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Excelentíssima Senhora Presidente,

A Lei nº 3.877/2006 dispõe em seu art. 5º que, “a TERRACAP tornará disponíveis
para o Distrito Federal as unidades parceladas ou as glebas destinadas a habitações e interesse
social”. De cada área destinada, serão reservadas 40% para atendimento de cooperativas e
associações habitacionais.

Com fulcro nessa legislação, os imóveis ofertados pela CODHAB eram distribuídos
para candidatos que integravam listas de Relação de Inscrição Individual – RII, Relação de
Inscrição por Entidade – RIE e para os demais casos de interesse social, além de editais
específicos para as entidades, designando áreas para construção de unidades habitacionais.

Em 02/06/2015, a CODHAB assinou com o Ministério Púbico do Distrito Federal e
Territórios – MPDFT o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC nº 01/2015, por meio do qual
foram delineados novos rumos para o Programa Morar Bem, após a nova gestão desta
Companhia.

Com a criação do Programa Habita Brasília, em junho/2016, o Programa Morar
Bem passou a ser um de seus 5 eixos e foi necessário fazer novas adequações para
atendimento dos candidatos habilitados.

Diante disso, em 31/03/2017, foi assinado novo Termo de Ajustamento de
Conduta – TAC nº 01/2017, entre as mesmas partes, cujas regras começaram a surtir efeitos a
partir de 03/04/2017.

Dentre as mudanças importantes, destacamos a unificação das listas dos
candidatos, ressaltando o fim de distribuição de imóveis para os integrantes da RIE.

Em conformidade com a alínea W, inciso II da Decisão nº 6.0406/2016, de
15/12/2016, dessa egrégia Casa de Contas, foi determinado que a CODHAB “abstenha-se de
distribuir unidades habitacionais prontas a cooperativas e associações ou aos seus filiados, por
falta de amparo legal no art. 5º da Lei n.º 3.877/2006, restringindo-se à disponibilização de
áreas para construção, destinadas àquelas entidades credenciadas ao Programa e devidamente
qualificadas”.

Em cumprimento ao determinado por esse TCDF, a CODHAB vem realizando, na
modalidade de sorteio, a venda de lotes para as entidades habitacionais devidamente
credenciadas que manifestam interesse em participar do certame. Até a presente data, três
sessões públicas foram efetivadas desde julho de 2017.

Entretanto, temos visto interesse não somente pela disponibilização de lotes, que
já possuem parcelamento, mas também de áreas e glebas, razão pela qual questionamos a esse
egrégio Tribunal, na possibilidade de repasse de áreas, em atendimento à porcentagem
estabelecida no art. 5º da Lei nº 3.877/2006, quais os critérios deverão ser adotados e a quem
caberia a responsabilidade quanto ao parcelamento e projetos urbanísticos.

Informamos que uma cópia deste ofício será encaminhada ao MPDFT.

Esta Companhia permanece à disposição para eventuais esclarecimentos que se
fizerem necessários.



 

Atenciosamente,

 

GILSON PARANHOS

Diretor-Presidente

 

A Sua Excelência a Senhora

ANILCÉIA MACHADO  

Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal -TCDF
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