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20.32. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – UO: 28.209
À 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, compete o disposto na Lei n.º 4.020, de 26 de setembro de 2007, em suas alterações e
regulamentações, no Estatuto Social da empresa e nas demais normas que deem amparo legal à execução da Política de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, em especial:
I.

Coordenar e executar as ações relativas à Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal;

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 de Desenvolvimento 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 passíveis de
regularização;

VII.

executar os programas habitacionais de interesse social com as seguintes linhas de ação: I – provisão de moradias; II
– urbanização e regularização; III – requalificação e melhorias; IV – fornecimento de assistência técnica.

VIII.

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

IX.

desenvolver projetos sociais e intervenções urbanas objetivando a fixação dos moradores;

X.

planejar, produzir, comercializar unidades habitacionais e intermediar repasses financeiros, para locação, aquisição,
construção e melhorias habitacionais especialmente destinadas à população de baixa renda, obedecidas as diretrizes
estabelecidas;

XI.

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;

XII.

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 n.º 4.020/2007;

XIII.

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

O direito à moradia é um dos maiores desafios na gestão da cidade. Diferentes situações exigem soluções criativas
e coragem para inovar. É nessa perspectiva que o Governo do Distrito Federal lançou no primeiro semestre de 2016
o Programa Habita Brasília — novo programa habitacional do DF que vai integrar as políticas do setor e trazer novos resultados
ao problema de moradia

HISTÓRIA
Criada dois anos após a inauguração de Brasília, a empresa responsável pela distribuição de habitações de
interesse social, utiliza hoje sua quarta denominação. Começou em 1962 com o nome de Sociedade de Habitações
Econômicas de Brasília (SHEB). Em 1964, o nome passou a ser Sociedade de Habitação de Interesse Social (SHIS). Trinta
anos depois, a SHIS passou a se chamar Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (IDHAB), que em
processo de extinção foi incorporado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Até que em 2007,
novamente recriado, o órgão recebeu o nome atual, de Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal
(CODHAB).
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PROGRAMA HABITA BRASÍLIA
O Governo do Distrito Federal estabeleceu como tripé fundamental para viabilizar uma política urbana mais efetiva:
o combate à grilagem, a regularização fundiária e a oferta habitacional. Para isso, dentro do Programa Habita Brasília conta
com cinco eixos de ação que visam articular as demandas geradas por esses três pilares de forma consequente.

O Programa Habita Brasília foi concebido para atender a inscritos nas listas da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do DF (CODHAB/DF), cujo número ordem de pontuação gira atualmente em torno de 142 mil, tem como objetivos
principais:
I - promover a diversificação das soluções de moradia, ampliando as alternativas de produção habitacional frente ao déficit e à
inadequação habitacional;
II - promover o uso racional do espaço urbano consolidado, priorizando a implantação de moradias em áreas com infraestrutura
urbana e próximas às centralidades urbanas existentes e previstas nos planos estruturadores do território do Distrito Federal,
Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE e o Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT;
III - integrar as ações do Estado para uma atuação conjunta na promoção da moradia adequada, no combate ao uso irregular
do solo urbano e rural, e na regularização fundiária urbana; e
IV - integrar as áreas destinadas à produção habitacional com o desenvolvimento produtivo econômico do Distrito Federal,
ampliando o acesso da população ao emprego e à renda, nas subzonas e diretrizes emanadas do ZEE.
Os 05 eixos do Habita Brasília podem ser assim exemplificados:
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Dessa forma, o Habita Brasília vai atender as famílias já cadastradas na lista da CODHAB que tenham
prioritariamente renda familiar de até três salários mínimos (R$2.640,00), podendo ser estendido até o valor de R$6.500,00 e
referência ao programa do Minha Casa Minha Vida.

CADASTRO
De acordo com as informações constantes no cadastro habitacional da CODHAB, temos os seguintes números no
ano de 2016:






141.564 candidatos habilitados;
6.701 Candidatos indeferidos;
45.170 Candidatos indicados à empreendimentos;
16.738 candidatos convocados com vistas à habilitação;
21.898 recusas de candidatos aos empreendimentos ofertados.

Seguindo os critérios previstos em legislação, os candidatos habilitados estão distribuídos conforme faixa de renda e
áreas de reserva:
FAIXA DE
RENDA

RII

RIE

Deficientes

Idosos

Vulneráveis

1

50.310

15.043

633

5.470

146

2

34.170

9.918

111

1.880

24

3

9.939

2.998

26

607

2

4

7.910

1.883

15

477

2

TOTAL

102.329

29.842

785

8.434

174

Segregação das Listas
Este trabalho consiste 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.

Reserva de áreas (Lei nº 3.877/2006)
cooperativas/
associações
habitacionais
40%
PNE - 8%
Casos de
Interesse
Social
20%

Idosos - 5%
Vulnerabilidade
Social - 7%

cadastro geral
de inscritos
40%

Em complementação ao Termo de ajustamento de Conduta – TAC nº 01/2015, assinado entre a CODHAB e a 4ª
PRODEP/MPDFT, foi acertado, em fevereiro de 2016, através de novo encontro na sede do MPDFT, que a CODHAB deveria
realizar a repontuação dos candidatos na base de dados por meio da conferência documental, o que está sendo atendido
conforme especificado e à medida que os candidatos habilitados se pronunciam.
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Deficientes
Em consonância com a Lei Federal nº 13.146, de 06/07/2015 foi elaborada uma proposta de acessibilidade das
pessoas com deficiência aos programas habitacionais da CODHAB. Visa tornar acessível as informações através do
aprimoramento de ações e de tecnologia, tais como aperfeiçoamento do espaço físico e adequações da comunicação.
Nesse contexto, foi implementado o Vlibras no Portal da CODHAB, a participação em seminários e Gestões junto à
Coordenação de Promoção de Direitos de Pessoas com Deficiência – PROMODEF e ao Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência – CODDEDE.

Com o intuito de certificar a qualidade dos dados cadastrais relativos às pessoas com deficiência foi feita uma
revisão por amostragem dos processos desses candidatos, chegando-se a conclusão da necessidade de uma correição.

Entregas
Conforme demonstra o quadro abaixo, 4.901 unidades habitacionais foram entregues em 2016.
ENTREGAS
LOCALIDADE

EMPREENDIMENTO

DATAS

QTD (UH)

Samambaia

H4

30/04/2016

56

Riacho Fundo II

Parque do Riacho

16/01/2016

1.392

Riacho Fundo II – 4ª Etapa

Coalizão

22/12/2016

1.116

Paranoá

Paranoá Parque

01/07/2016

2.304

Sobradinho II

COER

29/04/2016

33

Lote Legal
O programa Habita Brasília, criado em 2016, atende prioritariamente famílias com renda de até 3 salários mínimos,
já habilitadas na lista da CODHAB.
O Lote Legal é uma modalidade das ofertas da CODHAB de lotes urbanizados com infraestrutura básica completa e
pavimentação de ruas, com disponibilização de projetos arquitetônicos para construção de moradia, podendo o valor de renda
familiar do candidato ser estendido até R$ 6.500,00.
Em 2016 foram entregues 179 lotes urbanizados, sendo 12 em Samambaia, 70 em Buritizinho – Sobradinho II, 01
em Brazlândia e outros 96 no Sol Nascente.

Entidades habitacionais
Em abril de 2016 foram estabelecidos os critérios para habilitação de entidades privadas sem fins lucrativos para
produção e atuação nos programas habitacionais sob a gestão da CODHAB, previstos no Manual de entidades, resultando no
credenciamento de 228 associações e cooperativas.
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Após o processo de credenciamento e para que todo o Distrito Federal seja representado, a CODHAB recebeu a
indicação de 10 diretores-presidentes para versarem sobre a política habitacional junto à Empresa, com o prazo de atuação até
o final de dezembro de 2018.

Atendimento
O Núcleo de atendimento - NUATE, por estar diariamente frente a frente com o cidadão para servi-lo e prestar
informações sobre sua inscrição e sobre projetos habitacionais do Governo, sofre muitas pressões no dia-a-dia, recebendo
pessoas com expectativas e frustrações de quem ainda não foi contemplado, lidando com o sonho da casa própria de quem
busca informações do seu cadastro.
O ano de 2016 foi marcado por muitas mudanças impactantes para o Atendimento Habitacional. Em razão das
várias denúncias contra as cooperativas habitacionais, de cobranças irregulares e aliciamento, foi repensada toda logística de
atendimento.
Dessa forma, buscando mais transparência no atendimento ao público e visando garantir mais segurança ao
cidadão participante do Programa Habitacional do Governo, firmou-se parceria com a Secretaria de Justiça por meio de sua
Subsecretaria de Modernização de Atendimento Imediato ao Cidadão – Na Hora.
A inauguração de Pontos de Atendimento da CODHAB nas Unidades do Na Hora trouxe uma série de vantagens
significativas à população, como maior comodidade, segurança e acessibilidade às pessoas com deficiência – PcD e idosos. As
Unidades do Na Hora oferecem também tradutor em libras, rompendo barreiras com as PcD e garantindo-lhes o direito a um
atendimento digno.
Com as mudanças ocorridas, o Governo passa a oferecer mais um serviço essencial nas unidades do Na Hora,
disponibilizado acesso à população brasiliense de 7 às 19 horas ininterruptamente, com agendamento do atendimento feito por
meio do Canal 156 (central telefônica à serviço do Governo), e principalmente, oferecendo maior comodidade ao cidadão, que
agora não precisa aguardar horas em filas para ser atendido.

Ponto de Atendimento Codhab – PA Na Hora Taguatinga
No dia 7 de março de 2016, foi inaugurado o primeiro Ponto de Atendimento da Codhab no Na Hora Unidade de
Taguatinga. O Posto tem capacidade para 5 atendentes por turno, um supervisor e 12 horas de funcionamento. No mês da
inauguração foram treinados 10 atendentes e 02 supervisores para atender à demanda do novo PA, com horário de
atendimento de 07h30 às 19h00.

Ponto de Atendimento Codhab - PA Na Hora Ceilândia
Ainda no mês de março, foi inaugurado o Ponto de Atendimento - PA em Ceilândia, na Unidade do Na Hora
localizada na Feira Popular, facilitando e muito o acesso da população daquela região como Pôr-do-Sol e Sol Nascente. O
posto tem estrutura para 4 atendentes por turno e 1 supervisor.
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Ponto de Atendimento Codhab - PA Na Hora Rodoviária
A Unidade Na Hora Rodoviária é extremamente disputada pelos órgãos do governo, por ser localizada na área
central do Plano Piloto e por ser lugar de passagem de milhares de cidadãos por dia. Após muitas negociações, a CODHAB
conseguiu inaugurar seu Ponto de Atendimento em 22/07/2016, na mais disputada e transitada unidade do Na Hora.

Além das mudanças físicas sofridas pelo atendimento da CODHAB em março de 2016, que exigiram muita
articulação interna e externa com outros órgãos do governo, quebra de paradigmas e novas formas de comunicação com a
população, ocorreram também mudanças estratégicas, conceituais e estruturais. O Núcleo de Atendimento Habitacional e o
Núcleo de Atendimento em Regularização foram unidos em um mesmo Núcleo de Atendimento ao Público da CODHAB para
possibilitar, com maior qualidade, a formalização de processos, recebimento de documentação e habilitação de candidatos. A
nova estratégia exigiu meses em treinamentos, colegiados, uniformização de protocolos, uniformização de sistemas, criação de
ferramentas de captação e tabulação de dados, além da delicadeza na questão de recursos humanos.

Treinamentos e Capacitações
Vencidas as etapas de mudança, a primeira preocupação foi reavaliar o atendimento prestado pela equipe e buscar
cursos de capacitação em atendimento.
Um primeiro treinamento foi dado logo na inauguração dos novos PAs, visando capacitar os atendentes a operar os
sistemas do Morar Bem e de Regularização e nivelar as orientações acerca dos procedimentos internos da Companhia, dos
manuais, documentos exigidos e aceitos e da legislação em vigor.

O atendimento recebe pessoas dos mais diversos perfis e estados de vulnerabilidade, faixas de renda, naturalidade,
criação, situação socioeconômica, idade, condição de saúde, de moradia e de salubridade, o que acarreta as mais variadas
emoções, humores e expectativas.
Avaliando todas essas variáveis e buscando qualificar cada vez mais o atendimento prestado ao cidadão de Brasília
toda a equipe foi capacitada no “Curso de Excelência no Atendimento ao Cidadão”, ministrado pela Escola de Governo do
Distrito Federal, em duas turmas no período de 27/06 a 01/07 e de 04/07 a 08/07, com carga horária de 20 horas/aula, com a
devida certificação pela EGOV.
O Núcleo de Atendimento e a Central 156 possuem cronograma de treinamentos periódicos, pactuados para que
quadrimestralmente recebam reforço na capacitação e atualização das informações da Companhia e da política habitacional do
DF. Os treinamentos, ministrados pela própria equipe e por convidados, foram realizados em abril e agosto.

7

Outros treinamentos são aplicados periodicamente, como o de operação do Formulário do Cadastro Único –
CADÚNICO, utilizado pela SEDEST MIDHT e de responsabilidade da Caixa. O CADÚNICO é utilizado para registro
socioeconômico das famílias de baixa renda que vivem em condições de vulnerabilidade em vários níveis diferentes, para
formalização de dossiê na aquisição do empreendimento do MCMV.

Total de Cidadãos e Entidades Agendados e Atendidos

ATENDIMENTOS ESPECIAIS NUATE 2016

QUANT.

MORAR BEM
REGULARIZAÇÃO
Formalização de Dossiês para o Paranoá Parque
Formalização de Processos Veredas e Noroeste
Atendimento para Recadastramento Entidades
Formalização de Processos Entidades
Formalização de processos F.3e4 - Gama
Formalização de Processos Riacho Fundo II 4ªet.
Formalização de Processo de Habilitação Recanto das Emas
Formalização de Processo de Habilitação H4 Samambaia
Demandas Aplicativo
TOTAL

59.471
8.141
2.395
66
485
301
570
182
8
66
100
71.785

DATA

jan-nov 16
nov-dez
maio-junho 16
maio-junho 16
out-dez 16
out-dezv16
jun/16
abr-dez
out-dez 16
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Agendamento no site da CODHAB

Pesquisa de Satisfação:
A Pesquisa de Satisfação ―O que você achou do meu atendimento?‖ é um dos diferenciais do atendimento no Na
Hora. Ligado diretamente no sistema do terminal de do Na Hora, o atendente ao finalizar o atendimento, pergunta ao cidadão a
sua impressão sobre o atendimento prestado e este por sua vez aperta uma das teclas com carinhas felizes e tristes,
representando o ―Ótimo, Bom, Regular, Ruim‖.
A equipe do Nuate recebeu 42.149 avaliações dos cidadãos atendidos nos PA de março a dezembro de 2016.
Desses 42.149, 40.602 cidadãos avaliaram o atendimento prestado pelo Nuate como “ÓTIMO” (96,33%), 1.482 pessoas
avaliaram como ―BOM‖, 50 como ―REGULAR‖ e 15 como ―RUIM‖.
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Central 156:
A central de atendimento telefônico ao público 156 é o canal de comunicação do Governo com a população,
prestando informações e realizando agendamentos para diversos órgãos do Governo como CODHAB, DFtrans, Secretaria de
Educação, Secretaria de Saúde, Ouvidoria, entre outros. A gestão da empresa terceirizada de atendimento fica a cargo da
CODEPLAN e a opção reservada à CODHAB é a opção 5.
Como já elencado, item ―Treinamentos‖, o Nuate e a Central 156 possuem cronograma de treinamentos periódicos,
pactuados para que recebam reforço acerca das informações da CODHAB e da política habitacional do DF. Os treinamentos
são ministrados pela equipe do Nuate e convidados, e são realizados com toda equipe de supervisores e operadores que
atendem CODHAB no Canal 156.
CENTRAL 156 - Números em 2016

Total

Total de Ligações Recebidas

96.813

Total de Ligações Atendidas

93.700

Tempo Médio de Atendimento (seg)

ATIVO 156
CODHAB

283

L. REALIZADAS

L. ATENDIDAS

OUT

25.855

14.708

NOV

206.797

119.602

DEZ

131.849

73.909

Eventos
O Núcleo de Atendimento Habitacional – NUATE auxilia na organização e no trabalho de todos os eventos em que a
CODHAB deva estar presente, como entregas habitacionais, assinatura de contratos habitacionais, recadastramento de
entidades, eventos com as entidades, verificações de ocupação de imóvel - VOI, trabalhos sociais, mutirões da Companhia ou
outros órgãos do governo.
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Ainda em 2016 ficou definido que a CODHAB disponibilizaria um empregado para atendimento pessoal aos
candidatos cadastrados, uma vez por semana nas dependências da Defensoria Pública localizada na Estação do Metrô da 114
Sul. Dessa forma, foram atendidos nesse período cerca de 260 interessados.

Pós-entrega
A CODHAB vem atuando no pós-entrega com a realização de Verificações de Ocupações de Imóveis (VOIs) em
todos os empreendimentos entregues, com objetivo de assegurar o direito daqueles que realmente precisam. São feitos alertas
a todos os candidatos e contemplados do Habita Brasília que é proibido mudar a destinação dos imóveis adquiridos, por meio
do Programa, pelo período mínimo de dez anos. Sendo assim, o proprietário que alugar, alienar, vender ou não ocupar estará
sob pena de ação judicial de rescisão contratual com reintegração de posse.
A Gerência de Fiscalização e Retomadas de Imóveis – GEFIS/CODHAB-DF, criada em março de 2016, tem como
objetivo fiscalizar e realizar todos os procedimentos cabíveis, a fim de retomar os imóveis dos beneficiários de programas
habitacionais do Distrito Federal que descumpriram as determinações legais e contratuais; atuar em casos com indícios de
irregularidades ou que representem riscos de prejuízos ao patrimônio público; desenvolver processos, procedimentos, políticas,
parcerias e nova legislação que possibilite a CODHAB total efetividade no exercício da finalidade de seus programas.
A verificação teve como objetivo constatar se as unidades entregues estão devidamente ocupadas e se o morador
é, realmente, o contemplado pelo Programa Habitacional Morar Bem. As unidades com irregularidades são notificadas e o
proprietário é convocado a comparecer à CODHAB sob o risco de perda do imóvel. A Companhia está atuando para identificar
possíveis irregularidades, tais como venda e aluguel de imóveis, a partir de ações motivadas a partir de denúncias, conforme
gráficos abaixo:
abaixo:

Foram realizadas no período 685 ações de apuração de denúncias, detalhadas conforme os gráficos representativos
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Quadro de Pessoal
Especificação

Total

Cedidos – dentro GDF
Cedidos – fora GDF
Requisitado fora GDF – PASUS
Temporário – em exercício
Temporário – afastado
CLT – em exercício
CLT – afastado
Conselheiro
Estatutário – em exercício
Estatutário - afastado
Sem vínculo – em exercício
Sem vínculo – afastado
Total ativos – em exercício
Total ativos - afastado

0
0
01
0
0
0
0
06
19
0
181
01
207
01

Fonte:GEPES/DAGES/CODHAB

1 - REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 – TERRITÓRIO DA GENTE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
9565 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO
FEDERAL
1213 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
0906 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CODHABDISTRITO FEDERAL
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
3197 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DISTRITO FEDERAL ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DISTRITO FEDERAL
3010 - REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO
0001 - REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃOREALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL NO DISTRITO FEDERALDISTRITO FEDERAL
3571 - MELHORIAS HABITACIONAIS
0001 - MELHORIAS HABITACIONAIS--DISTRITO FEDERAL
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
0095 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL
4011 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL
0003 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHABDISTRITO FEDERAL

DOTAÇÃO INICIAL
127.056.072

AUTORIZADO
128.520.560

EMPENHADO
17.299.395

LIQUIDADO
16.109.372

127.056.072
31.384.250

128.520.560
25.769.779

17.299.395
0

16.109.372
0

31.384.250
1.496.904

25.769.779
23.624.677

0
6.786.150

0
2.925.376

1.496.904
7.430.000

23.624.677
6.363.928

6.786.150
6.363.335

2.925.376
2.470.916

7.430.000
6.000.000
6.000.000
100.000
100.000
2.250.000

6.363.928
3.893.656
3.893.656
25.932
0
1.362.410

6.363.335
274.112
274.112
0
0
305.904

2.470.916
68.811
68.811
0
0
144.981

2.250.000

1.362.410

305.904

144.981
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AÇÃO/SUBTÍTULO
4033 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP
0002 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPPCODHAB- SÃO SEBASTIÃO
4045 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL
0005 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO PROGRAMA
MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL
5035 - RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO
DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS
0001 - RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO
DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL

DOTAÇÃO INICIAL
3.300.000

AUTORIZADO
3.332.658

EMPENHADO
3.332.658

LIQUIDADO
2.743.694

3.300.000
176.500

3.332.658
59.498

3.332.658
45.000

2.743.694
34.919

176.500

59.498

45.000

34.919

7.001.000

6.924.064

1.865.897

1.865.897

7.001.000

6.924.064

1.865.897

1.865.897

186.194.726

199.877.162

36.272.451

26.363.966

TOTAL DO PROGRAMA 6208

Indicadores:
Denominação do Indicador
Novas habitações
entregues/total de candidatos
habilitados Programa Morar
Bem
Número de moradias
melhoradas
Percentual de créditos novados

Unidade
de
Medida

Índice
Mais Recente

Apurado em

Periodicidade
de
Apuração

1º Ano

%

1,50

31-dez-14

Desejado em
2º Ano
3º Ano

Anual

1,5

1,5

1,5

1,5

Unidade

Anual

500

500

500

500

%

Anual

25

50

75

100

4º Ano

Fonte/ UO Resp./
Obj. Esp
CODHAB / UO
28209 / OE 3
CODHAB / UO
28209 / OE 3
CODHAB / UO
28209 / OE 3

Realizações finalísticas desenvolvidas em 2016:
1.1 – Obras de Urbanização e Construção de Unidades Habitacionais
- Execução de obras de urbanização: 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 – 5ª etapa, PARANOÁ PARQUE, localizado na expansão
do Paranoá, RIACHO FUNDO II 4ª ETAPA, RECANTO DAS EMAS QUADRAS 117/118, Setor Central Gama e COER,
localizado em Sobradinho II.
A implantação da infraestrutura contempla a execução dos serviços de: Drenagem, Terraplenagem, Pavimentação,
calçadas, Sistema de Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento Sanitário e Rede de Distribuição Urbana de Energia
Elétrica de Alta e Baixa Tensão e iluminação pública, serviços necessários para dar habitabilidade aos empreendimentos
previstos para atendimento habitacional a famílias, habilitadas segundo os critérios estabelecidos pela politica habitacional do
Distrito Federal.
OBRAS DE URBANIZAÇÃO REALIZADAS - 2016
LOCALIDADE

OBRA

VALOR ESTIMADO

Riacho
etapa)

Fundo

II (5ª

Drenagem, Terraplanagem, Pavimentação, Abastecimento
de Água, Esgotamento Sanitário, Energia e Iluminação;

R$ 67.182.791,93

Riacho
etapa)

Fundo

II (4ª

Drenagem, Terraplanagem, Pavimentação, Sinalização,
Iluminação Pública

R$ 33.335.524,94

Paranoá

Drenagem, Terraplanagem, Pavimentação, Abastecimento
de Água, Esgotamento Sanitário, Energia e Iluminação;

R$ 50.516.904,55

Recanto das Emas QD
117/118

Drenagem, Terraplanagem, Pavimentação, Sinalização

R$ 12.487.937,50

Riacho Fundo II – 3ª
Etapa

Elaboração de Projetos de Drenagem, Terraplanagem,
Pavimentação, Sinalização

Setor Central Gama

Retirada de Postes

R$ 39.109,73

TOTAL

R$ 164.312.322,16

R$ 750.053,51
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Riacho Fundo II – 5ª Etapa

Drenagem

Abastecimento de Água

Drenagem

Pavimentação

Paranoá Parque

Drenagem

Drenagem

- Construção de unidades habitacionais: não ocorreu realização no presente programa, contudo, a produção
habitacional em 2016 foi promovida no âmbito do Programa MCMV, com recursos procedentes do FGTS e FAR, tendo sido
concluído e entregues 4.901 unidades habitacionais;
ENTREGAS UNIDADES HABITACIONAIS 2016
LOCALIDADE
Riacho Fundo II (5ª etapa)
Riacho Fundo II (4ª etapa)
Paranoá
Samambaia
Sobradinho II

EMPREENDIMENTO
Parque do Riacho
AMMVS
Paranoá Parque
H4 - ASMARF
COER
TOTAL

QUANTIDADE (UH)
1.392
1.116
2.304
56
33
4.901
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1.2 - Elaboração de Projetos (Concurso Público Nacional)
Por meio dessa ação a CODHAB tornou efetiva as contratações para elaboração de projetos por meio da realização
de Concursos Públicos Nacionais visando a seleção de projetos tanto de unidades habitacionais quanto de Equipamentos
Públicos Comunitários - EPC para as regiões do Riacho Fundo II, Sobradinho, Samambaia, Santa Maria, Sol Nascente Trecho I,
Sol Nascente Trecho II.
O intuito do Concurso Público é selecionar a melhor proposta para que seja desenvolvido um projeto executivo. Os
concursos podem ocorrer em uma ou duas fases e são classificados tipologicamente em ideias, estudo preliminar ou
anteprojeto, todos com o objetivo de proporcionar espaços de qualidade à população.
A prática do Concurso Público de Arquitetura e Urbanismo garante a construção de espaços de qualidade por meio
de um processo transparente e democrático de escolha da proposta técnica, científica ou artística mais qualificada. O concurso
público nesse segmento tem-se consagrado ao longo dos anos e é adotado tanto por órgãos públicos, como por empresas
privadas e instituições do terceiro setor. A iniciativa tem contribuído para a qualidade estética e funcional urbana dos projetos
através da introdução de conceitos e ideias inovadoras nos espaços urbanos ou edificáveis.
O primeiro concurso da CODHAB foi realizado em 2015. Foi um concurso público nacional de design gráfico,
visando a escolha de uma nova marca para representar a Companhia a partir de 2015.

Tendo em vista o alto nível de especialização para escolha do melhor dentre dezenas de projetos inscritos a nível
nacional, foi feita a contratação de corpo técnico composto por coordenador e juri para realização dos concursos públicos de
projetos – objeto da Concorrência nº 01/2016-CODHAB.
Na sequência vieram outros concursos para selecionar o melhor e mais adequado Projeto para equipamentos
públicos (escolas e unidades de saúde) e projetos de habitação, incluindo o desenvolvimento do Projeto Executivo Completo
(Projeto de Arquitetura e Projetos Complementares) todos devidamente licenciados:

Em andamento
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Concluídos
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Valores pagos aos vencedores dos respectivos concursos, para pagamento do prêmio de vencedor e
desenvolvimento dos projetos:
PROJETOS CONTRATADOS – CONCURSO PÚBLICO PROJETOS
LOCALIDADE
Riacho Fundo II (5ª etapa)
Riacho Fundo II (5ª etapa)
Riacho Fundo II (5ª etapa)
Sobradinho
Samambaia
Santa Maria
Sol Nascente Trecho I
Sol Nascente Trecho II

PROJETO
Centro de Ensino Infantil
Centro de Ensino Fundamental
Unidade Básica de Saúde
420 unidades habitacionais
270 unidades habitacionais
108 unidades habitacionais
308 unidades habitacionais
1.008 unidades habitacionais
TOTAL

VALOR (R$)
614.479,54
908.962,59
310.740,02
1.161.187,76
1.095.234,93
306.980,28
545.479,39
1.885.609,77
6.828.674,28

Riacho Fundo II 5ª Etapa (Equipamentos Públicos CEI, CEF e UBS)
Centro de Ensino Infantil (Projeto vencedor - Equipe de Projeto de São Paulo/SP)

Centro de Ensino Fundamental (Projeto vencedor de Curitiba / PR)
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Unidade Básica de Saúde (Projeto vencedor de Curitiba/PR)

Sobradinho (Projeto vencedor de Brasília/DF)

Sol Nascente (Projeto vencedor de Blumenau / SC)
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Samambaia

1.3 - Projetos Desenvolvidos pela Equipe
Em paralelo aos concursos públicos nacionais, também foram desenvolvidos, através da equipe de projetos da
CODHAB, projetos de habitação para Sol Nascente, Samambaia, Vila Estrutural, e ainda projetos de calçadas para o Riacho
Fundo II 4ª Etapa e Recanto das Emas Quadras 117/118;

Sol Nascente

Samambaia
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Vila Estrutural (Minhocão)

A proposta em questão faz uso da margem norte das vias que bordeiam a Vila Estrutural (Via Estrutural W5, a Via
Parque Urbano, a Via Estrutural N4 e a Via Estrutural N5). Dentro de uma poligonal proposta é implantado um edifício linear de
3.350m de comprimento, 15m de profundidade e 12m de altura (térreo mais três pavimentos). A função principal desse edifício
é abrigar 3.000 Unidades Habitacionais (UHs) de aproximadamente 45 m2, embora outros programas possam facilmente ser
adicionados à proposta.
Esta é uma solução não convencional, mas que se propõe a conciliar uma série de questões políticas, urbanas,
ambientais, sociais, financeiras e de segurança, tendo-se em conta todas as limitações que envolvem o sítio de atuação. A
ocupação conhecida por Santa Luzia é de relevante interesse de intervenção para o Governo de Brasília por apresentar
delicada e problemática situação, fazendo-se necessário um processo integrado às diversas áreas do conhecimento passíveis
de ação pelo poder público.
Apesar de incomum no contexto de Brasília, a história da habitação no Brasil é marcada por famosos edifícios
lineares, vale citar o Conjunto Residencial Pedregulho no Rio de Janeiro, de autoria do arquiteto Affonso Eduardo Reidy e
paisagismo de Burle Marx; o Conjunto Residencial Marquês de São Vicente (conhecido como ―Minhocão‖) no Rio de Janeiro,
RJ, também de autoria do arquiteto Affonso Eduardo Reidy; e o Conjunto Residencial Presidente Getúlio Vargas (Deodoro) no
Rio de Janeiro, RJ, de autoria do arquiteto Flávio Marinho Rego.
A proposta foi pensada a partir dos seguintes objetivos: inibir novas invasões na área da Chácara Santa Luzia;
minimizar o impacto urbano da proposta tanto para a área urbana já consolidada quanto para a nova demanda e impactos
gerados sobre os recursos disponíveis na Vila Estrutural; minimizar o impacto ambiental do edifício em si e também do histórico
impacto gerado pelas seguidas invasões e deterioração do meio ambiente na ARIE da Vila Estrutural; minimizar o impacto da
remoção dos moradores da Chácara Santa Luzia, de forma a oferecer a eles um projeto agradável, seguro e de qualidade
espacial que gere neles o interesse pela relocação; diminuir os custos financeiros da implantação deste projeto, ou da
regularização da situação dessas famílias; e manter a segurança pública tanto no processo de relocação quanto no cotidiano na
nova edificação.
Apesar da leitura espacial como um edifício de mais de 3 km, na prática o edifício será dividido em blocos
geminados, facilitando sua execução, o acesso, localização e endereçamento. O volume em fita é elevado do solo, permitindo
uma implantação que favorece a permeabilidade do solo, a mínima interferência na topografia e a salubridade dos futuros
moradores, tendo em vista que parte da área era um aterro.
Praticamente toda a infraestrutura urbana necessária já está implantada. Uma vez que o edifício faz uso da fronteira
urbana, serviços de drenagem, acessos rodoviários dentre outros serão facilmente instalados. Isso garantirá celeridade ao
processo de construção e diminuição com custos de infraestrutura urbana.
Propõe-se um processo de compensação ambiental de toda a ARIE da Vila Estrutural com replantio de flora nativa
na face posterior do conjunto, após a faixa do sistema de transporte coletivo.
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O projeto trabalha com um módulo inicial de 22,5m² de área, podendo ser configurado ou somado de diversas
formas. A área média das UHs é de 45m2, podendo ser incrementada, o que garante variabilidade e qualidade espacial para os
moradores que serão relocados.

1.4 - Manutenção do Jardins Mangueiral
Trata-se de 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;
O projeto Jardins Mangueiral é fruto da primeira Parceria Público-Privada (PPP) habitacional do país — um conceito
único e inovador de moradia com qualidade de vida em um bairro totalmente planejado, com infraestrutura urbana de água,
esgoto, iluminação pública, ruas pavimentadas e urbanizadas com lazer e segurança para os cerca de 30 mil moradores. O
empreendimento conta construídas oito mil unidades no condomínio.
O Jardim Mangueiral– Implantado ao longo da DF-463, em São Sebastião, o Setor Habitacional Jardins Mangueiral
ocupa uma área de 200 hectares, onde serão construídas oito mil unidades habitacionais, divididas em 15 quadras
condominiais, com três tipos de habitação: casas de dois e três quartos e apartamentos de dois quartos.

1.5 - Trabalho Técnico Social em Habitação
O Trabalho Social compreende um conjunto de estratégias, processos e ações, realizados a partir de estudos de
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, conforme
disposto 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 tem por objetivo geral promover a participação social, a melhoria das condições de vida,
a efetivação dos direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade da intervenção.
Para o desenvolvimento dos projetos relacionados ao Trabalho Técnico Social podem ser relacionados os seguintes
objetivos específicos:
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.
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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.

- Eixos de Atuação
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
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.

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

PROJETOS DE TRABALHO TÉCNICOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS EM 2016
PTTS

SITUAÇÃO









PTTS em execução desde agosto/15 até março/17;
6.240 famílias residentes;
PTTS em execução até janeiro/17;
Aproximadamente 10.000 famílias residentes
3.458 pessoas atendidas com os cursos de capacitação
profissionalizantes por meio do SENAI;
PTTS: Licitação em 2017;
Aproximadamente 30.000 famílias residentes;
Reprogramação do PTTS concluído e aprovado pela Caixa Econômica
Federal;
10.000 famílias residentes;
Será executado em 2017.

QNR



PTTS em execução até novembro/17

COER



PTTS em execução até janeiro/17

PARANOÁ PARQUE
SOL NASCENTE –
TRECHO I
SOL NASCENTE –
TRECHO II e III
VARJÃO





PÚBLICO ALVO (TOTAL)

Público Alvo
Aprox. 20.000
Aprox. 10.000

Aprox. 80.000
Aprox. 10.000

2.040
33

122.073

- Execução do Trabalho Técnico Social
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
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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.
Abaixo segue quadro relacionando as principais atividades realizadas no ano de 2016, contando com atendimentos
individualizados aos beneficiários da Política Habitacional.

- Paranoá Parque
O Trabalho Social direcionado ao Paranoá Parque, localizado na região administrativa do Paranoá é amparado
pelo Contrato 0394583-98, firmado entre a Caixa Econômica Federal - CEF e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional CODHAB. A Fonte de recurso aplicada é do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR que condiz ao valor de R$
8.112.000,00. O Programa que atende essa área é o Minha Casa Minha Vida - MCMV e o público alvo que será atendido pelo
Trabalho Social corresponde a aproximadamente 20.000 famílias.

Nº

ATIVIDADE REALIZADA

DESCRIÇÃO

QUANT.

1.

Projeto Juventude em movimento, ação
e cidadania incentivar criação fórum da
Juventude.

Incentivar e apoiar a Criação do Fórum Permanente da
Juventude, como espaço democrático de dialogo, de
formação e informação, bem como reivindicatório a serviço
da Juventude.

64

2.

Interação Mulher Círculos do Saber Bem
Viver Drogas e Dependências Químicas

Garantir acesso a informação por meio de discussão e
reflexão sobre a temática das drogas.

Oficina de Capoeira

Prover a orientação correta da capoeira como meio
educacional cultural e social, evidenciando as noções de
história e a parte rítmica instrumentada que coordena as
diferentes formas de jogar capoeira.

284

Janeiro a
Julho

Curso de Gestão Condominial

Assessorar o processo de constituição dos condomínios,
abrangendo a construção de Convenção e de Regimento
Interno e a Eleição de Síndico, Subsíndico e Conselheiros
de todos os edifícios do empreendimento; Capacitar os
síndicos e conselheiros eleitos para administrar os
condomínios; e, Realizar o acompanhamento da Gestão
Condominial de todos os edifícios do empreendimento.

230

Janeiro a Julho

Criar um espaço de convivência para as crianças e
adolescentes, como um espaço socioeducativo de
permanência enquanto os pais participam das atividades
do projeto.

1.420

Janeiro a Julho

3.

4.

Estação da brincadeira e da Cultura.
5.

129

DATA
Janeiro a Julho

Janeiro a Julho

6.

Ação continuada de esporte lazer e
cidadania

Incentivar a prática de atividades esportivas e de lazer por
meio de Ginásticas ao ar livre, caminhadas, Biodança ,
espaço de jogos de mesa e ciclismo.

508

Janeiro a Julho

7.

Centro de Acompanhamento aos
Beneficiários- CABE e Plantão Social

Garantir um espaço de interlocução permanente da equipe
técnica e a população por meio de um espaço permanente
onde funcionará um Plantão Social para atendimento ás
famílias beneficiárias do projeto.

1244

Janeiro a Julho

Estação do Melhor Viver e da Cidadania

Fomentar ações que possibilitem a criação de
organizações comunitárias, bem como estimular a criação
de associações de moradores e outras, o fortalecimento e
a autonomia das organizações comunitárias existentes,
ampliando os espaços participativos na comunidade.

307

Janeiro a Julho

9.

Círculos do Saber Bem Viver
Tema: Educação Patrimonial,
Manutenção e Conservação dos
Imóveis.

Realizar Reunião Socioeducativa com objetivo de discutir e
sensibilizar os beneficiários sobre a importância da
Manutenção e Conservação dos Imóveis.

196

janeiro a Julho

10.

Inter-ação mulher círculos do saber bem
viver sexualidade e DST/AIDS

Garantir acesso à informação por meio de discussão e
reflexão com objetivo de informar as famílias quanto à
questões de sexualidade e das doenças sexualmente
transmissíveis/DST/AIDS.

86

Abril a Julho

11.

Círculos do Saber Bem Viver Tema:
Doenças Epidêmicas

Conscientizar da necessidade de ações de prevenção das
doenças epidêmicas transmitidas por animais e insetos,
muito comuns em áreas urbanas.

154

Março a Julho

Reunião Socioeducativa sobre
Consumo Responsável, Meio Ambiente,
Reciclar o Lixo Doméstico.

Realizar Reunião Socioeducativa com objetivo de discutir e
sensibilizar os beneficiários sobre a importância do
Consumo Responsável, Meio Ambiente e Reciclar o Lixo
Doméstico.

41

Março a Julho

8.

12.

23

Seminário de Apresentação dos
Projetos PTTS e Engenharia, Sorteio de
Unidades Habitacionais, Eleição da CAP
e Aprovação do Calendário de Vistorias.

Apresentar os Projetos PTTS e de Engenharia aos
beneficiários potenciais. Discutir e aprovar as normas para
o sorteio. Sortear as unidades habitacionais. Discutir e
aprovar minuta de calendário de visitação da obra.

1.021

14.

Projeto Juventude em Movimento, ação
e cidadania curso de fotografia

O objetivo desse curso é ensinar sobre o conceito e
história da fotografia, o fotojornalismo, a fotografia digital, o
fotógrafo e o tratamento de imagem e mostrar como é o
mercado de trabalho para o profissional do ramo.

57

15.

Inter-Ação Mulher
Círculos do Saber Bem Viver

Garantir acesso a informação por meio de discussão e
reflexão com objetivo de informar e orientar as mães
acerca das problemáticas que envolvem uma gravidez na
adolescência.

208

Abril a Julho

203

Abril a Julho

50

Abril a Julho

41

Abril

13.

Tema: Gravidez na Adolescência

Março

Abril a Julho

16.

Círculos do Saber Bem Viver
Grupos de Convivência e Vizinhanças
Tema: O Direito de Vizinhança

Realizar reuniões e encontros de convivência para melhor
convívio social estabelecendo as boas relações de
vizinhança.

17.

Reunião mensal da equipe técnica com
CAP Comissão do Acompanhamento de
Obras e do Projeto

Reunião mensal da equipe técnica com a Comissão de
Acompanhamento de Obras e do Projeto-CAOP

18.

Implementação da CAP – Comissão do
Acompanhamento de Obras e do
Projeto.

Capacitar os membros eleitos pela comunidade nas
reuniões de apresentação do projeto para compor a
Comissão de Acompanhamento do Projeto-CAP para
atuarem como representantes do conjunto de moradores
do empreendimento.

19.

Círculos do Saber Bem Viver
Tema: Planejamento e Gestão do
Orçamento Familiar

Proporcionar o conhecimento necessário para que as
pessoas sejam capazes de planejar sua vida financeira e
organizar seu orçamento familiar. O participante deverá
estar apto a planejar sua vida financeira, organizar o
orçamento individual e familiar e aprender a organizar a
sua vida financeira em casos de endividamento.

238

Abril a Julho

20.

Círculos do Saber Bem Viver
Tema: Hábitos de Higiene e Saúde

Informar e estimular os bons hábitos de higiene corporal e
doméstica nas famílias beneficiárias, com vistas a
prevenção de doenças e melhoria na qualidade de vida
das crianças e adultos

59

Maio a Julho

21.

Círculos do Saber Bem Viver
Tema: Saúde Bucal

Garantir acesso a informação por meio de discussão e
reflexão com objetivo de informar aos beneficiários sobre a
Saúde Bucal.

66

Maio a Julho

1° e 2° Versão - H Círculos do Saber
Bem Viver
Tema: Relações de Gênero e Práticas
Sociais

Garantir acesso a informação por meio de discussão e
reflexão com objetivo de informar, orientar e debater com
os homens temas sobre relações de Gênero,
comportamentos sexuais e práticas sociais.

58

1° e 2° Versão - H Círculos do Saber
Bem Viver

Garantir acesso a informação por meio de discussão e
reflexão com objetivo de informar, orientar e debater com
os homens temas sobre Sexualidade do Homem e
Comportamentos Sexuais.

72

Ação de Acolhimento e Apresentação
dos Projetos Inter-Ação Mulher e
Versão-H

Acolhida para mulheres, homens e sua família para
apresentação e mobilização dos mesmos para
participarem do Projeto Inter-Ação Mulher e Versão-H.

262

1° Inter-Ação Mulher Círculos do Saber
Bem Viver

Garantir acesso a informação por meio de discussão e
reflexão com objetivo de informar os beneficiários sobre a
Segurança Alimentar e Nutricional, bem como ensinar o
aproveitamento de alimentos.

69

Junho a Julho

75

Junho a Julho

22.

23.

Tema: Sexualidade do Homem e
Comportamentos Sexuais
24.

25.

Tema: Oficinas de Segurança Alimentar
Círculos do Saber Bem Viver
26.

Tema: Palestras com a CAESB
Círculos do Saber Bem Viver

Informar as famílias beneficiárias sobre a importância do
uso racional dos serviços públicos de saneamento básico,
água e esgoto e seus benefícios.

Maio a Julho

Maio a Julho

Maio a Julho

Informar as famílias beneficiárias sobre a importância do
uso racional dos serviços públicos de energia elétrica e
seus benefícios.

49

Grupo de Estudos sobre a Política
Habitacional do Distrito Federal

Criar o Grupo de Estudos sobre a temática "Política
Habitacional no Distrito Federal" como espaço democrático
de diálogo, de formação e de informação, bem como
reivindicatório.

37

Junho a Julho

29.

Círculos do Saber Bem Viver Grupos de
Convivência e Vizinhanças 02 Tema: A
Política da comunidade e o Pensar
coletivamente

Realizar reuniões e encontros de convivência para
melhorar convívio social estabelecendo as boas relações
de vizinhança

61

Junho a Julho

30.

Seminário com os Beneficiários para
vistoria dos apartamentos, assinatura
de contrato e inscrição de chapas para

Realização da vistoria dos apartamentos pelos
beneficiários, assinatura de contratos e inscrição de
chapas para eleição do Grupo Gestor (síndico, subsíndico

27.

Tema: Palestras com a CEB

28.

Junho a Julho

24

31.

constituição do condomínio E Seminário
para apresentação da rede
socioassistencial da RA, Orientações
sobre as Tarifas Sociais, Constituição
do Condomínio e Entrega das Chaves.
7° etapa
Seminário com os Beneficiários para
vistoria dos apartamentos, assinatura
de contrato e inscrição de chapas para
constituição do condomínio E Seminário
para apresentação da rede
socioassistencial da RA, Orientações
sobre as Tarifas Sociais, Constituição
do Condomínio e Entrega das Chaves.
8° etapa

e conselheiros) de cada um dos 390 blocos do
empreendimento. Apresentar a rede socioassistencial aos
beneficiários, com objetivo de informar aos mesmos sobre
os serviços existentes e disponíveis na rede, e
apresentação e assinatura dos contratos.
Realização da vistoria dos apartamentos pelos
beneficiários, assinatura de contratos e inscrição de
chapas para eleição do Grupo Gestor (síndico, subsíndico
e conselheiros) de cada um dos 390 blocos do
empreendimento. Apresentar a rede socioassistencial aos
beneficiários, com objetivo de informar aos mesmos sobre
os serviços existentes e disponíveis na rede e
apresentação e assinatura dos contratos.

1.237

Junho

741

Junho

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS NO PARANOÁ

9.267

REGISTROS FOTOGRAFICOS DAS ATIVIDADES NO PARANOÁ PARQUE

Oficina de Capoeira
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- Sol Nascente - Trecho I – Ceilândia
O Trabalho Social direcionado ao Sol Nascente Trecho I, localizado na região administrativa de Ceilândia é
amparado pelo Contrato 0262225-34 firmado entre a Caixa Econômica Federal - CEF e a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional - CODHAB. A Fonte de recurso aplicada é do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC e financiado pelo
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, tendo o Trecho I valor de R$ 353.341,19, disponibilizado pelo GDF como
contrapartida. O Programa que atende essa área é o Pró-Moradia e o público alvo que será atendido pelo Trabalho Social
corresponde a aproximadamente 10.000 famílias.

Nº

ATIVIDADE

1.

Curso de Operador de
Microcomputador

2.

Curso de Auxiliar
Administrativo

3.

Curso de Auxiliar
Mecânico
em manutenção em
Automóveis

4.

Curso de Eletricista de
Instalação Predial
Plantão Social

5.
6.

7.

Curso de Padeiro

Curso de Mestre de
Obras

DESCRIÇÃO
Capacitar os alunos para organizar a rotina de serviços e realizar entrada e
transmissão de dados, operar impressoras e microcomputadores, registrar e
transcrever informações, atender as necessidades do cliente interno e externo.
Supervisionar o trabalho da equipe e negociar serviços com o cliente.
Capacitar os alunos para executar serviços de apoio nas áreas de recursos
humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes,
fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratar de
documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos
mesmos; preparam relatórios e planilhas; e executar serviços gerais de escritório.
Habilitar os alunos para auxiliar serviços pertinentes á manutenção nos sistemas
mecânicos dos veículos, contribuindo com a organização e conservação do
ambiente de trabalho. Proporcionando ainda ao profissional da manutenção, o
auxilio necessário ao desempenho da função, de acordo com normas e
procedimento técnicos.
Capacitar Visa formar profissionais capazes de planejar serviços elétricos, realizar
instalação de baixa tensão, montar e reparar instalações elétricas e equipamentos
auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços.
Instalam e reparam equipamentos de iluminação de cenários ou palcos.

QUANT.

DATA

360

Janeiro a
Dezembro

388

Janeiro a
Dezembro

220

Janeiro a
Agosto

180

Janeiro a
Agosto

Disponibilizar à população informações atualizadas sobre todos componentes do
projeto, quais sejam: obras, regularização fundiária e trabalho social.

1699

Janeiro a
Julho

Capacitar os alunos e planejar e preparar massa de pães diversos e similares,
bolachas e biscoitos, caldas, coberturas e cremes, além de adquirirem capacitação
para redigir documentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e
preservação ambiental.

78

Fevereiro
a Julho

Os Alunos serão qualificados para supervisionar atividades desenvolvidas no
canteiro de obras, participar de planejamento executivo e gerencias equipes de
trabalho, criando condições para garantir a qualidade, a segurança e a preservação
ambiental no local de trabalho.

140

Abril,
maio,
junho,
julho,
setembro,
outubro,
novembro.

26

8.

9.

10.

11.

Curso de Aplicador de
Revestimento
Cerâmico

Curso de Instalador
Hidráulico Predial

Curso Montagem e
Configuração de
Microcomputador

Curso de Pedreiro de
Alvenaria

Proporcionar aos alunos competência para executar marcação, corte, e aplicação
de revestimento cerâmico seguindo um desenho pré-definido, observando
disposição das placas e cores. O curso também capacitara os alunos para
planejarem e prepararem o local de trabalho e ainda estabelecer os pontos de
referencia dos revestimentos e executar revestimentos em paredes, pavimentos,
muros e outras partes de edificações utilizando materiais como ladrilhos, pastilhas,
mármores, granitos, ardósia ou material similar, desenvolvendo desenhos, cortes e
montagens de mosaicos planos ou 3D.

140

Capacitar os alunos a: identificar os componentes e os princípios de funcionamento
dos sistemas prediais de água fria, de esgoto sanitário e de drenagem pluvial;
Conceber espacialmente a manutenção de sistemas prediais hidráulicos e
sanitários compatíveis entre si e com os demais projetos; Conhecer os processos
de dimensionamento dos sistemas prediais hidrossanitarios descritos a execução
de projetos hidrossanitarios de manutenção predial.

140

Preparar aluno para atuar na montagem e configuração de microcomputadores,
através da conexão entre os seus diferentes elementos (placas, discos, memorias
etc.) e na configuração de sistemas operacionais para o uso das máquinas.

60

Capacitar o profissional para planejar e executar os diversos tipos de alvenaria
estrutural e de vedação, lajes pré-moldadas e concretagem. Os alunos adquirem
noções de orçamento e de fundações, utilizando conhecimentos práticos e teóricos,
analisando e interpretando os projetos, assegurando a execução dentro dos prazos
pré-estabelecidos de acordo com os detalhamentos, especificações, normas e
procedimentos executivos.

Maio a
Novembro

Maio a
Novembro

Maio a
Julho
Junho a
Setembro

80

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS NO SOL NASCENTE – TRECHO I

3.458

REGISTROS FOTOGRAFICOS DAS ATIVIDADES NO SOL NASCENTE – TRECHO I

Plantão Social

Inscrições dos cursos de capacitação

Curso: Auxiliar Mecânico

Curso: Operador de Microcomputador
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Curso: Padeiro

Sala de Aula dos cursos de capacitação.

Curso: Auxiliar Administrativo

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

- COER – Sobradinho
O Trabalho Social direcionado ao COER, localizado na região administrativa de Sobradinho II é amparado pelo
Contrato 0411386-59 firmado entre a Caixa Econômica Federal - CEF e a Companhia de Desenvolvimento HabitacionalCODHAB. A Fonte de recurso aplicada é do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, que condiz ao valor de R$ 27.670,50.
O Programa que atende essa área é o Minha Casa Minha Vida- MCMV e o público alvo que será atendido pelo Trabalho Social
corresponde 33 famílias.

Nº

ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

QUANT.

DATA

1.

Seminário de Apresentação do PTS
e Engenharia e Sorteio da UH.

Apresentação do Projeto Técnico Social aos
beneficiários. E Sortear as Unidades habitacionais

61

Janeiro

2.

Plantão Social

Realização do Plantão Social, com utilização de
metodologia itinerante e técnica de visitas domiciliares.

79

Agosto a
Dezembro

3.

Palestra com Técnicos da CAESB

Realização de Palestra e Reunião com técnicos da
CAESB

13

Novembro

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS NO COER

153

REGISTROS FOTOGRÁFICOS – COER

Reunião

Reunião para sorteio das Unidades Habitacionais

28

Assinatura do Contrato

Reunião Assinatura do Contrato

- QNR - Ceilândia
Nº

ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

QUANT.

DATA

1

Atualização de dados
socioeconômicos e
territoriais

Mobilização e fortalecimento de lideranças; Treinamento dos
pesquisadores; Aplicação de questionário por meio de visita domiciliar;
Tabulação e análise dos dados obtidos.

330

Junho

2

Reunião de validação das
atividades

A equipe convidou todas as lideranças conhecidas da localidade, no
entanto, compareceram somente 07 líderes que demonstraram
interesse no Projeto. Esta reunião foi realizada no período da noite.

7

Junho

3

Reunião de apresentação
do Projeto à comunidade

Entrega de convites na Escola Classe nº 65 para que os professores
colocassem na agenda dos alunos; também foi distribuído convite na
saída da escola para os pais. Foi utilizado carro de som, bem como
foram colocados convites e cartazes nos comércios locais.

117

Junho
(sábado)

4

Criação da Comissão de
Acompanhamento do
Projeto (CAP)

Para a criação da CAP, as famílias da localidade foram convidadas
para reunião na Escola Classe nº 65 (localizada na QNR 02) no período
da noite. Ressalta-se que 26 pessoas compareceram na atividade e
foram eleitos 04 membros para a Comissão.

4

Julho

5

Capacitação da Comissão
de Acompanhamento do
Projeto (CAP)

Nesse momento, foi utilizada apresentação com slides para apresentar
os objetivos, as responsabilidades e os direitos daqueles que iriam
compor a CAP.

4

Julho

6
Reunião Mensal da
Comissão de
Acompanhamento do
Projeto (CAP)

7
Plantão Social

Não foi possível fazer uma única reunião com todos os membros da
Comissão, considerando a incompatibilidade de agenda dos mesmos.
Dessa forma, adotou-se a estratégia de reuniões individuais e de duplas
conforme a disponibilidade dos membros.
Durante as reuniões foi discutido o andamento do Projeto, bem como a
necessidade da CAP em mobilizar as famílias da comunidade para
participar das atividades previstas pelo Projeto.
Essa atividade ocorreu de segunda a sexta em espaço exclusivo para o
atendimento às famílias da comunidade. A coordenadora do MOC
(assistente social) é a responsável pelo atendimento do plantão social.
Para cada atendimento foi preenchido instrumental com dados pessoais
e familiares, bem como observações relacionadas às demandas e
indicação de encaminhamentos.

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS NA QNR

Agosto e
Setembro

9

Junho a Agosto
72

543

- Processo de Reassentamento de Famílias em Áreas de Interesse Social
REASSENTAMENTOS
LOCALIDADE

SITUAÇÃO

Público Alvo

SOL NASCENTE– TRECHO I

 Negociações e reassentamentos para execução de obras de infraestrutura.

46

SOL NASCENTE – TRECHO II

 Negociações e reassentamentos de famílias localizadas em área de risco.

60

TOTAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS

106
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1.6 - Subprograma Melhorias Habitacionais
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB-DF) foi criada pela Lei n° 4.020 em 26
de setembro de 2007 e tem por finalidade executar a Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal abrangendo
a execução de projetos sociais e intervenções urbanas proporcionando a otimização da qualidade da habitação.
A Lei nº 4.020, em seu Art. 4º, estabelece que os programas habitacionais de interesse social, além de outras
atribuições, devem abranger a melhoria habitacional e o fornecimento de Assistência Técnica. Atendendo essa determinação a
CODHAB definiu regras para operacionalizar programa específico de Melhorias Habitacionais por meio da equipe da Diretoria
de Assistência Técnica que atua em 11 (onze) comunidades do Distrito Federal.
O déficit habitacional qualitativo, formado pela precariedade construtiva, edificação insalubre, adensamento
excessivo, cobertura inadequada ou condições precárias de áreas molhadas (cozinha e banheiro) é uma realidade em
comunidades carentes em áreas de interesse social.

Figura 1: Registros de precariedades habitacionais na comunidade de Porto Rico – Santa Maria/DF
Fonte: Posto de Assistência Técnica Porto Rico

Nesse contexto, imbuída da obrigação legal em promover habitação de qualidade e com cidadania, a CODHAB/DF
iniciou em 06 de outubro de 2016 o Programa de Melhorias Habitacionais com fornecimento de assistência técnica e subsídio
de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a reforma.
O objetivo do programa é prover a unidade habitacional de condições de habitabilidade de forma a atender
requisitos de salubridade e segurança.
O público-alvo são Famílias com renda de até três salários mínimos e que residam há mais de cinco anos no Distrito
Federal e em lotes passíveis de regularização.
O Programa é desenvolvido exclusivamente pela CODHAB com empresas contratadas, entretanto as
comunidades onde o programa está em operação são parceiras em potencial e está em operação em cinco comunidades:
Porto Rico – Santa Maria/DF, Fercal/DF, QNR, Ceilândia/DF, Estrutural, SCIA/DF e Sol Nascente, Ceilândia/DF.
O Programa começou a operar em 31 de outubro de 2016, estando na etapa 6 – Desenvolvimento projetos orçados
e especificados. A previsão é de início das reformas com subsídio em fevereiro de 2017.Está previsto o investimento de 2
milhões de reais. São 5 funcionários desenvolvendo as atividades como coordenadores dos postos de assistência técnica e
executores de contratos.
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São desenvolvidos projetos executivos orçados em até dez mil reais de reformas para as famílias, por meio de
equipes contratadas e coordenadas pelo arquiteto responsável da localidade. Os projetos visam solucionar problemas de
salubridade e segurança.

Figura 2: Exemplo de projeto para melhoria habitacional
Fonte: Posto de Assistência Técnica de Porto Rico

A partir de janeiro de 2017 serão iniciadas as obras de reformas com empresas que estão credenciadas com a
CODHAB para executar os projetos que estão sendo desenvolvidos. Desde o início da operação do Programa em 31 de
outubro de 2016, foram vistoriadas mais de 50 habitações/famílias e 26 projetos em fase de elaboração.

1.7 - Subprograma Ações Urbanas Comunitárias - AUCs
O programa Ações Urbanas Comunitárias acontece nas 10 (dez) regiões de atuação da DIATE por meio dos Postos
de Assistência Técnica (PAT) desde outubro de 2015. O objetivo do programa é consolidar assentamentos precários e áreas
verdes e públicas para os moradores das áreas de interesse social onde atua a DIATE.
É a promoção da melhoria habitacional a partir da requalificação do espaço urbano somado à eficácia das ações em
evitar a ocupação de áreas indevidas, a apropriação Comunitária de vazios urbanos, o empoderamento cidadão e zelo à cidade
e a consequente redução de custos com a limpeza urbana e melhoria imediata dos espaços públicos.
Depois de mais de um ano de programa já atuamos em todas as onze comunidades em que a Assistência Técnica
está presente com a execução de 26 mutirões do programa Ações Urbanas Comunitárias - AUCs. Foram mais de 40 ruas
transformadas com mais de cem fachadas renovadas em todo o DF. Mais de 2.800 famílias foram beneficiadas pelas Ações, 11
painéis artísticos foram feitos e compõem a Galeria Urbana da CODHAB.
Das atividades realizadas nos 26 mutirões temos:















Reboco e pintura de fachadas;
Pintura de painéis artísticos;
Confecção de brinquedos infantis com materiais reaproveitados;
Pintura de jogos infantis no piso;
Confecção de mobiliário urbano com materiais reaproveitados;
Construção de estrutura para evitar acúmulo de lixo;
Plantio de mudas de árvores;
Instalação de hortas Communitárias;
Plantio de agroflorestas;
Instalação de canteiros de flores;
Oficinas de construção de fossas;
Limpeza de beiras de corpos hídricos;
Mobilização Comunitária;
Confecção de jardineiras para instalação em fachadas.
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Comunidades beneficiadas no Programa no ano de 2016
AÇÕES URBANAS COMUNITÁRIAS – AUCs
CONCLUÍDAS

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Tipo e local da ação

Data

Se Essa Rua F. Minha - Sol Nascente - Quadra 400 Conjs L e M
Ação Urbana Com. - Sol Nascente - Quadra 501
Se Essa Rua F. Minha - Pôr do Sol - Praça Mirante. Quadra 603 Conjs E e F
Ação Urbana Com. - São Sebastião - Praça Residencial Vitória
Se Essa Rua F. Minha - Pôr do Sol - Quadra 603 Conjs E e F
Ação Urbana Com. - Buritizinho - Praça Ipê
Ação Urbana Com. - Buritizinho - Praça Ipê
Ação de mobilização - São Sebastião - Praça Residencial Vitória
Ação Urbana Com. - Buritizinho - Praça Ipê
Ação Urbana Com. - Pôr do Sol - Praça Mirante - Quadra 603 Conjs E e F
Se Essa Rua F. Minha - Porto Rico - Etapa 1 Conjs B e C
Se Essa Rua F. Minha - Porto Rico - Etapa 1 Conjs B e C
Ação Ambiental 1 - Vila Cauhy - Ponte da Obra de Maria
Ação de mobilização - Santa Luzia - próximo à Igreja de Santa Luzia
Ação Ambiental 2 - Vila Cauhy - Ponte do meio
Ação Urbana Com. - Pôr do Sol - Praça Mirante Quadra 603 Conjs E e F
Ação Ambiental 3 - Fercal - oficina de fossa ecológica
Ação Urbana Com. - Pôr do Sol - Praça Mirante Quadra 603 Conjs E e F
Se Essa Rua F. Minha - São Sebastião - Rua 4
Se Essa Rua F. Minha - São Sebastião - Rua 4
Ação Urbana Com. - QNR 2/3
Ação Urbana Com. - QNR 2/3
Ação Oficina de fossa - Sol Nascente Trecho 2
AUC - Brazlândia - Horta Quadra 45
AUC - Brazlândia - Horta Quadra 45
AUC - Buritizinho - QR 3 conjs E/F

24/10/2015
30/04/2016
21/05/2016
28/05/2016
11/06/2016
18/06/2016
25/06/2016
26/06/2016
02/07/2016
09/07/2016
16/07/2016
23/07/2016
06/08/2016
20/08/2016
27/08/2016
03/09/2016
10/09/2016
17/09/2016
24/09/2016
01/10/2016
08/10/2016
15/10/2016
22/10/2016
05/11/2016
12/11/2016
26/11/2016

Famílias beneficiadas no Programa no ano de 2016
AÇÕES URBANAS COMUNITÁRIAS - AUC
FAMÍLIAS BENEFICIADAS - 2016
Localidade
Sol Nascente* - Quadra 400 Conjs L e M
Sol Nascente - Quadra 501
Praça Residencial Vitória
Pôr do Sol 603
Buritizinho - Praça Ipê
Pôr do Sol - Praça Mirante
Porto Rico - Etapa 1 Conjs B e C
Vila Cauhy - Ponte da Obra de Maria
Santa Luzia
Vila Cauhy - Ponte do meio
Fercal - fossas
São Sebastião - Rua 4
Praça QNR 2/3
Sol Nascente trecho 2 - fossas 209
Brazlândia - Quadra 45 Horta
Buritizinho - QNR 3 conjs E/F

Indiretamente
beneficiadas

Diretamente beneficiadas
pintura e/ou
reboco
6
7
15
27
0
17
0
0
0
0
23
9
0
0
0
104

painel artístico

fossas

espaço público

1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
2
0
1
2
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
30
0
0
31

470
30
0
320
100
32
200
0
300
0
650
420
0
75
115
2.712
2.712
2.860

148
Obs.: * 2015
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RUAS TRANSFORMADAS NAS AÇÕES URBANAS COMUNITÁRIAS – AUCs
LOCAL

2016

DATAS

QTD. RUAS

Sol Nascente - Quadra 501

30/abr

3

Se Essa Rua F. Minha - Pôr do Sol - Quadra 603 Conjs E e F
Ação Urbana Com. - São Sebastião - Praça Residencial Vitória
Se Essa Rua F. Minha - São Sebastião - Rua 4
Ação Urbana Com. - Buritizinho - Praça Ipê

21/mai; 11/jun
28/mai; 25/jun
24/set; 01/out
18/jun; 25/jun; 02/jul

1

10

Ação Urbana Com. - Pôr do Sol - Praça Mirante - Quadra 603 Conjs E e F

09/jul; 03/set; 17/set

4

6

Se Essa Rua F. Minha - Porto Rico - Etapa 1 Conjs B e C
16/jul; 23/jul
Ação Ambiental 1 - Vila Cauhy - Ponte da Obra de Maria
06/ago
Ação Ambiental 2 - Vila Cauhy - Ponte do meio
27/ago
Ação Urbana Com. - QNR 2/3
08/out; 15/out
Sol Nascente Trecho 2 - quadra 209
22/out
Ação Urbana Com. - Brazlândia - quadra 45
05/nov; 12/nov
Buritizinho - QR 3 conjuntos E/F
26/nov
TOTAL
Famílias Diretamente Beneficiadas: 148
Família Indiretamente Beneficiadas: 2.712

2
3
3
7
1
3
3
46

TOTAL FAMÍLIAS BENEFICIADAS: 2.860

AÇÕES URBANAS COMUNITÁRIAS AUCs

FACHADAS
PINTADAS

FACHADAS
REBOCADAS

PAINEL
ARTÍSTICO

#

Local

unid.

m²

unid.

m²

unid.

m²

2
4
8
3
5
6
7
9
10
16
18
11
12
13
14
15
17
19
20
21
22
23
24
25
26

Sol Nascente - Quadra 501

6

-

-

-

1

-

Praça Residencial Vitória

7

150

5

140

1

8

Pôr do Sol - Quadra 603 Conjs E e F

12

150

15

140

0

0

Buritizinho - Praça Ipê

4
8
15

120
240
450

3
3
12

90
90
360

1

30

Pôr do Sol - Praça Mirante

0

0

0

0

0

0

160
150
0
0
0
0

1
7
1
0
0
0

30
150
30
0
0
0

1

90

Vila Cauhy - Ponte da Obra de Maria
Santa Luzia
Vila Cauhy - Ponte do meio
Fercal - fossa ecológica

8
9
0
0
0
0

1
0
1
0

30
0

São Sebastião - Rua 4

23

416

12

181

1

15

QNR 2/3

8

255

9

178

2

120

Sol Nascente trecho 2 - fossas quadra 209

0

0

0

0

0

0

Brazlândia - Quadra 45 Horta

0

0

0

0

1

0

Buritizinho - QNR 3 conjs E/F

0

0

0

0

1

100

Porto Rico - Etapa 1 Conjs B e C

0

QUANTIDADE TOTAL DE PINTURAS/REBOCOS REALIZADOS – 2016
26 AÇÕES URBANAS
COMUNITÁRIAS

100

2.091

68

1.389

11

393

pinturas

m²

rebocos

m²

painéis

m²

111 FACHADAS RENOVADAS
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Figura 3: Intervenção em praça de Buritizinho. Antes e depois.
Fonte: Arquivo das Ações Urbanas Comunitárias

Figura 4: Intervenção em praça do Sol Nascente. Antes e depois.
Fonte: Arquivo das Ações Urbanas Comunitárias

Figura 5: Intervenção no Buritizinho. Antes e depois.
Fonte: Arquivo das Ações Urbanas Comunitárias
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Figura 6: Intervenção em São Sebastião. Antes e depois.
Fonte: Arquivo das Ações Urbanas Comunitárias

Figura 7: Intervenção em Ceilândia. Antes e depois.
Fonte: Arquivo das Ações Urbanas Comunitárias

- Recursos Orçamentários Aplicados nas Ações: Os gastos com as Ações Urbanas Comunitárias advêm de recursos
destinados a Melhorias Habitacionais. Por meio de processo de licitação foram adquiridos materiais e ferramentas de obra para
execução das diversas atividades realizadas. O valor total destinado para essa compra de materiais foi de R$ 147.679,24. Até o
momento foram pagos R$ 33.889,51. Dando um valor médio de aproximadamente R$ 1.300,00 por ação, muito baixo em
comparação com o alcance social das ações.
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1.8 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL
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
muito 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.
Além disso, vários projetos de regularização que precisam ser contratados, para que outros moradores de áreas de
interesse social que satisfaçam a Lei nº 4.996/2012 possam receber futuramente suas escrituras, tiveram seus termos de
referência finalizados e seguiram para licitação. 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.
A seguir estão relacionadas as principais ações realizadas em 2016:

- Escrituras Emitidas por Doação
Foram disponibilizadas ao cidadão 11.771 Escrituras Públicas de Doação, distribuídas em 18 Regiões
Administrativas do Distrito Federal, conforme tabela abaixo:
Nº
01
02
03
04
05
06

CIDADE
ÁGUAS CLARAS
BRAZLÂNDIA
CANDANGOLÂNDIA
CEILÂNDIA
GAMA
ESTRUTURAL

ESCRITURAS
2015

ESCRITURAS
2016

0
162
28
544
12
1.109

3
224
05
1.816
405
967
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07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GUARÁ II
PLANALTINA
RECANTO DAS EMAS
RIACHO FUNDO I
RIACHO FUNDO II
SAMAMBAIA
SÃO SEBASTIÃO
SANTA MARIA
SOBRADINHO II
TAGUATINGA
VILA TELEBRASÍLIA
VILA VARJÃO

TOTAL

104
881
1.188
322
464
2.607
0
770
1.023
562
29
415

10
70
1.119
10
100
2.768
2.801
25
1.336
83
3
26

10.283

11.711

Foram disponibilizadas, ainda, as seguintes Escrituras Públicas de Reconhecimento de Ocupação (legitimação de

posse):

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ESCRITUR
AS 2015

CIDADE
BECOS DO GAMA
BRAZLÂNDIA
CANDANGOLÂNDIA
CEILÂNDIA
GAMA
ESTRUTURAL
GUARÁ II
PLANALTINA
RECANTO DAS EMAS
RIACHO FUNDO I
RIACHO FUNDO II
SAMAMBAIA
SÃO SEBASTIÃO
SANTA MARIA
SOBRADINHO II
TAGUATINGA
VILA TELEBRASÍLIA
VILA VARJÃO

TOTAL

ESCRITURAS
2016

-162
28
544
12
1.109
104
881
1.188
322
464
2.607
0
770
1.023
562
29
415

501
224
05
1.816
405
967
10
70
1.119
10
100
2.768
2.801
25
1.105
83
3
26

10.283

11.711

- Projetos de Regularização Fundiária
Sob a coordenação da CODHAB encontram-se os Projetos Integrados de Regularização das Áreas em Áreas de
Regularização de Interesse Social - ARIS. Em 2016, a CODHAB deu importantes passos para a consolidação de importantes
projetos de regularização, concluindo 06 Projetos de Regularização Fundiária, contendo Planta Urbana, Memorial Descritivo,
Norma Geral de Gabarito – NGT e Quadro Demonstrativo de Unidades Imobiliárias - QDUI conforme quadro a seguir:
Nº

LOCALIDADE

SITUAÇÃO
APROVAÇÃO

LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

PROJETO

PROCESSO

URB 031/2016

392-000.820/2016

Projeto concluído e
aprovado. Aguardando
Registro.

Licença de Instalação
Corretiva válida.

URB 133/2010

030-017.316/1992
392-050.748/2013

Projeto concluído. Em
análise na CAP/SEGETH.

Exigências do IBRAM/DF
sendo atendidas.

01

Sol Nascente, Trecho
02, Etapa 02. Quadras
105 e 209.

02

Nova Planaltina.

03

Pontas de Quadra de
Sobradinho II, 1ª Etapa.

URB 009/2009

392-002.575/2009

Projeto concluído. Em
revisão na CODHAB.

04

Recanto das Emas,
Quadra 406.

URB 030/2016

392-049.662/2011

Projeto concluído. Em
análise na CAP/SEGETH.

Em análise no IBRAM
sobre necessidade de
licenciamento.
Em análise no IBRAM/DF
sobre necessidade de
licenciamento.
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05

Pontas de Quadra
Taguatinga, QSC.

URB 047/2016

111-001.272/2006

Projeto concluído.
Encaminhado para análise
na CAP/SEGETH.

Em análise no IBRAM/DF
sobre necessidade de
licenciamento. Obs:
Existem interferências com
redes de água, esgoto e
drenagem de águas
pluviais.

06

Buritizinho, Quadra 01,
02 e 03 Conjunto N.

URB 111/2009

390-004.503/2007

Projeto concluído. Em
revisão na CODHAB após
análise da CAP/SEGETH.

Licença de Instalação
solicitada ao IBRAM/DF.

- Legislação Pertinente à Regularização
No ano de 2016 foi realizada proposição e aprovação junto a Câmara Legislativa do Distrito Federal de Projeto de
Lei (PL) que trata do Marco Legal de Reassentamento Involuntário, referente ao Programa de Saneamento Ambiental e Gestão
Territorial do Distrito Federal e neste o Programa Brasília Sustentável II. Sua edição é condição inexorável para obtenção de
financiamento internacional junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, estimado em US$ 150.000.000,00 (cento
e cinquenta milhões de dólares americanos), dos quais US$ 100 milhões serão financiados pelo BID enquanto os restantes US$
50 milhões pelo Governo do Distrito Federal, com ênfase para o seguinte:
Viabilizar o Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) para as famílias instaladas no assentamento denominado
Por do Sol, localizado no oeste de Brasília, especificamente no Trecho I, afetadas pelas obras, serviços e atividades de
implantação de Projeto de Regularização Fundiária, e que há de submeter-se, irrestritamente, às salvaguardas exigidas pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em função de financiamento já assegurado.

1.9 - 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, à época, 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
9.411

PRÓPRIO
8.879

TOTAL
18.290

TAGUATINGA

66, 75, 77, 78 e 2000

SOBRADINHO

68, 70, 83 e 89

1.149

267

1.416

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

PLANALTINA

1.970

CEILÂNDIA

1975 e 1987

BRAZLÂNDIA

1.990

SAMAMBAIA

2.225

2.225

300

1000

1.300

33.467

55

33.522

1.072

53

1.125

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

ASA NORTE

1.970 e 1.971

150

150

1.344

1.344
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ASA SUL

1.970 e 1.971

CRUZEIRO NOVO

1.970

1

1

PROJETO INOVAR/FUNDHABI

1.997

103

103

20.970

84.916

TOTAL

724

63.946

724

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.
Dos 82.448 contratos prometidos a venda a mutuários finais foram identificados, aproximadamente, 56.136
contratos que contam com a cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS. O FCVS foi criado para
garantir o equilíbrio do Sistema Financeiro da Habitação e 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.
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.
Assim, no período 2015/2016, ocorreu a habilitação de outros 23.420 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.
Dessa forma, no final de 2016 remanesciam 11.925 contratos com créditos a habilitar.
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.
Assim, com o processo de recuperação dos créditos do FCVS, estimados em 371,7 milhões, considerando os
créditos já habilitados. Desse valor, já foram reconhecidos pela CAIXA/FCVS 299,7 milhões de reais (posição em 31/12/2016 e
sujeita a atualizações), por meio das atividades Habilitação/Homologação/Novação onde será possível a efetiva quitação da
dívida fundada com a CAIXA/FGTS, a qual gira em torno de 178,6 milhões de reais e ainda restar um saldo positivo para
utilização no programa habitacional do Distrito Federal.
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.

PROGRAMA TEMATICO : 6211 – DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA
FAMÍLIA
8475 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA
FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6211

DOTAÇÃO INICIAL

AUTORIZADO

EMPENHADO

LIQUIDADO

60.000

98.598

83.598

75.513

60.000
60.000

98.598
98.598

83.598
83.598

75.513
75.513

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
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.
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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: 0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
6181 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL
9002 - RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
0003 - RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7026 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 0001

DOTAÇÃO INICIAL
2.066.351
2.066.351

AUTORIZADO
1.495.415
1.495.415

EMPENHADO
103.357
91.117

LIQUIDADO
103.357
91.117

7.007.723

2.470.787

2.468.786

2.468.786

7.007.723
400.000

2.470.787
1.051.248

2.468.786
734.408

2.468.786
714.408

400.000
9.474.074

1.051.248
5.017.450

734.408
3.306.551

714.408
3.286.551

1.10 - Divida Fundada da CODHAB-DF com CEF/FGTS - Desembolso mensal – 2009-2016
O trabalho iniciado em 2015 e 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.
Pagamento da Dívida Fundada
Em R$
ITEM

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2016**

Amortização

8.570.282

9.147.734

9.817.666

10.539.501

11.258.530

12.276.039

9.424.052

2.155.176

Juros

5.232.407

4.712.400

4.170.635

3.519.675

2.733.137

1.548.161

1.024.434

313.610

13.802.689

13.860.134

13.988.301

14.059.176

13.991.667

13.824.201

10.448.486

1.468.786

Total Prest.

Dívida Fundada da CODHAB-DF com a CAIXA/FGTS – Evolução 2009-2016
CER-SB/CAIXA
nº
46047-75
(Dívida
Renegociada)

128.533.597

91.232.370

82.805.918

73.226.277

63.606.105

58.420.474

41.949.960

40.437.093

Crédito
Antecipado
FCVS* CERSB/CAIXA nº
344128-99

75.632.562

107.972.013

112.744.819

116.663.353

120.587.713

123.982.314

131.136.519

138.079.762

Saldo
devedor

204.166.159

199.204.383

195.550.738

189.889.630

184.193.818

182.402.788

173.703.202

178.616.855

* 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.
** Pagamentos até março/2016.

É importante ressaltar que, com o grande empenho e várias rodadas de negociações propostas pela equipe técnica
da CODHAB junto ao Agente Financeiro (CAIXA), foi possível suspender o pagamento mensal da dívida a partir de abril de
2016, situação que está gerando um grande alívio ao Tesouro, como pode ser verificado na tabela acima. Tal proposição foi
aceita, uma vez que os créditos reconhecidos pela CAIXA/FCVS são muito superiores ao valor da dívida fundada.

PROGRAMA: 6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES
PÚBLICAS
5319 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES
PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL

DOTAÇÃO INICIAL

AUTORIZADO

EMPENHADO

LIQUIDADO

290.000

72.656

70.131

46.431

290.000

72.656

70.131

46.431
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AÇÃO/SUBTÍTULO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
2632 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
9800 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0073 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8708 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9547 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHABDISTRITO FEDERAL
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
8675 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONALCODHAB-DISTRITO FEDERAL
8723 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDADISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9625 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISCODHAB-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6001

DOTAÇÃO INICIAL

AUTORIZADO

EMPENHADO

LIQUIDADO

1.000

1.500.825

338.700

338.700

1.000
0
0
50.000
50.000
17.002.656
17.002.656
1.900.000

1.500.825
3.000.000
3.000.000
300
300
13.619.515
13.619.515
1.939.825

338.700
599.968
599.968
300
300
13.619.495
13.619.495
1.935.975

338.700
59.997
59.997
300
300
13.619.495
13.619.495
1.935.975

1.900.000
130.000

1.939.825
126.489

1.935.975
121.620

1.935.975
101.166

120.000

116.489

111.989

91.535

10.000
2.990.552

10.000
4.023.927

9.631
2.787.614

9.631
2.072.157

2.990.552
22.374.208

4.023.927
24.293.537

2.787.614
19.483.434

2.072.157
18.183.852

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.

1.11 - Tecnologia da Informação
A CODHAB vem ao longo do tempo implementando estratégias para aperfeiçoar seus sistemas de tecnologia da
informação elaborando e desenvolvendo projetos que tornem as atividades e processos mais céleres, eficientes e seguros.
Neste contexto, em 2016, a gerência de tecnologia adotou a metodologia scrum/agile como principal ferramenta de
planejamento e acompanhamento das atividades de cada projeto. Esta implementação possibilitou maior efetividade
organizacional e pleno acompanhamento do desempenho de cada recurso envolvido.
No segundo semestre deste ano, período da mudança de estratégia e planejamento, foi possível elaborar e
implementar aproximadamente 16 projetos de alta complexidade destacando os desenvolvimentos do App, novo sistema
chamado Extranet e migração total da base de dados.
Ressalte-se que tais projetos foram integralmente projetados pela equipe de tecnologia da informação da própria
CODHAB, sem que tenha ocorrido a aplicação de grande volume de recursos financeiros.
Dos projetos citados podemos destacar os entregues abaixo:

PROJETOS DESENVOLVIDOS

Aplicativo CODHAB
Nesta primeira versão podese consultar as listas, verificar
a posição na fila, indicação
para empreendimento,
entidades, consultas a postos
de assistência técnica
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Novo Extranet
Plataforma criada que
possibilitou a centralização de
todos os processos, serviços
e sistemas utilizados pela
companhia

Migração da Base de Dados
Unificação de 3 bases de
dados, migradas para o
postgres. Plataforma robusta
e gratuita que permite o
processamento,
gerenciabilidade e
rastreabilidade necessária
para a aplciação.

Políticas de segurança
Foram implementadas normas
de utilização de equipamentos
e sistemas de forma orientar a
forma correta de utilização
das ferramentas de
tecnologia.

Módulo de Atendimento
O módulo de atendimento foi
totalmente redesenhado,
através de um fluxo que
permite que o atendente
realize as operações
necessárias de uma única vez
utilizando uma sequência
lógica de operações.

Help Desk - Sistema de
controle de Chamados
Este módulo permite que as
demandas de usuários sejam
direcionadas para o canal
correto e acompanhadas,
traçando métricas de SLA de
atendimento, quantificação
por área demandante e etc.
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Monitoramento de rede e
suprimentos
A ferramenta Nagios foi
configurada para monitorar a
estabilidade e conexão dos
servidores e
acompanhamento de
consumo de suprimentos de
impressão, gerando alertas
para os níveis críticos.

Módulo de Entidades
Neste módulo é possível fazer
o gerenciamento das
entidades, como credenciar e
descredenciar, incluir
membro, foto emitir relatórios
e etc

Georreferenciamento das
Entidades
Neste módulo é possível
acompanhar o
georreferencimanto das
entidades, podendo visualizar
por cidade, situação ou região
administrativa.

QR-Code em documentos
Todos os documentos
emitidos sistemicamente
estão sendo gerados com
QR-CODE que pode ser
consultados por qualquer
leitor, para verificação de
autenticidades.
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Atualização cadastral
Aplicativo e Portal
Este módulo foi criado no APP
e no portal, onde o candidato
possui acesso à area restrita
de seu cadsatro,
possibilitando a sua
atualização de dados
cadastrais. Este processo é
de extrema importância na
localização dos candidatos no
momentos de contatos
diversos.
Implementação de Trilhas
de Auditoria
Foram implementadas trilhas
de auditoria em todas as
funcionalidades do sistema
que permitem a verificação de
alterações identificando
usuário, hora, tipo de de
alteração IP da máquina que
realizou a alteração.

Sistema de
Acompanhamento Jurídico
Este módulo foi desenvolvido
para que a procuradoria
jurídica pudesse acompanhar
os processos existentes na
companhia.

Sistema de Interface com
Empresas
O módulo foi desenvolvido
para realizar a iteração entre
as empresas responsáveis
por empreendimentos e a
codhab, automatizando o
processo de indicação de
candidatos, devolução ou
contemplação.

Chat no Aplicativo
Foi disponibilizado no APP,
para os 1000 primeiros
candidatos faixa 1 a
possibilidade de serem
comunicados via chat pela
CODHAB ou vice versa. Esta
implementação visa estreitar o
relacionamento entre o
candidato e a companhia.
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Calendário de Eventos
Foi desenvolvido o calendário
de eventos onde são
cadastrados todos os eventos
a serem realizados pela
companhia. Estes eventos
são acompanhados pela
presidência.

1.12 - Administração de Pessoal
O quadro de funcionários da CODHAB se manteve estável ao longo do ano de 2016, 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.
Em 2016, a Companhia passou a contar com uma nova diretoria, denominada Diretoria de Assistência Técnica DIATE, cujas competências estão relacionadas ao cumprimento da legislação relacionada à Lei nº 11.888/2008, a qual
assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de
interesse social e altera a Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005 e permitiu a abertura, até o momento de 10 Postos de
Assistência Técnica, instalados em diversas localidades carentes do DF

1.13 - Capacitação de Servidores
Em 2016 foram realizados vários cursos de capacitação, onde a CODHAB proporcionou a aproximadamente 70
(setenta) empregados, a iniciação da língua Inglesa, sendo ministrada por um empregado da Companhia, foram promovidos 69
cursos pela Escola de Governo aos empregados da CODHAB, sendo eles: Gestão e Fiscalização Contratos, Elaboração de
Termos de Referencia e Projetos Básicos, Processo Disciplinar, Administração Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil
como foco no SIGGO, Excelência no Atendimento ao Público, Formação para Condutores de Veículos Oficiais, Excel e Word
Básicos e SICOPWEB, e por fim a formação de 40 (quarenta) empregados no curso de Gestão Financeira, promovido pelo
Banco de Brasília. Vale ressaltar que todas as capacitações promovidas foram sem custos operacionais para CODHAB/DF.

1.14 - Concessão de Benefícios
Tipo
Auxílio Transporte
Auxílio Alimentação
Jeton

Média de
Empregados/servidores
1
192
6

Valor Total
719,21
1.982.622,34
123.448,20

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

2.1 - Produção de unidades habitacionais no âmbito do Programa MCMV
Esta ação realizada com recursos procedentes do FGTS/FAR: construção de 4.901 unidades habitacionais aos
candidatos do Programa Morar Bem, nas seguintes localidades:
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ENTREGAS 2016
EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE
Riacho Fundo II (5ª etapa)
Riacho Fundo II (4ª etapa)
Paranoá
Samambaia
Sobradinho II

QUANTIDADE (UH)

Parque do Riacho
AMMVS
Paranoá Parque
H4
COER

1.392
1.116
2.304
56
33
4.901

TOTAL

Parque do Riacho

Paranoá Parque

Riacho Fundo II 4ª Etapa

Samambaia H4

Sobradinho II – COER

2.2 - Conclusão das obras de Implantação e Revitalização do Parque Urbano e Vivencial do Gama
O Parque Urbano e Vivencial do Gama – RA II foi construído em cumprimento ao Termo de Compromisso de
Compensação Ambiental do empreendimento PARANOÁ PARQUE - TCCA nº 100.000.006/2014, formalizado entre o IBRAM e
a CODHAB, pela implantação do empreendimento habitacional de interesse social. As obras e serviços foram executados à
conta do Contrato 15/2014 – CODHAB, celebrado entre a CODHAB e a Sociedade Terra Construtora e Incorporadora Ltda.,
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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.

Quadra poliesportiva

Ciclovia

Campo sintético

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

2.4 - Contratação de empresas para oferecimento de unidades de empreendimentos particulares ao
cadastro da CODHAB
Objeto do Edital de Chamamento nº 01/2016 alinhado ao Programa Habita Brasília e referente ao Eixo Portas
Abertas. Teve como resultado o oferecimento de 117 unidades habitacionais de empreendimentos particulares aos
interessados contidos no cadastro da CODHAB.

2.5 - Apoio Técnico Especializado
- 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
assinatura de contratos, convênios, termos e outros instrumentos que gerem direitos e obrigações. Durante o exercício de 2016
foram desenvolvidas as seguintes atividades:
ATIVIDADES RECEBIDAS
ESCRITURAS
PROCESSOS P/ANALISAR E PARECER
OFÍCIOS
MEMORANDOS
PUBLICAÇÕES JUDICIAIS
MANDADO DE CITAÇÃO P/CONTESTAR

QTDE

ATIVIDADES REALIZADAS
1.245
2.280
1.235
828
5.685
455

ESCRITURAS ANALISADAS
PROCESSOS LIBERADOS
OFÍCIOS RESPONDIDOS
MEMORANDOS ELABORADOS
PETIÇÕES ELABORADAS
CONTESTAÇÕES ELABORADAS

QTDE
1.105
2.164 *1
1.468 *2
2.590 *3
4.300
455
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SENTENÇAS PUBLICADAS

1.448 PEÇAS RECURSAIS ELABORADAS
REINTEGRAÇÕES DE POSSE
17
CUMPRIDAS

MANDADOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
AUDIÊNCIAS CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO e
JULGAMENTO
AUDIÊNCIAS PROMOTORIAS

1.448 (≅ 2.220) *4
≅ 17

817 AUDIÊNCIAS REALIZADAS

817

30 AUDIÊNCIAS PROMOTORIAS
AUDIÊNCIAS DELEGACIAS (CIVIL E
50
FEDERAL)
61 PARTICIPAÇÃO DIREX

AUDIÊNCIAS DELEGACIAS (CIVIL E FEDERAL)

≅ 30
≅ 50

REUNIÕES DIREX
61
REUNIÕES INTERNAS GERÊNCIAS E
144 REUNIÕES REALIZADAS
144
DIRETORIAS
ATENDIMENTO INDIVIDUAL SERVIDOR
360 ATENDIMENTOS REALIZADOS
360
TOTAL
14.655
TOTAL:
15.009
Obs.: *1 - PROCESSOS - Considerar na diferença processos autuados que permanecem na PROJU AGUARDANDO SENTENÇA
JUDICIAL
*2 - OFICIO - Encaminha análise jurídica para órgãos externos do Judiciário e Executivo
*3 - MEMORANDOS - Encaminha análise jurídica para órgãos internos
*4 - RECURSOS - Este número desconsidera a reiteração recursal, como: Embargos de Declaração, Agravos, Recurso Especial,
Recurso Extraordinário, Recurso Ordinário, Recurso de Revista

- Auditoria Interna
No ano de 2016 foram acompanhados 11 Notas de Auditorias - NA. Abaixo segue a lista das Notas de Auditorias:
NA’s 2015 e 2016
NA 03/2015
NA 01/2016
NA 02/2016
NA 03/2016
NA 04/2016
NA 07/2016
NA 08/2016
NA 09/2016
NA 10/2016
NA 11/2016
NA 12/2016
NA 13/2016

Assunto
Auditoria Operacional, Planejamento Territorial e Regularização Fundiária.
Solicitação de informações (empreendimentos Habitacionais);
Solicitação de informações (Critérios Morar Bem);
Reitera a NA 01 e 02;
Solicitação de informações (alteração histórica da estrutura da AUDIN);
Reitera a NA 04;
Auditoria Operacional de ordenamento Territorial e Regularização Fundiária;
Reitera a NA 04 e 07;
Solicita Complementação de Informações da NA 08;
Informação referente à apresentação de estudo de demanda habitacional por faixa de renda e
quantidade de lotes distribuídos por empreendimentos;
Relatório Técnico do Orçamento da Reprogramação do empreendimento Paranoá Parque;
Solicitação de informações (Unidade de Tecnologia);

Ressalta-se que foram emitidas pela Controladoria-Geral do DF, no ano de 2016, 12 (doze) Solicitações de Auditoria
(S.A), abaixo relacionadas:
Solicitação de Auditoria
SA 01 a 11
SA 09, 11, 22

Assunto
Consórcio do Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários.
Solicitação do processo

SA 10

Solicitação de esclarecimentos sobre processo 392.002.698/2013

SA 18

Informações Referentes ao PPA 2012/2015.

SA 60

Solicitação de informações para composição da Prestação de Contas Anual do Governador
do DF.-2015, regularização fundiária, e responsáveis por prestarem informações sobre
assuntos elencados, conforme constante da tabela.

SA 137 e 148

Solicitação de informação sobre Regularização Fundiária

Processos de Sindicância em andamento:
Resolução

DODF

Comissão

Processo

100.000.253/2016 de 04/08/2016

nº 150 de 08/08/2016

Comissão de Sindicância Investigativa

392.000.582/2011

100.000.285/2016 de 18/08/2016

nº 158 de 22/08/2016

Comissão de Sindicância Investigativa

392.011.401/2015

Processos de Sindicância Conclusa:
Resolução

DODF

Comissão

Processo

100.000.286/2016 de 18/08/2016

nº 158 de 22/08/2016

Comissão de Sindicância Investigativa

392.011.400/2015

100.000.288/2016 de 22/08/2016

nº 159 de 23/08/2017

Investigação preliminar

392.001.128/2016
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Documentos de Expedientes:
Tipo de documento

Quantidade

Despachos
Nota Técnica
Ofício
Memorando
Total

110
0
47
176
333

No âmbito da Auditoria Interna aconteceram também em média 31 Reuniões internas da AUDIN com os demais
setores da CODHAB e 28 Reuniões externas da AUDIN, junto à Controladoria-Geral do Distrito Federal e do Tribunal de Contas
do Distrito Federal, para explanações e elucidações dos questionamentos operacionais da CODHAB/DF.

- Ouvidoria
A tarefa da ouvidoria, explicitada pelo Governo, é "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".
A Ouvidoria da CODHAB, conforme a Lei 4.990/12, 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 e
pelos sistemas da Ouvidoria-Geral (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão E-SIC e Ouv-DF ). Este último implantado em
05 de agosto de 2016, utilizado por todos os canais de atendimento ao cidadão, permitindo:






Visão do cidadão;
Diálogo sistemático com o cidadão;
Transparência Ativa;
Empoderamento do cidadão;
Apoio à gestão de políticas e serviços públicos

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.
Após a estabilização das demandas de 2015, foi realizado um estudo visando melhorar o controle e fornecer uma
maior transparência dos fluxos de manifestações por meio de planilhas de monitoramento, desde o recebimento pelos canais de
atendimento ao cidadão até as respostas prestadas pelas áreas responsáveis, resultando em um expressivo número de
manifestações respondidas.

Manifestações respondidas em 2016
Total de manifestações atendidas – Ouv–DF

603

Total de manifestações atendidas - TAG

3.052

Média mensal de atendimentos

382

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 2016 resultados expressivos nos
índices de responsividade e accountability governamental.

Pedidos de Informação atendidos em 2016
Total de pedidos recebidos – E-SIC

240

Média mensal de atendimentos

12
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- Licitações
Durante o exercício de 2016, foram realizados pela Comissão Permanente de Licitação 20 pregões eletrônicos, para
atender as demandas da área meio e também das áreas finalísticas da CODHAB, 05 Concursos Públicos, 03 Concorrências, 01
Edital de Chamamento e 01 Cotação Eletrônica.

Principais Pregões e Chamamento Realizados
392.000.071/2016

392.000.290/2016
392.000.498/2016
392.000.489/2016
392.000.964/2016

392.000.155/2016

Registro de preços para contratação eventual e futura de empresa de engenharia especializada
em geotécnica para execução de serviços de investigação/prospecção geológico-geotécnica,
através de furos de sondagem em solos e execução de ensaios geotécnicos "in-situ" e em
laboratório.
Aquisição de material de construção, visando suprir as necessidades do programa de assistência
técnica da companhia de desenvolvimento habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, a ser
desenvolvidos em diversas regiões administrativas do Distrito Federal.
Aquisição de material permanente, veículos do tipo caminhonete cabine dupla para esta
companhia de desenvolvimento habitacional do distrito federal – CODHAB/DF
Contratação de empresa especializada em serviços de arquitetura, engenharia e assistência
social para assessorar e auxiliar a CODHAB/DF nos serviços de assistência técnica em unidades
habitacionais de interesse social;
Contratação de empresa especializada para locação de contêineres para instalação de postos de
assistência técnica;
O objeto deste edital é o chamamento de empresas construtoras/incorporadoras, devidamente
registradas no CREA/CAU, para apresentação de propostas de empreendimentos habitacionais
que possuam unidades novas em estoque, localizados no distrito federal, que se enquadrem nos
moldes dos programas habitacionais de interesse social do distrito federal e no programa minha
casa minha vida, que tenham interesse em celebrar convênio de utilização do cadastro de
candidatos habilitados da CODHAB em seus empreendimentos.

No aspecto economia, os pregões eletrônicos geraram uma redução de R$ 2.878.047,60 com relação aos
orçamentos estimados nos respectivos projetos básicos.

3 - DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Da perspectiva traçada para 2016, foram concluídas as entregas das unidades do Parque do Riacho, Paranoá
Parque, Sobradinho II – COER e parcialmente Samambaia H4 2008 Entidades com 56 de 840 unidades.
Único caso que não foi possível entregar a meta em sua totalidade, os empreendimentos Samambaia H4 2008
Entidades tiveram bastante dificuldade na obtenção de Habite-se em função da ausência de implantação de energia elétrica aos
respectivos lotes, pelo qual ocorreram diversas discussões junto à CEB e à Governadoria sobre a responsabilidade de
implantação de transformadores que fornecerão energia elétrica, tendo somente sido pacificado em novembro/2016 que a
CODHAB iria contratar a instalação de 04 transformadores, a atender 04 empreendimentos com obra em fase de vistoria para
Habite-se. Os 09 empreendimentos restantes para instalação de transformadores dependerão da respectiva dotação
orçamentária para serem executadas as obras de energia.
Com relação às contratações MCMV de novos empreendimentos, em função do cenário político e econômico do
país as contratações de novos empreendimentos ficaram comprometidas ocasionadas tanto pela restrição de recursos federais
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como para os empreendimentos Faixa 01 (Itapoã Parque, Recanto das Emas Entidades, Riacho Fundo II 3ª Etapa Entidades,
Nova Petrópolis), quanto pela dificuldade em obter demanda de beneficiários em função da incapacidade de renda para
aquisição de unidades aos candidatos habilitados da CODHAB como no caso dos empreendimentos Faixa 02 (Gama,
Samambaia Empresas, Samambaia Entidades), e ainda ações judiciais que tornaram nulos os Editais de Chamamento como no
caso do Recanto das Emas Empresas, Riacho Fundo II 3ª Etapa Empresas, pelo qual a meta para o próximo exercício de 2017
deverá ser revisada.
Para operação em imóveis da CODHAB foi promovido a realização de concurso público de projetos, e tão logo os
projetos habitacionais contratados estejam concluídos e aprovados no exercício 2017, será dado prosseguimento as licitações
das respectivas obras.
Quanto a realização dos Concursos Públicos, apenas o de Equipamentos Públicos Comunitários no Paranoá
Parque não foi realizado, em função de entendimento da Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF entender que a
realização do Concurso e a contratação do Projeto não pode ocorrer em ato contínuo, devendo se tratar de duas licitações
diferentes, o que fora amplamente debatido com a PGDF e demais órgãos de controle, não tendo a PGDF alterado seu
entendimento até a presente data.
A principal análise da atuação da CODHAB envolve um fator primordial que veem contribuindo para o sucesso da
prática das melhorias habitacionais e ações urbanas comunitária, que é a imersão nas comunidades carentes o que possibilita
atividades assertivas pautadas e envolvimento entre os técnicos e a comunidade contemplada.
A grande barreira que estamos vencendo é o histórico distanciamento do Governo junto às comunidades mais
empobrecidas. Isso se reflete em um quadro técnico que vem há anos construindo uma metolodogia de trabalho pautada no
planejamento distanciado do objeto a sofrer a intervenção. Este distanciamento faz com que os técnicos muitas vezes não
compreendam as reais necessidades da população, nem a urgência de transformação do espaço público.
Nessas realidades urbanas, não há muito a esperar. As soluções e seus impactos precisam ser rápidos, visto que
muitas pessoas vivem em realidades urbanas indignas. O fato de desenvolvermos o projeto com participação da comunidade
em todas as etapas e iniciar a implantação destes projetos com a participação da própria comunidade que ―coloca a mão na
massa‖ junto com os técnicos, é um fator de mobilização da população e uma forma de fazer com que essas pessoas voltem a
acreditar no poder transformador que o estado pode induzir.
A falta de infraestrutura, também um reflexo do distanciamento dos órgãos públicos das comunidades, como carros
adequados aos trabalhos de campo e transporte de materiais. Temos enfrentado isso buscando parcerias, o que nos obriga a
dedicar um tempo precioso cuidando de logística e compatibilização de agendas.
Por ser uma prática nova dentro da gestão pública, não existe quantidade suficiente de recursos destinados
especificamente a este tipo de iniciativa, dificultando avanços em qualidade arquitetônica e uma maior transformação da
qualidade urbana.
Exatamente por ser uma prática inovadora, não existia metodologia e rotina definida. A metodologia assim como a
rotina da gestão está sendo construída com os acúmulos e análises possibilitadas pela prática e imersão na realidade a ser
transformadas.

3.1 - Metas para 2017 e anos seguintes
- Produção de Unidades Habitacionais
PRODUÇÃO HABITACIONAL
CONTRATAÇAO MCMV
CONTRATAÇAO MCMV
CONTRATAÇAO MCMV
CONTRATAÇAO MCMV
CONTRATAÇAO MCMV
CONTRATAÇAO MCMV
CONTRATAÇAO MCMV
OBRAS - PROJETO CONCURSO
OBRAS - PROJETO CONCURSO
OBRAS - PROJETO CONCURSO

EMPREENDIMENTO
Itapoã Parque
Crixá
Gama
Riacho Fundo II 3ª Etapa - Entidades
Recanto das Emas - Entidades
Guará II
Nova Planaltina
Sobradinho
Samambaia
Santa Maria

Nº UH
12.112
3.120
2.400
603
530
405
92
420
270
108
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OBRAS - PROJETO CONCURSO
OBRAS - PROJETO CONCURSO
ENTREGA DE UNIDADES
ENTREGA DE UNIDADES
ENTREGA DE UNIDADES
ENTREGA DE UNIDADES
INFRAESTRUTURA

Sol Nascente Trecho I
Sol Nascente Trecho II
H4 Samambaia
Riacho Fundo II – 4ª Etapa
Itapoã Parque
H4 Samambaia
Contratação
obras
de
Instalação
de
transformadores de energia aos empreendimentos
H4 em Samambaia
Contratação obras Implantação de Água e Esgoto
no Recanto das Emas QD 117/118
Contratação obras Implantação de Energia no
Recanto das Emas QD 117/118
Contratação obras CPAC Infraestrutura externa
Itapoã Parque
Contratação obras CPAC Infraestrutura externa
Crixá
Contratação obras CPAC Infraestrutura externa
Riacho Fundo II 3ª Etapa
Aprovação Projetos Arquitetura e Complementares
Samambaia
Aprovação Projetos Arquitetura e Complementares
Unifamiliares e Casa Sobreposta Sol Nascente
Trecho II

INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA
PROJETOS CODHAB
PROJETOS CODHAB

308
1.008
718
2.564
4.928
718
-

-

- Escrituras a serem emitidas por doação
Dos lotes urbanos passíveis de escrituração, estima-se a entrega de 15.000 escrituras para o ano de 2017, conforme
quadro a seguir:

CIDADE
BRAZLÂNDIA
CANDANGOLÂNDIA
CEILÂNDIA
CEILÂNDIA – SOL NASCENTE
TRECHO 01
CEILÂNDIA – QNP 22
CEILÂNDIA – QNR
CEILÂNDIA – BECOS
GAMA
ESTRUTURAL
GUARÁ I
GUARÁ II
PLANALTINA
RECANTO DAS EMAS
RIACHO FUNDO I
RIACHO FUNDO II – ETAPA I
RIACHO FUNDO II – ETAPA II
SAMAMBAIA
SANTA MARIA
SÃO SEBASTIÃO
VILA DNOCS
SOBRADINHO – ARS
TAGUATINGA
VILA PLANALTO
VILA TELEBRASÍLIA
VILA VARJÃO

TOTAL

LOTES
DISTRIBUÍDOS E
NÃO
ESCRITURADOS

LOTES EM FASE
DE
ESCRITURAÇÃO

ESCRITURAÇÃO DE
LOTES 2017

297
55
868

284
41
586

13
14
282

701

61

640

242
453
1.985
52
1.413
103
202
3.438
7.904
644
4.340
1.025
9.065
2.291
3.568
130
1.267
878
117
55
458

91
138
946
35
933
0
154
1.106
5.337
234
1.333
0
1.503
789
2.788
108
652
334
1
28
153

151
315
1.039
17
480
103
48
2.332
2.567
410
3.007
1.025
7.562
1.502
870
22
615
544
116
27
305

41.641

17.635

24.006
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- Projetos de Regularização Fundiária
Para o ano de 2017, estima-se a conclusão de 03 Projetos de Regularização Fundiária, contendo Planta Urbana,
Memorial Descritivo, Norma Geral de Gabarito - NGB e Quadro Demonstrativo de Unidades Imobiliárias - QDUI conforme
quadro a seguir:
Nº

LOCALIDADE

01

Vila Cauhy.

02

Porto Rico.

03

Sol Nascente, Trecho 01,
Etapa 02.

PROJETO

PROCESSO

URB 013/2009

392-006.679/2012

URB 026/2009

392-005.118/2015

URB 023/2011

392-013.189/2009
392-048.879/2014

SITUAÇÃO
APROVAÇÃO

LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

Projeto em
elaboração.
Atualização do Projeto
à realidade existente.

Atendendo as exigências do
IBRAM/DF.
Licença de Instalação Corretiva
solicitada ao IBRAM/DF.

Atualização do Projeto
à realidade existente.

Licenciamento Ambiental não
iniciado.

- Ações Urbanas Comunitárias
Quanto às Ações Urbanas Comunitárias a programação da equipe técnica da Assistência Técnica prevê para o ano
de 2017 a realização de 32 intervenções em diversos locais carentes do Distrito Federal, além de 500 projetos de melhorias
habitacionais desenvolvidos e no mínimo 100 reformas concluídas.

FIM
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