






Canais de Comunicação

Central 156

Pelo telefone 156, o cida-
dão pode ter informações 
sobre habitação, regulari-
zação, escritura e a carteira 
imobiliária da antiga SHIS 
(Sociedade de Habitação de 
interesse Social). A Central 
156 também é um canal 
para tirar dúvidas e obter 
orientações sobre os progra-
mas e serviços.

Facebook-Instagram

Nas redes sociais da CODHAB, 
você acompanha, em tempo 
real, as ações da Companhia, 
como entrega de unidades 
habitacionais, lotes legais e 
escrituras, além de informa-
ções úteis sobre o programa 
de desenvolvimento habita-
cional do DF. Tudo em forma 
de posts, gifs, fotos e vídeos.. facebook.com/codhabdf. instagram.com/codhabdf
  

Atendimento especial 

A CODHAB disponibiliza um 
serviço especializado para 
pessoas com deficiência 
ou que possuam familiares 
com deficiência. O posto de 
atendimento está localizado 
na quadra 112, Asa Sul, na 
estação do metrô, das 8h às 
17h, de segunda a sexta-
-feira. O agendamento pode 
ser feito pelo telefone 156. 

Site Aplicativo

No portal da CODHAB você 
pode conferir as principais 
informações sobre as ativi-
dades da Companhia. Para 
saber mais sobre habitação, 
regularização, lista de habi-
litados individuais e de enti-
dades, dúvidas frequentes, 
serviços, editais, concursos, 
legislações e notícias, aces-
se www.codhab.df.gov.br

Ouvidoria

A Ouvidoria é um espaço 
aberto ao cidadão para 
reivindicações, denúncias,  
sugestões e também elogios 
referentes aos diversos 
serviços disponíveis à popu-
lação. Para registrar sua 
manifestação, ligue 162 ou
pelo atendimento presencial 
agendado CODHAB:  3214-
1843. Se preferir, acesse o
endereço eletrônico: 
www.ouvidoria.df.gov.br

4SOBRE A CODHAB

No aplicativo da CODHAB 
você pode consultar sua 
situação cadastral, 
verificar o andamento da 
regularização de um 
imóvel e marcar horário 
para atendimento nos 
postos. Para baixar a 
ferramenta, basta acessar 
a loja de aplicativos do 
celular (Play Store ou App 
Store).
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Mapa da Atuação em
Assistência Técnica
no Distrito Federal:

  1  Brazlândia
  2  Fercal
  3  Estrutural
  4  QNR
  5  Sol Nascente - Trecho II
  6  Sol Nascente - Trecho I
  7 Pôr do Sol
  8  Vila Cauhy
  9

  10
  São Sebastião
  Porto Rico
  

22

Lei Distrital nº 5.485, de
8 de junho de 2015.

www.codhab.df.gov.br/acoesurbanas

Relação das Normas e
Regulamentações 

Lei Federal nº 11.888, de
24 de dezembro de 2008. 

Ações
Urbanas
Comunitárias

















DIVULGAÇÃO 

A Carta de Serviços ao Cidadão está disponível no portal da CODHAB 

www.codhab.df.gov.br


