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IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

GRATUITA EM ARQUITETURA PARA FAMÍLIAS ENQUADRADAS COMO BAIXA 

RENDA 

 

Resumo 

 

Este relato tem como objetivo apresentar a iniciativa de criação de um escritório público para 

prestação de serviços em arquitetura, para famílias enquadradas como baixa renda, com intuito de 

fornecer aos interessados, sejam organizações não governamentais, iniciativas privadas, prefeituras, 

ou até mesmo uma parceria entre ambos, informações sobre instrumentos legais e parcerias que 

sustentam a proposta para novas implantações. Foi utilizado como objeto de estudo, um escritório 

público de arquitetura, localizado em Salvador, Bahia, que tem sido referência na prestação de 

serviços para famílias enquadradas como baixa renda. Em seguida, a partir das informações obtidas 

no objeto de estudo (bases legais, objetivos do escritório, perfil e requisitos necessários para 

atendimento através do programa), entende-se que há um amparo legal e incentivo para a criação 

de novos órgãos voltados para este tipo de assistência, dependendo apenas de esforços por parte das 

prefeituras. Espera-se que o presente relato permita destacar o caso em estudo como um modelo 

para a implantação de futuras iniciativas em outros municípios brasileiros, voltados à prestação de 

serviços em arquitetura para famílias de baixa renda, respaldados pelas legislações de âmbitos 

federais, estaduais e municipais vigentes, bem como normas e requisitos necessários para o 

atendimento do programa e características de funcionamento pertinentes. 

 

Palavras-chave: Arquitetura Social, Habitação de Interesse Social, Escritório Público, Urbanismo. 

 

Abstract 

 

This report aims to present the initiative to create a public office to provide architecture services for 

low income families, in order to provide stakeholders, whether non-governmental organizations, 

private initiatives, prefectures, or even a partnership between both , information on legal instruments 

and partnerships that support the proposal for new deployments. It was used as a case study, a public 

office of architecture, located in Salvador, Bahia, which has been a reference in the provision of 

services to families classified as low income. Then, based on the information obtained in the case 

study (legal bases, office objectives, profile and requisites required for service through the program), 

it is understood that there is legal support and incentive for the creation of new bodies directed to 

this kind of assistance, depending only on the efforts of the municipalities. It is hoped that this report 

will make it possible to highlight the case study as a model for the implementation of future 

initiatives in other Brazilian municipalities, aimed at providing architectural services to low-income 

families, backed by federal, state and municipal legislation regulations and requirements for service 

in the program and relevant operating characteristics. 

 

Keywords: Social Architecture, Social Interest Housing, Public Office, Urbanism. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, muitas cidades brasileiras, passam por um processo intenso de urbanização. 

Desde 1980, o número da população vivendo em áreas urbanas no Brasil só aumentou, atingindo 

77,13% em 1991, 81,2% em 2000 e 84,36% em 2010 (IBGE, 2010).  

Segundo Quaresma et al. (2017), tornam-se ainda mais expressivos o entendimento do 

inchaço das cidades quando se considera o crescimento absoluto da população brasileira, que 

apresentou valor de 41.236.315 de habitantes em 1940 e de 190.755.799 de habitantes em 2010, 

tendo como consequência a chamada crise urbana, onde um dos maiores problemas refere-se ao 

crescimento geográfico e ocupacional desenfreado de assentamentos e ocupações irregulares, ação 

característica de pessoas de baixa renda, no intuito de preencher a demanda de déficit habitacional 

não solucionado pelos órgãos públicos e pelos altos índices de segregação socioespacial. 

Um projeto de arquitetura acaba sendo oneroso para esta camada da população, a qual tende 

a se apoiar na autoconstrução como saída, o que contribui para o aprofundamento dos problemas 

urbanos existentes, bem como questões de segurança e salubridade (Santos & Nascimento, 2014). 

Diante disso, tornam-se importantes iniciativas que visem orientar tal camada da população 

garantindo a acessibilidade deste tipo de assistência (Instituto de Arquitetos do Brasil [IAB], 2018). 

O objeto de estudo é um escritório público, com sede em Salvador, Bahia, que presta 

assistência técnica gratuita em arquitetura, urbanismo e engenharia, elaborando unidades 

habitacionais e qualificação do seu entorno, melhorando a qualidade projetual nas HIS (Habitação 

de Interesse Social). 

Assim, o presente estudo tem por objetivo relatar os benefícios e os desafios advindos da 

implantação de um escritório público, como o existente na cidade de Salvador, Bahia, que presta 

assistência técnica gratuita a pessoas de baixa renda, apresentando as diretrizes do programa, bases 

legais e normativas, para propor uma solução possível e tangível que possa ser implantada nas mais 

diversas cidades brasileiras. 

O presente relato foi guiado pela seguinte questão de pesquisa:  

i) Como um escritório de assistência técnica gratuita de arquitetura pode beneficiar a 

população de baixa renda em assentamentos informais e irregulares? 

 

Com este fim, este estudo está estruturado em 5 seções, além desta breve introdução. A 

primeira seção apresenta o referencial teórico e os pilares que compõem esta pesquisa, como 

problemática social, amparo legal e autoconstrução. Na seção seguinte é apresentada a metodologia, 

com a descrição do objeto de estudo, assim como foram feitos os levantamentos e as coletas de 

dados. Na terceira seção são abordadas a implantação do Escritório Público em Salvador, o perfil 

do público alvo, instrumentos legais e parcerias. Na quarta seção são apresentados os resultados, e 

por fim, na quinta seção, são realizadas as considerações finais.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Problemática Social 

 

Ao pensar em um processo de urbanização acelerado, onde existe a valorização de áreas 

centrais, tanto no planejamento urbano, quanto nas suas delimitações de zonas de uso, a inclusão 

de infraestruturas e equipamentos urbanos, tendem a valorizar a região e consequentemente elevar 
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o custo de vida, fazendo com que haja um processo de seleção, do ponto de vista econômico, das 

pessoas que irão residir e utilizar estas áreas. Este processo, nada mais é do que a segregação 

urbana, que valoriza os mais favorecidos economicamente.  

Maricato (2003), define segregação urbana como uma das faces da desigualdade: 

 
                                                                               A segregação urbana ou ambiental é uma das faces mais importantes 

da desigualdade social e parte promotora da  mesma. À dificuldade 

de acesso aos serviços e infraestrutura urbanos (transporte precário, 

saneamento deficiente, drenagem inexistente, dificuldade de 

abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, educação e 

creches, maior exposição à ocorrência de enchentes e 

desmoronamentos etc.) somam-se menos oportunidades de emprego 

(particularmente do emprego formal), menos oportunidades de 

profissionalização, maior exposição à violência (marginal ou 

policial), discriminação racial, discriminação contra mulheres e 

crianças, difícil acesso à justiça oficial, difícil acesso ao lazer. A lista 

é interminável. O desenvolvimento da desigualdade desafia a 

construção de conceitos: exclusão social, inclusão precária, 

segregação territorial, informalidade, ilegalidade, e alimenta um 

debate sobre a “funcionalidade” ou não do excesso de população para 

o capitalismo brasileiro ou a não aplicação do conceito marxista de 

exército industrial de reserva. 

 

A seleção de espaços para a pessoas “privilegiadas”, este privilégio partindo do ponto de 

vista econômico e enquadramento em classes sociais vistas como “superiores” , demonstra 

claramente que a segregação espacial urbana é um fator que determina as pessoas, enquadradas na 

classe social de baixa renda,  “ocuparem” áreas periféricas, levando-as a construir informalmente 

suas próprias casas, muitas vezes em encostas inseguras, em áreas de mananciais ou em beiras de 

córregos de grande fragilidade ambiental (Ferreira, 2012). 

 

 
Figura 1: Causas do processo de favelização. 
Fonte: Cyrillo (2011)  
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Quando há um olhar para as periferias brasileiras, não é difícil notar o padrão precário da 

urbanização, devido ao abandono do Estado, e a consequente falta de alternativas habitacionais e 

políticas públicas de habitação voltadas aos assentamentos urbanos irregulares (Ferreira, 2012). 

 

 

2.2 Amparo legal 

 

Assegurar o direito à arquitetura para milhões de brasileiros que constroem sua própria casa 

é uma luta antiga da sociedade e especialmente dos arquitetos, onde desde 1976, com a publicação 

do ATME (Programa de Assistência Técnica à Moradia Econômica) juntamente com o BNH (Banco 

Nacional da Habitação), se previa algum tipo de assistência técnica gratuita em arquitetura para 

pessoas de baixa renda (IAB, 2010). 

Em dezembro de 2008, é sancionada a Lei n. 11.888, que cria a Assistência Técnica Pública 

e Gratuita às famílias de baixa renda (famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, 

residentes em áreas urbanas ou rurais), e com a devida implementação, a Lei poderá colaborar de 

forma definitiva para que o profissional de arquitetura assuma a sua função social e torne real o 

direito social à moradia digna para esses milhões de brasileiros (IAB, 2010).  

Esta lei cria a oportunidade para transformar esta realidade, assegurando às famílias de baixa 

renda, o atendimento por profissional, seja arquiteto ou engenheiro, para elaborar projetos, executar 

obras de melhorias e construção de novas unidades habitacionais (IAB, 2010). 

O estatuto da Cidade, Lei n. 10.257 (2011), regulamenta, nos artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal, diretrizes gerais da política urbana e dá providências voltadas à habitação de 

interesse social, e leis municipais implantadas, são instrumentos que podem assegurar o direito a 

assistência técnica gratuita em arquitetura aos munícipes de baixa renda, complementando a Lei n. 

11.888 (2008). 

 

2.3 Autoconstrução 

 

O processo de autoconstrução tem sido historicamente a solução encontrada pela população 

de baixa renda como maneira de garantir a moradia (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 

Públicas [SEINFRA], 2017). 

Kowarick (2009) nos coloca que a autoconstrução é aceita implicitamente pelo poder 

público, pois já se tornou regra dominante no processo de ocupação do solo, levando em 

consideração inclusive, o incentivo do Estado em realizar “mutirões” com campanhas sociais para 

demandas de construções individuais e coletivas, como exemplo as construções de vias públicas, 

partindo da mão de obra da própria população. 

O mercado residencial restrito, políticas sociais irrelevantes e os salários baixos, 

insuficientes para o custeio da moradia, obrigaram os cidadãos a recorrerem à informalidade 

(Maricato, 2010), como podemos perceber pelo crescimento desenfreado de ocupações irregulares 

e assentamentos informais urbanos, contribuindo para o processo inverso da urbanização, a 

“favelização”. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Descrição do local de estudo: 

  

Para o desenvolvimento deste relato técnico, foi utilizado como objeto de estudo, um 

Escritório Público de Salvador, Bahia, que presta serviços gratuitos em arquitetura e engenharia, 

para desenvolvimento e aprovação de projetos para pessoas enquadradas em baixa renda, para 

construção ou reforma de habitações de interesse social (SEINFRA, 2017).  

O serviço funciona como um ateliê escola, uma parceria entre a SEINFRA e seis faculdades 

da capital baiana, e conta com trinta e quatro estagiários de arquitetura e urbanismo, seis estagiários 

de engenharia civil, dois arquitetos e urbanistas contratados pela prefeitura, um assistente social e 

dois técnicos administrativos ( Conselho de Arquitetura e Urbanismo [CAU], 2018). 

O escritório está localizado na Avenida Vales dos Barris, número 125, Salvador, Bahia, e 

mantém horário de atendimento de segunda à Sexta-feira, das 08:00h às 16:30h (SEINFRA, 2017). 

Inaugurado em 2001, o escritório já entregou mais de 5 mil projetos para famílias de baixa 

renda, superando orçamentos reduzidos para o desenvolvimento de moradias dignas (CAU, 2018). 

 

3.2 Coleta de Dados: 

 

Por ser uma pesquisa de investigação explicativa, sob um objeto de estudo, a coleta de 

dados foi feita por meio de levantamento bibliográfico e documental, a partir de documentos 

oficiais desenvolvidos pela SEINFRA (objeto de estudo) considerados dados primários, associado 

aos artigos, cartilhas e informativos de órgãos que regulamentam a profissão de arquitetura e 

urbanismo no Brasil (CAU e IAB) considerados dados secundários e legislações pertinentes ao 

estudo, afim de esclarecer quais fatores contribuíram, de alguma forma para a ocorrência de 

determinado fenômeno (Vergara, 1998), neste caso, o sucesso na implantação do Escritório 

Público. 

 

 

            4   ESCRITÓRIO PÚBLICO 

 

A solução adotada pelo município de Salvador, Bahia, afim de evitar a autoconstrução e 

desenvolvimento precário em assentamentos informais e irregulares,  foi criar um escritório público, 

com intuito de prestar assistência técnica gratuita em arquitetura, urbanismo e engenharia na 

elaboração das unidades habitacionais, seu entorno e projetos de reformas, diminuindo o déficit 

qualitativo nas HIS (SEINFRA, 2017). 

Formalizado no ano de 2001, o Escritório Público faz parte da estrutura da Coordenadoria 

de Habitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA, e vem 

contribuindo para a diminuição da informalidade das construções na cidade (SEINFRA, 2017). 

Conforme informações disponibilizadas pela SEINFRA, os objetivos do escritório são: 

 

- Elaborar projetos de arquitetura e complementares da habitação de interesse social e 

habitação popular; 

- Adequar os pedidos de regularização da habitação às exigências da legislação urbanísticas 

do Município; 
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- Encaminhar e acompanhar, se necessário, os requerentes junto aos órgãos competentes 

para emissão de documentação com o objetivo de regularizar a propriedade e a construção; 

- Atender e fornecer ao público, dados e peças técnicas solicitados por órgãos e entidades 

Municipais, Estaduais e Federais de acordo com a natureza do pedido; 

- Elaborar cadastros de imóveis para fins de regularização da posse ou propriedade e, ainda, 

do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, referente aos projetos a serem elaborados pelo 

Setor de Orientação Técnica e Elaboração de Projetos; 

- Contribuir para a diminuição do número de construções irregulares da capital baiana. 

 

4.1 Perfil de Habitação de Interesse Social 

A seguir são apresentados os perfis para enquadramento dos cidadãos, afim de poderem 

usufruir dos benefícios oferecidos pelo Escritório Público de Salvador, conforme informações 

disponibilizadas pela SEINFRA: 

 

Tabela 1  

Perfil de Habitação de Interesse Social 

 

Do perfil do cidadão: 

- Ter renda mensal até 03 (três) salários mínimos por família; 

 

Da edificação: 

- Área construída total da unidade imobiliária de até 70,00m² (setenta metros quadrados); 

- Terrenos com área de até 125,00m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) para habitação de 

interesse social; 

- Gabarito de altura máxima igual a 9,00m (nove metros); 

- Será admitida mais de uma unidade imobiliária por terreno, desde que com acessos 

independentes por via oficial de circulação; 

- Admite-se o uso misto (residencial e não-residencial) da unidade imobiliária, desde que a área 

não-residencial da unidade imobiliária não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da área total 

construída; 

- A ampliação da edificação existente para a implantação de outra unidade residencial será 

admitida, desde que o somatório da unidade existente com a unidade nova, não ultrapasse a área 

total construída de 140,00m² (cento e quarenta metros quadrados). 

  

Do zoneamento:  

Admite-se:                

- Imóveis inseridos em ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social, ou em regiões de baixa renda; 

Exclui-se: 

- Imóveis inseridos em ZPAM – Zona de Proteção Ambiental; 

- Imóveis inseridos em áreas de risco cadastradas pela Defesa Civil; 

- Imóveis lindeiros a Vias Arteriais de hierarquia I e II. 
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4.2 Documentações Necessárias 

A seguir são apresentadas as documentações necessárias para que os cidadãos enquadrados 

em baixa renda possam usufruir dos benefícios oferecidos pelo Escritório Público de Salvador, 

conforme informações disponibilizadas pela SEINFRA: 

 

Tabela 2  

Documentações Necessárias 

 

 RG e CPF 

 Documento de propriedade (escritura registrada em cartório de imóveis ou contrato de compra e 

venda ou IPTU cadastrado há mais de cinco anos) 

 Comprovante de residência (preferencialmente conta de água) 

 Comprovante de renda 

 

4.3 Instrumentos legais 

A seguir são apresentados os instrumentos legais para o funcionamento do Escritório Público 

de Salvador, conforme informações disponibilizadas pela SEINFRA: 

 

Tabela 3  

Instrumentos Legais 

 

- Estatuto da Cidade. Lei nº 10.257 (2001). - Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

- Lei de Assistência Técnica nº 11.888 (2008) - Assegura as famílias de baixa renda assistência 

técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. 

- Lei Municipal de Assistência Técnica nº 8287 (2012) – Dispõe sobre a assistência técnica 

pública e gratuita no âmbito da arquitetura, urbanismo e engenharia para habitação de interesse 

social, voltada à população de baixa renda. 

- LOUOS. Lei Nº 9.148 (2016) - Dispõe sobre o Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do 

Município de Salvador e dá outras providências. 

- PDDU. Lei nº 9.069 (2016) - Dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do 

Município de Salvador – PDDU 2016 e dá outras providências. 

- Código de Obras. LEI Nº 2.281 (2017) - Institui normas relativas à execução de obras e serviços 

do Município do Salvador, e dá outras providências. 

- Decreto Nº 29.317 (2017) - Estabelece critérios para o licenciamento de Moradias e Melhorias 

Habitacionais dos cidadãos no âmbito do município de Salvador e dá outras providências. 
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4.4 Parcerias 

O Escritório Público conta com parceria de seis faculdades de Salvador, pois funciona como 

um ateliê escola, provendo vagas de estágio, para que os estudantes comecem a desenvolver 

habilidades práticas da profissão na área de arquitetura e engenharia, com supervisão de 2 arquitetos 

contratados pela prefeitura (SEINFRA, 2017). 

 

4.5 Regularização Fundiária 

A SEINFRA, além de atender a população de baixa renda pelo Escritório Público, por meio 

do “Programa Casa Legal”, promove acesso legal à posse do uso da terra e assegura o direito à 

moradia e o exercício da cidadania aos ocupantes de habitações em situação irregular, com custo 

zero para a população, mediante a critérios definidos no programa (SEINFRA, 2017). Tal 

regularização é fundamental para averbar a construção da casa ou conseguir empréstimo para 

melhorias habitacionais, sem contar as vantagens legais, como por exemplo a transferência de 

propriedade. 

 

                5    RESULTADOS 

A seguir os resultados comparativos entre Lei nº 11.888 (2018) e o atendimento pelo 

Escritório Público de Salvador: 

 

Tabela 4  

Resultados 

 

Lei nº 11.888 (2008) Escritório Público de Salvador 

Identificação de público alvo 

 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.  

Identificação de público alvo 

Ter renda mensal até 03 (três) salários mínimos 

por família; 

Sobre equipe técnica 

  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:  

Sobre equipe técnica: 

Servidores públicos municipais; 
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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;  

IV - profissionais autônomos ou 

integrantes de equipes de pessoas jurídicas, 

previamente credenciados, selecionados e 

contratados pela União, Estado, Distrito 

Federal ou Município.  

 

Parcerias 

Art. 5o  Com o objetivo de capacitar os 

profissionais e a comunidade usuária para a 

prestação dos serviços de assistência técnica 

previstos por esta Lei, podem ser firmados 

convênios ou termos de parceria entre o ente 

público responsável e as entidades promotoras 

de programas de capacitação profissional, 

residência ou extensão universitária nas áreas 

de arquitetura, urbanismo ou engenharia.  

Parágrafo único.  Os convênios ou 

termos de parceria previstos no caput deste 

artigo devem prever a busca de inovação 

tecnológica, a formulação de metodologias de 

caráter participativo e a democratização do 

conhecimento.  

 

Parcerias 

Seis instituições de ensino superior do 

município e Salvador/ BA. 

Sobre as Leis Municipais de Uso do Solo Sobre as Leis Municipais de Uso do Solo. 
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§ 2o  Os serviços de assistência técnica 

devem priorizar as iniciativas a serem 

implantadas:  

II - em zonas habitacionais declaradas 

por lei como de interesse social.  

 

 

- Imóveis inseridos em ZEIS – Zonas Especiais 

de Interesse Social, ou em regiões de baixa 

renda; 

Sobre Custos 

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.  

Sobre Custos 

- Iniciativa mantida pela Prefeitura de Salvador. 

 

A análise dos dados confere que o Escritório Público de Salvador atende as diretrizes 

abordadas na lei nº 11.888 (2008), e inclusive implementa leis municipais de assistência técnica 

reforçando o argumento de que a assessoria de arquitetos e engenheiros é fundamental nos 

desenvolvimentos de projetos que envolvem a habitação de interesse social, demonstrando interesse 

e preocupação em atender uma camada da população que não possui condições de contratar serviços 

prestados por escritórios privados de arquitetura. A devida atenção dada pela prefeitura de Salvador 

às questões urbanas, é um exemplo singular de que é possível a implantação de escritórios públicos 

nos mais diversos municípios brasileiros, apoiados na legislação federal e com parcerias, sendo 

necessário apenas interesse e um olhar dedicado aos assentamentos irregulares e informais, com 

intuito de melhorar a qualidade de vida e segurança da população caracterizada como baixa renda. 

 

           6   CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Não há dúvidas que a proposta de solução apresentada pela prefeitura de Salvador, com a 

criação de um Escritório Público voltado a prestação de serviços em arquitetura, caracteriza um 

olhar de preocupação com a problemática urbana voltada a assentamentos informais e irregulares, 

como também, as questões de segurança e salubridade das edificações devido a autoconstrução. O 

escritório público de salvador se destaca como pioneiro, com a prestação de serviços desde 2001, 

antes mesmo da aprovação da Lei federal 11.888 (2008). 

O processo de favelização é um problema público, do estado, e o fato de haver inclusive 

uma lei de âmbito federal, que garante a assistência técnica gratuita, não ser cumprida em sua 

totalidade nos mais diversos municípios, principalmente nos que vem ocorrendo um processo 

acelerado de urbanização, é alarmante, pois demonstra a não preocupação em prever assistência a 

uma camada carente da população, que se apoia na autoconstrução, sem qualquer conhecimento 

técnico construtivo e de ocupação do solo. 
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         Sendo assim, este relato cumpre o seu objetivo, demonstrando que um escritório de assistência 

técnica gratuita de arquitetura pode não apenas beneficiar a população de baixa renda em 

assentamentos informais e irregulares, melhorando a qualidade e segurança das habitações, como 

também colabora  efetivamente no planejamento e o traçado das cidades brasileiras, atendendo um 

direito básico de famílias enquadradas como baixa renda. 
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