
Proposta para a criação do
Programa Municipal de ATHIS_Itabuna
Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social

Parceiros



Relatório CPRM (2019)
12 áreas de risco alto e muito alto a deslizamentos
20 áreas de risco alto a inundações



Relatório CPRM (2019)
Sarinha Alcântara/Gogó da Ema (SR.23) - inundação



Relatório CPRM (2019)
Sarinha Alcântara/Gogó da Ema (SR.23) - inundação



Relatório CPRM (2019)
Rua da Palha (SR.4) - inundação
Nova Ferradas (SR.9) - inundação



Relatório CPRM (2019)
Rua da Palha (SR4) - inundação



Proposta: 
visita às áreas (Núcleo Ceplac)



Foto e voz: Arq. Leila (PMI)



Proposta para a criação do
Programa Municipal de ATHIS_Itabuna
Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social

Parceiros



Proposta: 
O que é a ATHIS?



Proposta: 
ATHIS para ação emergencial (e permanente)

1. Criação de um Programa Municipal de ATHIS permanente  (com 
atuação prioritária e imediata na reabilitação habitacional e urbana 
motivadas pelas enchentes de dezembro/21), com Lei aprovada pela 
Câmara Municipal.

2. Constituição de um Escritório Municipal de ATHIS (EMATHIS) 
vinculado a algum órgão/secretaria da PMI para a coordenação dos 
trabalhos.

3. Seleção de escritórios multiprofissionais articulados por profissionais 
de arquitetura com a participação de engenharia (civil e ambiental), 
serviço social, direito e outros serviços técnicos como geologia e 
topografia).



Proposta: 
minuta de projeto de lei que cria a ATHIS no município

(...)



Proposta: 
contratação de escritórios para atuação em Perímetros de 
Reabilitação Integrada (PRI)

1. Serão contratados, com o apoio do CAU/BA, por meio de Edital de 
Chamamento Público 10 (?) escritórios de arquitetura de Itabuna que 
deverão constituir equipes multidisciplinares.

2. Os escritórios deverão se comprometer a fornecer consultoria de 
assistentes sociais, engenheiros, advogados e outros serviços nas 
atividades desenvolvidas.

3. Serão atribuídos a esses escritórios a responsabilidade de 
atendimento a cerca de 100 (?) domicílios pertencentes a Perímetros 
de Reabilitação Integrada (PRI) definidos em um Plano elaborado 
pela PMI com o apoio das Universidades.



Proposta: 
papéis dos atores - PMI

a. encaminhar para a Câmara Municipal o projeto de Lei que cria o 
Programa Municipal de ATHIS.

b. criar o Escritório Municipal de ATHIS  (EMATHIS) (previsto na Lei) 
vinculado à secretaria escolhida, com servidores públicos 
municipais, encarregados de coordenar os trabalhos de definição 
dos PRIs, contratação, gestão e fiscalização dos contratos dos 
escritórios.

c. Aprovar por meio do EMATHIS o Plano de Reabilitação Integrada 
com a delimitação dos perímetros a serem contratados.

obs: as Universidades e o CAU-BA devem assessorar a equipe gestora 
do EMATHIS por meio de Termo de Parceria.



Proposta: 
papéis dos atores_universidades

a. Apresentar uma minuta do projeto de Lei baseada na elaborada pelo 
CAU-BR a ser submetida à aprovação da PMI e ser enviada à 
Câmara.

b. elaborar um estudo do Plano de Reabilitação Integrada (PRI) com a 
divisão do município em perímetros para a  atuação dos escritórios 
de arquitetura contratados, com o apoio do EMATHIS.

c. implantar um projeto piloto com um Escritório Local de ATHIS 
(ELATHIS) em um PRI e iniciar as atividades de intervenção, 
praticando a metodologia de atuação que servirá de parâmetro para 
os escritórios de arquitetura contratados.



d. Oferecer um Curso de Especialização em ATHIS voltado aos 
profissionais de todas as áreas envolvidas e com público-alvo 
também os servidores públicos da PMI.

e. Organizar, com o apoio da PMI, oficinas curtas de difusão e 
capacitação em ATHIS para os escritórios interessados.

f. Apoiar o Escritório Municipal de ATHIS por meio de Termos de 
Parceria, sem ônus para a PMI.

Proposta: 
papéis dos atores_universidades



Proposta: 
papéis dos atores_CAU/BA

a. Elaborar o Edital de Chamamento Público para a contratação de 
escritórios de arquitetura com registro no município de Itabuna (160 
arquitetos, segundo o CAU).

b. Destinar recursos específicos para a contratação dos escritórios.
c. Fazer a convocatória dos arquitetos e realizar uma audiência pública 

para a divulgação do Plano Municipal de ATHIS e a publicação do 
Edital.

d. Apoiar o Escritório Municipal de ATHIS por meio de Termo de 
Parceria, sem ônus para a PMI.



Programa de Reabilitação Integrada de Itabuna
_exemplo hipotético de PRIs

Bananeira
PRI 1 (100 domicílios)
PRI 2 (80 domicílios)

PRI 1 PRI 2

Etapas de trabalho para os Escritórios contratados:
1. Cadastro e caracterização social
2. Levantamento e diagnóstico físico das moradias (reforma/remoção/demolição?)
3. Estudo de melhorias e reformas (projetos simplificados)
4. Orçamentos
5. Assessoria e acompanhamento das obras



a. Famílias (material de construção e mão-de-obra):
Valor: variável (em média R$ 3 mil/família) = R$ 3 milhões.
Fonte: Fundo Municipal de HIS com recursos dos Governos Federal 
(emendas parlamentares) e Estadual (CONDER).
b. Escritórios de arquitetura com apoio multidisciplinar:
Valor: R$ 1 mil/domicílio (10 escritórios x 100 domicílios)= R$ 1 milhão
Fonte: Fundo Municipal de HIS com recursos dos Governos Federal 
(emendas parlamentares).
c. Escritório Local do PRI_Piloto (NEIC/UFSB e EMAU/UNIME):
Valor: R$ 600 x 20 estudantes por 12 meses= R$144 mil. 
Fonte: professores> Universidades; estudantes> bolsas e captação de 
recursos com empresas e ONGs ou crowdfunding (vaquinha).

Programa Municipal de ATHIS
_financiamento



ATHIS
_cenário nacional



ATHIS
_outras possibilidades (além da atuação em áreas de risco)



ATHIS
_outras possibilidades (além da atuação em áreas de risco)


