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Municipalista,
Em sua terceira edição, o Prêmio MuniCiência – Municípios Inovadores,
que integra o Projeto UniverCidades,
desenvolvido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o
apoio financeiro da União Europeia
no Brasil, mostra que, apesar de
qualquer cenário desafiador, é possível encontrar exemplos de práticas
municipalistas bem-sucedidas em todas as regiões do país.

Carta do Presidente

As dez experiências finalistas deste ciclo do Prêmio (20192020) refletem a jornada de Municípios brasileiros na busca por soluções, de toda ordem, para melhorar a qualidade
de vida dos munícipes. Com o apoio de centros de educação e pesquisa, da iniciativa privada, de outros Municípios
e da população, muitos deles inovaram e iniciaram uma
trajetória de transformação e, por isso, a importância de
reconhecer e disseminar essas boas práticas.
Neste guia de reaplicação, o projeto Escritório Público
de Assistência Técnica (EPA) mostra como o Município de
Conde/PB proporciona melhores condições de moradia a
famílias de baixa renda, com a regularização da documentação da casa própria e reparos nas residências, além da
requalificação de espaços públicos. Assim como outras
iniciativas desta Coleção, a prática reforça a ideia de que
sempre há como fazer mais e melhor.
Nas próximas páginas desse guia, integrante da Coleção
UniverCidades, esperamos que prefeitas e prefeitos de
todo o país possam se sentir inspirados para também colocar em prática as suas ideias inovadoras.
Uma ótima leitura e uma excelente gestão.
Glademir Aroldi - Presidente da CNM

A parceria entre a União Europeia e a Confederação Nacional de Municípios (CNM) contabiliza cinco projetos em
temas como políticas municipais para a segurança das
mulheres, a luta contra as drogas, o reforço da governança, a inovação e a sustentabilidade. São ações que trazem
ganhos para os Municípios brasileiros, com o desenvolvimento de programas inovadores. Experiências relevantes
podem servir de modelos para estratégias de enfrentamento aos desafios que se apresentam aos administradores municipais em diversas áreas como as mudanças
climáticas.
Os Municípios são particularmente vulneráveis ao impacto das variações do clima e das catástrofes naturais. O
reforço da dimensão urbana das políticas públicas deve
ser um esforço conjunto envolvendo múltiplos atores.
Neste sentido, é muito oportuna a estratégia do projeto

Carta da União Europeia

UniverCidades de promover novos arranjos institucionais
de aproximação de centros de ensino, universidades, organizações da sociedade civil e de autoridades locais para
atender as demandas municipais.
Tornar os Municípios mais inovadores, a fim de fomentar
economias locais sustentáveis e criar empregos são igualmente objetivos de nossa cooperação com o Brasil. Neste
contexto, as diferentes realidades urbanas abrem oportunidades para encontrar soluções inovadoras e competitivas para os problemas sociais e ambientais.
Diante dos desafios enfrentados pelos gestores municipais, a União Europeia não hesitou em apoiar a iniciativa
da CNM de construir uma rede de gestão do conhecimento, baseada em uma plataforma de ações e de experiências inovadoras de administração municipal, centradas no
desenvolvimento equitativo e inclusivo. Nossas parcerias
visam somar esforços com os Municípios brasileiros, compartilhando boas práticas em busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da melhoria das condições
de vida da população brasileira.
Parabéns aos Prefeitos, Prefeitas e suas equipes, que
participaram desta edição do Prêmio MuniCiência e terão
suas experiências inovadoras em gestão municipal sistematizadas em guias de reaplicação como este.
Boa leitura!
Ignacio Ybáñez - Embaixador da União Europeia no Brasil
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O Prêmio
MuniCiência
inovação
na gestão
municipal

Uma gestão municipal inovadora
também pode ser interpretada como
aquela em que os recursos disponíveis
para melhor atender às demandas de
uma sociedade sejam potencializados. Nesse sentido, olhar para as boas
práticas reaplicáveis em vez de “partir
do zero” é um caminho natural, que
incentiva esforços e reformas e, sobretudo, oferece perspectivas para o
desenvolvimento.
Quando se destaca uma prática reaplicável no contexto da gestão pública, também é necessária cautela,
em especial na descrição daquilo que
muitos chamam de “melhor prática”.
Grosso modo, quando uma iniciativa é
destacada como “melhor”, ela se opõe
em grau de excelência a muitas outras
boas ideias, em nível nacional ou internacional. Isso implicaria dizer que
existe uma forma única e melhor de se
fazer as coisas, quando existem, sabemos, diversas formas de se implementar iniciativas inovadoras.
O fato é que existem muitas experiências municipais inovadoras dignas
de reconhecimento, e é do interesse
de todos os Municípios que elas sejam

compartilhadas e reaplicadas. Esse
é o objetivo do Prêmio MuniCiência –
Municípios Inovadores – desenvolvido
pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com apoio financeiro da
União Europeia no Brasil.

Confira mais sobre os projetos no
endereço
http://municiencia.cnm.org.br/

2015
Na fase-piloto, realizada em 2015, a CNM identificou, avaliou e selecionou cinco experiências, uma de cada região
do país. Em seguida, foi lançado um edital público para a
seleção de iniciativas inovadoras, que recebeu outras 57
experiências. Destas, foram classificadas dez, que somadas às cinco da fase-piloto chegaram a 15, as quais foram
submetidas a um processo de votação nacional via internet. No final de 2015, em Brasília/DF, as cinco práticas mais
votadas foram apresentadas no Seminário de Iniciativas
Inovadoras na Gestão Municipal.
Essas iniciativas foram transformadas em guias de reaplicação como este e estão disponíveis no site da CNM.

2016
Em seu segundo ciclo, e com o apoio financeiro da União
Europeia no Brasil, a iniciativa se transformou em Prêmio
MuniCiência, com duas edições previstas: em 2017/2018 e
2019/2020.
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2017
A partir de um regulamento que formalizou as regras e procedimentos, estabeleceu as condições de igualdade para
a participação dos interessados e deu transparência ao
processo, a CNM tornou público um edital e recebeu 252
iniciativas que foram analisadas por uma equipe técnica da
Confederação, com critérios territoriais e considerando o
porte do Município. Ao todo, 30 iniciativas foram escolhidas
para a segunda etapa, quando os Municípios com iniciativas pré-selecionadas enviaram à CNM as evidências sobre
as práticas para análise dos avaliadores. Destas, 15 foram
classificadas como finalistas e submetidas a uma votação
nacional.

2018
As cinco mais votadas foram anunciadas em 23 de maio de
2018, durante a XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Além do reconhecimento, essas iniciativas foram sistematizadas em guias de reaplicação, como este, e os(as)
gestores(as) participaram de uma visita técnica a Portugal
para troca de experiências com Municípios portugueses.

2019
Um novo edital público resultou na homologação de 235
iniciativas. Destas, 30 foram pré-finalistas e convidadas a
apresentar evidências e, depois, dez foram selecionadas
para a elaboração dos Guias de Reaplicação. A fim de garantir a diversidade e equidade entre os Municípios e para
abranger todo o território nacional, foram utilizados novos
critérios, como o porte dos Municípios. A seleção teve como
base a escolha de três Municípios pequenos (até 49.999 habitantes), dois médios (de 50 mil até 299.999 habitantes) e
um Município de grande porte (acima de 300 mil habitantes) ou consórcio intermunicipal. Como resultado, das dez
finalistas, duas são provenientes de cada região do Brasil.
Além da sistematização das iniciativas, as dez selecionadas seguiram para votação on-line, que define as cinco que
participarão de seminário internacional para troca de experiências.
Nas palavras de Márcia de Figueiredo Lucena Lira, prefeita
de Conde/PB:

“A CNM representa um ente fundamental para a validação dessa
proposta de atuação, visibilidade
e assessoramento aos demais
prefeitos que queiram esse norte
em sua agenda político-administrativa”
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Finalistas do
Prêmio MuniCiência
Edição 2019-2020
Segue, em ordem alfabética, a lista dos dez finalistas e
suas iniciativas inovadoras que provocaram impacto positivo na gestão municipal e suas conexões com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda
2030, da Organização das Nações Unidas.

CACOAL/RO

Renascer das Águas – Mina de Produção
Fome zero e
agricultura
sustentável

Educação de
qualidade

Água potável e
saneamento

Consumo e
produção
responsáveis

CONDE/PB

Vida
terrestre

EPA - Escritório Público de Assistência Técnica
Erradicação da
pobreza

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Igualdade de
Gênero

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Água potável e
saneamento

Parcerias e
meios de
implementação

Redução das
Desigualdades

Parcerias e
meios de
implementação

CONSÓRCIO QUIRIRI/SC

Região Turística Destinos do Quiriri – A valorização do
regional a partir do Município
Fome zero e
agricultura
sustentável

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Vida
terrestre

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

GOIÁS/GO

Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) –
Brasilete Ramos Caiado
Erradicação da
pobreza

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Fome zero e
agricultura
sustentável

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

JUÍNA/MT

Programa Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura!
Saúde e
Bem-Estar

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Redução das
Desigualdades

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação
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MONTEIRO LOBATO/SP

Monteiro Lobato - Cidade Inteligente, Humana e
Encantada – CIHE 2030
Água potável e
saneamento

Energia limpa
e acessível

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Indústria,
Inovação e
Infraestrutura

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP

Projeto Saúde Nota 10
Erradicação da
pobreza

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

Programa Controlador Mirim
Educação de
qualidade

Redução das
Desigualdades

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação

VENÂNCIO AIRES/RS

IPTU Mais
Educação de
qualidade

Ação Contra a
Mudança Global
do Clima

Água potável e
saneamento

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Consumo e
produção
responsáveis

Parcerias e
meios de
implementação

VITÓRIA/ES

Multar não dará mais ganho a fiscais. Cooperar, sim!
Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação
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A importância de difundir
as práticas e a quem se
destina este guia
A partir da identificação, da análise e do reconhecimento dessas iniciativas, a CNM espera disponibilizar aos
Municípios – por meio de guias como este – um leque de
alternativas adaptáveis e acessíveis, compartilhar informações e fomentar a implementação de boas práticas na
gestão municipal.
Desse modo, a CNM colabora de forma efetiva para
que a inovação na gestão municipal possa ser vista
como ciência, ou seja, um conhecimento adquirido por
meio do estudo e da prática, e não como uma casualidade cujo bom resultado decorra simplesmente de
sorte. Desta forma, a Confederação organiza informações para uso de gestores(as) municipais e toda sua
equipe. Esses dados têm um caráter específico: não
são teóricos, pois se originam das práticas identificadas nos próprios Municípios.
O desenvolvimento das boas práticas municipais também
pode e deve envolver outros setores da sociedade, inclusive a academia. O conhecimento produzido nas universidades enriquece a reflexão sobre melhorias na gestão
pública e oferece instrumentos para que as ações possam
ser executadas.

Confira o vídeo que ilustra esse guia
no endereço da nova plataforma do
UniverCidades

O guia pretende fornecer subsídios
para inspirar a gestão na reaplicação
– não a simples replicação – do projeto, uma vez que se considera cada
Município como uma realidade única,
especial, com características socioeconômicas e culturais ímpares. Em
resumo, não se pode comparar um
Município com outro na base do conceito falso de que “é tudo a mesma coisa”. Por isso, prefere-se o termo reaplicar ao termo replicar.
Os três entes da Federação – municipal, estadual e federal
–, de modo geral, utilizam os mesmos conceitos na elaboração das peças do sistema orçamentário. Isto significa dizer
que se identifica uma lógica na definição dos objetivos, programas, ações, projetos, atividades e operações especiais.
Neste guia essa referência não será utilizada. A iniciativa
inovadora será um programa ou um projeto conforme determinação do órgão municipal responsável pela proposta.
Nas páginas finais, o guia apresenta um índice remissivo,
para que os leitores possam ir diretamente aos assuntos
que lhe despertem maior interesse ou que exijam uma segunda consulta.
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O Município de
Conde/PB
De acordo com o portal oficial da cidade, Conde/PB tem
raízes históricas na aldeia Jacoca*, de índios Tabajara,
controlada pelos missionários franciscanos após sua chegada à Paraíba, em 1589. A sede do Município se formou
com a união dessa aldeia com outra denominada Pindaúna, de índios Potiguaras, à época da ocupação da então
Capitania da Paraíba por invasores holandeses.
O local onde hoje se localiza a sede municipal era habitada pelos índios, que foram obrigados a se alojar na
capital, em 1636. Foi fundado, então, um povoado batizado de Maurícia ou Mauricéia, em homenagem ao governador da província, Conde Maurício de Nassau.
Expulsos os holandeses, restaurada a capitania e recuperado o governo luso, os portugueses elevaram a
aldeia Maurícia ao status de freguesia e, mais tarde, à

Praias em Conde/PB, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

categoria de vila, com o nome Conde, em referência a
Nassau. A freguesia foi criada em 1668 em homenagem
a Nossa Senhora da Conceição.
Na divisão administrativa do Brasil, em 1911, o Município
aparece pela primeira vez como distrito de João Pessoa.
Em 1948, com a Lei nº 318, sua denominação passou a ser
Vila do Conde e sua emancipação política foi alcançada
com a Lei nº 3.107, em 1963, ano em que também se desmembrou oficialmente de João Pessoa.
Localizado na região metropolitana de João Pessoa e
conhecido por abrigar a primeira praia oficial de nudismo do país (Tambaba), o Município possui uma costa
paradisíaca, que fica bastante movimentada nos períodos de férias e aos fins de semana.

Fonte: Prefeitura de Conde
* Segundo o geógrafo e cartógrafo holandês Elias
Herckmans (1596-1644), Jacoca, nome da aldeia
original, deriva de tchea - koka, vocábulo indígena, e significa “abraça-me”. Porém, de acordo com
Horácio de Almeida, Jacoca deriva de jacuoca e
significa morada dos “jacus”. Já o nome Conde,
para o historiador Horácio de Almeida, diferente
do propagado na historiografia paraibana, deve-se à existência de fruta do conde na região, também conhecida como ata ou pinha.
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Dados do Município
Conde/PB

zz POPULAÇÃO ESTIMADA: 24.670 habitantes.
zz DISTÂNCIA DA CAPITAL: 16,9 km.
zz ÁREA: 171,267 km2.
zz DENSIDADE DEMOGRÁFICA: 144 hab/km2.
zz CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 2504603.
zz COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitude: -7,2893545.
Longitude: -34,8403408.
Altitude: 128 metros.
zz GENTÍLICO*: Condense.
zz DATA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO: 18 de novembro de 1963.
zz DATA DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO: 18 de novembro.
zz PADROEIRA DA CIDADE: Nossa Senhora da Conceição.
zz CLIMA: Tropical Nordeste Oriental, úmido, três meses secos,
quente – média > 18° em todos os meses.
zz ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: Agricultura e turismo.
zz ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM): 0,618.
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zz ALGUNS PONTO TURÍSTICO:
»» Praia de Tambaba
A Praia de Tambaba é considerada uma das mais bonitas da Paraíba. As falésias e a água cor de esmeralda
encantam os visitantes. Um dos trechos é dedicado à
prática do naturismo.
»» Praia de Coqueirinho
Formada por coqueiros, fontes águas e rochas, a Praia
de Coqueirinho costuma atrair muitos banhistas, especialmente nos fins de semana. As águas cristalinas são
um convite para um mergulho.
»» Praia de Jacumã
O mar um pouco mais agitado faz da Praia de Jacumã
uma ótima opção para as práticas esportivas como o
kitesurf. Por lá é possível contar com boa infraestrutura de quiosques e bares.
zz FESTAS QUE SE DESTACAM:
»» Aniversário da cidade
Para comemorar o aniversário a prefeitura de Conde/
PB oferece shows musicais, entre outras atividades
artístico-culturais para a população. Celebrações
religiosas e inaugurações de novos equipamentos
públicos pela administração, em geral, completam o
cronograma.

»» Carnaval
Assim como em outros Municípios do país, o Carnaval
movimenta a cidade. A folia de Momo é considerada
uma das maiores festas por atrair grande público para
os blocos e apresentações musicais.
»» São João
Os festejos juninos também são agitados em Conde.
Uma programação especial de shows musicais, danças
e feira com gastronomia regional celebram o São João
(24 de junho).
zz IMPRENSA LOCAL:
Rádios comunitárias, Redes sociais, Internet e carro de
som.

Fonte: sites do município, da CNM e outras fontes diversas.
(*) Gentílico ou pátrio é o adjetivo que designa uma pessoa de acordo com o local de
seu nascimento ou residência.
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Hino de Conde/PB
(Benedito Honório da Silva)

No lumiar de tua história, já distante,
Bravos guerreiros o teu solo habitaram.
Não conseguiu, o invasor, arrefecê-los;
Mantem-se aceso o destemor que nos legaram.
REFRÃO:
Teu doce nome é motivo de nobreza.
Por ti, eu tenho uma eterna gratidão.
Quer no teu seio ou em terra mui distante,
Serás, para sempre, Conde do meu coração!
És um cenário de beleza incontida,
Com vales férteis e planícies verdejantes.
Os teus riachos correm claros, cristalinos,
Num sussurrar de corredeiras incessantes.
No despertar para o progresso inadiável,
Um novo mundo já nasceu em Jacumã.
Onde a cidade se emoldura no oceano,
Que descortina um panorama bem louça.

Goiás, 2019
Foto: CNM/UniverCidades
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Antes de começar
Este é um espaço de interação entre a prática aqui apresentada e a possível reaplicação em seu Município. Responda às perguntas abaixo e anote quantas vezes você
respondeu “sim”. Cada “sim” representa, hipoteticamente falando, 10% de possibilidade para uma tomada de
decisão bem-sucedida, em seu Município, voltada para
políticas públicas que melhorem as condições de moradia da população de baixa renda.
1. Você entende que um serviço público deve atender às
necessidades da população, em todos os níveis?
2. A inserção de temas relacionados à educação urbana,
como, por exemplo, o direito à moradia em conteúdo didático nas escolas públicas parece uma medida
desejável e possível para sua gestão?
3. Você acredita que em seu Município a realização de
ações para melhorar as condições de vida e moradia
deve envolver todos os agentes da sociedade?
4. Na sua opinião, um projeto que regulariza a situação
da habitação e melhora as condições de moradia, especialmente para a população de baixa renda, impacta
na economia do Município?

5. Existe, no âmbito das secretarias e órgãos municipais,
interesse em garantir os mesmos direitos à moradia
digna?
6. Na equipe de técnicos e funcionários da administração
municipal, você identifica especialistas favoráveis à
implementação de uma iniciativa voltada para a questão da habitação?
7. No seu Município, as instâncias da sociedade civil
organizada – conselhos, comitês, associações etc. –
contam com espaço para participar da formulação e
implementação de políticas públicas, como Conselho
Municipal das Cidades?
8. Você acredita que é possível construir uma base de
dados e indicadores capazes de orientar as decisões
dos(as) gestores(as) do Município?
9. Você acredita que é importante elaborar e gerenciar
uma agenda governamental em prol da capacitação
constante dos agentes de planejamento urbano?
10. Se conseguisse economizar recursos, você investiria na
melhoria de serviços habitacionais à população?
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EPA
Escritório Público de
Assistência Técnica
CONDE/PB

INSPIRAÇÃO

Prefeitura de Conde/PB
Foto: CNM/UniverCidades

A implementação do programa EPA - Escritório Público de
Assistência Técnica na prefeitura de Conde/PB foi precedida pelo estudo de diversas referências de aplicação
da Lei 11.888/2008, em especial a atuação da Companhia
de Desenvolvimento Habitacional (CODHAB) do Distrito
Federal, que desenvolve, de maneira pioneira, uma metodologia de atuação e de atividades relacionadas com
a assistência técnica. Foram, inclusive, realizadas visitas
in loco pela Secretaria Municipal de Planejamento e pela
prefeita de Conde para conhecer os projetos e seus responsáveis.
Nunca houve na prefeitura de Conde
programa parecido. Pouco se priorizava ações no âmbito fundiário, melhorias habitacionais e de espaços
públicos. Quase não havia áreas de
lazer, havia terrenos residuais e ociosos, que serviam de depósito de lixo,
e muitas comunidades construídas na
informalidade.

O Município se desenvolveu tendo como uma de suas principais problemáticas a informalidade fundiária. Além da
inexistência de normas urbanísticas nas áreas de periferia
e, também nas áreas urbanas de maior poder aquisitivo da
cidade. Tanto que os parcelamentos irregulares não aparecem nos mapas oficiais. Para as populações de baixa renda,
morar sem a segurança jurídica de sua habitação é ainda
mais grave, por já serem carentes de serviços e políticas
urbanas e sujeitos a remoções, despejos, derrubadas de
suas casas e ordens de reintegração de posse.
O EPA - Escritório Público de Assistência Técnica foi idealizado para melhorar essas condições de urbanidade e assegurar o direito à moradia, de maneira rápida e com baixo custo. Foi preciso vencer barreiras, sobretudo porque
a população estava acostumada com a falta de qualquer
tipo de planejamento e com a informalidade. Os primeiros
contatos com uma comunidade decepcionada, para falar
sobre a temática da assistência técnica, provaram-se os
mais difíceis. Convencê-la da importância da participação
foi um desafio.
O sucesso é fruto de um processo
que funciona como um catalizador. À
medida em que as coisas vão acontecendo e a população vai se deparando
com os resultados, as percepções mudam, as pessoas passam a aceitar, a
participar mais e até a cobrar que iniciativas parecidas cheguem a outras
localidades.

“Tentamos trazer essas comunidades, esses assentamentos informais, para dentro dos planos
e dos mapas urbanísticos da cidade”, afirma o arquiteto Yuri Duarte

Lopes, que atua na coordenação de
habitação da Secretaria Municipal de
Planejamento.
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Fonte: Brasil
de Fato

ARCABOUÇO JURÍDICO E REGULAMENTAÇÕES ESPECÍFICAS

Antes mesmo de organizada a estrutura administrativa da
Secretaria Municipal de Planejamento, havia a intenção e
o compromisso, no plano de governo da gestão eleita, de
desenvolver ações relacionadas à política habitacional, sobretudo referentes ao déficit qualitativo, incluindo ações
de regularização fundiária e de melhorias habitacionais.
Contribuíram para o desenho implementado arquitetos e
urbanistas da Secretaria Municipal de Planejamento, alguns deles com experiência prévia em Assistência Técnica
de Habitação de Interesse Social (ATHIS).

Na palavra dos idealizadores, o EPA - Escritório Público de
Assistência Técnica está sendo implementado como “um
programa da gestão”, que utiliza as bases legais e institucionais já existentes em âmbito federal, mas tem a intenção de se consolidar localmente, a partir de um processo
de amadurecimento da aplicação prática de tudo que é
proposto pelo EPA.

Reprodução
parcial do Artigo
6º da Constituição
Federal
Fonte: Senado Federal
www.senado.leg.br

O tema da Assistência Técnica para Habitação de Interesse
Social (ATHIS) é regulamentado em âmbito nacional e faz
parte do rol de políticas relacionadas ao Direito Fundamental à Moradia Digna, garantido pela Constituição Federal de
1988, em seu artigo 6o, assim como pela Lei n° 11.888/2008,
que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica
pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social.
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A absoluta maioria dos programas existentes procura aplacar o déficit quantitativo de moradias na cidade, enquanto
se sabe que o déficit qualitativo ainda é grande no Brasil,
pois muitas famílias não possuem renda suficiente para
construir sua casa com profissionais especializados, tampouco para projetá-las, resultando em um índice de autoconstrução altíssimo. Uma pesquisa de 2015 do Conselho
de Arquitetos do Brasil (CAU/BR) identificou que 85% da
população brasileira que promove construção ou reformas
em suas moradias não recorrem à profissionais de arquitetura e urbanismo ou não notificam a prefeitura das licenças
necessárias.
A política pública de implementação do EPA oferece à
população que não consegue acessar esses serviços, de
forma particular, o apoio técnico de arquitetos e demais
profissionais da área. As melhorias nas habitações são relacionadas ao conforto, à acessibilidade, salubridade e outros pontos diversos.
Vale destacar que a atuação do EPA surge sem uma regulamentação própria, embora alguns dos seus braços demandem normatizações específicas ou parcerias, como é o
caso do eixo da regularização fundiária para o qual foi editado o Decreto Municipal n° 0181/2019, que regulamenta a
Lei Federal n° 11.888/2008, institui o Programa Chão de Direito e estabelece os procedimentos administrativos para
sua efetivação. A gestão também endereça essa temática
garantindo a sua inclusão nas peças orçamentárias, como
o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e Lei Orçamentária (LOA).

CONTEXTO DO MUNICÍPIO QUANDO A INICIATIVA FOI
IMPLEMENTADA

De acordo com dados do Plano Habitacional de Interesse
Social (2013)1, do Ministério do Desenvolvimento Regional,
Conde/PB reúne menos de 3% dos moradores da microrregião de João Pessoa e apresenta uma das menores populações no entorno da capital. Segundo dados da Secretaria
Municipal de Planejamento a renda de 48% dos moradores
é inferior a meio salário mínimo.

1 Universidade Federal
da Paraíba

Construções em
Conde/PB, 2019
Foto: CNM/UniverCidades
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O Município se desenvolveu sem planejamento urbano, de
forma descontrolada do ponto de vista do uso e da ocupação do solo. São muitas as áreas com ocupações irregulares, carências de infraestrutura e de espaços públicos
comunitários de qualidade.
Nesse contexto, o EPA possibilitou à prefeitura estabelecer
novos vínculos com as comunidades, gerando um processo de confiança no poder público. Criou, ainda, um círculo
de diálogos que valoriza os cidadãos, colocando-os como
corresponsáveis pelas modificações dos seus espaços de
vivência, fortalecendo o papel da participação cidadã nas
políticas urbanas locais.
É possível identificar uma correspondência direta entre o
EPA, a Nova Agenda Urbana e a Agenda 2030 da ONU e seus
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): ODS 11 –
Cidades e Comunidades Sustentáveis, ODS 17 – Parcerias e
meios para Implementação, ODS 3 – Saúde e bem-estar e
ODS 1 – Erradicação da Pobreza.

“Criar o sentimento de que se
pode exigir melhorias nas condições de vida por meio da moradia
digna é, talvez, o principal desafio
para uma população que nunca
teve acesso a essas políticas territoriais”, afirma Yuri Duarte Lopes, co-

ordenador de habitação da Secretaria
de Planejamento do Município.

BENEFICIÁRIOS

A Lei 11.888/2008 permite que os condenses, famílias com
renda de até três salários mínimos, de áreas urbanas ou rurais, tenham o direito à assistência técnica pública garantida no que tange projetos e construção de habitação de
interesse social. Em síntese, profissionais de arquitetura,
urbanismo e engenharia são disponibilizados para a edificação, melhorias habitacionais ou regularização fundiária
da moradia.
As melhorias das condições de moradias, regularização
fundiária e revitalização de espaços públicos contemplados pelo EPA não envolvem apenas a administração pública, mas também a comunidade, a universidade e a iniciativa

Moradora de Conde/PB, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

43

EPA – ESCRITÓRIO PÚBLICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

privada. Em princípio, os residentes nas áreas mais carentes do Município são o público-alvo, mas toda a cidade se
beneficia com as mudanças, especialmente por conta dos
espaços comuns como praças e equipamentos culturais.
Irany dos Santos Silva é uma das moradoras contempladas
pelas ações e conta que se não fosse a iniciativa dificilmente teria como arcar com as melhorias necessárias em sua
casa. “Eu me inscrevi e fui uma das pessoas selecionadas.
Reformaram minha casa, fizeram o reboco, levantaram as
paredes que eram baixas, fizeram meu banheiro, a área de
serviços e outras coisas. Ficou muito bom e bonito. A casa
era quente por causa das paredes baixas e agora corre vento dentro. A gente não teria conseguido [sem o EPA]”, conta.
Severina Oliveira do Nascimento Monteiro, presidente da
Associação dos Moradores Vila do Amanhecer, destaca
que o EPA vai além de conceder melhores condições de
moradia. É uma ação que confere a sensação de pertencimento comunitário.

“Não tínhamos dignidade de moradia, até por conta da dificuldade
de acesso. Agora tenho casa, comprovante de residência. Aqui, as 25
famílias regularizadas zelam pelo
que têm. A prefeitura lutou junto,
sofreu junto. Isso mostra que outras comunidades podem ter esperança”, diz.

No Mutirão na Vizinhança, as cinco edições realizadas
atingem indiretamente todo o entorno do bairro ou da
comunidade. Uma nova praça, por exemplo, tem nos vizinhos imediatos os maiores beneficiados, enquanto, de
uma maneira geral, a comunidade inteira, o bairro inteiro,
e no final das contas a cidade inteira também usufruem,
melhorando a segurança pública, uma vez que a comunidade promove ações nos espaços públicos.
Nas melhorias habitacionais, obviamente cada morador
que recebe os projetos e as obras está sendo diretamente beneficiado, mas como as ações não são isoladas e
geram externalidades e impactos para além dos muros
das casas, o número de beneficiários das intervenções
é ampliado.

Praça de convivência em Conde/PB,
2019
Foto: CNM/UniverCidades
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Com o Chão de Direito já foram atendidas 44 famílias com
a regularização de suas casas e estima-se beneficiar, com
os projetos já em andamento, cerca de 800 famílias – de
acordo com a administração. Com o programa Melhorias
Habitacionais, 63 famílias estão sendo contempladas em
seus domicílios.
Além das pessoas beneficiadas, parceiros da iniciativa também apontam para outros aspectos relevantes da experiência. A professora do curso de Arquitetura e Urbanismo
da Faculdade Federal da Paraíba (UFPB), Amélia de Farias
Panet Barros, diz ser muito gratificante fazer parte dessa
rede de apoio, principalmente ao considerar o desenvolvimento dos alunos nas ações.

“É a universidade fazendo seu
papel. Ela não está só na sala de
aula. Nós temos troca social. Estamos contribuindo de alguma forma para os sonhos das pessoas”,
conta.

PARCEIROS

Cada projeto desenvolvido pelo EPA conta com parceiros específicos e comuns, que contribuem, de diferentes
formas, para a viabilização das atividades, sendo que as
parcerias são feitas mediante instrumentos próprios.
No Mutirão na Vizinhança, estão envolvidas as associações de moradores locais, o Trama - Escritório Modelo
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB), instituições privadas – seja na promoção
da regularização fundiária ou nas melhorias habitacionais –, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba (CAU/PB) e instituições diversas, como a Cidade Viva e
a União Nacional de Luta por Moradia.

“O Mutirão na Vizinhança é um
programa que faz parte do EPA.
Os atores principais são os servidores da prefeitura, a comunidade que habita os arredores dos
espaços onde trabalhamos e os
parceiros, que são universidades
e coletivos interessados”, comenta

a arquiteta e urbanista Raíssa Gonçalves Monteiro, coordenadora de
planejamento territorial da prefeitura
de Conde/PB.
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“No escritório modelo, fazemos projetos de arquitetura e
construção, de educação, de pedagogia urbana, de arquitetura em função social e de assistência técnica, entre outros”, descreve a estudante de arquitetura Beatriz Pires de
Andrade, integrante do escritório modelo da UFPB. “Temos
contato com a população e praticamos um trabalho participativo, coletivo, voltado para quem realmente precisa e
não tem acesso ao profissional”, completa.
A Coordenadoria de Habitação, da Secretaria Municipal
de Planejamento (SEPLAN), é a principal responsável pela
implementação do EPA. Como se trata de um programa
abrangente e multidisciplinar, outras coordenadorias da
SEPLAN e as Secretarias Municipais de Trabalho e Ação Social (SETRAS), do Meio Ambiente (SEMAM) e a de Infraestrutura (SEINFRA), também se integram ao trabalho.
A União Nacional por Moradia Popular (execução das
obras), LabRua e empresas como Acro (arquitetura e comunicação), Módulo (consultoria e engenharia) e AVAL (empresa de avaliações, perícia e arquitetura) também têm papel
relevante no EPA, especialmente no contexto do programa
Melhorias Habitacionais.

ETAPAS IMPRESCINDÍVEIS

1a) Defina objetivos e busque por especialistas
O maior sucesso do EPA é persistir no acesso a profissionais e serviços que estão, historicamente, inacessíveis e
distantes da maior parte da população, apesar de serem
essenciais para o desenvolvimento urbano sustentável
das cidades. O início de um ciclo de confiança e participação da sociedade nos processos de tomada de decisão só
foi possível a partir da presença efetiva de profissionais.
2a) Estabeleça a abrangência do programa
É importante definir quem são os verdadeiros beneficiados
e a dimensão do trabalho. No caso do EPA, a iniciativa é
“guarda-chuva”, pois possibilita o desenvolvimento de outros programas relacionados com a atividade técnica e profissional e beneficiários finais, mediante a assistência, seja
com foco nos espaços públicos, na questão jurídico-fundiária ou no âmbito da unidade habitacional.
3a) Construa parcerias
O EPA é uma iniciativa baseada em parcerias, como prevê
o ODS 17 da Agenda 2030 da ONU. O trabalho conjunto entre a administração municipal, a academia, outros órgãos
públicos e a iniciativa privada foi fundamental para colocar o programa em prática, viabilizando todos os recursos
necessários. A sociedade civil também faz parte da mobilização, contribuindo para o planejamento e execução das
melhorias, especialmente nos espaços públicos.
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4a) Publique editais de patrocínio
As frentes de atuação Mutirão na Vizinhança e Melhorias
Habitacionais foram desenvolvidas por meio de editais
de patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da
Paraíba (CAU/PB), gerando recursos para a contratação de
serviços essenciais para execução das atividades.
5a) Desenvolva uma cronologia para cada ação
Cada iniciativa do programa possui um modelo próprio,
sempre pautada pela participação social. Em Conde/PB,
a atuação começou em 2017 com o Mutirão na Vizinhança, depois englobou o Chão de Direito e, na sequência,
o Programa Melhoria Habitacional. O Mutirão na Vizinhança foca na qualificação das áreas públicas. O Chão
de Direito, iniciado em 2018, priorizou a regularização
fundiária em 44 lotes de uma comunidade irregular. Já
o Melhorias Habitacionais, iniciado em 2019, teve como
foco as condições essenciais, ou seja, disponibilidade de
serviços, materiais, instalações e infraestrutura, habitabilidade, acessibilidade, adequação cultural e economicidade de 63 moradias.
6a) Busque alternativas sustentáveis para execução das
atividades
O EPA procura utilizar técnicas e materiais considerados
de baixo impacto ou de reaproveitamento. O Mutirão na
Vizinhança, por exemplo, usa materiais não convencionais
na construção de mobiliário em espaços públicos. Na Praça da Amizade foram feitos brinquedos com pneus e manilhas de concreto. Na Praça do Núcleo de Cultura, foram

confeccionados bancos e cadeiras com pneus e paletes de
madeira. O Museu Quilombola do Ipiranga foi construído
em taipa de mão, técnica que basicamente só utiliza varas
de madeira e barro da própria localidade. A execução das
caiçaras (estrutura de apoio) de pescadores na Praia do
Amor, em parceria com os estudantes da Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), usou telhas ecológicas feitas de tubos de pasta de dente.

Caiçaras (estrutura
de apoio) para pescadores na Praia
do Amor em Conde/
PB, 2019
Foto: CNM/UniverCidades
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A EXPERIÊNCIA: PASSO A PASSO

No plano geral, é necessário que o governo municipal analise a estrutura administrativa com que pode contar, identifique em que contexto a iniciativa se situa de forma mais
adequada e quais são as consequências de sua implementação no andamento da máquina administrativa. Todas as
ações do EPA contam com parcerias.
O primeiro Mutirão na Vizinhança foi realizado em abril de
2017, no Conjunto Habitacional Ademário Régis, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento
(SEPLAN), com finalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura em parceria com a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, com o Trama (UFPB) e com as associações
de moradores locais. A iniciativa qualificou o espaço por
meio da construção de uma praça em conjunto com a comunidade.

No mesmo ano, parceria entre a Secretaria Municipal de
Planejamento, o Trama (UFPB) e as associações de moradores, realizou o segundo Mutirão na Vizinhança, que reconstruiu o Museu Quilombola do Ipiranga, prejudicado devido
às fortes chuvas. Réplica em taipa das casas tradicionais, o
espaço é a representação da memória coletiva das comunidades e permite acesso a registros da cultura e da história
desses povos.
Em 2018, foi realizado o terceiro Mutirão na Vizinhança para
Ativação do Núcleo de Cultura, por meio da construção de
uma infraestrutura básica de suporte às atividades recreativas e culturais ao ar livre, dando mais visibilidade à produção cultural dos grupos. A experiência demonstrou a possibilidade de convergir os interesses comuns do poder público
municipal, de empresas privadas, de coletivos de atuação
independente e de grupos de cultura.

Museu Quilombola do Ipiranga, Conde/PB
Fotos: Prefeitura de Conde
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Entre os participantes, além da Secretaria Municipal de
Planejamento, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Trama
(UFPB), foram reunidos o Instituto InterCement, a Escola
Viva Olho do Tempo, a Oficina Espacial, o Coletivo Massapê e o Coletivo Acervo 03.
Também em 2018 foi iniciado o Chão de Direito, pela Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba e a Plano Arquitetura e Consultoria. O programa
promoveu a regularização fundiária de 44 lotes em uma
comunidade.
Em 2019, foi efetuado o quarto Mutirão na Vizinhança,
pela Secretaria Municipal de Planejamento, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e pelo Trama (UFPB). Localizado no
Centro de Conde/PB, o lugar escolhido era abandonado
e foi requalificado com a construção da Praça das Castanholas, por demanda da própria comunidade, devido à
falta de espaços de lazer na região. Hoje, a área verde é
utilizada pelas crianças, que ajudaram a construir parte
dos brinquedos.
O quinto Mutirão na Vizinhança também foi realizado em
2019, com participação da Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Infraestrutura, da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do Trama (UFPB),
do Instituto InterCement, do Instituto de Arquitetos do
Brasil (Departamento Estadual da Paraíba), da Oficina

Espacial e da Associação dos Moradores. A força-tarefa
transformou um terreno em espaço público de lazer. A
praça, planejada e construída com os moradores, conta
com painéis decorativos, brinquedos e mudas de árvores. O próximo passo será a construção de calçadas e a
terraplenagem.
O programa Melhorias Habitacionais teve sua primeira
ação em 2019, em uma das comunidades mais carentes
do Município, localizada no centro de Conde. Foram realizados projetos de reforma, ampliação e conclusão para
63 residências. As primeiras obras, executadas a partir
de um patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba (CAU/PB), estão sob responsabilidade da
Secretaria Municipal de Planejamento, em parceria com
a União Nacional por Moradia Popular (execução das
obras), o LabRua e empresas como Acro (arquitetura e
comunicação), Módulo (consultoria e engenharia) e AVAL
(avaliações, perícia e arquitetura).
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Metas, custos, prazos e
números da iniciativa
O EPA - Escritório Público de Assistência Técnica tem
concretizado diversas ações. No entanto, ainda é o embrião de um projeto que deve ser maior, mais consolidado e mais abrangente. Em seu desenvolvimento e ao
longo de todo o processo, têm sido percebidas, naturalmente, possíveis melhorias para as próximas ações.
A ideia é que o programa possa atuar de forma permanente, com diversos postos de atendimentos, fixos ou itinerantes, além de ter uma equipe ampliada de técnicos,
que atendam à demanda espontânea, entre outras tantas possibilidades de atuação. O EPA tem potencial para
se consolidar e se institucionalizar, realizando ações
mais estruturadas.
Um dos pontos exaltados pelos idealizadores do EPA é a
dimensão econômica da inciativa. Embora não haja uma
centralização ou consolidação dos recursos diretamente
envolvidos na criação do programa, o que dificulta uma
percepção mais pragmática dos custos, não são exigidos
grandes investimentos financeiros do poder público, que
acaba se responsabilizando mais pela logística e viabilidade do processo.

Cada ação demanda uma necessidade específica de gastos. O Mutirão na Vizinhança, por exemplo, propõe intervenções para a realização de projetos elaborados e executados coletivamente, utilizando recursos e materiais
de fácil acesso. O custo estimado para a intervenção inicial na construção da Praça da Amizade, a primeira ação,
foi de R$ 3,5 mil; a reconstrução do Museu Quilombola,
segunda experiência, teve custo de R$ 2 mil; e a qualificação da Praça do Núcleo de Cultura, terceira atividade,
custou R$ 13 mil – recursos provenientes de parcerias.
Dessa forma, não se observa impacto relevante no orçamento municipal.
Financiamentos com recursos próprios dos projetos
para melhorias habitacionais representam um custo que
pode ser considerado viável mesmo para Municípios de
pequeno porte, levando em conta o alcance e o volume
de trabalho. No caso da comunidade Terras Belas, foram
empregados R$ 86.241 para elaboração de 63 projetos
para as famílias de baixa renda.
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Lições aprendidas
A abordagem e a aproximação com as comunidades são estratégicas e pontos de forte relevância para o EPA. A participação e a colaboração tornam os cidadãos parte dos processos e geram um maior senso de pertencimento entre os
munícipes.
As melhorias habitacionais e a regularização fundiária em vez
de estimularem novas construções e o deslocamento de famílias para outras áreas, muitas vezes periféricas e sem infraestrutura urbana, incentivam a permanência dessas pessoas nos seus locais de origem, garantindo acesso à serviços
técnicos que normalmente não teriam condições de contratar.

“A assistência técnica é uma política de melhoria e inclusão, conservando o sistema social das
pessoas”, define Aída Paula Pontes
de Aquino, presidente do Departamento Estadual do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) na Paraíba.

O objetivo maior da iniciativa era fazer chegar nas principais comunidades uma semente de urbanização básica
– transformar espaços ociosos em espaços públicos que
ativassem a vida em comunidade. A partir disso, ficou evidente a importância de desenvolver uma série de outras
políticas urbanas, como a regularização fundiária dessas
áreas, para garantir a sua segurança jurídica.

“A gente estava triste porque estava amanhecendo e estávamos
sem pescado, sem nada. Aí chegou um monte de gente. Vieram e
falaram sobre o projeto. Mostraram três ou quatro maquetes para
escolhermos uma. Pediram nossa
ajuda. E começou a chegar material. Em doze dias, ficou pronto”,
relembra o pescador José Maurílio
Cruz dos Santos.

Equipe de visita do
Projeto MuniCiência
Foto: CNM/UniverCidades
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Outra importante lição aprendida veio por meio de parcerias com instituições estrangeiras. Em duas oportunidades,
em 2017 e 2018, a prefeitura realizou trabalhos de assistência técnica em conjunto com uma instituição chilena, a Escuela de Arquitectura y Diseño de Valparaíso, da Pontifica
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).
Conde/PB também se beneficiou de um projeto muito conhecido internacionalmente, chamado Travesía, que recebe estudantes de todo o mundo para imersões em cidades
da América Latina. No primeiro projeto, o grupo construiu
mirantes sensoriais nas falésias da Praia de Coqueirinho.
No segundo, participaram da construção das caiçaras dos
pescadores na Praia do Amor, parceria em que se somaram
o Laboratório de Modelos e Prototipagem da UFPB (LM+P) e
a Oficina Espacial.

Reprodução parcial
do Projeto de Lei nº
11.888 (disponível
na íntegra na seção
Anexos)
Fonte: Presidência da
República
http://www.planalto.
gov.br/

DESCUBRA O SEU PONTO DE PARTIDA

Tomar uma decisão resulta sempre da ideia de rearranjar,
inovar, resolver um problema, um insucesso que se observa em algum processo. Uma das principais prioridades na
gestão de Conde/PB era a consolidação de um programa
para aplicar, localmente, a Lei Federal n° 11.888/08. Esta
Lei assegura o direito das famílias com renda mensal de
até três salários mínimos à assistência técnica pública e
gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à
moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal. Este
direito 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, reforma, ampliação ou regularização fundiária da habitação.

CRIE MECANISMOS DE MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

Todo projeto precisa ter flexibilidade para se adequar à realidade local. Para tanto, é necessário que o desenrolar da
iniciativa seja avaliado e monitorado continuamente.
Em Conde/PB, a equipe da prefeitura, sobretudo da Secretaria Municipal de Planejamento, realiza, semanalmente, workshops de discussão com as cinco coordenadorias
existentes, de modo multidisciplinar. Os encontros visam
a avaliação das ações realizadas e o planejamento de
ações futuras, consolidando e aprimorando experiências e
aprendizado.
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O programa Mutirão na Vizinhança, ao final de cada atividade e cumprindo uma de suas etapas, prevê uma discussão
de avaliação na comunidade, com os grupos parceiros, técnicos da prefeitura e a população, sobre o processo como
um todo e o resultado. De forma similar, as ações de melhorias habitacionais são acompanhadas com determinada
frequência, propiciando discussões entre as equipes e o
próprio secretário de Habitação.
Ainda não foram criados mecanismos práticos de monitoramento, avaliação ou acompanhamento direto sobre
as intervenções realizadas. Esse é ponto do qual todos os
envolvidos com o projeto reconhecem a necessidade de indicadores e melhorias. Paralelamente, discussões qualitativas ocorrem com frequência nos workshops da Secretaria
Municipal de Planejamento.
O EPA também considera como indicativos a boa receptividade das comunidades com o programa Mutirão na Vizinhança, as reuniões setoriais do Orçamento Democrático e
encontros semanais da prefeita no programa Olá Comunidade, com grupos de diversas localidades.
Uma intensa dinâmica sociocultural é gerada a partir das
intervenções realizadas, sobretudo na Praça da Amizade,
que se tornou o ponto de referência da comunidade e onde
acontecem praticamente todas as atividades coletivas, espontâneas ou programadas, assim como no Museu Quilombola, que representa um equipamento de valorização da
história e cultura locais, sendo ponto de visitação, festas e
geração de renda para manutenção de atividades.

INCLUA AS METAS NO SEU PLANO DE GOVERNO, ARTICULANDO-AS COM SEU ORÇAMENTO

No início da gestão, a prefeita pactuou três metas essenciais com cada uma das secretarias. Para a pasta de Planejamento foi programada a criação do EPA, com o objetivo
de melhorar as condições de urbanidade em Conde/PB, de
maneira rápida e com baixo custo. A partir de então, foram
sendo construídas as bases do que seria o EPA. A primeira
etapa priorizou a qualificação dos espaços públicos com o
Programa Mutirão na Vizinhança. Em seguida, foram estruturados o Programa Chão de Direito e o Programa de Melhorias Habitacionais.

ARMAZENE INFORMAÇÕES

Nunca é demais insistir na necessidade da criação de um
banco de dados, informações e indicadores, aliado importante na tomada de decisões e na gestão da agenda governamental.
Os principais registros das atividades realizadas pelo EPA
em Conde/PB são abertos à população, sendo armazenados no site da prefeitura, com desdobramentos, por meio
de peças explicativas e posts, em redes sociais e em grupos de WhatsApp.
Diante do exposto a ação terá maior possibilidade de dar
certo se:
1. Envolver o maior número de pessoas da comunidade:
o poder público – prefeitura, legislativo e judiciário -,
universidades, associações de bairro e a mídia;
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2. Houver entendimento dos propósitos. É fundamental
que todos os engajados no projeto saibam precisamente aonde se quer chegar;
3. O(a) gestor(a) e sua equipe estiverem diretamente
envolvidos no desenvolvimento da iniciativa;
4. O problema for corretamente diagnosticado em relação ao seu Município;
5. Cada etapa de execução do projeto for minuciosamente planejada em conjunto com seus respectivos
parceiros;
6. Forem realizadas avaliações no final de cada atividade
para conferir o que funciona ou não;
7. Forem consideradas as mudanças necessárias. Por
exemplo: atendimento para regularização fundiária e
levantamento das necessidades de moradia nas comunidades de baixa renda;
8. A administração municipal institucionalizar o programa, por meio de legislação própria ou buscar instrumentos jurídicos já existentes;
9. Os(as) gestores(as) considerarem as especificidades de
cada local que receberá as melhorias;
10. Você tiver imbuído deste princípio: não tem como delegar algumas coisas. São aquelas que exigem a participação direta do(a) gestor(a). Essa é uma das faces da
liderança.

COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO

O Município de Conde/PB enfrenta problemas relacionados à comunicação, o que dificulta a repercussão em
massa de programas, embora uma série de iniciativas
tenha sido executada de maneira a difundir alguns dos
eixos do EPA.
Paralelamente, a Secretaria Municipal de Planejamento tem tentado fazer um controle dessa comunicação,
garantindo que a demanda possa ser compatível com a
capacidade de atendimento efetiva da administração, já
que a iniciativa ainda se encontra em fase experimental.
Nesse contexto, a divulgação das ações é feita em razão
das atividades desenvolvidas. Não existe uma divulgação geral e permanente acerca do tema. Entretanto, as
atividades são registradas (antes, durante e depois) e
comunicadas por notas, em jornais regionais, em grupos
de WhatsApp, em carro de som nas comunidades, assim
como no site e nas redes sociais da prefeitura. Para isso,
são utilizadas peças gráficas, convites, explicações e comunicados, entre outros formatos, impressos e digitais.
Também é realizada uma articulação in loco com a Coordenadoria do Orçamento Democrático, que passa de casa
em casa para informar e convidar a população a participar. O primeiro contato com as próprias comunidades,
colocando-as como principais parcerias, é estabelecido
via associações de moradores, que também contribuem
como agentes de divulgação e sensibilização. Nesse processo, a prefeitura também conta com o forte apoio da
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Coordenadoria do Orçamento Democrático e seus articuladores designados por região, que são referência nas
comunidades e contribuem na divulgação junto às famílias.

“É como se a gente estivesse cumprindo o nosso papel de levar o
conhecimento que temos para
quem precisa”, afirma a estudante

de arquitetura Beatriz Pires de Andrade, integrante do escritório modelo da
UFPB.

Fique ligado
Boa parte das pessoas contempladas não respondia
aos chamados ou, simplesmente, dizia que estava bem
e não precisava de nenhum projeto. O fato é que não
estavam mais em condição de acreditar e pensavam que
seria mais uma promessa com fins políticos sem chances de ser realizada. Com delicadeza e persistência, o
EPA conseguiu incluir essas pessoas nos projetos, mostrando que o programa era sério e as ações estavam em
curso. Isso é emblemático e muito interessante como um
processo de aprendizagem: enfrentar a descrença e observar que é possível a aproximação e engajamento das
pessoas.
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ANEXOS

Anexo 1
Nota técnica da CNM
PLANEJAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO

A estruturação do Escritório Público de Assistência Técnica em
Habitação de Interesse Social (EPA), em conformidade a lei federal
11.888/2008 no Município de Conde/PB chama atenção, por ter sido
implementado, em um Município de pequeno porte. Segundo estimativas do IBGE (2019), a cidade possui 24.970 habitantes.
Vale destacar, que as experiências e debates acerca da implementação da lei de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social
(ATHIS), ainda continua centrada nas metrópoles e outras cidades de
grande porte. Nesse sentido, a iniciativa é reconhecida pelo Prêmio
MuniCiência por sua capilaridade e envolvimento de diversos atores.
O EPA aponta para a possibilidade de implementar políticas de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social (ATHIS), em Municípios de pequeno porte, além de permitir a reaplicação. Também,
desponta como uma importante ação para a construção de uma metodologia que poderá, futuramente, beneficiar mais de 4.200 Municípios.
O apoio do Conselho Estadual de Arquitetura e Urbanismo (CAU/PB),
com direcionamento de recursos por meio de editais, o aporte da
iniciativa privada e de organizações não governamentais e municipais
são fundamentais para oportunizar o direito à moradia e à cidade
para a população de baixa renda.
Sem as parcerias e a colaboração dos moradores, dificilmente um
Município de pequeno porte consegue estruturar e operacionalizar
escritórios de ATHIS.
Ressalta-se que o papel da ATHIS além de proporcionar moradia adequada a população, estimula as melhorias das condições sanitárias
e de saúde das comunidades que vivem em assentamentos urbanos
e/ou rurais.
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