoria: 
 
1) Mobilização de atores 
estratégicos  
2) Elaboração do diagnóstico  
3) Definição de estratégias de 
ação  
 5) Institucionalização   do 
Plano 

 

9 PLHIS apoiados 
Junho de 

2021 
Junho de 

2022 
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Atualizar Sistema de 
Informação de 
Necessidades 
Habitacionais.  

 1) Pactuação da proposta 
metodológica 
2) Diagnóstico Continuado.  

 

2 Atualizações  
Junho de 

2021 
Junho de 

2022 

Auxiliar na 
estruturação de 
Escritórios Regionais 
de Assistência 
Técnica de Habitação 
de Interesse Social. 

 - 
1 Escritório 

regional lançado 
Junho de 

2021 
Junho de 

2022 

ETAPA 3 ( 2022 -2023) 

Revisar Plano 
Estadual de 
Habitação de 
Interesse Social 
(PEHIS) 

 - 
Plano Estadual 

revisado 
Junho de  

2022 
Junho de 

2023 

Apoiar a elaboração 
de Plano Locais de 
Habitação de 
Interesse Social 
(PLHIS) em 
municípios das 
regionais de 
Diamantina e Montes 
Claros. 

Principais Marcos da Diretoria: 
 
1) Mobilização de atores 
estratégicos  
2) Elaboração do diagnóstico  
3) Definição de estratégias de 
ação  
 5) Institucionalização   do 
Plano 
 

 

22 PLHIS 
apoiados 

Junho de 
2022 

Junho de 
2023 

Atualizar Sistema de 
Informação de 
Necessidades 
Habitacionais.  

1) Pactuação da proposta 
metodológica 
2) Diagnóstico Continuado.  

 

2 atualizações  
Junho de 

2022 
Junho de 

2023 

Auxiliar na 
estruturação de 
Escritórios Regionais 
de Assistência 
Técnica de Habitação 
de Interesse Social. 

 - 
1  Escritório 

regional lançado 
Junho de 

2022 
Junho de 

2023 

ETAPA 4 ( 2023 – 2024) 
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Apoiar a elaboração 
de Planos Locais de 
Habitação de 
Interesse Social 
(PLHIS) em 
municípios das 
regionais de 
Almenara, 
Governador 
Valadares, Muriaé, 
Araçuaí, Timóteo, 
Curvelo, 
Metropolitana e São 
João Del Rei. 

 
Principais Marcos da Diretoria: 
 
1) Mobilização de atores 
estratégicos  
 2) Elaboração do diagnóstico  
3) Definição de estratégias de 
ação  
 5) Institucionalização   
audiência pública para 
validação do Plano.  

 

26 PLHIS 
apoiados 

Junho de 
2023 

Junho de 
2024 

Atualizar Sistema de 
Informação de 
Necessidades 
Habitacionais.  

 1) Pactuação da proposta 
metodológica 
2) Diagnóstico Continuado.  
3) Construção do Sistema 

 

2 atualizações 
Junho de 

2023 
Junho de 

2024 

Auxiliar na 
estruturação de 
Escritórios Regionais 
de Assistência 
Técnica de Habitação 
de Interesse Social  

 - 
1 Escritório 

regional lançado 
Junho de 

2023 
Junho de 

2024 

ETAPA 5 ( 2024 -2025) 

Revisar Plano 
Estadual de 
Habitação de 
Interesse Social 
(PEHIS) 

 - 
Plano Estadual 

revisado 
Junho de 

2024 
Junho de 

2025 

Atualizar Sistema de 
Informação de 
Necessidades 
Habitacionais.  

 1) Pactuação da proposta 
metodológica 
2) Diagnóstico Continuado.  

 

2 Atualizações  
Junho de 

2024 
Junho de 

2025 

Auxiliar na 
estruturação de 
Escritórios Regionais 
de Assistência 
Técnica de Habitação 
de Interesse Social. 

 - 
1 Escritório 

regional lançado 
Junho de 

2024 
Junho de 

2025 
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3 - PLANO DE APLICAÇÃO 

 

Não haverá transferência de recursos financeiros entre os partícipes. 

 

4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

Não haverá transferência de recursos financeiros entre os partícipes. 

 

 

5 – APROVAÇÃO 

 

 

 

Belo Horizonte-MG, ______de ______________de 2020. 

 

 

  

 XXXXXXXXXXXXX 

PARTICIPE 

CARGO 

 

 

 

 XXXXXXXXXXXXX 

 PARTICIPE 

CARGO 

 
 

 



 

 

Nota Técnica Nº xx/2020 – SI/SEDESE 

 

Objeto 

 

Nota Técnica motivadora e esclarecedora de Parceria elaborada em atendimento à 

recomendação dada pela Assessoria Jurídica da Sedese na Nota Jurídica Nº 

144144/2020/ASJUR/SEDESE em referência ao Processo nº 1480.01.0003496/2020-65    

 

Assunto 

 

Esclarecimento sobre o objeto, motivos e finalidades da proposta de estabelecimento de um 

Acordo de Cooperação Técnica entre a Sedese e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo.  

 

Parecer técnico 

 

A Diretoria de Promoção de Política Habitacional (DPPH) foi criada com a reforma 

administrativa de 2019 como uma nova área da Secretaria de Desenvolvimento Social do 

Estado. Dentre suas competências, a DPPH possui a atribuição de desenvolver estratégias, 

políticas, ações e produtos que buscam o enfrentamento do déficit habitacional (qualitativo e 

quantitativo) do Estado, norteados pela missão de garantir a moradia digna à população 

mineira, sobretudo a população em situação de vulnerabilidade social. 

 Para alcançar esses objetivos a DPPH se encontra em um processo de elaboração de 

instrumentos fundamentais para consolidação da política de Habitação do Estado, como o 

Plano Estadual e os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, igualmente fundamentais 

para reestruturação de um Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social que visa 

fortalecer os mecanismos de planejamento, execução e controle social da política pública. 

 Nesse sentido, vale ressaltar que tanto a proposta do Plano Estadual de Habitação de 

Interesse Social quanto os Planos Locais, contêm como principal estratégia de ação a 

promoção e implementação da Assistência Técnica Pública e Gratuita de Habitação de 

Interesse Social (ATHIS), garantida pela Lei Federal 11.888/2008. Em linhas gerais, a 

ATHIS se configura como uma assessoria de profissionais de arquitetura e engenharia 

(articulados com profissionais de outras áreas como direito e assistência social) à população 

com renda mensal de até três salários mínimos que demandem esse serviço especializado 

para a construção, reforma e ampliação de suas residências. A proposta de promover a 



ATHIS como uma política pública do estado, vem com a necessidade de repensar a ideia de 

incremento de nova unidade como única ou majoritária solução de política habitacional. 

Dessa forma, por meio da ATHIS, o estado passaria a agir também sobre um considerável 

passivo, a questão da melhoria habitacional, buscando qualificar as condições de moradia e 

do espaço urbano da população, criando espaço para “novas políticas de ocupação e gestão 

do território, que devem priorizar a inclusão social nas estruturas urbanas existentes e a 

conservação ambiental” (Instituto dos Arquitetos do Brasil, 2010). 

A longa trajetória para a construção de políticas voltadas à promoção da ATHIS como 

parte do direito à moradia teve um fortalecimento importante quando o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), em 2015, determinou que parte dos seus 

recursos orçamentários, do CAU/BR e dos CAU/UF, seriam destinados ao incentivo de 

iniciativas para promoção da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS). 

O CAU é uma autarquia federal que tem como objetivo principal a regulação do exercício da 

profissão de arquitetura e urbanismo no Brasil.  

 

Autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público, o CAU possui a 

função de “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” (§ 1º do Art. 24º da 

Lei 12.378/2010). 

 

Porém, além de fomentar o desenvolvimento de ações relacionadas à política 

profissional, o CAU também cumpre um papel de fomento ao desenvolvimento de políticas 

habitacionais.  Como mencionado, a partir de 2015 o CAU passou a ser um importante agente 

promotor e divulgador da Leis de ATHIS e em 2019, no CAU de Minas Gerais, foi criada 

uma Comissão especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (CATHIS). 

Tal Comissão possui a finalidade exclusiva “de promover ações destinadas ao 

aperfeiçoamento da política de assistência técnica pública e gratuita, bem como a articulação 

institucional buscando a integração e atuação em rede no âmbito municipal, regional e 

estadual” (CAU/MG, 2019).  

Tendo em vista tal finalidade descrita da CATHIS e pela experiência acumulada do 

Conselho Mineiro, a DPPH inicia o diálogo com o CAU/MG no final do ano de 2019. A 

proposta de parceria, descrita no Termo de Cooperação Técnica entre os órgãos (CAU/MG e 

SEDESE), propõe a troca de experiências, informações e dados relevantes para a construção 



dos Planos elaborados pela DPPH, bem como para subsidiar a elaboração conjunta de 

arranjos institucionais na intenção de concretizar a prática da ATHIS como uma política 

pública de estado e dos municípios. Vale ressaltar que o CAU/MG promove ações voltadas à 

formação/capacitação em relação a ATHIS, mais uma ação importante que pode ser feita em 

conjunto com a SEDESE para que municípios compreendam a política e sejam capacitados a 

estruturá-la localmente ou regionalmente, como se propõem a construção de escritórios de 

ATHIS regionais. Ademais, o conselho está desenvolvendo um Plano de Ação Estratégico no 

âmbito da CATHIS interinstitucional para a implementação da ATHIS em um grupo piloto 

de municípios mineiros, cuja experiência pode contribuir e muito com a ação convergente da 

DPPH no Programa Estratégico da SEDESE. 

A Lei de Assistência Técnica e Gratuita ainda é muito desconhecida apesar de se 

tratar de uma prática bem fundamentada, com experiências exitosas no Brasil e o CAU/MG 

tem abraçado nos últimos anos a ATHIS como pauta estratégica e trabalhado em sua 

divulgação e adoção. Portanto, a DPPH compreende que o Conselho é uma parceria 

estratégica de extrema importância para a consolidação de um campo de trabalho onde seja 

possível construir, governo e sociedade civil, uma política de habitação mais viável e 

eficiente. 

Pelos motivos expostos, manifestamos nosso maior interesse em celebrar esta parceria 

com o CAU, tendo em vista a expertise desta instituição e benefícios a serem agregados com 

essa construção conjunta. 
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Termo Confidencialidade e Sigilo – SEDESE / CAU/MG                                  

                                                                      

      Belo Horizonte, ____ de abril de 2020. 

 

Eu,_____________________________________, brasileiro,___________, inscrito no 

CPF/ MF sob o nº _____________________, abaixo firmado, responsável legal da 

______________________, inscrito no CNPJ sob o nº 

___________________________, com sede na Avenida ____________________, 

Bairro ______________________,  BELO HORIZONTE – MG, CEP, doravante 

denominada ______________________, assumo o compromisso de manter 

confidencialidade e sigilo sobre todos os dados de 

______________________________________________conforme Acordo de 

Cooperação Técnica firmado entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas 

Gerais (CAU/MG) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). 

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me: 

1. A não utilizar os dados e documentos pessoais a que tiver acesso, para gerar 

benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de 

terceiros; 

2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que 

tiver acesso; 

3. A não me apropriar dos dados e documentos confidenciais e/ou sigilosos/; 

4. A não repassar os dados e documentos confidenciais, responsabilizando-me por 

todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por meu intermédio, e 

obrigando-me, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo 

de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas. 

  

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o abaixo 

assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir. 

 


