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21.32. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – UO: 28.209 

 

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB-DF, empresa pública integrante 
da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 
do Distrito Federal – SEGETH, tem por competência o disposto na Lei nº 4.020, de 26 de setembro de 2007, em suas 
alterações e regulamentações, no Estatuto Social da empresa e nas demais normas que dão amparo legal à execução da 
Politica Habitacional do Distrito Federal, em especial: 

I. coordenar e executar as ações relativas à Política Habitacional do Distrito Federal, conforme a Lei n° 3.877/06 e demais 
diplomas legais; 

II. desenvolver  planos, programas e projetos habitacionais, em consonância com as diretrizes definidas pela Secretaria de 
Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal - SEGETH; 

III. articular com os Estados e Municípios integrantes ou contíguos à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 
Federal - RIDE as formas de participação na política habitacional daqueles entes políticos, de modo a compatibilizar a 
Política Habitacional do Distrito Federal com as praticadas no Entorno, quando couber; 

IV. articular as ações dos diversos órgãos setoriais do Governo do Distrito Federal envolvidos na execução da política 
habitacional, com vistas à consolidação das diretrizes estabelecidas; 

V. promover a regularização urbanística, ambiental e fundiária de áreas declaradas integrantes de programas habitacionais 
de interesse social do Distrito Federal; 

VI. executar medidas que visem à remoção de aglomerados informais precários ou ilegais, quando não passiveis de 
regularização; 

VII. priorizar projetos e programas que visem à otimização das condições de qualidade das habitações do Distrito Federal, 
com ênfase no segmento de menor poder aquisitivo;  

VIII. desenvolver  projetos sociais e intervenções urbanas objetivando a fixação dos moradores; 
IX. planejar, produzir, comercializar unidades habitacionais e intermediar repasses financeiros para locação, aquisição, 

construção, ampliação e reforma de moradias, especialmente as destinadas à população de baixa renda, obedecidas as 
diretrizes estabelecidas; 

X. sistematizar as informações habitacionais, mantendo-as atualizadas no Banco de Dados do Sistema de Habitação do 
Distrito Federal – SIHAB/DF, de forma a planejar sua atuação nos diversos programas habitacionais; 

XI. propor e assinar convênios, contratos, participar de consórcios com autorização legislativa e efetivar outras formas de 
parcerias com os Estados e Municípios integrantes ou contíguos à RIDE, instituições públicas e privadas, nacionais e 
internacionais, organizações não-governamentais, cooperativas, associações e organizações da sociedade civil de 
interesse público, isoladamente ou em conjunto com o Distrito Federal, na forma do art. 11, VII, da Lei nº 4.020/2007; 

XII. garantir à população o acesso às informações pertinentes a sua área de atuação. 

Diante de tais competências, a CODHAB estabeleceu como MISSÃO: Prover habitação de qualidade, com 
cidadania. 

São inúmeros os desafios. A permanência de um elevado déficit habitacional concentrado na baixa renda tem 
ressaltado a necessidade de se formular estratégias mais eficazes para atender as faixas de menor poder aquisitivo e a questão 
habitacional não pode ser equacionada apenas com a oferta de novas unidades, requerendo uma ação articulada com as 
politicas urbana, fundiária e de saneamento. 

Conforme avaliação do IPEA, o modelo adotado no programa Minha Casa Minha Vida aponta soluções não 
adequadas às peculiaridades do atendimento habitacional amplo, que incorpora não somente o déficit habitacional como 
indicador de atendimento, como também a inadequação. 

Nesse contexto, a política habitacional do Distrito Federal para o quadriênio 2015/2018, denominada HABITA 
BRASILIA, partiu da premissa que a questão da moradia significa garantir o direito à cidade, envolvendo o acesso à 
infraestrutura e aos serviços urbanos. Foi traçada tendo como indicador não apenas o déficit habitacional, que segundo a 
Fundação João Pinheiro em 2013 era estimado em 116.155 unidades, segmento que sinaliza a necessidade de reposição e 
incremento do estoque de moradias existentes, constituído por excedentes, coabitações, adensamentos e precariedades, mas 
também as inadequações habitacionais, estimada em 2013 em 107.785 unidades, constituída por domicílios carentes de 
infraestrutura, sem banheiro, com adensamento excessivo, cobertura inadequada e inadequação fundiária, segmento da 
demanda que não necessita, com prioridade, de uma nova moradia, mas intervenções para dar condições dignas a sua  
habitação. 
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DEFICIT HABITACIONAL 

 

 

INADEQUAÇÃO HABITACIONAL 

 
                                        Fonte:Dados da Fundação João Pinheiro – Elaboração dos gráficos pela SEGETH 

 

Para a construção do novo Programa Habitacional para o Distrito Federal foram traçados os seguintes objetivos: 
• Diversificar soluções para moradia de forma a ampliar as alternativas frente ao déficit, especificidade e demanda 

habitacional; 
• Promover o uso racional do espaço urbano consolidado, implantando moradias em áreas com infraestrutura existente  e 

próximas aos centros de emprego; 
• Quebrar o paradigma da propriedade privada como provisão habitacional; 
• Integrar as ações do Estado no sentido de agregar a questão da moradia, da regularização e da ocupação irregular do solo. 

 
Para atingir esses objetivos, o HABITA BRASILIA priorizará a moradia em diferentes modalidades, segundo os 

eixos temáticos abaixo: 
• provimento habitacional para atender prioritariamente famílias com renda de até 5 sm; 
• regularização fundiária de áreas passiveis de legalização,  e 
• combate à grilagem de terras. 
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EIXOS E PROGRAMAS DO HABITA BRASILIA 

 

PROGRAMAS HABITACIONAIS 

• Lotes urbanizados de interesse social - Venda de lote ao beneficiário a um custo relativo de produção, que remunera 
as glebas, a infraestrutura urbana, os projetos necessários para desenvolvimento do parcelamento e o agente financeiro.  

• Locação Social - Ação conjunta entre SEGETH, CODHAB, TERRACAP e a Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos para adoção de uma política de aluguel social como provisão habitacional permanente por 
meio de um parque público de habitações, para atender a população em situação de ônus excessivo, preferencialmente 
as famílias com rendimento inferior a 3 sm. 

•  Assistência Técnica - Qualificar e ampliar o atendimento da Assistência Técnica a Habitação de Interesse Social 
promovido pela CODHAB, com foco na população socialmente vulnerável, em situação de inadequação domiciliar. 

• Incorporação de edifícios de uso misto - Promoção e fomento de Cooperação Pública e Privada em parcerias com 
setores da sociedade civil organizada, setores da construção civil, empresas imobiliárias e concessionárias de serviços 
públicos na promoção de empreendimentos para atendimento da demanda por solução habitacional. 

• Produção de unidades habitacionais – Promoção de moradias em sua dimensão mais ampla, com a oferta de 
equipamentos públicos comunitários, serviços públicos essenciais e mobilidade urbana. 

Em 2015 a CODHAB lançou um concurso com o objetivo é eleger sua nova marca institucional. O autor da 
logomarca vencedora recebeu R$ 25 mil. As propostas apresentadas foram avaliadas por uma comissão julgadora formada por 
representantes da CODHAB, Secretaria de Gestão do Território e Habitação (Segeth), Institutos de Arquitetos do Distrito 
Federal (IAB/DF) e pela Associação dos Designers Gráficos do Distrito Federal (Adegraf). A proposta vencedora apresentou 
uma abordagem em que a identidade visual é múltipla em significado e utilização, onde "A geometria simples comporta-se bem 
do cartão de visita ao outdoor". 
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FORÇA DE TRABALHO 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim  

Total Com cargo em 
comissão Sem cargo em comissão Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 0 0 0 0 0 
Comissionados(Sem vínculo efetivo) 79 0 86 0 165 

Requisitados 

Órgãos do GDF 11 0 6 2 19 
Órgãos Estaduais 1 0 0 0 1 
Órgãos do Governo Federal 0 0 0 0 0 

Outros 
Estagiários 0 21 0 7 28 
Terceirizados (FUNAP) 0 5 0 0 5 

Subtotal (Força de Trabalho) 91 26 92 9 218 
(-) Cedidos para outros órgãos 0 0 0 0 0 
Total Geral 91 26 92 9 218 

 

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO SOB 
RESPONSABILIDADE DA UO – CODHAB 

PROGRAMA TEMÁTICO: 6218 - HABITAÇÃO 
 
OBJETIVO GERAL:  Construir 100 mil unidades habitacionais e recuperar créditos da carteira imobiliária. 
 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação 
Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

1213 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 0 18.735.031 0 0 

0906 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL 0 18.735.031 0 0 

2482 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MEIRELLES – PPP 1.800.000 0 0 0 

0001 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MEIRELLES - PPP-- SANTA MARIA 1.800.000 0 0 0 

3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 16.903.002 10.000 0 0 

0088 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-MELHORIA DE HABITAÇÕES NA 
ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO - ESTRUTURAL 9.000 0 0 0 

0090 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-MELHORIA DE HABITAÇÕES NAS 
QNR'S 2,3 E 5- CEILÂNDIA 7.058.369 0 0 0 

0091 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES 
NA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO  9.825.633 0 0 0 

=0092 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE UH- 
CEILÂNDIA- QNR 2,3 e 5 10.000 10.000 0 0 

3571 - MELHORIAS HABITACIONAIS 5.056.364 1.674.675 1.674.675 1.674.675 

0001 - MELHORIAS HABITACIONAIS--DISTRITO FEDERAL 5.056.364 1.674.675 1.674.675 1.674.675 

4033 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL – PPP 2.793.104 5.326.104 5.326.083 4.814.273 

0002 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP-CODHAB- SÃO SEBASTIÃO 2.793.10-4 5.326.104 5.326.083 4.814.273 

4045 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL 2.156.053 1.296.008 1.296.008 1.289.463 

0005 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO PROGRAMA MORAR BEM-DISTRITO 
FEDERAL 2.156.053 1.296.008 1.296.008 1.289.463 

5035 - RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS 
SALARIAIS - FCVS 2.895.947 2.536.416 2.210.615 2.210.615 

0001 - RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS 
- FCVS-CODHAB- PLANO PILOTO 2.895.947 2.536.416 2.210.615 2.210.615 

TOTAL DO PROGRAMA 6218  31.604.470 29.578.234 10.507.381 9.989.026 
 
Objetivo Específico: 002 – Recuperar créditos oriundos da carteira imobiliária. 

Indicadores: 

Denominação do 
indicador 

Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado 
em 

Periodicidade 
de Apuração 

Resultado 
Desejado em Fonte da 

Informação 2012 2013 2014 2015 

888 Contratos 
Novados (FCVS) Unidade - - Mensal Desejado 20.000 52.000 - - 

DIFIN/ CODHAB 
Alcançado 0 0 720 5.027 

893 
 

Zerar a Dívida 
em Atraso (<) 
Contratos 
Novados (FCVS) 

R$ 
Unidade 9.000.000 31/05/2011 Mensal 

Desejado 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 
DIFIN/ CODHAB 
DIFIN/CODHAB Alcançado 2.000.000 37.756.858 1.549.869 2.210.615 
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Realizações finalísticas desenvolvidas em 2015: 

- Construção de unidades habitacionais: não ocorreu realização no presente programa, contudo, a 
produção habitacional em 2015 foi promovida no âmbito do Programa MCMV, com recursos procedentes 
do FGTS/FAR/FDS, empreendimentos relacionados no Item 2 do presente relatório; 

- Ações relacionadas ao programa federal PAC-PPI/Intervenções em Favelas – promoção de 
melhorias habitacionais na Estrutural e na QNR 2 a 5 de Ceilândia: foram implantados cinco postos nas 
localidades: QNR, Estrutural, Sol Nascente, Porto Rico e Por do Sol, estruturas suportes para a promoção de melhorias 
habitacionais relacionadas a questões de habitabilidade, bem como a requalificação do espaço público, oferecendo também 
serviços de assistência técnica gratuita nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia para projetos de habitações de 
interesse social. Devida a complexidade do programa, processo que envolve várias etapas (instalação de posto de atendimento, 
levantamento de campo das necessidades, elaboração de projetos, promoção de cursos de treinamento e qualificação de mão- 
de- obra e acompanhamento da execução das obras), foram finalizadas em 2015 melhorias habitacionais na Estrutural, 
envolvendo a reforma de 270 unidades habitacionais; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ações relacionadas ao programa federal PAC-PPI/Intervenções em Favelas – construção de 
unidades Habitacionais na Estrutural e na QNR 2 a 5 de Ceilândia: metas não cumpridas devido a ocorrência 
de  ocupações irregulares nas áreas de projeto como também da  iniciativa das próprias famílias em construir suas moradias. 
Foi solicitada ao Ministério das Cidades a mudança dessa meta para a promoção de melhorias habitacionais; 

 
 

- Manutenção do Jardins Mangueiral: Serviços executados conforme previsto na Cláusula Décima Nona do Contrato 
nº 007/2009, celebrado na modalidade Parceria Público Privada-PPP entre a CODHAB/DF e a empresa Jardins Mangueiral 
Empreendimentos Imobiliários S.A., que contempla a manutenção das áreas comuns (externas aos condomínios), incluindo 
áreas verdes, sistema viário e  limpeza urbana; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unidade Habitacional Reformada 

recuperação de forro e colocação de rodateto  
em pvc 

recuperação de azulejos e piso 

 Unidade Habitacional Reformada 

 JARDINS MANGUEIRAL 
  JARDINS MANGUEIRAL 
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- Manutenção do Setor Meireles: Parceria Público-Privada – PPP cancelada; 
 
- Gestão da Politica Habitacional: recursos empenhados para o contrato de prestação de serviços de atendimento ao 
público, serviços de postagem e para a contratação do Projeto Técnico do Trabalho Social – PTTS – QNR/Ceilândia, para 
atender 2.040 famílias, componente do contrato formalizado no âmbito do programa PAC-PPI/Intervenções em Favelas, 
projeto licitado, em fase de inicio da execução. 

A CODHAB é responsável pelo cadastro e habilitação de candidatos interessados no Programa Morar Bem, assim 
como, do relacionamento com as entidades habitacionais devidamente cadastradas. 

No quadriênio 2011/2014, o processo de seleção de demanda habitacional era dividido em seis etapas: 
cadastramento/recadastramento, classificação, comprovação de dados, manifestação de interesse, indicação de demanda e 
titularização.  

Obedecendo a essas etapas, os candidatos inscritos eram convocados para comprovar os dados declarados no 
cadastro e fazerem a manifestação de interesse por até três opções de empreendimentos de acordo com a indicação da 
demanda e a faixa de renda do candidato. 

Em abril/2015, a na nova gestão da CODHAB fez uma proposta de mudança na forma de beneficiar os candidatos 
do Programa Morar Bem, que foi apresentada ao MPDFT. As tratativas originaram o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 
nº 01/2015, de 02/06/2015, onde as novas regras estabeleciam maior clareza, objetividade, transparência e simplificação no uso 
das ferramentas de pesquisa de visualização do portal www.codhab.df.gov.br pela população do Distrito Federal, as quais são 
apresentadas a seguir:  

 Segregação das Listas 

 Este trabalho consistiu na reordenação da classificação e segregação das listas dos candidatos dentro dos 
preceitos da Lei nº 3.877/2006, com a implementação e divulgação das listas de inscritos, habilitados fracionados por faixa de 
renda e contemplados. 

 
• Definição de Percentuais 

Em observância ao disposto no art. 5º da Lei nº 3.877/2006, que reservam as áreas destinadas à habitação de 
interesse social na proporção de 40% ao atendimento do cadastro geral de inscritos, 40% ao atendimento de 
cooperativas/associações habitacionais e 20% casos de interesse social e no intuito dar cumprimento integral à legislação 
específica e respectivos estatutos, a CODHAB fracionou o último percentual citado da seguinte forma: 8% para os portadores 
de deficiência; 5% para os idosos; e 7% para os casos de vulnerabilidade social.  

  JARDINS MANGUEIRAL 
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• Extinção da Manifestação de Interesse 
Outro melhoria implementada refere-se à extinção da manifestação de interesse dos candidatos. Anteriormente a 

CODHAB lançava chamamento público por edital próprio para as empresas interessadas apresentarem projetos/propostas. As 
vencedoras do certame licitatório eram incluídas no sistema pela Unidade de Tecnologia – UNTEC/CODHAB, abrindo opção 
para os candidatos fazerem escolhas por empreendimento, de acordo com sua faixa de renda. 

Entretanto, algumas empresas vencedoras desistiram desses certames gerando expectativas nos candidatos em 
adquirir uma unidade habitacional em empreendimentos que não prosperaram. 

Alguns candidatos bem classificados, que fizeram escolhas por empreendimentos que não chegaram a iniciar as 
obras, eram preteridos por outros que, mesmo com uma classificação inferior, eram atendidos primeiro, caso a escolha pelo 
empreendimento tivesse êxito na sua consecução. 

A cada desistência das empresas, os candidatos eram migrados para suas outras opções, caso essas estivessem 
ativas. Dessa forma, os empreendimentos vigentes passaram a ter um número bem maior de demanda do que de unidades 
habitacionais que seriam ofertadas, bem como o esgotamento de manifestações de interesses, deixando os candidatos sem 
tratamento por parte da CODHAB. 

Desta forma, passamos a convocar o candidato submetido à pontuação hierarquizada, calculada de acordo com as 
fórmulas instituídas no programa, por faixa de renda, indicando-o a um empreendimento quando disponibilizado. O candidato é 
chamado de acordo com a classificação, podendo aceitar ou recusar o empreendimento ofertado a qualquer momento e 
permanecerá na lista, com a mesma pontuação, pelo período de 4 anos, a contar da primeira recusa. 

• Convocados não Habilitados 

A CODHAB definiu, por intermédio de súmula, que os convocados no período entre 2011 e 2014 que não 
compareceram para apresentar documentação em tempo hábil, a fim de formalizar processo administrativo, devem ser 
sensibilizados com a alteração da situação para “convocado não habilitado”, necessitando aguardar abertura de novas 
inscrições para se recadastrarem. 

• Reformulação do Portal da CODHAB   

O Portal da CODHAB foi totalmente repaginado, visando oferecer total transparência e exposição das atividades e 
serviços realizados à população do Distrito Federal, com a apresentação dos seguintes pontos: 
• Informações sobre nossos programas habitacionais e a documentação necessária; 
• Implementação e divulgação das listas de Inscritos, habilitados, contemplados e convocados não habilitados; 
• Divulgação e detalhamento da pontuação e situação de cada candidato; 
• Divulgação da classificação e posicionamento nas listas de habilitados; 
• Informação sobre o cadastro único; 
• Agendamento de serviços pelo próprio candidato; 
• Informações sobre as entidades cadastradas; e 
• Georreferenciamento – mapeamento das famílias habilitadas no DF por região.  
  

cadastro geral 

de inscritos

40%

cooperativas/

associações 

habitacionais

40%

PNE - 8%

Idosos - 5%

Vulnerabilidade

Social - 7%

Casos de 

Interesse 

Social

20%

Reserva de áreas (Lei nº 3.877/2006)
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Cadastro 
O cadastro dos Habilitados está dividido em 5 listas: Relação de Inscrição individual-RII, Relação de Inscrição por 

Entidade, Deficientes, Idosos e casos de Vulnerabilidade. Abaixo apresentamos o cenário atual destes candidatos cadastrados 
nos bancos de dados da CODHAB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este trabalho foi e continua sendo de extrema importância para identificação de inconsistências e cruzamentos das 

informações declaradas pelos participantes, dando maior fidelidade e fiscalização aos processos estabelecidos. Importante 
ressaltar que todas as situações identificadas como fora dos normativos, são corrigidas imediatamente. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



10 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Atendimento  

De janeiro a maio de 2015 o atendimento ao público foi suspenso para reformulação interna. Nesse período, foi feita 
a reestruturação dos postos de atendimento com o fechamento da unidade localizada no Edifício Embaixador, a transferência 
do Posto de Atendimento Avançado da Estação Metrô 114 Sul para a Estação Metrô 112 Sul, que atende pessoas com 
deficiência e idosos, revisão de processos e capacitação de nossos servidores. 

Para auxiliar o cidadão a CODHAB reformulou sua metodologia de atendimento, estabelecendo procedimento de 
agendamento virtual o que diminuiu consideravelmente o tempo de espera nas filas além de possibilitar, com maior qualidade, a 
formalização de processos, recebimento de documentação e habilitação de candidatos. 

O atendimento presencial, precedido pelo devido agendamento, através do Núcleo de Atendimento ao Público – 
NUATE funciona regularmente de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 16h00 no andar térreo do edifício sede, localizado no 
Setor Comercial Sul, e extraordinariamente, a depender de demandas específicas, aos sábados e domingos, das 08h00 às 
12h00.  O NUATE é a área de maior visibilidade, entendida como a “porta de entrada” da CODHAB.  

Entre os meses de maio a dezembro de 2015, foram atendidas 82.770 (oitenta e dois mil, setecentos e setenta) 
pessoas nos dois postos de atendimentos da CODHAB, numa média mensal de 10.346 atendimentos, conforme descrição a 
seguir:  

NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA CODHAB – NUATE – NÚMEROS 2015 (PRESENCIAL) 

EDIFÍCIO SEDE ESTAÇÃO METRÔ 112 SUL 

TIPO DE ATENDIMENTO QUANTIDADE TIPO DE ATENDIMENTO QUANTIDADE 

Informações Gerais 32.167 Informações Gerais 2.219 

Agendados 18.650 Agendados 437 

Requerimentos 6.028 Requerimentos 90 

CadÚnico 2.311   
Não se recadastrou 1980 Não se recadastrou 273 
Ouvidoria Presencial 304   
Financeiro (Antiga SHIS) 5.229   
Regularizou é seu! 7.765   
Protocolo 3.196   

Total: 82.770 atendimentos realizados 

• Central 156 

A central de atendimento ao público – Canal 156 visa conceder informações imediatas aos usuários de diversos 
serviços públicos do Distrito Federal, gerenciado pela CODEPLAN, órgão que monitora o atendimento realizado pela empresa 
terceirizada contratada para prestar o serviço de atendimento, sendo que à CODHAB é reservada a opção 5.  

Os atendentes da Central 156 recebem constantemente informações e atualizações dos programas da CODHAB 
para que tenham todas as ferramentas que possibilitem esclarecer as dúvidas dos cidadãos, possibilitando também o fim das 
filas formadas quando das convocações. Além da prestação de informação aos candidatos e interessados, a Central também 
realiza agendamento para atendimento aos cidadãos. 
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Situação Atendimento em 2014 

 

 Situação Atendimento em 2015 

 

 

 

 

 

 
6. RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - 

FCVS:  

A dívida fundada da CODHAB-DF com a CAIXA/FGTS, refere-se às operações de financiamento para 
construção de unidades habitacionais efetuadas ainda entre o extinto BNH, hoje incorporado à CAIXA, e a extinta SHIS, hoje 
incorporada à CODHAB-DF, consistindo de 63.946 imóveis hipotecados à CAIXA/FGTS. Vem sendo pagos, mensalmente, 
amortização e juros por 45 anos, desde a extinta SHIS. 

Além dessas, outras 20.970 operações de construção de imóveis foram efetuadas com recursos próprios, 
totalizando, assim, 84.916 contratos de imóveis construídos nas diversas localidades do Distrito Federal. A seguir o 
detalhamento por regiões administrativas e anos de entrega dos empreendimentos das unidades habitacionais construídas com 
recursos próprios e de terceiros. 

Número de Contratações por região administrativa: 

LOCALIDADE 
DATA DO CONTRATO 

IMÓVEIS CONSTRUÍDOS - RECURSOS 

BNH/CAIXA PRÓPRIO TOTAL 

TAGUATINGA 66, 75, 77, 78 e 2000 9.411 8.879 18.290 

SOBRADINHO 68, 70, 83 e 89 1.149 267 1.416 

Central 156 – Números 2015 
Total de ligações recebidas 479.615 

Total de ligações atendidas 465.385 

Média mensal de ligações atendidas 16.538 

Tempo médio de atendimento 161* 

* medido em segundos  
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GAMA 66, 68, 69, 70, 74 e 89 3.412 201 3.613 

GUARÁ 68, 66, 69, 70, 74, 82 e 83 10.117 1.862 11.979 

NUCLEO BANDEIRANTE  1.970 255 0 255 

CANDANGOLÂNDIA 85 e 86   2.225 2.225 

PLANALTINA 1.970 300 1000 1.300 

CEILÂNDIA 1975 e 1987 33.467 55 33.522 

BRAZLÂNDIA 1.990 1.072 53 1.125 

SAMAMBAIA 1.990 e 1.992 3.635 1.130 4.765 

RECANTO DAS EMAS 1.996 1.128 285 1.413 

SANTA MARIA  1.996   850 850 

PARANOÁ  1.997   110 110 

RIACHO FUNDO 1.996   1.731 1.731 

SÃO SEBASTIÃO 1.990   150 150 

ASA NORTE 1.970 e 1.971   1.344 1.344 

ASA SUL 1.970 e 1.971   724 724 

CRUZEIRO NOVO 1.970   1 1 

PROJETO INOVAR/FUNDHABI 1.997   103 103 

TOTAL  63.946 20.970 84.916 

A seguir são apresentados os valores desembolsados pela CODHAB/DF para amortização dos contratos de 
empréstimo/retorno da dívida fundada com a CAIXA/FGTS e situação do saldo devedor: 

Divida Fundada da CODHAB-DF com CEF/FGTS - Desembolso mensal – 2008-2015           Em R$ 

ITEM 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

Amortização 8.538.858 8.570.282 9.147.734 9.817.666 10.539.501 11.258.530 12.276.039 9.424.052 

Juros 5.966.685 5.232.407 4.712.400 4.170.635 3.519.675 2.733.137 1.548.161 1.024.434 

Total Prest. 14.505.543 13.802.689 13.860.134 13.988.301 14.059.176 13.991.667 13.824.201 10.448.486 

Dívida Fundada da CODHAB-DF com a CAIXA/FGTS – Evolução 2008-2015 

CER-SB/CAIXA 
 nº 46047-75 (Dívida 
Renegociada) 

132.870.385,50 128.533.597,20 91.232.370,32 82.805.918,90 73.226.277,23 63.606.105,78 58.420.474,19 41.949.960 

Crédito Antecipado 
FCVS*  
CER-SB/CAIXA 
 nº 344128-99  

70.717.596 75.632.562 107.972.013 112.744.819 116.663.353 120.587.713 123.982.314 131.136.519 

Saldo devedor 203.587.982 204.166.159 199.204.383 195.550.738 189.889.630 184.193.818 182.402.788 173.703.202 

* Crédito no valor de R$ 56,1 milhões antecipado em 2006 pela CAIXA, conforme Resolução 143/1994, a 
serem pagos quando da efetiva novação dos créditos habilitados junto ao FCVS. 

Para garantir o equilíbrio do Sistema Financeiro da Habitação foi criado o Fundo de Compensação de Variações 
Salariais - FCVS formalizado pela Resolução nº 25, de 16 de junho de 1967, do Conselho de Administração do extinto Banco 
Nacional da Habitação – BNH, o qual gerou um montante de recursos ao final dos respectivos financiamentos. 

Com a promulgação da Lei Federal n. 10.150 de 21 de dezembro de 2000, - que recepcionou MPs 133 de 1993 
e a MP 1520, bem como a Lei 8.004 – foi estabelecido o direito de novação dos créditos relativos aos saldos residuais e 
descontos concedidos junto ao FCVS para os imóveis do Sistema Financeiro da Habitação, para fins de utilização junto ao 
agente operador CAIXA/FGTS. 

Assim, com o processo de recuperação dos créditos do FCVS, estimados em 349,5 milhões, considerando os 
créditos já habilitados. Desse valor, já foram reconhecidos pela CAIXA/FCVS 297 milhões de reais (posição em 31/12/2015 e 
sujeita a atualizações), por meio das atividades Habilitação/Homologação/Novação onde será possível a  efetiva quitação da 
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dívida fundada com a CAIXA/FGTS, a qual gira em torno de 173,7 milhões de reais e ainda restar um saldo positivo para 
utilização no programa habitacional do Distrito Federal. 

Em 2015, o trabalho desenvolvido para novação dos 5.027 contratos com créditos FCVS (vide tab. 888) 
importou na quitação de R$ 8.395.752,29 relativa à divida de obrigação trimestral com o FCVS. Adicionalmente, foi efetivada 
renegociação do contrato CER-SB Caixa nº 46047-75, reduzindo a dívida fundada em 2014 de R$ 182.402.788,00 para 
173.703.202,00 em 2015, ou seja, em R$ 8.699.586,00, o que se traduz em economia para a CODHAB. 

Por se tratar de procedimento que requer conhecimentos técnicos especializados e possuir diversas fases até 
sua conclusão, foi necessária a contratação de empresa com a devida experiência no ramo, a partir de novembro de 2014, para 
a realização dos trabalhos, uma vez que a CODHAB não dispõe de estrutura de pessoal suficiente para atender a referida 
demanda.  

Sobre os indicadores criados para o presente programa faz-se necessária uma correção quanto a sua 
composição: 

• Indicador de trabalho 888 (Contratos Novados - FCVS) - em 2015 remanesciam 36.186 contratos com créditos a habilitar. 
• Indicador de trabalho 893 (Zerar a Dívida em Atraso (<) Contratos Novados (FCVS) - em 2015 não se refere a contratos 

novados e sim a débitos remanescentes dos mutuários finais com a CODHAB-DF.  
                
Dessa forma os indicadores foram retrabalhados para o PPA 2016-2019, visando uma melhor adequação às 

ações contidas no programa. 

Dos 82.448 contratos prometidos a venda a mutuários finais foram identificados, aproximadamente, 59.809 
contratos que contam com a cobertura do FCVS. 

No início dos trabalhos objeto do contrato nº 23/2014, de 26/11/2014, firmado entre a CODHAB/DF e a empresa 
ELONET para habilitação, validação e novação dos créditos da CODHAB-DF junto ao FCVS, existiam 20.791 contratos com 
créditos já habilitados ao Fundo (Matrícula 00029-9), sendo que no exercício de 2014 foram habilitados outros 3.000 contratos. 

Adicionalmente, no exercício de 2015, ocorreu a habilitação de outros 15.766 contratos junto ao FCVS, e foi 
dada celeridade aos trabalhos das etapas seguintes, quais sejam: a definição junto à CAIXA/FCVS da quantidade de processos 
a serem homologados, com a indicação de 2.500 mensais, a adoção de critérios para agilizar a validação de créditos 
homologados, além de monitoramento “on line“ de diferenças porventura ocorridas na depuração pelo Agente Operador do 
FCVS, com vistas à pronta atualização de documentação requerida a par da manutenção da regularidade do Agente 
Financeiro/CODHAB no processo. 

É importante ressaltar que após o procedimento de habilitação junto à CAIXA/FCVS, inicia-se a etapa de 
reconhecimento dos créditos (novação) por aquela entidade e só a partir desse momento ocorrerá a liberação dos respectivos 
créditos. 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 6225 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

OBJETIVO GERAL: Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental. 
Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo 
Dotação 
Inicial 

Autorizado Empenhado Liquidado 

4011 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL 799.700 7.349.700 6.772.291 35.334 

0003 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHAB-DISTRITO 
FEDERAL 799.700 7.349.700 6.772.291 35.334 

TOTAL DO PROGRAMA 6225  799.700 7.349.700 6.772.291 35.334 

 
Objetivo Específico: 002 – Regularizar assentamentos urbanos informais localizados nas Áreas de Regularização 
de Interesse Social – ARIS e nos núcleos urbanos implantados pelo Poder Público com parcelamentos ainda não 
registrados.  

Indicadores: 

Denominação do Indicador 
Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado 
em 

Periodicidade da 
Apuração 

Resultado 
Desejado em Fonte da 

Informação 2012 2013 2014 2015 

 
886 

Número de Escrituras 
Emitidas por Doação Unidade 3.600 31/05/2011 Mensal Desejado 6.500 6.500 6.500 6.500 DIREG/ 

CODHAB Alcançado 5.665 2.978 3.291 10.293 
 Número de Títulos Unidade 1.785 31/05/2011 Mensal Desejado 28.500 28.500 19.000 19.000 DIREG/ 
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887 Concedidos Alcançado 4.342 1.045 74 368 CODHAB 
 
890 

Número de Escrituras 
para Mutuários Unidade - - Mensal 

Desejado 19.000 19.000 19.000 19.000 DIREG/ 
CODHAB Alcançado 1.785 1.785 3.900 1.266 

 
Realizações finalísticas desenvolvidas em 2015: 

A titulação definitiva dos imóveis com financiamentos quitados (Carteira Imobiliária), atividade executada atualmente 
pela Diretoria Financeira da CODHAB, também se constitui em ação fundamental dentro do programa temático. Trata-se da 
regularização jurídica dessas unidades habitacionais, concretizada pela entrega da escritura pública de compra e venda, 
documento definitivo de propriedade do imóvel. 

No exercício de 2015 foram atendidos por agendamento através do 156 Opção 4 ou pelos telefones 32141844 e 
32141856 até 31 de outubro de 2015, 1.936 mutuários da Carteira de Crédito Imobiliário da CODHAB-DF, para a emissão de 
escrituras, sendo assinadas e entregues 787 aos mutuários finais, conforme discriminado em quadro abaixo. 

Da totalidade dos 82.448 contratos firmados com mutuários, estima-se que em torno de 52.000 contratos foram 
transmitidos à propriedade aos mutuários finais. A partir desse número, foi estipulada meta no exercício de 2015, no sentido de 
identificar os contratos que ainda restam para a emissão de Escritura/Transmissão de propriedade. Até o final de 2015 foram 
analisados 31.675 e desses, 19.677 já foram escriturados.  No quadro abaixo, são apresentados o número de escrituras 
emitidas desde 2012, com posição atualizada em dezembro/2015. 

Escrituras Emitidas por Doação e para Mutuários 
 

TIPO 2012 2013 2014 2015 

Escrituras Emitidas por Doação 5.665 2.978 3.291 10.293 

Escrituras emitidas para Mutuários 1.785 1.785 3.900 1.266 

TOTAL 7.450 4.763 7.191 11.559 

O conceito de regularização fundiária urbana é definido pela lei federal nº 11.977/2009 no artigo 46 como o conjunto 
de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação 
de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade 
urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

As ações de Regularização Fundiária aplicadas no DF reconhecem as ocupações irregulares, sem, contudo, uma 
visão mais abrangente de inserção da ocupação no bairro, na região e na metrópole. Apesar da preocupação em agir em 
diferentes dimensões: jurídica, urbanística, ambiental e social. É comum verificarmos assentamentos sem qualquer concessão 
de titulação aos beneficiários e títulos registrados apesar de anos de registro cartorial da área. É frequente também a instalação 
de infraestrutura básica em conflito com a fixação das edificações e com soluções de desenho que favorecem a desqualificação 
do espaço público.   

Os espaços públicos, lugares com possibilidades de convivência e de interação social, definidos em projeto são  
poucos em quantidade e sem qualidade. Esses quando existentes estão fora da escala do assentamento e possuem dimensões 
reduzidas. As praças são quase inexistentes. As vias de circulação e pequenas áreas intersticiais distribuídas pelos 
assentamentos são locais onde aparece alguma vida comunitária. Os poucos espaços públicos de convivência são de péssima 
qualidade de desenho, sem detalhamento das calçadas, da definição e localização do mobiliário urbano, da arborização urbana, 
da melhor abertura das lojas e de outros elementos que poderiam qualificar melhor esses espaços e inserir esses 
assentamentos à cidade legal. 

Entende-se que o processo de regularização fundiária precisa regularizar juridicamente áreas e também produzir 
locais bons para se viver com qualidade. É essencial que tenham escolas, hospitais, parques, serviços, comércio. Não basta 
regularizar lotes e casas é necessário construir bairros, cidades.  

A aplicação mais assertiva da Política Habitacional do Distrito Federal tem permitido a formulação de programas de 
regularização capazes de enfrentar o processo de desenvolvimento urbano informal e promover a integração dessas áreas 
irregulares à cidade formal. Este processo tem implicado na implementação de ações interventivas em áreas prioritárias 
estabelecidas no PDOT, Núcleos Urbanos implantados inicialmente pelo poder público, que envolve a regularização do registro 
cartorário e titulação das unidades habitacionais localizadas nessas áreas. 

As ações de regularização obedecem ao disposto na Lei nº 4.996, 19 de dezembro de 2012, marco legal da habitação 
social no Distrito Federal, regulamentada com advento do Decreto nº 34.210, de 14 de março de 2013, que dispõe sobre a 
regularização fundiária de interesse social. 

Assim, como forma de materializar essas ações, vários projetos de regularização tiveram seus termos de referência 
finalizados e seguiram para licitação para posterior contratação, visando que outros moradores de áreas de interesse social, 
que satisfaçam a Lei nº 4.996/2012, possam receber futuramente suas escrituras.  
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Com a elaboração e aprovação de projetos de regularização, compostos de projeto urbanístico, memorial descritivo e 
levantamento topográfico e cadastral, o passo considerado mais longo do processo de regularização é dado. 

  Todas as iniciativas tomadas ao longo de 2015 cumprem o compromisso de dotar o Distrito Federal de legislação 
efetiva, com ações estáveis e permanentes.  

Seguem as ações realizadas no âmbito da CODHAB em 2015: 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

De fevereiro a novembro de 2015, 11.931 (onze mil novecentas e trinta e uma) pessoas tiveram seus atendimentos 
referentes a regularização de imóvel realizados na CODHAB. Esse número, não denota a quantidade de atendimentos totais, 
mas a quantidade de processos instruídos com a atualização da documentação entregue pelo requerente. 

Descrição do atendimento Total 

Alteração cadastral 160 

Certidão Positiva 421 

Informação - Emissão de certidão positiva 537 

Resposta de requerimento 689 

Informação - Situação do imóvel/escritura 2.632 

Exigência do processo 161 

Cópia de processo 56 

Situação do imóvel/ Escritura 1.791 

Inventário/ divórcio 87 

Informação sobre data de entrega de documentação para regularização 138 

Agendamento 5.191 

Morar Bem 68 
Total geral 11.931 

 

Importante destacar outros atendimentos realizados pela Diretoria de Regularização de Interesse Social: 

- 496 Reuniões realizadas com moradores e grupos organizados; 
- 97 Atendimentos; 
- 132 manifestações da Ouvidoria respondidas; 
- 378 Verificações de Ocupação de Imóvel - VOI 

ESCRITURAS EMITIDAS POR DOAÇÃO 

Foram entregues aos cidadãos 6.405 Escrituras Públicas de Doação em eventos oficiais de entrega, distribuídas em 
19 Regiões Administrativas do Distrito Federal, além de outras 3.888 foram lavradas e registradas em cartório, totalizando assim 
a emissão de 10.293 Escrituras Públicas de Doação no ano de 2015. 

Nº CIDADE QUANTITATIVO 
01 Riacho Fundo II 608 
02 Estrutural 1.136 
03 Recanto das Emas 504 
04 Setor Habitacional Sol Nascente 66 
05 Águas Claras 281 
06 Brazlândia 125 
07 Candangolândia 28 
08 Ceilândia 359 
09 Gama 12 
10 Guará II 103 
11 Planaltina 471 
12 Riacho Fundo I 250 
13 Samambaia 1.187 
14 Santa Maria 325 
15 Sobradinho 425 
16 Recanto das Emas 204 
17 Vila Telebrasília 24 
18 Taguatinga 182 
19 Varjão 115 

TOTAL 6.405 
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Além disso, foram encaminhadas 13.146 (treze mil cento e quarenta e seis) Fichas Descritivas aos cartórios do Distrito 
Federal distribuídas em 17 Regiões Administrativas, visando a emissão das respectivas escrituras. Abaixo, o número de 
escrituras já lavradas e registradas por localidade:  

CIDADE QUANTITATIVO 
ESCRITURAS JÁ 
LAVRADAS E 
REGISTRADAS* 

Brazlândia 197 89 
Santa Maria 1.355 678 
Samambaia 4.713 1058 
Recanto das Emas 1.038 497 
Riacho Fundo II 979 248 
Riacho Fundo I 275 160 
Ceilândia 523 213 
Sol Nascente 263 0 
Estrutural 549 230 
Guará II 1 1 
Planaltina 1.879 400 
Candangolândia 2 0 
Sobradinho 614 194 
Taguatinga 533 120 
Vila Planalto 23 0 
Vila Telebrasília 5 0 
Vila Varjão 197 0 

TOTAL 13.146 3.888 
* Informações fornecidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis. 

Os números de escrituras emitidas, apesar de positivos, não refletem os esforços realizados pela CODHAB para 
entregar escrituras aos beneficiários, uma vez que 9.258 Fichas Descritivas permanecem nos cartórios aguardando o 
comparecimento do beneficiário, o que elevaria nosso número para 19.551 títulos correspondentes às escrituras passíveis de 
emissão. 

Para que tal número se convertesse em escrituras emitidas, seria necessário que todos os beneficiários 
comparecessem ao cartório, pagassem a taxa devida e retirassem sua escritura. Entretanto, essa procura tem sido muito 
aquém do esperado. 

NÚMERO DE TÍTULOS CONCEDIDOS 

Os Termos de concessão de uso (TCU) são títulos de propriedade precários, que são concedidos para regularizar 
temporariamente a situação dos cidadãos que ocupam áreas irregulares. Enquanto não houver a transferência definitiva do 
domínio pelo Poder Público o ocupante recebe o TCU.  O número de títulos concedidos no ano de 2015 foi de 368 distribuídos 
nas seguintes regiões administrativas: 

CIDADES 
Termos de Concessão 

de Uso - TCU 

RIACHO FUNDO II 102 

ESTRUTURAL 117 

TAGUATINGA (PONTAS DE QUADRA) 34 

SOL NASCENTE 67 

RIACHO FUNDO II 48 

TOTAL 368 

No exercício de 2015 a meta foi de emitir Termos de concessão de uso (TCU)  apenas em casos excepcionais, sendo 
priorizada a entrega de títulos definitivos.  

 PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO 

Os Projetos Integrados de Regularização das Áreas em Áreas de Regularização de Interesse Social - ARIS 
encontram-se sob a coordenação da CODHAB. 

 Em 2015, em que pesem as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Governo do Distrito Federal, foram dados  
importantes passos para a consolidação de relevantes projetos de regularização, conforme o quadro a seguir: 

Andamento dos projetos urbanísticos em 2015: 

LOCALIDADE 
AÇÕES - PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL 



17 
 

 

ADE Oeste Samambaia 
Projeto Urbanístico Registrado em fase de doação da TERRACAP para CODHAB, para iniciar a 
escrituração dos beneficentes. 

Água Quente Projeto Urbanístico em revisão nesta Gerência 

Águas Claras – Lote 01, Rua 200, QS 06 Projeto Urbanístico não iniciado. Aguardando aprovação de Lei Complementar da desafetação. 

Águas Claras – QS 11 do Areal Projeto Urbanístico não iniciado. Aguardando aprovação de Lei Complementar da desafetação. 

Áreas Intersticiais (Becos) Gama 
Projeto Urbanístico não iniciado. Área desafeta pela aprovação da Lei n.º 882/2014. 
Aguardando o Levantamento Topográfico para início do Projeto Urbanístico pela CODHAB ou a 
contratação de empresa para elaborar o levantamento topográfico e projeto urbanístico. 

Aris Céu Azul O Projeto de Regularização Fundiária ainda não foi iniciado. 

Aris Mansões – Sobradinho II O Projeto de Regularização Fundiária ainda não foi iniciado.  

Aris Pôr do Sol – URB-RP 073/09  Projeto urbanístico encaminhado ao CAP para análise e aprovação em 22/10/2014.  

Aris Vida Nova O Projeto de Regularização Fundiária ainda não foi iniciado.  

Aris Torto – Vila Weslian Projeto Urbanístico em análise na CAP/SEGETH. 

Becos de Brazlândia 

Projeto Urbanístico não iniciado. 
Em 2014, pelo Artigo 1º, Inciso V, da Lei Complementar nº 882, de 2 de Junho de 2014, foram 
desafetadas as áreas intersticiais das quadras residências da Região Administrativa de Brazlândia, 
que tenham sido ocupadas com uso predominantemente residencial até 31/12/2013;  

Becos de Ceilândia 

Em 2014, pelo Artigo 1º, Inciso III, da Lei Complementar nº 882, de 2 de Junho de 2014, foram 
desafetadas as áreas intersticiais das quadras residências da Região Administrativa de Ceilândia, 
que tenham sido ocupadas com uso predominantemente residencial até 31/12/2013. Os lotes estão 
em fase de escrituração. 

Expansão da Vila São José Projeto Urbanístico em análise na CAP/SEGETH 

Fercal Até o presente momento, o Projeto de Regularização Fundiária não foi iniciado. 

Itapoã – Parcelamento I e II, Mandala, Sol 
e Lua e, Fazendinha. 

O Projeto de Regularização Fundiária ainda não foi iniciado. 

Itapoã – Del Lago 1 e 2 Projeto de Regularização Fundiária não iniciada. 

Mansões Sobradinho I Projeto Urbanístico em revisão nesta Gerência. 

Mansões Sobradinho II O Projeto de Regularização Fundiária ainda não foi iniciado. 

Nova Colina Projeto de Regularização Fundiária não iniciada. 

Nova Petrópolis Projeto de Regularização Fundiária não iniciada. 

Nova Planaltina Projeto Urbanístico em revisão nesta Gerência. 

Paranoá Projeto Urbanístico em fase de Registro Cartorial. 

Pontas de Quadra de Sobradinho II: 
1ª Etapa: Projeto Urbanístico em análise na CAP/SEGETH 
2ª Etapa:Viabilizando um convênio com a UNB para elaboração do Projeto Urbanístico. 

Pontas de Quadra de Taguatinga:  

Projeto urbanístico dividido em duas etapas: 
1ª Etapa: Em fase de Escrituração 
2ª Etapa:Projeto urbanístico: Será elaborado por esta Companhia para as áreas não contempladas 
nas URB 127/93 e URB 90/96.  

Pontas de Quadra de Ceilândia 

Projeto Urbanístico não iniciado. 
Em 2014, pelo Artigo 1º, Inciso V, da Lei Complementar nº 882, de 2 de Junho de 2014, foram 
desafetadas as áreas intersticiais das quadras residências da Região Administrativa de Ceilândia, 
que tenham sido ocupadas com uso predominantemente residencial até 31/12/2013. 

Pontas de Quadra do Recanto das Emas 

Projeto Urbanístico em elaboração nesta Gerência. 
Em 2014, pelo Artigo 1º, Inciso V, da Lei Complementar nº 882, de 2 de Junho de 2014, foram 
desafetadas as áreas intersticiais das quadras residências da Região Administrativa de Ceilândia, 
que tenham sido ocupadas com uso predominantemente residencial até 31/12/2013. 

Porto Rico Projeto Urbanístico em revisão nesta Gerência 

Privê Ceilândia Projeto de Regularização Fundiária não iniciado. 

Primavera Projeto de Regularização Fundiária não iniciado. 
QNR 05 – Ceilândia Projeto Urbanístico em análise na CAP/SEGETH. 

QNP 22 e 24 Projeto Urbanístico em revisão nesta Gerência. 

Riacho Fundo II - CAUB 1 e 2  Projeto de Regularização Fundiária não iniciado. 

Riacho Fundo II – Complementação da 1ª 
etapa 

Projeto urbanístico em fase de doação da TERRACAP para CODHAB, para iniciar a escrituração 
dos beneficentes. 

Riacho Fundo II – 2ª etapa Projeto Urbanístico encontra-se da DIREG/GEPRO para correção  

Riacho Fundo II – 3ª etapa Projeto urbanístico em fase de Registro Cartorial 

São Sebastião  

URB – 114/09 - Projeto Urbanístico Registrado  em fase de doação da TERRACAP para CODHAB, 
para iniciar a escrituração dos beneficentes. 
URB 139/10 – Projeto Urbanístico em revisão na TERRACAP 
URB 137/10 – Projeto Urbanístico em revisão nesta Gerência. 
URB 138/10 - Projeto Urbanístico em revisão nesta Gerência. 
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PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO INICIADOS NO ANO DE 2015 

Os projetos iniciados no ano de 2015 foram às pontas de quadras, conforme a Lei Complementar 882/2014, que 
desafeta área pública de uso comum que, até 31 de dezembro de 2013, tenham sido ocupadas com uso predominantemente 
residencial, afeta áreas públicas e altera a destinação de áreas públicas e dá outras providências, tais que são: 

- Pontas de Quadra do Recanto das Emas;   
- Pontas de Quadra de Taguatinga. 

 COMPATIBILIZAÇÃO DE ENDEREÇOS 

a) do endereçamento atual com Projeto Urbanístico 

- Estrutural;  

- São Sebastião;  

- Sol Nascente (Trecho1). 

 

 

b) do Projeto Urbanístico com o Aerolevantamento 2014 

- Estrutural;  

- São Sebastião;  

- Sol Nascente (Trecho1); 

- Riacho Fundo II – 1° Etapa;  

- Pontas de Quadras Sobradinho II. 

Para fins de atualização da LEGISLAÇÃO pertinente foram encaminhadas à SEGETH as seguintes propostas de 
alteração normativa: 

- Alteração da Lei 4.996/2012 referente ao prazo estipulado para entrega de Requerimentos de Regularização que atualmente 
(que atualmente é 31/12/2014), abrindo possibilidade para entrega de novos requerimentos. 

- Elaboração de Projeto de Lei referente ao Marco Legal do Reassentamento Involuntário. As intervenções urbanísticas 
previstas e projetos de urbanização e regularização fundiária e ambiental de assentamentos populares ou em projetos de 
interesse público indicam, muitas vezes, a necessidade de demolição de unidades residenciais, comerciais e mistas situadas 
em assentamentos populares, irregulares ou regularizados. 

Tais demolições são necessárias à execução de sistema viário, à implantação de obras de infraestrutura e 
equipamentos públicos, ou por estarem situadas em áreas inadequadas à habitação. 

Os projetos de urbanização, elaborados com a orientação de atingir o menor número possível de unidades, indicam 
soluções diversas, de acordo com as especificidades de cada área e privilegiam a utilização de espaços livres no próprio local, 
e, na inexistência dessas áreas, a escolha de terrenos o mais próximo possível. 

  

Setor Habitacional Buritis – Vila 
Buritizinho 

URB 111/09 – Projeto Urbanístico em revisão nesta Gerência 
URB 099/09 – Projeto Urbanístico em análise na CAP/SEGETH 

Setor Habitacional Sol Nascente  

TRECHO I – Projeto Urbanístico registrado em fase de Escrituração e implantação de infraestrutura 
(drenagem e pavimentação). 
TRECHO II – Projeto Urbanístico em revisão nesta Gerência. 
TRECHO III – Projeto Urbanístico finalizado aguardando licenciamento ambiental e desafetação do 
Parque Lagoinha. 

Setor Residencial Leste e Oeste Projeto Urbanístico encaminhado à CAP/SEGETH para análise e aprovação. 

Vale do Amanhecer Projeto de Regularização Fundiária não iniciado. 

Vicente Pires e Vila São José 

Projeto foi analisado pelo CAP. As correções e adequações do projeto serão feitas pela empresa 
contratada pela ARVIPES (Associação dos Moradores de Vicente Pires); 
Foi realizada a complementação do estudo ambiental ao IBRAM para verificar a possibilidade de 
permanência de algumas famílias na APP, conforme a nova legislação. 

Vila Basevi Projeto Urbanístico não finalizado. Aguardando licenciamento ambiental (ICMBIO – IBAMA) 

Vila Cauhy  
Projeto Urbanístico não finalizado. Estudo Ambiental encaminhado ao IBRAM para emissão da 
licença ambiental. 

Vila Varjão Projeto urbanístico registrado.  

Vila Dnocs Projeto urbanístico registrado. 

Vila Estrutural Projeto urbanístico registrado. Em fase de escrituração aos beneficiários.  
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2. OUTRAS REALIZAÇÕES 

PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo 
Dotação 
Inicial 

Autorizado Empenhado Liquidado 

1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 180.945.364 101.841.690 96.956.500 83.603.882 

9565 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL 180.945.364 101.841.690 96.956.500 83.603.882 

3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 9.295.725 2.383.886 0 0 

0086 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE 

URBANIZAÇÃO- CEILÂNDIA 
2.383.886 2.383.886 0 0 

0087 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE 

URBANIZAÇÃO NA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO 
6.911.839 0 0 0 

TOTAL DO PROGRAMA 6208 190.241.089 104.225.576 96.956.500 83.603.882 

Por meio desse Programa foram realizados os serviços de implantação da infraestrutura externa aos 
empreendimentos habitacionais contratados no âmbito dos programas MORAR BEM/MCMV, denominados PARQUE DO 
RIACHO, localizado no Riacho Fundo II – 4ª etapa, e COER, localizado em Sobradinho II. A implantação da infraestrutura 
contempla a execução dos serviços de: Drenagem, Terraplenagem, Pavimentação, Sistema de Abastecimento de Água, 
Sistema de Esgotamento Sanitário e Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica de Alta e Baixa Tensão, serviços 
necessários para dar habitabilidade aos empreendimentos previstos para atendimento habitacional a 5.937 famílias, habilitadas 
segundo os critérios estabelecidos pela politica habitacional do Distrito Federal. 

 

 

 
 

 

PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo 
Dotação 
Inicial 

Autorizado Empenhado Liquidado 

Pavimentação  

Rede de Energia Elétrica   Rede de Drenagem  

Lagoa para contenção de águas pluviais  
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3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 4.197.223 3.715.530 0 0 

0078 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO 
TÉCNICO SOCIAL- VARJÃO 200.000 200.000 0 0 

0079 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO 
TÉCNICO SOCIAL- CEILÂNDIA 2.292.970 2.292.970 0 0 

0080 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO 
TÉCNICO SOCIAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO 1.200.000 1.200.000 1.105.000 0 

0081 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE 
EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO-SOCIAL- VARJÃO 481.693 0 0 0 

0093 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO 
TÉCNICO SOCIAL - VILA DNOCS- SOBRADINHO 22.560 22.560 0 0 

TOTAL DO PROGRAMA 6211 4.197.223 3.715.530 1.105.000 

  
Em face da necessidade de reprogramação dos projetos, devido ao tempo decorrido da  elaboração, em 2015 não 

ocorreu nenhuma realização finalística, encontrando-se os Projetos nas seguintes situações:  

• PTTS - ESTRUTURAL (Setor Complementar de Indústria e Abastecimento) – Projeto reprogramado e aprovado pela 
CAIXA, para contemplar 1.889 famílias. A implantação do projeto foi objeto de licitação (pregão), cancelada 
posteriormente devido à desistência da empresa vencedora. Processo de licitação reiniciado; 

• PTTS - QNR/Ceilândia – Projeto licitado no âmbito do programa temático HABITAÇÃO – Gestão da Politica 
Habitacional; 

• PTTS - VARJÃO - Projeto reprogramado e aprovado pela CAIXA, para contemplar 316 famílias. Documentação 
encaminhada para iniciar o processo de licitação; 

• PTTS - DNOCS/ Sobradinho –  processo  ainda não  iniciado  devido ao   pequeno  dimensionamento da  equipe   de 
mobilização social da CODHAB. 

A CODHAB desenvolve seus projetos alicerçados na Portaria nº 21 do Ministério das Cidades (MCIDADES), de 
22/01/2014, que dispõe sobre as orientações para execução do Trabalho Social. 

O Trabalho Técnico Social compreende um conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a partir de 
estudos diagnósticos integrados e participativos do território, compreendendo as dimensões: social, econômica, produtiva, 
ambiental e político-institucional do território e da população beneficiária, além das características da intervenção, visando 
promover o exercício da participação e a inserção social dessas famílias, em articulação com as demais políticas públicas, 
contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços 
implantados. 

 O objetivo geral do PTTS é promover a participação social, a melhoria das condições de vida, a efetivação dos 
direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade da intervenção. 

 Os objetivos Específicos são os seguintes:  

a) Promover a participação dos beneficiários nos processos de decisão, implantação, manutenção e acompanhamento dos 
bens e serviços previstos na intervenção. 

b) Fomentar processos de liderança, a organização e a mobilização comunitária. 
c) Estimular o desenvolvimento da cidadania e dos laços sociais e comunitários. 
d) Apoiar a implantação da gestão condominial. 
e) Articular as políticas de habitação e saneamento básico com as políticas públicas, promovendo, por meio da 

intersetorialidade, a efetivação dos direitos e o desenvolvimento local. 
f) Fomentar processos de inclusão produtiva coerentes com o potencial econômico e as características culturais da região.  
g) Apoiar processos socioeducativos que englobem informações sobre os bens, equipamentos e serviços implantados. 
h) Fomentar o diálogo entre os beneficiários e o poder público local. 
i) Articular a participação dos beneficiários com movimentos sociais, redes, associações, conselhos mais amplos do que os 

das áreas de intervenção. 
j) Fomentar a constituição de organizações representativas dos beneficiários e fortalecer as já existentes. 
k) Contribuir para a sustentabilidade da intervenção.  
l) Gerir ações sociais associadas à execução das obras e dos reassentamentos, quando houver. 

São 4 os eixos de atuação no âmbito do PTTS, quais sejam: 

i. Mobilização, organização e fortalecimento social – prevê processos de informação, mobilização, organização e 
capacitação da população beneficiária visando promover a autonomia e o protagonismo social, bem como o fortalecimento 
das organizações existentes no território, a constituição e a formalização de novas representações e novos canais de 
participação e controle social. 

ii. Acompanhamento e gestão social da intervenção – visa promover a gestão das ações sociais necessárias para a 
consecução da intervenção, incluindo o acompanhamento, a negociação e interferências ocorridas ao longo da sua 
execução, bem como, preparar e acompanhar a comunidade para compreensão desta, de modo a minimizar os aspectos 
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negativos vivenciados pelos beneficiários e evidenciar os ganhos ocasionados ao longo do processo, contribuindo para sua 
implementação. 

iii. Educação ambiental e patrimonial – visa promover mudanças de atitude em relação ao meio ambiente, ao patrimônio e à 
vida saudável, fortalecendo a percepção crítica da população sobre os aspectos que influenciam sua qualidade de vida, 
além de refletir sobre os fatores sociais, políticos, culturais e econômicos que determinam sua realidade, tornando possível 
alcançar a sustentabilidade ambiental e social da intervenção.  

iv. Desenvolvimento socioeconômico – objetiva a articulação de políticas públicas, o apoio e a implementação de iniciativas 
de geração de trabalho e renda, visando à inclusão produtiva, econômica e social, de forma a promover o incremento da 
renda familiar e a melhoria da qualidade de vida da população, fomentando condições para um processo de 
desenvolvimento socioterritorial de médio e longo prazo. 
 

Projetos de Trabalho Técnico Social Elaborados 

Em cumprimento às exigências do MCIDADES e seguindo as diretrizes da Política Habitacional, no que se refere a 
comprometimento com a condição habitacional do beneficiado, foram elaborados Projetos de Trabalho Técnico Social dos 
seguintes empreendimentos: 

PROJETOS DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DESENVOLVIDOS EM 2015 

PTTS SITUAÇÃO 
Público Alvo  
(famílias) 

PARANOÁ PARQUE 
• Contrato assinado com a ONG Sociedade Vida e Natureza, vencedora do certame 

licitatório e início das atividades previstas no Projeto do Trabalho Social em agosto de 
2015 de forma mista indireta, sob a coordenação da ASMOB. 

6.240 

SOL NASCENTE – TRECHO I • 80% do PTTS executado. 
15.738 

SOL NASCENTE –  
TRECHO II e III • Reprogramação do PTTS trecho II e III. 

COER 

• Reprogramação do PTTS realizada conforme disposto na Portaria nº 21, de 22 de janeiro 
de 2014 do Ministério das Cidades (MCIDADES) e aprovada pela Caixa; 

Conclusão do processo licitatório (Carta Convite) para ser executado de forma mista 
indireta por pessoa jurídica especializada, sob a coordenação da ASMOB. 

Empresa contratada aguardando a finalização da análise dos dossiês dos beneficiários pela 
CAIXA e entrega no conjunto habitacional pela Diretoria de Produção da Companhia. 

33 

ARAPOANGA 
• Reprogramação concluída; 
• Aprovado pela Caixa; 
• Elaboração do Termo de Referência em andamento. 

15.000 

MESTRE D’ARMAS 
PTTS em fase final em fase final de elaboração para encaminhamento à CAIXA; 

Termo de Referencia em processo de elaboração. 
8.000 

 

RIACHO FUNDO II – 3ª ETAPA • PTTS Elaborado e encaminhado à CAIXA para análise; 
• Aguardando posicionamento da Caixa. 

1.888 

RECANTO DAS EMAS • PTTS Elaborado e encaminhado à CAIXA para análise; 
• Aguardando posicionamento da Caixa. 

960 

 

PARQUE DAS BENÇÕES 

ITAPOÃ PARQUE 

PLANALTINA 

CRIXÁ 

NACIONAL 

NOVA PETROPOLIS 

• Sobrestado processo de elaboração dos PTTS, aguardando contratação dos 
empreendimentos. 

--- 

A trajetória do trabalho social em habitação revela momentos importantes da construção de uma política 
habitacional e urbana conectadas com a democracia, cidadania, participação e atendimento às demandas da população, um 
processo permeado de contradições, limites e desafios. Deste modo, é de suma importância a realização de encontros 
comunitários promovidos por uma equipe social qualificada, a fim de harmonizar os novos moradores a um novo formato de 
convivência comunitária e de participação ativa e decisória, no meio em que residem.  

Projetos de Trabalho Técnico Social Executados 

Abaixo segue quadro relacionando as principais atividades realizadas no ano de 2015, contando com atendimentos 
individualizados aos beneficiários da Política Habitacional.  
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 PARANOÁ PARQUE  

Nº ATIVIDADE LOCAL QUANTIDADE 
Nº DE 

ATENDIMENTOS 

1. 
Reunião com os síndicos de 08 condomínios para 
levantamento das demandas e melhorias necessárias. 

Centro Comunitário da Quadra 4, 
Conjunto 1, Lote 6 e Canteiro de 
Obras Direcional. 

03 
Maio, junho e 
julho/2015. 

2. 
Reunião com os oito síndicos para orientações quanto à 
taxa de esgoto CAESB. 

Sala de reuniões 
DIMOB/CODHAB. 

01 Agosto 2015. 

3. 
Reunião com os beneficiários, por condomínio, para 
orientações sobre a CAESB – Taxa de esgoto e 
fornecimento de água. 

Centro Comunitário. 08 
Todos os moradores e 
seus síndicos e 
subsíndicos. 

4. Plantão Social. Centros Comunitários. 04 124 

5. 

Seminários de Apresentação do PTTS e Engenharia, 
Sorteio das UH’s, Eleição da Comissão de 
Acompanhamento do Projeto (CAP) e Aprovação do 
Calendário de Vistoria; da 5° etapa. 

Centro de Convenção Ulysses 
Guimarães. 2 

Público Alvo de 928 
beneficiários. 

6. 1ª Capacitação da CAP. 
Sede do Trabalho Social. Av. 
Paranoá – Quadra 06 lotes 13/14 
Bloco A. 

1 26 beneficiários. 

7. 
Instituição do Centro de Acompanhamento do 
Beneficiário (CABE)/Plantão Social.  

Sede do Trabalho Social 
Av. Paranoá – Quadra 06 lotes 
13/14 Bloco A. 

4 meses (início em 
08/09/2015). 

Público alvo 3.936 
famílias do Paranoá 

Parque. 

8. 
Reunião com a Rede de Serviços Públicos do Paranoá e 
as lideranças  locais, para apresentação do PTTS e 
estabelecimento de parcerias. 

Sede do Trabalho Social 
Av. Paranoá – Quadra 06 lotes 
13/14 Bloco A. 

1 
Rede sócio assistencial 

do Paranoá. 

9. 
Diagnóstico da rede sócio assistencial e comunitária para 
identificação e cadastramento (em andamento).         Paranoá 1 

Levantamento de toda 
Rede sócio assistencial 

do Paranoá. 

10. 
Desenvolvimento do Curso de Gestão Condominial (em 
andamento). 

Sede do Trabalho Social 
Av. Paranoá – Quadra 06 lotes 
13/14 Bloco A. 

Início do curso em 
16 de novembro. 
Duração de 12 
meses. 

Para os gestores dos 
17 condomínios 
constituídos. 

11. 
Inter-Ação Mulher e Versão – H e ações continuadas de 
esporte, lazer e cidadania (em andamento). 

Quadra 3 conj. 1 lote 1 

Paranoá Parque. 
1 

Toda população do 
Paranoá Parque. 

12. Estação da Brincadeira e da Cultura. 
Sede do Trabalho Social, Av. 
Paranoá – Quadra 06, lotes 
13/14, Bloco A. 

Início do curso em 
16/11/2015. 
Duração de 23 
meses. 

Toda população do 
Paranoá Parque. 

13. 
Oficina de Capoeira. (em andamento). 
  

Sede do Trabalho Social 

Av. Paranoá – Quadra 06 lotes 
13/14 Bloco A 

Início 14 de 
novembro. 
Ocorrem todas as 
segundas e sextas 
feiras. 

Toda população do 
Paranoá Parque. 

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS PELA ASMOB NO PARANOÁ PARQUE 3.936 

 

REGISTROS FOTOGRAFICOS DAS ATIVIDADES NO PARANOÁ PARQUE  

 
Reunião da CAESB, CODHAB e os moradores do Paranoá Parque para 
orientações quanto à taxa de esgoto da CAESB. 

Equipe ASMOB no seminários de Apresentação do PTTS e Engenharia, Sorteio 
das UH’s, Eleição da Comissão de Acompanhamento do Projeto (CAP) e 
Aprovação do Calendário de Vistoria; da 5° etapa 
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Assinatura de contrato no Centro de Convenção Ulysses Guimarães. Seminários de Apresentação do PTTS e Engenharia, Sorteio das UH’s, Eleição da 

Comissão de Acompanhamento do Projeto (CAP) e Aprovação do Calendário de 
Vistoria; da 5° etapa. 

 
Inter-Ação Mulher e Versão – H e ações continuadas de esporte, lazer e 
cidadania, na Quadra 3, Conj. 1, Lote 1 - Paranoá Parque, para toda 
população do Paranoá Parque.   

Desenvolvimento do Curso de Gestão Condominial. 

 
Estação da Brincadeira e da Cultura, Sede do Trabalho Social na Av. 
Paranoá – Quadra 06, Lotes 13/14, Bloco A, para toda população do 
Paranoá Parque.  

Oficina de Capoeira. 

SOL NASCENTE - TRECHO I 

Nº ATIVIDADE LOCAL QUANTIDADE Nº DE 
ATENDIMENTOS 

1. 
 Plantões sociais. Posto de Assistência Técnica. 12 50 

2. 
Negociações junto às famílias que residem em locais de 
interferência nas obras de infraestrutura. 

Sol Nascente 
 

24 38 

3. 
Levantamento socioeconômico da demanda para os cursos 
de capacitação profissional. 

Sol Nascente 209 209 

4. Início dos Cursos de Capacitação Profissional. Sol Nascente 36 36 

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS PELA ASMOB NO SOL NASCENTE 333 
  

REGISTROS FOTOGRAFICOS DAS ATIVIDADES NO SOL NASCENTE 
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     Negociações com as famílias envolvidas nas áreas de 
interferência do projeto. 

Levantamento socioeconômico da demanda para os cursos de 
capacitação profissional. 

 
Início dos cursos de capacitação profissional, com a presença da 
CODHAB, CAIXA, SENAI e moradores do Sol Nascente 
participantes dos cursos.  

 
Levantamentos socioeconômico para execução das atividades 
da Assistência Técnica.  

 
Faixa de divulgação dos cursos de capacitação profissional 
na entrada da Feira do Produtor  

 
Tenda de apoio para a realização dos cursos de 
capacitação profissional e Plantão Social.  

 
Inscrições dos cursos de capacitação, no Sol Nascente. 

 
Sala de Aula dos cursos de capacitação. 

 

 

VILA DO SOSSEGO 
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Nº ATIVIDADE LOCAL QUANTIDADE 
Nº DE 

ATENDIMENTOS 

1 
Levantamento Socioeconômico e selagem das 
casas.  

Vila do Sossego - 
Candangolândia /DF. 1 85 (famílias) 

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS PELA ASMOB NA VILA DO SOSSEGO 85 

 

REGISTROS FOTOGRAFICOS DA ATIVIDADE NA VILA DO SOSSEGO  

  
Levantamento Socioeconômico e selagem das casas. 

 

PORTO RICO  

Nº ATIVIDADE LOCAL QUANTIDADE Nº DE ATENDIMENTOS 

1 
Levantamento Socioeconômico das famílias que 
residem na área de risco, que ainda não tinham 
suas casas seladas.   

Condomínio Porto Rico – 
Santa Maria/DF. 

2 

 

139 (famílias) 

 

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS PELA ASMOB EM PORTO RICO 139 

 

REGISTROS FOTOGRAFICOS DAS ATIVIDADES NO PORTO RICO  

 
 

 
Levantamento Socioeconômico das famílias que residem na área de risco, que ainda não tinham suas casas seladas.   

 
 

PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Autorizado Empenhado Liquidado 
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Inicial 

3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 9.000 0 0 0 

0089 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-TERMINAL 

RODOVIÁRIO- CEILÂNDIA 9.000 0 0 0 

TOTAL DO PROGRAMA 6216 9.000 0 0 0 

 
Não ocorreu realização nesse Programa porque o equipamento previsto, Terminal Rodoviário, foi suprimido do 

Contrato de Financiamento formalizado no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, por força da edição pelo 
Ministério das Cidades das Portarias nº 43 e 44/2014, de 28 de janeiro de 2014, que estabelecem a redução/cancelamento das 
metas não iniciadas ou paralisadas, mantendo-se apenas os recursos necessários á execução das metas mínimas, 
indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas. 
 

PROGRAMA: 6219 - CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo 
Dotação 
Inicial 

Autorizado Empenhado Liquidado 

3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2.710.407 0 0 0 

0085 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE 
ESPAÇO CULTURAL- VARJÃO 2.710.407 0 0 0 

TOTAL DO PROGRAMA 6219 2.710.407 0 0 0 

 
Não ocorreu realização nesse Programa porque o equipamento previsto, Espaço Cultural Varjão foi suprimido 

do Contrato de Financiamento formalizado no âmbito do programa federal PAC-PPI/Intervenções em Favelas, por força da 
edição pelo Ministério das Cidades das Portarias nº 43 e 44/2014, de 28 de janeiro de 2014, que estabelecem a 
redução/cancelamento das metas não iniciadas ou paralisadas, mantendo-se apenas os recursos necessários á execução das 
metas mínimas, indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas. 

PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo 
Dotação 
Inicial 

Autorizado Empenhado Liquidado 

3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 4.334.703 2.724.133 0 0 
0082 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE CEF- 
SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO 1.779.113 1.779.113 0 0 

0083 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE 
ESCOLA CEM NA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO 1.610.570 0 0 0 

0084 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE 
CENTRO DE ENSINO INFANTIL- CEI, SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO 945.020 945.020 0 0 

TOTAL DO PROGRAMA 6221 4.334.703 2.724.133 0 0 

 
Não ocorreram realizações nesse Programa porque os equipamentos previstos, Centro de Educação 

Fundamental – CEF, Centro de Ensino Médio – CEM e Centro de Ensino Infantil – CEI, foram suprimidos dos Contratos de 
Financiamento  formalizados no âmbito do programa federal PAC-PPI/Intervenções em Favelas, por força da edição pelo 
Ministério das Cidades das Portarias nº 43 e 44/2014, de 28 de janeiro de 2014, que estabelecem a redução/cancelamento das 
metas não iniciadas ou paralisadas, mantendo-se apenas os recursos necessários à execução das metas mínimas, 
indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas. 
 
PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

2426 - REINTEGRA CIDADÃO 64.000 57.847 57.847 49.539 
8475 - REINTEGRA CIDADÃO-- PLANO PILOTO 64.000 57.847 57.847 49.539 
TOTAL DO PROGRAMA 6222 64.000 57.847 57.847 49.539 

O Programa Reintegra Cidadão, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, é disponibilizado a todos os 
órgãos do Governo do Distrito Federal para fornecimento de mão de obra e oferece trabalho e qualificação técnica para réus 
condenados que cumprem pena em regime aberto e semiaberto, nos órgãos da administração direta, empresas e autarquias do 
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GDF, por meio de contratação junto a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, o que constitui um importante 
passo para a (re)inserção do preso no mercado de trabalho. 

 A CODHAB tem hoje em seu quadro de pessoal 5 (cinco) assistidos, quantidade prevista para atendimento das 
demandas da Companhia. Conforme o contrato vem sendo executado é possível verificar a interação positiva desses cidadãos 
junto aos demais colaboradores, o que  comprova a eficiência do programa na readaptação de ex-presidiários à sociedade. 

 
PROGRAMA: 6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – INFRAESTRUTURA, 
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação 
Inicial 

Autorizado Empenhado Liquidado 

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 1.000 0 0 0 
2632 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO-CODHAB- PLANO PILOTO 1.000 0 0 0 
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 12.421.337 12.773.337 12.515.927 12.513.140 
8708 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL 12.421.337 12.773.337 12.515.927 12.513.140 
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 1.026.560 1.471.365 1.471.365 1.471.365 
9547 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB- PLANO PILOTO 1.026.560 1.471.365 1.471.365 1.471.365 
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 110.000 143.000 100.646 100.646 
8675 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-CODHAB- 
PLANO PILOTO 100.000 140.000 99.735 99.735 
8723 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PLANO PILOTO 10.000 3.000 911 911 
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 2.300.238 2.325.806 2.306.174 2.064.499 
9625 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CODHAB- PLANO 
PILOTO 2.300.238 2.325.806 2.306.174 2.064.499 
TOTAL DO PROGRAMA 6004 15.859.135 16.713.508 16.394.112 16.149.650 

Os recursos alocados neste Programa são direcionados em ações realizadas de forma contínua e necessárias à 
manutenção da máquina administrativa e realização das atividades fim e meio da Companhia. 

i. . Administração de Pessoal 
 
O quadro de funcionários da CODHAB se manteve estável ao longo do ano de 2015, mas em número relativamente 

aquém das reais necessidades, principalmente, considerando o aumento das demandas e não realização do concurso público, 
o que vem a se tornar um entrave para o desenvolvimento dos grandes projetos propostos pela nova gestão. 

 
No que se refere à Concessão de Benefícios, as despesas realizadas em 2015 foram: 

  
Tipo Média de 

Empregados/servidores 
Valor Total 

Auxílio Alimentação 160 1.471.365,97 

Jetons 6 166.014,88 

ii. Capacitação 

Em 2015 foram realizados dois cursos de capacitação, onde a CODHAB capacitou 04 (quatro) servidores, conforme 
descrito abaixo: 

Curso 01: ORÇAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA (SINAPI), tem por objetivo o aprimoramento no conhecimento dos 
métodos de elaboração de orçamentos em obras de Engenharia, através do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil (SINAPI), apresentar e aplicar os conceitos e técnicas empregadas no calculo do custo unitário da mão-de-
obra, equipamentos, materiais e serviços. Valor: R$ 2.800,00.  02 empregados capacitados; 

 Curso 02:  “eSocial na Administração Pública – as Mudanças na Folha de Pagamento, Custeio, Benefícios, Informações que 
devem ser prestadas – Regulamentação Decreto nº 8.373/2014 e Circular do Comitê Gestor nº 001/2015 o Novo Manual 
Versão 2.0”, tem por objetivo Capacitar os servidores dos órgãos públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista 
a prestarem corretamente as informações no e Social e no DCTF Previdenciário, fazendo um paralelo com as informações já 
prestadas na GFIP, RAIS, DIRF e CAGED de acordo com a nova versão do  Leiaute do Manual versão 2.0. Valor: R$ 2.500,00. 
02 empregados capacitados. 

iii. Publicidade e Propaganda 
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As despesas nesta ação foram realizadas exclusivamente para a publicação de atos oficiais no diário oficial do 
distrito federal e no Diário Oficial da União em 2015, conforme detalhamento abaixo: 

Atos publicados no DIÁRIO OFICIAL do 
Distrito Federal  

Quantidade 

RESOLUÇÕES 92 

DEMONSTRATIVOS ATOS PUBLICIDADE 4 

EXTRATOS DE CONTRATOS, TERMOS ADITIVOS, 
CONVÊNIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICAS 62 

LICENÇAS IBRAM 21 

PORTARIAS CONJUNTAS 4 

EDITAIS DIMOB 45 

REPUBLICAÇÕES, RETIFICAÇÕES E ERRATAS 14 

DESPACHOS RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS 16 

TERMOS CIRCUNSTANCIADOS 11 

AVISOS DE ANULAÇÃO 5 

ATOS RELATIVOS À LICITAÇÕES 50 

TERMOS DE COMPROMISSO 1 

AVISOS DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 3 

TOTAL 328 

 
Atos publicados no DIÁRIO OFICIAL da 
UNIÃO Quantidade 

ATOS RELATIVOS À LICITAÇÕES 7 

 

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Obras e ações relevantes realizadas pela CODHAB, não agrupadas por programas e/ou nos itens anteriores: 

• Produção de unidades habitacionais no âmbito do Programa MCMV, com recursos procedentes do 
FGTS/FAR/FDS: construção de 5.701 unidades habitacionais aos candidatos do Programa Morar Bem, nas seguintes 
localidades: 

ENTREGAS 
LOCALIDADE EMPREENDIMENTO QUANTIDADE (UH) 

Mangueiral Jardins Mangueiral 409 

Santa Maria Estilo Santa Maria 84 

Samambaia H4 56 

Riacho Fundo II (5ª etapa) Parque do Riacho  3.072 

Paranoá Paranoá Parque 2.080 

TOTAL 5.701 

 

 

 

 

 

 

 
 

MANGUEIRAL 
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PARANOÁ PARQUE 

ESTILO SANTA MARIA 

PARQUE DO RIACHO  - RIACHO FUNDO II PARANOÁ PARQUE 

Parque do Riacho – Riacho Fundo II 

SAMAMBAIA 
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• Implantação e Revitalização do Parque Urbano e Vivencial do Gama – RA II, em cumprimento ao Termo de 
Compromisso de Compensação Ambiental  - TCCA nº 100.000.006/2014, formalizado entre o IBRAM e a CODHAB, pela 
implantação do empreendimento habitacional de interesse social PARANOÁ PARQUE. Obras e serviços executados a 
conta do Contrato 15/2014 – CODHAB, celebrado entre a CODHAB e a Sociedade Terra Construtora e Incorporadora Ltda., 
assinado em 25/08/2014. Dotação Orçamentária UO 28901 – Programa de Trabalho 15451620830890001 - Natureza da 
Despesa 44.90.51 – Fonte de Recursos 370000000 – Valor R$ 3.823.331,55 

 

 

 

 

 

 

Parque do Riacho – RIACHO  FUNDO II 

Parque do Riacho - RIACHO FUNDO II 

PARQUE URBANO E VIVENCIAL DO GAMA 



31 
 

 

 

• Execução das obras de infraestrutura de drenagem externa à poligonal do empreendimento habitacional de 
interesse social PARANOÁ PARQUE – objeto do Contrato nº 003/2015-CODHAB, celebrado entre a CODHAB e PENTAG 
ENGENHARIA LTDA., assinado em 14/04/2015. Dotação Orçamentária: UO 28209 – Programa de Trabalho 
15451620811109565 – Natureza da Despesa 44.90.51 – Fonte de Recursos 135008819 – Valor R$ 4.444.200,16.  

• Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para fiscalização e acompanhamento de obras e 
serviços relacionados a construção de empreendimentos habitacionais – objeto do Contrato nº 003/2014-CODHAB, 
celebrado entre a CODHAB e GERIS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., assinado em março/2014. Dotação 
Orçamentária: UO 28905 – Programa de Trabalho 1620850062915 – Natureza da Despesa 33.90.39 – Fonte de Recursos 
107 – Valor R$ 12.976.411,20. 

• Execução de obras/serviços de implantação de infraestrutura básica de energia elétrica para atendimento aos 

empreendimentos habitacionais - Contratos celebrados entre a CODHAB e a CEB Distribuição S.A.  

Localidade Descrição 
Contrato 

Nº 
Valor 
R$ Dotação Orçamentaria 

Riacho Fundo II –  

QN 5A Cj 08 Lts 1 a 3 
Instalação de 
transformadores  011/2014 371.178,31 

UO 28209 
PT 16.127.6208.1729.0001 
N. Despesa 44.90.51 
Fonte Recursos  135 

Riacho Fundo II –  

QC 03 Cj 04 Lts 1 e 2 

QC 03 Cj 08 Lt 1  

Instalação de 
transformadores   012/2014 371.178,31 

UO 28209 
PT 16.127.6208.1729.0001 
N. Despesa 44.90.51 
Fonte Recursos  135 

Santa Maria 

Q 105 Lt G Instalação de transformador  013/2014 15.830,52 

UO 28209 
PT 16.127.6208.1729.0001 
N. Despesa 44.90.51 
Fonte Recursos  135 

Samambaia 

QR 310 Cj 5A Lt 02 Instalação de transformador  

014/2014 

 

36.171,25 

UO 28209 
PT 16.127.6208.1729.0001 
N. Despesa 44.90.51 
Fonte Recursos  135 

Samambaia 
QN 303 Cj 11 Lt 01 Instalação de transformador  36.398,29 

UO 28209 
PT 16.127.6208.1729.0001 
N. Despesa 44.90.51 
Fonte Recursos  135 

Sobradinho II 
Q10  Lts 01 a 16 
COER 

Instalação de AT compacta, 
de BT isolada, de postes e 
SE III  

015/2014 44.580,68 

UO 28209 
PT 16.127.6208.1729.0001 
N. Despesa 44.90.51 
Fonte Recursos  135 

Varjão 
Q 06  Cj H Lts 02 a 06 
 

Instalação de AT compacta, 
de BT isolada, de postes e 
SE III  

016/2014 64.633,47 

UO 28209 
PT 16.127.6208.1729.0001 
N. Despesa 44.90.51 
Fonte Recursos 135 

Samambaia 
QR 410 Cj 15A Lt 01 Instalação de transformador  

021/2014 

16.256,35 

UO 28209 
PT 16.127.6208.1729.0001 
N. Despesa 44.90.51 
Fonte Recursos  135 

Samambaia 
QR 410 Cj 15A Lt 02 Instalação de transformador  15.268,12 

UO 28209 
PT 16.127.6208.1729.0001 
N. Despesa 44.90.51 
Fonte Recursos  135 

Riacho Fundo II – 5ª 
etapa – Condomínios 
1 a 6 e 25 a 27 

Complementação da 
infraestrutura de energia 
elétrica 

016/2015 311.146,24 

UO 28209 
PT 15.451.6208.1110.9565 
N. Despesa 44.90.51 

Fonte Recursos  135 

 
• Execução de projetos, serviços de engenharia e obras de urbanização (drenagem e pavimentação) para 

atendimento aos empreendimentos habitacionais - Convênios celebrados entre a CODHAB e a NOVACAP 
para a alocação de recursos .  

Localidade Convênio Nº Valor R$ Dotação Orçamentaria 

Riacho Fundo II – 4ª etapa 01/2013 25.357.768,37 
Despesas provenientes de 2013 – Orçamento Investimentos 
PT 15.451.6208.1110.9565 
N. Despesa 44.90.51 FTE 135 

Recanto das Emas – Quadras 117 e 118  

 

02/2013 12.487.937,50 
Despesas provenientes de 2013 – Orçamento Investimentos 
PT 15.451.6208.1110.9565 
N. Despesa 44.90.51 
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Riacho Fundo II – 3ª etapa 

QS 18 a 31 

04/2013 8.986.563,46 
Despesas provenientes de 2013 – Orçamento Investimentos 
PT 15.451.6208.1110.9565 
N. Despesa 44.90.51 

 
• ASSISTÊNCIA TÉCNICA: a Assistência Técnica tem por objetivo oferecer às famílias de baixa renda assistência técnica 

pública e gratuita nas áreas de arquitetura e urbanismo, um direito assegurado pela Lei Federal nº 11.888/2008 (Lei da 
Assistência Técnica Gratuita) e desenvolvida pela CODHAB com fundamentação nas normas distritais: Lei nº 4.020/2007 
(Criação da CODHAB) e .Lei nº 5.485/2015 (Assistência Técnica do Distrito Federal).  

A Assistência Técnica, por meio de equipes alocadas em comunidades de Interesse Social, planeja e executa  
ações de assistência técnica que buscam melhorar as condições de habitabilidade, com as seguintes atividades:   
I)   Atendimento e orientação à comunidade  
II)  Articulação com lideranças comunitárias e outros órgãos do governo  
III) Execução de Projetos e Obras:  

-  Melhorias Habitacionais; 
-  Intervenções urbanas; 
-  Acompanhamento de obras de habitação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em 2015 foram desenvolvidas atividades em diversas localidades do Distrito Federal, conforme descrição a seguir: 

a) Posto ARIS Sol Nascente 
I)  Assessoramento na identificação de casas a serem retiradas e intermediações nas negociações com famílias a serem 

reassentadas. Ajuste processual para distribuição de lotes. Etapas de projeto para nova habitação. Elaborar projetos. 
II) Projetos de Melhorias Habitacionais – 6 concluídos 
III)  Redução de 300 casas impactadas pelas obras de urbanização do Sol Nascente. 
IV) Atendimento à aproximadamente 6mil famílias em sua maioria sobre a regularização da área. 
V) Melhoria urbana através da tentativa de requalificar ruas no Sol Nascente. 
VI) Mobilização com as lideranças comunitárias das localidades de atuação. 
 
b) Posto ARIS Estrutural 
I) 05 projetos-tipo para os lotes padrão da Estrutural que possuem dimensões de 8,00 x 12,00 m. 
II) 03 vistorias técnicas e 3 levantamentos em moradias de pessoas interessadas em melhorias habitacionais, com projetos em 

andamento. 
III) 270 acompanhamentos em vistorias técnicas da fiscalização do contrato de reformas de casas. 
IV) Articulação com a CAESB e DIREG sobre titularidade. 
V) 01 negociação para à remoção e desocupação de áreas onde há obstrução de ruas e invasão de lotes. 

 Unidade de assistência Técnica no Sol Nascente 

 Projeto Se essa Rua fosse Minha 
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VI) 02 Identificações de lotes vagos para a realocação de moradores em processo de desocupação.  
 

c) Posto ARIS QNR 
I) Atendimento a 300 pessoas. Principais assuntos tratados: Escrituras e Morar Bem. 
II) Identificação de 17 moradores disponíveis para a capacitação e posterior trabalho de mutirão. 
III) Mobilização social junto à comunidade. 
IV) Articulação inicial com SENAI (FIBRA) para fazer capacitação industrial (fevereiro/2015). 
V) Articulação com UNIEURO, UNIPLAN, FACIPLAC, Católica (Engenharia Civil) para viabilizar a força de trabalho sem ônus 

para CODHAB e, tal qual prevê a Lei, integrar a comunidade acadêmica nas ações de Assistência Técnica. 
VI) Colaboração no regimento Interno e estatuto do EMAT- Escritório Modelo de Assistência Técnica. 
VII) Colaboração junto a ASMOB afim de que reprogramasse o prazo para a realização do PTS na QNR evitando-se a 

devolução de 659 mil ao Governo Federal. 
VIII) Visita técnica nas residências de moradores interessados em participar de Melhorias Habitacionais e após essa etapa ser 

oferecido os demais serviços arquitetônicos à comunidade. 
IX) Articulação com liderança comunitária. 
X) Identificação e zoneamento de lotes desocupados (QNR e Ceilândia) como possíveis locais para construção de novas 

moradias. 
XI) Interação com outros órgãos - como IBRAM, TERRACAP e SEGETH – com intuito de obter informações sobre possíveis 

lotes para novas moradias bem como sobre a regularização dessa área. 
XII) Levantamento e divulgação do programa de Melhorias Habitacionais para os moradores que estão na lista do Morar Bem 

que residem na QNR.  
XIII) Propostas de ações na região: revitalização do canteiro central e das praças da QNR2/3 e da QNR 3/4, Projeto da Praça 

para QNR 05 e Horta comunitária. 
 

d) Posto ARIS Por-do-Sol 
I) Criação e coordenação de canal de comunicação direto com as lideranças comunitárias.  
II) Avaliação do histórico das Quadras 107/108 - Organização de informações cronológicas e laudo técnico sobre avaliação do 

solo Encaminhamento de Documentação Protocolada (digitalizada) 
III) Avaliação da expansão irregular das Quadras 107/108 (conforme comunicada pela Administração Regional da Ceilândia) 
IV) Avaliação do histórico e ocupação da Quadra 401 (lotes contíguos à Av. Elmo Serejo) Consolidação de dados cadastrais 

dos moradores e organização de dossiê (histórico) Encaminhamento de Documentação Protocolada (digitalizada) 
V) Avaliação do histórico e ocupação das Quadras 702 (e contíguas) Consolidação informacional da ocupação atual. 

Identificação dos moradores que já pertencem ao Cadastro da CODHAB (Morar Bem) 
VI) Identificação dos moradores que reocuparam áreas onde já ocorreram ações recentes da Agefis. 
VII) 50 reuniões com lideranças comunitárias. 
 
- Tecnologia da Informação 

A CODHAB vem ao longo do tempo desenvolvendo estratégias para aperfeiçoar seus sistemas de tecnologia da 
informação e elaborar e produzir projetos que tornem as atividades e processos mais céleres e eficientes. Além disso, a 
manutenção dos sistemas relacionados, especificamente, aos programas habitacionais vem merecendo absoluta atenção, 
sempre na busca do desenvolvimento e inovação tecnológica. 

Podemos destacar como principais processos relacionados à manutenção de Sistemas e Suporte de Tecnologia aos 
Programas Habitacionais: 

• Atualização e manutenção da intranet da CODHAB: http://sistemas.codhab.df.gov.br e do Website da CODHAB: 
www.codhab.df.gov.br; 

• Suporte e manutenção das bases de dados relacionadas aos programas Morar Bem e de Regularização, permitindo a 
seleção e indicação de candidatos mais bem pontuados das listas relacionadas aos programas habitacionais, para receber 
imóveis nos empreendimentos da CODHAB; 

• Cruzamento de informações da base de dados de habitação com demais órgãos do DF (CGDF), afim de identificar 
eventuais tentativas de fraude nos programas habitacionais; 

• Suporte e manutenção da base de dados de entidades e cooperativas habitacionais cadastradas junto à CODHAB, 
incluindo a elaboração de síntese do Manual CODHAB de Entidades, com o objetivo de orientar o processo de 
recadastramento. 

Quanto ao desenvolvimento e inovação tecnológica é importante destacar o aperfeiçoamento da segurança dos 
sistemas de informação e a redução das incompatibilidades entre as diversas bases de dados criadas pelas gestões anteriores, 
desde à época da SHIS e IDHAB, as quais se apresentam como as principais dificuldades e também o maior desafio da gestão 
de TI. 

Como exemplo podemos destacar o principal sistema e TI de suporte ao Programa Morar Bem, chamado SIHAB e 
desenvolvido em Visual Basic, que utiliza ainda três bases de dados muito antigas, complexas e de difícil manutenção. Apenas 
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um servidor de carreira era responsável e tinha o conhecimento necessário para dar manutenção neste sistema e o mesmo 
está em vias de se aposentar, no primeiro trimestre de 2016.  

Sendo assim, foi realizado um grande esforço no sentido de migrar todas as bases de dados para uma mais 
moderna, cuja arquitetura foi projetada para garantir segurança e facilidade de manutenção.  

Para tanto, foi alterada a linguagem de programação para Ruby on Rails e modificado o método de desenvolvimento 
de programas, que agora é bem menos suscetível à invasão por hackers. As bases de dados foram unificadas, e o produto 
desse trabalho passou a ser utilizado no final do mês de novembro de 2015. 

Foram desenvolvidos ainda os seguintes sistemas, a serem disponibilizados no primeiro trimestre de 2016 aos 
usuários da CODHAB, via nova Extranet: 

 
  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

PROJETO DESCRIÇÃO 

Novo Portal Internet da CODHAB 

Houve um completo desenvolvimento de novo portal da CODHAB, vidando 
aumentar a transparência e melhorar a comunicação da empresa com seus 
usuários. Foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MPDFT 
e os itens do TAc estão sendo cumpridos através da disponibilização de informação 
e ferramentas no novo Portal da COHAB. Pela primeira vez na história da 
companhia, foi divulgada listagem completa com ordem de classificação e 
pontuação de todos os inscritos e habilitados nos programas habitacionais. 

Sistema de Georreferenciamento 

Georreferenciamento de 140 mil Habilitados no Programa Morar Bem e 
disponibilização de ferramenta de filtros e buscas de candidatos georreferenciados 
no Portal da CODHAB. Este sistema permite identificar geograficamente, de acordo 
com os filtros escolhidos, onde se encontra a demanda por habitação no DF. 

Sistema CMS de gestão de conteúdo do Portal 

Permite a edição e geração de conteúdo de todo o Portal CODHAB, de forma fácil 
e intuitiva, com geração de menus, edição de notícias e matérias, disponibilização 
de listas e informações acerca dos programas habitacionais, disponibilização de 
documentos, etc. 

WebService com a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEF-
DF) 

Possibilita que haja troca de informações instantâneas entre as bases de dados 
dos dois órgãos, uteis para consultas da CODHAB, no momento das habilitações. 

WebService com agentes financeiros em empresas contratadas no 
Programa Morar Bem 

Possibilita integração de sistemas com empresas e agentes financeiros. 

Sistema de Pós-Habilitação  
Desenvolvimento de novo sistema de requerimento de isenção de ITCD/ITBI junto 
à SEF-DF para os beneficiários da Política Habitacional gerida pela CODHAB. 

Substituição do site do Programa Morar Bem pelo novo Portal da 
CODHAB (www.codhab.df.gov.br) 

Concentração de todas as informações relativas à inscrição de candidatos a 
empreendimentos habitacionais, acesso simplificado a informações sobre os 
empreendimentos, convocações e habilitações, classificação de candidatos e 
disponibilização da legislação pertinente a cada etapa da Política Habitacional, em 
um único Portal institucional da CODHAB, fortalecendo a imagem institucional da 
Companhia. 

Sistema de Regularização de cidades consolidadas e 
parcelamentos informais 

Desenvolvimento de sistema de cadastro e atendimento para o programa de 
regularização, com os endereçamentos fornecidos pela equipe técnica de 
planejamento urbano. 

Sistema de Patrimônio Movimentação e depreciação patrimonial. 

Módulo Financeiro 
Emissão e impressão de boleto de taxas e tarifas recolhidas pela CODHAB. Novo 
sistema de emissão de boletos desenvolvidos para atender às inscrições nos 
concursos públicos de projetos nacionais da CODHAB. 

Novo Cadastro Geral. 
Sistema de controle e geração de listas do cadastro geral de inscritos e habilitados 
nos programas habitacionais da CODHAB. Migração das bases de dados antigas 
do SIHAB para uma unificada. 

Relatórios gerenciais Gerenciamento das áreas de habitação e regularização 
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Em 10 de Junho de 2015 o novo layout do Portal CODHAB foi ativado, fornecendo um ambiente de melhor 

comunicação e fluidez de informações para o usuário interessado. 

 
 
 

• Layout da nova Extranet com os sistemas 
mencionados neste relatório à esquerda e lista de 
ramais à direita: 

 

• Layout do Mural de informações da Extranet: 

 

 

 

 

 

 

• Sistema de Georreferenciamento: 

 

• Sistema de gestão de conteúdo do Portal CODHAB 
(CMS): 

 

• Sistema de gestão de pessoas e lista de ramais: 
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• Cadastro Geral e sistema de gestão de listas: 

 

• Sistema Sefaz de solicitação de isenção de 
ITBI/ITCD: 

 

• Sistema de Help Desk:  

 

• Sistema de Gestão de Concursos: 

 

Ouvidoria 

A Ouvidoria é um espaço público que se caracteriza por ser um sistema de atendimento que não se limita à 
recepção de manifestações. Participa do processo de gestão, auxilia na identificação de pontos a serem aprimorados pela 
administração pública nas suas relações com a sociedade. Cabe à Ouvidoria implantar ações e mecanismos que incentivem o 
exercício da cidadania e possibilite ao administrador público a capacidade de análise e alteração de procedimentos. 

A tarefa da ouvidoria, explicitada pelo governo, é a de "garantir a participação popular na prestação de serviços 
públicos e contribuir para desenvolver a cultura de cidadania e também aprimorar os serviços públicos prestados pelo Poder 
Executivo". 

Papéis e responsabilidades dos Ouvidores 
•  Gerenciar o cumprimento da divisão das informações prestadas, estabelecendo limites claros sobre a atuação de cada 

setor na composição das informações repassadas à sociedade; 
•  Identificar os desvios praticados e adotar as medidas preventivas e corretivas apropriadas; 
• Proteger, em nível físico e lógico, os ativos de informação relacionados à Ouvidoria. 

Reiterada em Março de 2015, a Ouvidoria fez a reativação dos sistemas de controle do Governo E-Sic e TAG, 
fazendo assim um trabalho de “Força tarefa”, diminuindo 90% da demanda em 30 dias. O trabalho foi realizado com a equipe 
composta por servidores escolhidos pelos diretores de cada área, participando de forma rápida e prestativa, informando e 
atualizando os assuntos pertinentes à Companhia.  

A Ouvidoria da CODHAB está apta a receber denúncias, reclamações, sugestões, elogios, solicitações e 
informações dos cidadãos, dentro do sigilo previsto pela Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Uma equipe está à disposição 
de quem procura pessoalmente o serviço, bem como daqueles que se manifestam pelo telefone 162 opção 1 e pelos sistemas 
da Ouvidoria Geral (E-SIC e TAG).  

Os procedimentos são: acolher a manifestação, em seguida, direcionar para o setor responsável para o devido 
tratamento e, por fim, encaminhar a resposta ao cidadão no prazo de 20 dias, conforme a Lei 4.990/12 determina. A 
prorrogação do prazo de resposta só ocorrerá no caso de denúncia, precedida de pedido à Ouvidoria - Geral do Distrito Federal. 

A Ouvidoria da CODHAB está integrada a sua Secretaria Executiva.  Exerce a função de fornecer informações aos 
cidadãos por meio dos canais de comunicação existentes como: sítio da Companhia, sítio da Ouvidoria e Central 162 – 
Ouvidoria do GDF (Sistema Tag e E-Sic – Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão). 

Cada um desses canais tem funções distintas e completam-se, no objetivo de fornecer à população o maior grau de 
transparência e satisfação em relação aos serviços públicos prestados pela CODHAB. 

• TAG- A versão web do Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública – TAG consolida o serviço de ouvidoria do Governo do 
Distrito Federal como uma ferramenta para gestão pública e canal de interlocução com os cidadãos. O sistema foi 
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desenvolvido pela Ouvidoria Geral do Estado da Bahia e implantado no Distrito Federal, a partir da assinatura do Termo de 
Cooperação Técnica em 10.11.2011 (DODF Nº 233, 07.12.11).  

No TAG recebemos o registro de denúncias, reclamações, sugestões, elogios, solicitações. 

O TAG possibilita o controle da qualidade da resposta, que é realizado pelo próprio cidadão após a finalização do 
seu registro, bem como permite a apresentação de relatórios mensais sobre as demandas recebidas, no intuito de informar a 
cada Diretoria responsável acerca das reclamações mais frequentes registradas pela sociedade. 

 

 

 

 

ASSUNTOS PERTINENTES – CODHAB 

ASSUNTO Quant. % 

     CRITÉRIOS / NORMAS DO PROGRAMA HABITACIONAL 247 11.49% 

     ERRO NA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO HABITACIONAL 212 9.87% 

     DEMORA NA LIBERAÇÃO DE ESCRITURA DE IMÓVEIS 176 8.19% 

     FALTA DE MORADIA / HABITAÇÃO POPULAR 158 7.35% 

     RECLAMAÇÃO CLASSIFICAÇÃO NO PROGRAMA HABITACIONAL 126 5.86% 

      ATENDIMENTO INADEQUADO EM ÓRGÃO PÚBLICO 120 5.58% 

     INFORMAÇÃO CONVOCAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL  80 3.72% 

     ENTREGA DE EMPRRENDIMENTO EM PROGRAMA HABITACIONAL 65 3.02% 

     INFORMAÇÃO CLASSIFICAÇÃO NO PROGRAMA HABITACIONAL 59 2.75% 

     QUESTIONA CRITÉRIO DE REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS 56 2.61% 

     RECLAMAÇÃO DE DEMORA EM REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS 55 2.56% 

     ETAPAS POSTERIORES À HABILITAÇÃO 45 2.09% 

     DEMORA NA ENTREGA DE ESCRITURAS HABITACIONAL 43 2.00% 

     SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO HABITACIONAL 42 1.95% 

     VENDA/ALUGUEL INDEVIDO DE UNIDADES HABITACIONAIS 40 1.86% 

     FALHA EM PROCEDIMENTO DO ÓRGÃO 27 1.26% 

     DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DE ESCRITURA HABITACIONAL 25 1.16% 

     DIFICULDADE NO AGENDAMENTO DE SERVIÇOS  22 1.02% 

     AGILIDADE NO ANDAMENTO DE PROCESSO 21 0.98% 

     INFORMAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL  18 0.84% 

     DEMORA NO ANDAMENTO DO PROCESSO 17 0.79% 

     MAU FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA E PROJETO 17 0.79% 

     ATENDIMENTO INADEQUADO NA CENTRAL 156 15 0.70% 

     CONTEMPLAÇÃO DO PROGRAMA / PROJETO 15 0.70% 

     INFORMAÇÃO INDEFERIMENTO EM PROGRAMA HABITACIONAL  15 0.70% 

     SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ESCRITURA DE IMÓVEL  14 0.65% 

4%

96%

TAG-MAR/2015 a DEZ/2015

Em Tramitação : 100 Respondidos : 2.149

Manifestações respondidas em 2015 

Total de manifestações recebidas - TAG  2.249 

Total de manifestações atendidas - TAG 2.149 

Média mensal de atendimentos  280 
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     SUGESTÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS 14 0.65% 

     DIFICULDADE DE ACESSO AO PROGRAMA E PROJETO 13 0.60% 

     DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO 12 0.56% 

     DIFICULDADE PARA REALIZAR RECADASTRAMENTO 11 0.51% 

TOTAL 2.149 100% 

Fonte: Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública - TAG 

Lei de Acesso à Informação – LAI 

Marco histórico em matéria de transparência pública, a Lei Distrital nº 4.990, 12 de dezembro de 2012, que regula o 
direito ao acesso à Informação, entrou em vigor no dia 12 de abril de 2013. Qualquer interessado poderá pedir informações a 
qualquer órgão público sem a necessidade de uma justificativa para seu pedido. A Lei inaugura a cultura do acesso, com a 
superação da cultura do sigilo.   

Considerado o órgão mais demandado desde a inauguração do serviço, de acordo com levantamento feito pela 
Secretaria de Estado de Transparência e Controle Interno, a CODHAB apresentou no ano de 2015 resultados expressivos nos 
índices de responsividade e accountability governamental. Seguem os dados da Ouvidoria registrados até dezembro de 2015. 

• E-SIC – O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - e-SIC, que já é utilizado pelo Governo Federal, 
passa a ser utilizado também pelo Governo do Distrito Federal.  

O sistema permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação para órgãos 
e entidades do Poder Executivo distrital. Também é possível acompanhar o prazo pelo número de protocolo gerado e receber a 
resposta da solicitação por e-mail, entrar com recursos, apresentar reclamações em caso de demora na resposta e consultar as 
respostas recebidas. O objetivo é facilitar o exercício do direito de acesso à informação pública 

 

 

 

 

Após o término da Força tarefa, efetuamos ainda o trabalho em conjunto da elaboração da Carta de Serviços. 
Trabalho demandado para todos os órgãos de ligação direta e indireta, a Controladoria realizou vários cursos para o 
aperfeiçoamento do trabalho. 

Ainda com a equipe composta por servidores de cada área,  foram realizadas várias reuniões para o esclarecimento 
de cada serviço prestado pela Companhia, tornando as informações acessíveis e adequadas à população.  

O trabalho durou cerca de 02 meses, contando também com a colaboração de cidadãos que a Companhia atende.  
O acesso à Carta ainda não está disponível, dependendo apenas da divulgação oficial feita pelo Governador, cuja a previsão é 
para o 1º semestre de 2016.  

Assim, com os dados e informações, atualizamos o banco de dados com respostas padrões da Ouvidoria, com 
linguagem de fácil acesso ao cidadão, conseguindo manter a média de 96% das demandas devidamente respondidas.  
 
Procuradoria Jurídica - PROJU 
 

Com atribuições regimentais de assessorar a Presidência e demais unidades da Companhia nos assuntos de 
natureza jurídica, a PROJU tem a competência de orientar e emitir pareceres jurídicos, assistindo o Diretor-Presidente na 

1%

99%

E-SIC 
mar a dez/2015

Em Tramitação : 06 Respondidos : 1.103

Pedidos de Informação atendidos em 2015 
Total de pedidos recebidos – E-SIC 1.106 

Total de manifestações atendidas - TAG 1.103 

Média mensal de atendimentos 15 
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assinatura de contratos, convênios, termos e outros instrumentos que gerem direitos e obrigações. Durante o exercício de 2015 
foram desenvolvidas as seguintes atividades:  

 

Tipo Quantidade 
Processos judiciais 649 
Processos administrativos 2.940 
Pareceres 142 
Petições 468 
Audiências 20 
Publicações 2.019 
Esclarecimentos e informações à defensoria pública, TJDFT, 
Procuradoria Geral, Ministério público e Delegacia circunscricional 

147 

 
 Auditoria Interna – AUDIN 

 A Auditoria Interna da CODHAB, possui como principais competências  assessorar, orientar, acompanhar e avaliar 
os atos de gestão administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e de pessoal, objetivando a economicidade, 
a eficiência, a eficácia, a efetividade e a equidade. Dessa forma, as atividades desenvolvidas em 2015 foram as seguintes: 
i) Documentos Emitidos: 

DOCUMENTOS QUANTIDADE 

*Despachos 561 

**Notas Técnicas 96 

*Refere-se ao encaminhamento de decisões e orientações oriundas da CGDF e TCDF, bem como, de 
atos e decisões do Poder Judiciário e do Governo Federal. 
**Refere-se à manifestações técnicas acerca de problemas verificados em processos solicitados pela 
AUDIN, considerando a realização de inspeções e análise dos procedimentos realizados pelas 
unidades internas, tendo por parâmetro a aplicação da legislação vigente. 

 

ii) Acompanhamento de processos no âmbito do Tribunal de Contas do DF: 

PROCESSOS ATIVOS 

11.317/2009 20.320/2013 39.182/2007 

11.505/2012 30.487/2014 41.773/2005 

13.456/2013 31.423/2009 243/2001 

13.813/2011 32.137/2014 928/2012 

16.723/2011 32.935/2014 1828/2013 

17.049/2014 33.610/2011 18.020/2012 

17.333/2012 37.916/2013 38.989/2008 

iii) Processos em tomada de contas especial: 

- 04 (quatro) processos, totalizando um montante financeiro de aproximadamente R$ 10.803.300,57, foram analisados pela AUDIN e encaminhados à  
SEGETH, Controladoria Geral do D.F, Corregedoria do Distrito Federal e Tribunal de Contas do D.F para o devido processamento. 

iv) Processos aguardando a constituição das respectivas comissões tomadoras: 

- PAD – 03 (três) processos; 
- Sindicâncias – 09 (nove) processos. 
 

 

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 

As realizações finalísticas e metas alcançadas em 2015 refletem, em parte, as peculiaridades desse ano, inicio de 
uma nova gestão administrativa, com mudanças verificadas na estrutura organizacional do governo e definições de novas 
politicas públicas, entre elas a habitacional. 

Nesse contexto politico, as realizações desse início de gestão pautaram nas seguintes linhas de ação: 

• Dar continuidade ao Programa Morar Bem, implementado em parceria com o programa federal Minha Casa Minha Vida, 
com empreendimentos em fase de execução e outros, em processo de contratação, lançado pelo governo anterior na 
expectativa de atingir a meta da produção de 100.000 unidades habitacionais.  
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• Ações voltadas à promoção de assistência técnica gratuita nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia para projetos 
de habitações de interesse social, direito assegurado pela Lei federal nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008, programa 
inovador proposto para a nova politica habitacional do Distrito Federal;  

• Promoção de concursos públicos de projetos de arquitetura de unidades habitacionais e de equipamentos públicos como 
também de intervenções urbanas com vistas a qualificação dos projetos;  

• Ações voltadas à regularização fundiária de assentamentos urbanos e escrituração de unidades habitacionais; 
• Modernização do site e lançamento de nova logomarca da CODHAB (escolhida por concurso publico);  
• Restruturação do setor de atendimento ao público com a implantação do atendimento agendado. 
• Ouvidoria reinstalada a partir de março de 2015; 

 
Diversas foram as dificuldades encontradas por esta unidade durante o exercício de 2015, a seguir elencadas: 

a) com a extinção do contrato de pessoal terceirizado, o grupo de trabalho que dispunha de aproximadamente 90 (noventa) 
servidores, passou a contar com pouco mais de 20 (vinte). O déficit de pessoal não acarretou apenas sobrecarga de 
trabalho, mas um atraso considerável nas rotinas de elaboração e revisão de projetos urbanísticos, análise e instrução 
processual de escrituração com reflexos no número de requerentes habilitados na regularização. 

b) a ausência de um regimento interno aliada a um contexto organizacional fragilizado, atribuições e competências não 
definidas claramente tem gerado duplicidade na execução de tarefas, dificuldade na tomada de decisão e ruído na 
comunicação com outras unidades da Companhia. 

c) O Provimento nº 44, de 18 de março de 2015 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que estabelece normas gerais para 
registro da regularização fundiária urbana, determinou em seu artigo 30 a gratuidade de custas e emolumentos para os atos 
de registro decorrentes de regularização fundiária de interesse social a cargo da administração pública. A partir da 
publicação do provimento não foi possível, conforme notificação do TJDFT, renovar o convênio com a Associação dos 
Notários e Registradores do DF - ANOREG/DF, (pois este prevê a cobrança de emolumentos para registro de escritura 
pública de doação) o que comprometeu seriamente o processo de lavratura e registro de escrituras públicas de doação em 
todo o DF. Após várias reuniões e tratativas mantidas com a ANOREG/DF, com a intermediação da Corregedoria do TJDFT 
e sem acordo que pudesse garantir o efetivo cumprimento do Provimento nº 44, optou-se, no final do mês de outubro/2015, 
encaminhar o cidadão diretamente ao cartório de imóveis munido de ofício da CODHAB/DF (qualificando donatário e 
imóvel), ficha descritiva do imóvel e relação de documentos pessoais necessários, deixando a cargo dos cartórios de 
imóveis o critério para o cumprimento da norma citada. Com isso retomou-se o processo de lavratura e registro de 
escrituras públicas de doação no DF. 

No que se refere à implementação do Programa MORAR BEM em parceria com o programa federal MCMV, a 
CODHAB atuou  como agente empreendedor, assumindo responsabilidades e custos pertinentes a outros agentes públicos 
intervenientes, tais como: responsabilidade por danos e/ou passivos ambientais; compensações ambientais e florestais; 
execução de medidas mitigadoras de impacto no trânsito, apontados pelo RIT; execução de infraestrutura de funcionalidade 
(energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e pavimentação), implantação de equipamentos 
públicos, entre outros.  Essa postura indevida, que deveria ser assumida pelo Governo do Distrito Federal, levou a CODHAB a 
assumir gastos, utilizando recursos próprios, com serviços não pertinentes as suas atribuições. Outros fatores financeiros e 
operacionais contribuíram para o não cumprimento das metas estabelecidas, quais sejam: 

a) atrasos sistemáticos e continuados por parte de todos os agentes públicos e privados intervenientes no Programa, pela falta 
de um cronograma de obras integrado; 

b) falta de recursos para o cumprimento de condicionantes ambientais e de obras mitigadoras de trânsito, como também para 
a implantação da infraestrutura de funcionalidade dos empreendimentos habitacionais; 

c) impedimentos, por falta de recursos, para a contratação dos empreendimentos destinados à faixa 1 do Programa Minha 
Casa Minha Vida, aguardando o lançamento do MCMV 3, previsto para ser lançado no primeiro semestre de 2015 e que até 
então não ocorreu; 

d) invasões irregulares das áreas previstas para empreendimentos; 
e) ações de impugnação de registro cartorário, aguardando tramites judiciários; 
f) dificuldades para habilitação da demanda indicada pelos movimentos sociais. 

Outro ponto importante a destacar foi a falta de dotação orçamentária específica, a qual comprometeu a 
implantação do Programa de Assistência Técnica Gratuita e de Promoção de Melhorias Habitacionais, projeto inovador na 
politica habitacional do Distrito Federal, processo que envolve várias etapas: instalação de posto de atendimento, levantamento 
de campo das necessidades, elaboração de projetos, promoção de cursos de treinamento e qualificação de mão-de-obra e 
acompanhamento da execução das obras. Foram instalados, utilizando recursos próprios da CODHAB, seis postos de 
atendimento nas localidades: QNR, Estrutural, Sol Nascente, Vila Cauhi, Porto Rico e Por do Sol. 

 

PERSPECTIVAS PARA 2016   

Executar uma politica habitacional de interesse social própria e eficiente para a população do Distrito Federal, sem 
depender de recursos federais. São as seguintes as ações propostas: 
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i. Promover debate sob a Gestão da Politica Habitacional envolvendo a CODHAB e os demais órgãos do Governo do Distrito 
Federal (SEGETH, TERRACAP, IBRAM, DER, NOVACAP, CEB, CAESB), com a proposição de o GDF passar a ser o 
agente empreendedor da politica habitacional, delegando competências pertinentes aos demais órgãos. 

ii. Continuidade das ações necessárias visando a provisão de 30.108 unidades habitacionais até 2018, no âmbito do programa 
MCMV (Parque do Riacho = 1.392; Paranoá Parque = 2.304; Sobradinho II COER = 33; Itapoã 12.112; Recanto das Emas 
Entidades 530; Recanto das Emas Empresas 1.008; Samambaia  H4 2008 Entidades = 840; Samambaia Entidades 2013 = 
1.086; Samambaia Empresas = 144; Gama Empresas = 2.400; Guará Entidades = 405; Crixá Empresas = 3.120; Riacho 
Fundo II 3ª Etapa Entidades = 986; Riacho Fundo II 3ª Etapa  
Empresas = 1.736; Nova Planaltina = 92; Nova Petrópolis = 1.920), sendo no total 21.665 unidades destinadas a faixa 1 e 
8.443 para a faixa 2, previstas nos empreendimentos selecionados pela CODHAB, em fase de contração da operação de 
credito junto ao agente financeiro do MCMV. 

iii. Operações em imóveis da CODHAB, 68 lotes e 34 projeções localizadas em Sobradinho, Gama, Samambaia e Santa 
Maria, para oferta habitacional, adotando a alternativa de alienação dos imóveis com avaliação superior a R$ 5 milhões, 
inviáveis para empreendimentos habitacionais de interesse social. Essa operação gerará receita a ser aplicada em 
operações da politica habitacional. 

iv. Promoção de 7 Concursos Públicos Nacionais de Projetos de Arquitetura e desenvolvimento de Projetos Executivos 
completos para Habitações e Equipamentos Públicos previstos nos empreendimentos habitacionais contratados no âmbito 
do programa MCMV, sendo os 04 primeiros com recursos já comprometidos do FUNDURB. 

• Paranoá Parque: Projetos de 03 Equipamentos Públicos: Centro de Ensino Fundamental - CEF, Centro de Ensino 
Infantil - CEI e Unidade Básica de Saúde – UBS; 

• Sol Nascente: Projeto de unidades habitacionais. 

• Parque do Riacho: Projetos de 3 Equipamentos Públicos: Centro de Ensino Fundamental - CEF, Centro de Ensino 
Infantil - CEI e Unidade Básica de Saúde – UBS; 

v. Provisão de unidades em empreendimentos habitacionais lançados com recursos procedentes: 

• da alienação de imóveis da CODHAB: 40 unidades habitacionais (Sol Nascente); 
• do PAC: 5 edifícios com 8 pavimentos (Samambaia). 
vi. Ampliação do atendimento pelo Programa de Assistência Técnica Gratuita e de Melhorias Habitacionais.   

 
 Elaboração e revisão dos Projetos de Regularização Urbanística e Fundiária. 

No ano de 2016 a CODHAB pretende atuar na regularização das seguintes áreas de interesse social, 
conforme definido no Plano Plurianual 2016//2019: 

1. São Sebastião – URB 114/09;  
2. São Sebastião – URB 139/10; 
3. Sol Nascente – Trecho II; 
4. Riacho Fundo II – 1ª Etapa (complementação); 
5. Riacho Fundo II – 2ª Etapa; 
6. Residencial Oeste – Quadras I, J e k – Planaltina; 
7. Paranoá; 
8. Porto Rico; 
9. Pôr do Sol. 

Pretende-se emitir 10.000 fichas descritivas aos cartórios para emissão e entrega de escritura de diversas 
regiões administrativas do Distrito Federal. 

A CODHAB, através da política de regularização fundiária de áreas de interesse social, além de transformar a posse 
de uma área em propriedade, permite ao morador ter endereço, identidade territorial, acesso a programas sociais, dentre 
outros, e indiretamente contribui para diminuir a presença da violência e da marginalidade, visando assim, uma sociedade mais 
justa e igualitária. 

 Tecnologia da Informação 

 Na área de tecnologia da informação vários projetos estão previstos para serem concluídos em 2016, 
conforme quadro abaixo: 

ATIVIDADES EM DESENVOLVIMENTO 

PROJETO DESCRIÇÃO 

- Aplicativo CODHAB (em fase inicial de desenvolvimento) 
Será desenvolvido aplicativo celular para permitir uma maior interação da CODHAB 
com os candidatos cadastrados nos programas habitacionais da CODHAB. 
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5. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS  
O texto impresso do Relatório de Atividades deverá ser rubricado em todas as páginas pelos responsáveis 

técnicos pela elaboração e assinado na última página também pelo titular da unidade, conforme modelo abaixo. 
 

Nome do Titular da Unidade Orçamentária:  

Nome: GILSON PARANHOS  
 

Assinatura: _____________________________________________________________________________________________ 

Telefone: 3214-1802         e-mail da Instituição:  presidência@codhab.df.gov.br 

   
Responsáveis pela elaboração:   

Nome: HÉLIO ARAUJO FERREIRA 
 

Assinatura: _______________________________ 

Telefone: 3214-1814 

e-mail :  helio.araujo@codhab.df.gov.br 

( X ) Agente de Planejamento  (   ) Outro Servidor  

 
Nome: FERNANDA DE SOUSA FERREIRA 
 

Assinatura: ________________________________ 

Telefone: 3214-1814 e-mail : Fernanda.viana@codhab 
(   ) Agente de Planejamento  (   ) Outro Servidor  
 

- Sistema de gestão de Concursos de Projetos 
Suportando a estratégia da Companhia de realizar concursos públicos para a 
elaboração de projetos habitacionais. Foram lançados os dois primeiros concursos 
públicos de projetos habitacionais em Janeiro de 2016. 

-Lista de ramais e contatos de usuários via Extranet (em fase final 
de desenvolvimento) 

Permite o cadastro de informações funcionais de todos os usuários e 
disponibilização de lista de ramais eletrônica. 

-Sistema de abertura de chamados via Extranet (em fase final de 
desenvolvimento) 

Permite o cadastro de áreas e o controle de chamados abertos e fechados por 
grupos de usuários/setores 

-Sistema de Gestão de Pessoas (em fase final de desenvolvimento) 
Permite o cadastro de Cargos, Usuários, Sistemas, Setores e gerenciar o nível de 
acesso de cada usuário aos diversos sistemas existentes 

-Mural Interno via Extranet (em fase final de desenvolvimento) 
Mural Interno, conforme requisitos levantados com a Comunicação da CODHAB, 
que disponibilizará informações relevantes a todos os usuários  

- Sistema de Monitoramento 
Está sendo reativado o sistema de acompanhamento das atividades internas da 
CODHAB. Este sistema será integrado à nova Extranet e o mesmo será melhorado 
para atender aos requisitos das diversas áreas da CODHAB. 

- Sistema de Cadastro de novas entidades 

Desenvolvimento de Manual CODHAB de Entidades e de sistema de apoio para 
cadastramento via Portal CODHAB. Criação do Cadastro CODHAB de Entidades 
(CCE) e do Certificado de Regularização Cadastral de Entidades (CRCE), com 
reabertura do cadastro de Associações ou Cooperativas habitacionais para 
credenciamento na CODHAB, no dia 13/01/2016, conforme reunião de diretoria 
executiva (DIREX) em 05/01/2016. 

-Novo módulo de empresas via Extranet (em fase final de 
desenvolvimento) 

Gerencia iteração com empresas parceiras na implementação dos projetos 
habitacionais. 

-Sistema Jurídico (em fase final de desenvolvimento) Acompanhamento dos processos em trâmite na CODHAB. 

-Sistema de Protocolo (em fase final de desenvolvimento) Movimentação interna de documentos. 

-Novo Sistema de Help Desk (em fase final de desenvolvimento) Atendimento da área de informática aos empregados da CODHAB. 

-Nova Extranet Renovação do layout e adequação dos sistemas. 


