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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

UO: 28.209 

 

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, 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. 

Quadro de Pessoal 

Servidores 
Atividade-
Meio (Com 
cargo em 

comissão) 

Atividade-Meio 
(Sem cargo em 

comissão) 

Atividade-Fim 
(Com cargo 

em comissão) 

Atividade-Fim 
(Sem cargo 

em comissão) 
Total 

Efetivos do GDF 0 0 0 0 0 

Comissionados sem 
vínculo efetivo 

71 0 110 0 181 

Requisitados de órgãos 
do GDF 

09 1 5 0 15 

Requisitados de órgãos 
fora do GDF 

0 0 0 0 0 

Estagiários 0 26 0 14 40 
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Menor 
Aprendiz/Projeto 
Jovem Candango 

0 4 0 6 10 

Terceirizados (FUNAP) 0 16 0 0 16 

Outros - especificar 0 0 0 0 0 

Subtotal 80 45 115 20 260 

(-) Cedidos para outros 
órgãos 

0 0 0 0 0 

Total Geral 80 45 115 20 262 

Fonte:GEPES/DAGES/CODHAB – dez/18 

 

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 
atual nome, Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB). 

 
HABITAÇÃO 

Nas décadas de 60, 70, 80, 90 e 2000, o Governo do Distrito Federal construiu e entregou 84.916 moradias, 
através da extinta Sociedade de Habitação e Interesse Social Ltda. (SHIS), incorporada à Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB-DF), cuja criação se deu por meio da Lei 4.020, de 
25 de setembro de 2007, utilizando recursos próprios e/ou, a partir de 1966, empréstimos por meio de 
convênios com o extinto Banco Nacional de Habitação – BNH, incorporado à Caixa Econômica Federal - 
CAIXA. 

Com a crise enfrentada entre os anos 1980 e 1990 houve grande inadimplência, baixíssimo investimento em 
habitação, inchaço populacional nos centros urbanos e altas taxas de desemprego. Isso levou estados e 
municípios a se mobilizarem para repensar modelos de habitação pós-BNH. Era preciso elaborar programas 
com fontes alternativas de financiamento para frear o permanente crescimento do déficit habitacional. 

Após esse período, várias iniciativas foram adotadas, como a descentralização do serviço de habitação. O que 
antes ficava a cargo de companhias municipais passou a funcionar por meio de linhas de crédito oferecidas 
pelo agente financeiro diretamente ao mutuário final. Também data dessa época o Estatuto da Cidade (Lei nº 
10.257/2001), que nasceu da mobilização da sociedade civil e tem como pressupostos as sustentabilidades 
social, ambiental e econômica. 

Em 2004 foi instituída a Política Nacional de Habitação e com ela veio a criação do Ministério das Cidades, a 
edição da Lei nº 11.124/2005 - que cria o Sistema de Habitação, o Fundo da habitação e o Conselho Gestor - e 
o Programa Minha Casa, Minha Vida (Lei nº 11.977/2009) que teve como meta inicial construir um milhão de 
habitações no país e reduzir o déficit habitacional - que, em 2009, era calculado em 5,7 milhões de domicílios 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).  

Em 2006, o Governo do Distrito Federal edita a Lei nº 3.877/2006 que estabelece as diretrizes para a Política 
Habitacional no DF e fixando a destinação de 40% para inscritos habilitados no cadastro individual, 40% para o 
cadastro de cooperativas e associações e 20% para demais programas habitacionais, sendo o Distrito Federal 
responsável pela implantação da infraestrutura urbana (água, esgoto, energia elétrica, drenagem, 
pavimentação e equipamentos públicos). 

Em 2011, o Governo Federal lançou o Programa Minha Casa, Minha Vida 2, com novas metas e atenção 
especial às famílias da zona rural. Cinco anos depois, em 2016, foi lançada a terceira etapa do referido 
programa. Porém, com grande redução das metas inicialmente previstas.  No Distrito Federal foram 
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construídas e entregues nesta gestão 13.512 unidades habitacionais - uh’s, incluídas as 2.216 uh’s entregues 
em 2018, além de 951 lotes urbanizados distribuídos entre 2016 e 2018, sendo 536 deles em 2018, num total 
de 14.463 uh’s. Além disso, por meio do procedimento de sorteio, foram disponibilizados lotes multifamiliares 
e unifamiliares às entidades cadastradas, que poderão resultar em cerca de 2.574 uh’s.  

Vista aérea do Parque do Riacho 

 

 
Porém, ficou constatado que nem sempre construir moradias é a melhor forma de reduzir o déficit, pois o 
índice contabiliza moradias precárias, muitas das quais poderiam se adequar aos padrões com reformas. 
Além disso, os recursos destinados à urbanização das favelas e periferias foram minguando à medida que o 
Governo passou a priorizar a construção de casas novas. 

Dessa forma, a atual Gestão (2015/2018) vem desenvolvendo com afinco o novo Programa Habitacional do 
Distrito Federal, denominado HABITA BRASÍLIA e criado por meio do Decreto nº 37.438, de 24 de junho de 
2016, com seus cinco eixos (Lote Legal, Morar Bem, Projeto na Medida, Aluguel Legal e Portas Abertas) e com 
o objetivo de promover a diversificação das soluções de moradia e executar as determinações da Lei nº 
11.888/08, que assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o 
projeto e a construção de habitação de interesse social. 

 

 
Um grande avanço foi a estruturação da Assistência Técnica, com o dinamismo realizado pela instalação dos 
treze Postos avançados e localizados estrategicamente em comunidades carentes. Essa ação tem como 
principal objetivo dar suporte a famílias que vivem em locais precários e com problemas fundiários, sem 
infraestrutura básica. Por isso, para atender às demandas da população dessas regiões e realizar um trabalho 
mais eficiente, a CODHAB mantém instalados 13 postos avançados nas seguintes cidades:  

1 - Sol Nascente Trecho 1; 2 - Sol Nascente Trecho 2, 3 - Sol Nascente Trecho 3; 4 - Pôr do Sol – (Ceilândia); 5 
- Vila Cauhy - Núcleo Bandeirante (fechará em breve); 6 - Estrutural; 7 - Brazlândia; 8 - Porto Rico - Santa 
Maria; 9 - São Sebastião; 10 – Fercal (fechará em breve); 11 - Água Quente – Recanto das Emas; 12 - 
Primavera – Samambaia; e 13 - Nova Colina – Sobradinho. 

Antes, os postos de atendimento funcionavam em salas alugadas e contêineres adaptados, o que gerava mais 
gastos e dificultava uma possibilidade de transferência do atendimento. Atualmente, as unidades foram 
trocadas e hoje são constituídas por módulos compostos por dois contêineres, um destinado ao Núcleo de 
Atendimento (NUATE) e o outro aos arquitetos da CODHAB. Com 62m² de área, as estruturas são maiores, 
contam com banheiro e copa e facilitam o atendimento ao público e garantem mais acessibilidade. Além 
disso, caso necessário, podem ser transportadas para outras regiões. 
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Posto Antigo

 

Posto Novo

 

 
As unidades são, na verdade, escritórios de arquitetura e urbanismo que promovem o desenvolvimento de 
projetos para solucionar os problemas das regiões e dar mais qualidade de vida às famílias. No entanto, não 
se tratam apenas de pequenas partes da CODHAB em cidades carentes, mas sim a presença do próprio 
Estado. As equipes dos postos formadas por arquitetos, engenheiros e equipe de apoio trabalham 
diariamente, oferecendo soluções técnicas para os problemas urbanos, facilitam o atendimento à população e 
promovem métodos participativos e democráticos.  

O projeto aproximou a Companhia da população e facilitou a resolução de diversos problemas urbanos, isso 
porque líderes comunitários trabalham junto com os arquitetos e atendentes para melhorarem a qualidade de 
vida das famílias. Além disso, os postos também recebem famílias de forma individual, considerando a 
necessidade de cada uma. 

Essa ação faz parte do Projeto Na Medida, um dos eixos do programa Habita Brasília, que promove dignidade 
e qualidade à casa e ao espaço que essas pessoas vivem, melhorando o déficit habitacional e garantindo 
aspectos como salubridade, acessibilidade, sustentabilidade e segurança. 

MELHORIAS HABITACIONAIS 

Dentro de Assistência Técnica, a Companhia criou projeto de Melhorias Habitacionais, no qual são 
desenvolvidos projetos de arquitetura que visam melhorar problemas estruturais na casa de moradores que 
não possuem qualidade de habitação. A partir da criação de um projeto, desenvolvido por arquitetos, são 
feitas obras que solucionam problemas estruturais na casa do morador, tais como vazamentos, instalação de 
caixa d’água, aplicação de pisos e revestimentos, ventilação e iluminação, reforço de estrutura, a garantir mais 
segurança, e outras soluções que geram conforto. 

O investimento em cada casa pode ser de até R$ 13,5 mil. Para ter acesso ao benefício, é preciso ter renda 
familiar de no máximo três salários mínimos, estar em área passível de regularização e morar há pelo menos 
cinco anos no DF. Idosos e pessoas com deficiência têm prioridade, além de locais onde a situação é mais 
alarmante. 

Esse projeto começou a ser pensado e colocado no papel a partir do último bimestre de 2016, mas as 
melhorias tiveram início no começo de 2017. Desde então, 1.400 famílias foram beneficiadas com as reformas 
que ajudaram a melhorar a qualidade de vida dos moradores, fazendo com que suas casas se tornassem 
ambientes mais agradáveis, planejados e estruturados.  

As regiões atendidas foram Sol Nascente, QNR, Fercal, Porto Rico e Estrutural. Já as outras cidades como 
Brazlândia, Pôr do Sol, São Sebastião e outras, irão receber o projeto. Desde 2017, 280 obras foram 
executadas, sendo 180 reformas realizadas em 2018, além de 400 projetos executivos realizados até hoje. 

AÇÕES URBANAS COMUNITÁRIAS - AUC 

Outra vertente que também faz parte do Projeto Na Medida são as Ações Urbanas Comunitárias, que 
representam um papel importante para a sociedade. Em formato de mutirão, as ações somam os esforços de 
profissionais e estudantes de arquitetura e urbanismo, tanto da Companhia quanto voluntários, e dos 
moradores das comunidades locais para transformar, coletivamente, o espaço público. 

No período de 2015 a junho de 2018 foram realizadas 73 ações, sendo realizadas 08 em 2018. Ao todo, 163 
ruas foram transformadas, 493 fachadas renovadas e 5.222 famílias beneficiadas. As ações aconteceram nas 
regiões do Sol Nascente Trechos 1, 2 e 3, na Fercal, São Sebastião, Estrutural, Brazlândia, Pôr do Sol, 
Planaltina, Vila Cauhy, Porto Rico e Buritizinho. 
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As áreas beneficiadas geralmente apresentam barracos em condições precárias, ausência de serviços 
públicos, falta de asfalto, acúmulo de lixo e problemas de saneamento básico. Por isso, o desenvolvimento do 
programa tem sido tão importante para famílias que vivem em locais precários. 

Espaço vazio

 

Espaço após AUC

 

 
CONCURSOS DE PROJETOS 

A CODHAB implantou nesta gestão a modalidade de licitação de melhor técnica para contratação de projetos 
de arquitetura, através de Concursos Públicos, e lançou ao todo 14 Concursos de projetos pelos quais 10 se 
encontram aprovados e 04 se encontram em análise de projetos.  

Os projetos e orçamentos realizados através do Concurso Público apresentam uma boa qualidade, evitando 
excesso de acréscimos e aditivos em contratos de obras, atingindo um maior número de opções projetuais a 
ser escolhido, possibilitando a contratação do melhor projeto e não da melhor empresa. 

Nesse sentido, o projeto contratado é entregue em um prazo inferior em comparação ao que seria 
desenvolvido pela reduzida equipe de projetos da CODHAB, além de evitar ações internas nos trâmites de 
aprovação nas concessionárias e Secretarias. 

URBANIZAÇÃO LINEAR SANTA LUZIA 

Um marco para a organização da cidade com o conceito de desenvolvimento sustentável o denominado 
Conjunto Linear Santa Luzia, localizado na Cidade Estrutural, quando plenamente implantado significará um 
novo modelo de reorganização espacial. Ele consiste de proposta de regularização com reassentamento, em 
urbanização linear formada de um conjunto capaz de abrigar cerca de 2500 unidades sobrepostas 
independentes que margeiam a poligonal urbana ao longo de seus 3.200 m de extensão, nas bordas mais a 
norte da Cidade Estrutural, remoção das moradias do assentamento conhecido como Santa Luzia e a 
recuperação florestal da ARIE da Cidade Estrutural, traduzindo-se em uma proposta conciliadora a uma série 
de problemas de âmbitos social, urbano, ambiental, político, dentre outros que essa ocupação agrega. 

RECONHECIMENTO 

O trabalho feito pela CODHAB já foi tema de palestras em vários localidades. Durante a gestão, a Companhia 
foi convidada por Conselhos e Institutos de Arquitetura, além de governos municipais, estaduais e até no 
exterior para mostrar a experiência exitosa que envolve o combate à grilagem e a oferta de assistência técnica 
gratuita em projetos de arquitetura para famílias com renda de até três salários mínimos. 

A CODHAB já marcou presença em Portugal, em Angola, na Coreia do Sul (26º Congresso Mundial da União 
Internacional dos Arquitetos, em que foi apresentado o Programa Habita Brasília, especialmente os eixos de 
regularização fundiária e provimento habitacional), no Chile (onde o projeto “Ações Urbanas Comunitárias” foi 
selecionado entre os mais de 400 inscritos na XX Bienal de Arquitetura e Urbanismo) e em mais 25 estados 
brasileiros, fazendo mais de 40 apresentações e mostrando seus trabalhos de Assistência Técnica. Além 
disso, nas palestras feitas no Brasil, o Diretor-Presidente dividiu experiências bem-sucedidas da Companhia, 
explicando o programa habitacional brasiliense e seus cinco eixos. Pelas dezenas de palestras já realizadas 
as instituições e conselhos vem demonstrando reconhecimento ao trabalho da Companhia. 
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TRANSPARÊNCIA 

O Governo de Brasília, por meio da Controladoria-Geral (CGDF), baseado no Art. 46 da Lei nº 4.990 (Lei de 
Acesso à Informação - LAI), de 12 de dezembro de 2012, estabeleceu o Índice de Transparência Ativa (iTA) 
que busca mensurar o grau de cumprimento da LAI pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito 
Federal. 

Neste quesito a CODHAB-DF caminhou a passos largos no sentido de ocupar os primeiros lugares no ranking, 
conforme atestado pelos órgãos de fiscalização CGDF e TCDF, tanto no que se refere à transparência ativa 
(disponibilização pelos órgãos e entidades em seus sítios oficiais das informações de interesse coletivo ou 
geral), quanto à transparência passiva, que é a disponibilização de informações públicas em atendimento a 
demandas específicas de uma pessoa física ou jurídica. 

Todo esse trabalho tem como objetivo garantir a participação popular na prestação de serviços públicos e 
contribuir para desenvolver a cultura de cidadania, aprimorando os serviços prestados pelo Poder Executivo. 

APLICATIVO CODHAB 

A informatização dos serviços prestados sempre foi uma das metas desta Gestão, que buscou dar celeridade 
e transparência no atendimento ao público. Neste contexto, foi criado o primeiro aplicativo para smartphones 
da CODHAB, que possibilitou ao cidadão uma comunicação direta com a Companhia. 

Com o objetivo de organizar e controlar a base de dados, o aplicativo foi também uma das cláusulas previstas 
no TAC, que previa a criação de mecanismos para realizar um controle mais eficiente sobre a habilitação dos 
candidatos do programa habitacional, em conformidade com os requisitos do art. 4º da Lei nº 3.877/2006. 

Em agosto de 2016, foi lançada a primeira versão do APP CODHAB, disponível apenas para o sistema 
operacional Android. No início, estavam liberados quatro ícones que davam acesso às funcionalidades 
simples, que se restringiam à consulta de pontuação, regularização, informações básicas, agendamentos e 
localização dos postos. 

Um mês depois, para atingir o número máximo de pessoas o dispositivo foi atualizado e liberado para o iOS. 
Além de ter sido disponibilizado em outra plataforma, as principais mudanças foram três novos ícones 
responsáveis por direcionar o candidato diretamente ao portal e às notícias da CODHAB, e à atualização 
cadastral, onde o candidato pode atualizar contatos como e-mail, telefone e endereço. Com as atualizações 
mais recentes os usuários têm acesso a outros serviços que antes não estavam disponíveis, como por 
exemplo, a atualização cadastral. Hoje, com mais de 100 mil usuários, o aplicativo está acessível nas duas 
plataformas e já são 206.069 mil downloads pelo Android e 47.015 mil pelo iOS. 

Outra ferramenta essencial é a aba de notificações. Por meio dela, a Companhia envia notificações aos 
usuários conforme necessidade de informá-los sobre um assunto, mantendo os candidatos atualizados sobre 
o seu cadastro. 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

A regularização fundiária no Distrito Federal se tornou um grande gargalo para este governo e seus 
antecessores. Vem acontecendo de forma muito lenta em função, principalmente, do histórico de extinção de 
órgãos ou grupos responsáveis pela análise e aprovação de projetos urbanísticos, da descentralização do 
processo de regularização, em vários órgãos e do incremento de novos normativos criados e alterados, 
relativos à elaboração e apresentação de projetos urbanísticos de regularização. Isso prejudica 
significativamente a finalização desse longo processo, com a devida aprovação dos projetos. 

Podemos destacar que do universo de 390 parcelamentos urbanos mapeados pela Secretaria de Estado de 
Gestão do Território e Habitação (SEGETH/DF - 2015), nos últimos quatro anos, esta gestão aprovou 05 
parcelamentos, mediante publicação dos respectivos decretos governamentais de aprovação, contudo apenas 
02 (Sol Nascente, Trecho 02, Etapa 02. Quadras 105 e 209; Setor Residencial Leste (Vila Buritis) - QD 5 e 06 - 
Planaltina) estão concluídos efetivamente com o devido registro cartorial - última fase antes da entrega da 
escritura ao beneficiário. 

Ressalta-se que os Projetos Integrados de Regularização - PIR, contratados em gestões anteriores 
estabeleciam prazos inexequíveis, frente às dificuldades encontradas na elaboração dos projetos urbanísticos 
relativas a adequação da ocupação existente aos parâmetros e densidades estabelecidas pelo PDOT, bem 
como a complexidade da elaboração dos estudos ambientais necessários para obtenção de licenciamento 
ambiental das áreas. 
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Assim, os contratos foram encerrados sem a devida finalização/aprovação e obtenção do licenciamento 
ambiental. Dessa forma, os projetos já iniciados tiveram que ser readequados aos novos normativos legais, 
dos quais destacamos o Decreto nº 32.575/2010, que prevê a alteração do referencial geodésico e Decreto nº 
38.247/2017, relativo aos procedimentos para a apresentação de Projetos de Urbanismo. 

A simplificação dos procedimentos e a centralização, em um único órgão, das ações relativas à elaboração, 
aprovação e registro, a exemplo da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S) do núcleo 
urbano informal denominado Pôr do Sol, em Ceilândia-DF, que centralizou o processo de regularização na 
CODHAB, seria uma importante ação governamental e implicaria na redução dos prazos e aumento do número 
de projetos finalizados e levados a registro cartorial. 

Outro ponto importante para celeridade das ações do processo de regularização é a aplicação integral no 
âmbito do Distrito Federal da Lei Federal nº 13.465/2017 que dispõe sobre a regularização fundiária rural e 
urbana, regulamentada pelo Decreto nº 9.310/2018 e aplicada no Distrito Federal por meio do Decreto nº 
38.333/2017. 

Nesse cenário, um dos grandes avanços foi a entrega de escrituras ao longo da gestão. Em 2015, a 
Companhia estabeleceu a meta de entregar 63 mil documentos a moradores do DF, superada em 2018. Com 
isso, as famílias que ainda não tinham a titularidade dos imóveis passaram a ter, inclusive, a sua garantia 
jurídica.  

ESTATUTO SOCIAL E REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Em 2018 foram instituídos grupos de trabalho com a finalidade de realizar estudos e propor as devidas 
adequações da CODHAB aos ditames da Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto 
jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, também denominada Lei 
de Responsabilidade das Estatais e regulamentada no Distrito Federal pelo Decreto nº 37.967/2017. Como 
resultado, foram publicados em 29 de junho, o novo Estatuto Social da CODHAB e o Regulamento Interno de 
Licitações, Contratos e Convênios – RILC, os quais incorporam boas práticas de governança e de gestão de 
riscos. 

REESTRUTURA 

Como parte dos esforços que visam dar maior agilidade à CODHAB para permitir o alcance dos objetivos 
estratégicos propostos, em especial aqueles relacionados à Assistência Técnica, à Regularização Fundiária, à 
Fiscalização e Meio Ambiente, a atual Gestão aprovou uma reestruturação da Companhia, com o 
remanejamento de algumas unidades orgânicas e de suas respectivas competências, porém, sem aumento de 
despesa. 

Além disso, o ambiente organizacional foi redefinido com a retirada das divisórias, tornando a comunicação 
interna mais ágil, dando mais celeridade às decisões.  

CONCURSO PÚBLICO DE CARGOS E SALÁRIOS 

O tão aguardado concurso público de cargos e salários da CODHAB, previsto em sua lei de criação teve seu 
edital publicado em 2018 com provas realizadas no mês de novembro. Com isso, será possível, já nos 
primeiros meses de 2019, a contratação dos primeiros especialistas de nível médio e superior, os quais irão 
compor o quadro permanente de empregados e permitir a criação de uma memória institucional e visando 
uma gestão eficiente e estruturada.  
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2 - REALIZAÇÕES POR PROGRAMA 

 

2.1 - PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 – TERRITÓRIO DA GENTE 

 Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

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

7.000.000,00  264.174,56  264.174,56  264.174,56 

0001 - RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE 
COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS-
CODHAB- DISTRITO FEDERAL 

7.000.000,00  264.174,56  264.174,56  264.174,56 

4011 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL 1.700.000,00 848.910,35  848.909,44  840.376,69 

0001 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-
RA XIV- SÃO SEBASTIÃO 

 -  68.656,00 68.656,00 68.656,00 

0003 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-
CODHAB-DISTRITO FEDERAL 

1.700.000,00  780.254,35  780.254,35   771.721,60 

1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 19.304.000,00  52.100.011,95  18.690.048,61  16.266.675,11  

9565 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-
DISTRITO FEDERAL 

19.304.000,00  52.100.011,95 18.690.048,61 16.266.675,11 

4045 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL 50.000,00  165.954,88  165.954,88 95.334,89  

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

50.000,00  165.954,88  165.954,88 95.334,89  

1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS 6.600.000,00  3.350.693,99  3.350.693,99 2.431.673,98  

3197 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL 6.600.000,00  3.350.693,99  3.350.693,99 2.431.673,98  

4033 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL 
MANGUEIRAL - PPP 

5.971.889,00  1.568.208,36  1.568.208,36  1.568.208,36  

0002 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL 
MANGUEIRAL - PPP-CODHAB- SÃO SEBASTIÃO 

5.971.889,00  1.568.208,36  1.568.208,36  1.568.208,36  

1213 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 18.956.000,00  27.829.747,09  27.447.612,03  19.037.076,90  

0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 
- SOL NASCENTE- CEILÂNDIA 

12.955.000,00  26.414.260,11  26.032.125,05  17.665.391,60  

0906 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-
CODHAB-DISTRITO FEDERAL 

6.001.000,00  1.415.486,98  1.415.486,98  1.371.685,30  

3010 - REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM 
HABITAÇÃO 

12.345.000,00  22.962.986,50  2.267.710,48  386.478,48  

0001 - REALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL 
NO DISTRITO FEDERAL 

12.345.000,00  22.962.986,50  2.267.710,48  386.478,48  

3571 - MELHORIAS HABITACIONAIS 3.756.222,00  3.078.178,65  3.078.178,65  2.994.637,76  

0001 - MELHORIAS HABITACIONAIS--DISTRITO FEDERAL 3.756.222,00  3.078.178,65  3.078.178,65  2.994.637,76  

3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS 600.000,00                              -                              -                            -    

0095 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL 600.000,00                              -                              -                            -    

TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO DA GENTE 76.283.111,00  112.168.866,33  57.681.491,00  43.884.636,73  

 

2.1.1 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO e CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 

- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

Desde 2015 estão sendo cumpridas diversas etapas para realização dos 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. 

Especialmente em 2018, as obras de urbanização estão sendo realizadas no PARANOÁ PARQUE, localizado na 
expansão do Paranoá, RECANTO DAS EMAS QUADRAS 117/118, H4 SAMAMBAIA, BURITIZINHO, localizado em 
Sobradinho, 18 PRAÇAS PARQUE DO RIACHO, localizado no empreendimento Parque do Riacho, NOVA 
PETRÓPOLIS e NOVA PLANALTINA, localizados em Planaltina. A implantação da infraestrutura pode 
contemplar a execução dos serviços de: Sistema de Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento 
Sanitário e Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica e iluminação pública, urbanização de praças, 
serviços de sondagem e execução de obras de fossas e sumidouros, serviços necessários para dar 
habitabilidade aos empreendimentos previstos para atendimento habitacional a famílias, habilitadas segundo 
os critérios estabelecidos pela política habitacional do Distrito Federal. 
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 OBRAS DE URBANIZAÇÃO REALIZADAS - 2018 

LOCALIDADE OBRA VALOR (R$) 

Paranoá Parque Obras de Estação Elevatória de Esgoto 75.179 

Recanto das Emas 
Quadras 117/118 

Obras de Rede aérea de Energia, Iluminação pública, Abastecimento 
de Água e Esgotamento Sanitário;  

5.776.203 

 

H4 Samambaia Obras de Instalação de 08 transformadores de energia aos 
empreendimentos 

212.127 

Buritizinho Obras de Infraestrutura complementar de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário 

83.397 

18 praças Parque do 
Riacho 

Paisagismo e fornecimento e instalação de brinquedos praças 10.150.188 

Várias Localidades Serviços de Sondagem 453.954 

Nova Petrópolis e 
Nova Planaltina 

92 Fossas Sépticas e Sumidouros 172.427 

TOTAL 16.923.477  

  
Paranoá Parque (CPAC): obras de estação elevatória de esgoto. 

  

 Recanto das Emas QD 117/118: obras de rede aérea de energia, iluminação pública, abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. 

  

H4 Samambaia: obras de instalação de 08 transformadores de energia aos empreendimentos. 
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Buritizinho: obras de infraestrutura complementar de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 

18 praças Parque do Riacho: paisagismo e fornecimento e instalação de brinquedos das praças. 
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Serviços de Sondagem: 531 furos de sondagens geotécnicas para estudo de solo para elaboração de projetos 
habitacionais no Sol Nascente e Santa Luzia. 

 

Fossas Sépticas e Sumidouros: execução de 92 fossas em Nova Petrópolis e Nova Planaltina. 

 

 

ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS  

Apesar da grande diminuição de recursos destinados à construção de unidades habitacionais nos últimos 
anos, a atual Gestão (2015/2018) conseguiu finalizar vários empreendimentos, os quais atenderam a milhares 
de família. A tabela a seguir demonstra os números totais de unidades habitacionais produzidas, no âmbito do 
eixo Morar Bem. 

Ressalte-se que em 2018 foram concluídas as obras de 161 unidades habitacionais unifamiliares na Quadra 
105 do Trecho II do Sol Nascente por meio do Contrato PRÓ-MORADIA celebrado entre o Governo do Distrito 
Federal e a Caixa Econômica Federal. Além disso, foram entregues 1.987 unidades habitacionais no Riacho 
Fundo II 4ª etapa e em Samambaia (Entidades) e Protótipo no Sol Nascente. 

 ENTREGAS UNIDADES HABITACIONAIS 2018 
LOCALIDADE EMPREENDIMENTO QUANT.  

Sol Nascente Quadra 105 CODHAB 161 

Riacho Fundo II (4ª etapa) AMMVS 1.987  

Samambaia  ENTIDADES  56  

Sol Nascente  Protótipo (Alexandre Rangel) 12 

TOTAL 2.216  

 No eixo Lote Legal, foram distribuídos 536 lotes, conforme tabela abaixo: 

ENTREGAS - LOTE LEGAL 2018 
LOCALIDADE EMPREENDIMENTO QUANT. 

Planaltina Nova Planaltina 25 

Planaltina Nova Petrópolis 56 

Guará II  Entidades QE 56 272 

Recanto das Emas Quadra 406 183 

TOTAL 536 
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Ainda em 2018, atendendo ao percentual estabelecido na Lei distrital nº 3.877/2006 quanto à porcentagem 
reservada às entidades habitacionais e sob a supervisão dos órgãos de controle, foram disponibilizados 416 
lotes unifamiliares e multifamiliares em procedimentos de sorteios, com potencial de construção de, 
aproximadamente, 1.200 unidades habitacionais - uh’s, que somados aos sorteios realizados em 2017, podem 
gerar mais 1.374  uh’s, somarão no futuro cerca de 2.574 uh’s. Abaixo, imagens dos empreendimentos. 

- Sol Nascente Quadra 105 - Conclusão das obras de 161 unidades habitacionais: 

  

 - Riacho Fundo II 4ª Etapa 

 

- Samambaia (Entidades) – Residencial Morais e Gontijo 

 

- Protótipos de uma unidade habitacional unifamiliar (casa térrea) e um módulo estrutural para habitação 
multifamiliar (edifício: térreo + 2 pavimentos) no Sol Nascente - obra concluída. 

Protótipo edifício 
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Protótipo casa térrea 

 

 
- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E EQUIPAMENTO PÚBLICO COMUNITÁRIO EM ANDAMENTO: 
Em 2018 foi dado início das obras de 308 unidades habitacionais no Sol Nascente Trecho I Quadra 700; de 
1.360 unidades habitacionais no empreendimento Bairro Crixá, em São Sebastião; de 92 unidades 
habitacionais em Samambaia; de uma Unidade Básica de Saúde no empreendimento Parque do Riacho, em 
Riacho Fundo II 5ª Etapa; 

 OBRAS EM ANDAMENTO 2018 
LOCALIDADE EMPREENDIMENTO QUANT. (UH) 

Sol Nascente Trecho I Quadra 700 PAC Sol Nascente 308  

São Sebastião Bairro Crixá 1.360 

Samambaia Residencial Marina 92  

Riacho Fundo II 5ª Etapa UBS  - 

TOTAL 1.776  

 
- Sol Nascente Trecho I Quadra 700 

 

 

- Bairro Crixá 
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- Residencial Marina em Samambaia 

 

 
- Protótipo de equipamento público em Santa Luzia- obra concluída (1ª fase). 

 

 
- OBRAS EM FASE DE HABITE-SE: Obras de 4 edifícios H4 Samambaia concluídas e em fase de Habite-se, 
com possibilidade de entrega ainda em 2018. 

EMPREENDIMENTOS EM FASE DE HABITE-SE 

EMPREENDIMENTO QUANT. (UH) 

H4 SAMAMBAIA - ASSTRAB 54  

H4 SAMAMBAIA - ASSHAG 54  

H4 SAMAMBAIA - COOHATARF 56  

H4 SAMAMBAIA - ASTRALP 54  

TOTAL 218  
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2.1.2 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS (CONCURSO PÚBLICO NACIONAL)  

 HABITAÇÃO: Por meio desse Programa foram aprovados e concluídos os projetos de Arquitetura e 

Complementares contratados por meio da realização de Concurso Público Nacional de projetos tanto de 
habitação quanto de urbanização para as regiões de Santa Maria, Quadra 105 do Sol Nascente Trecho II, 
Quadra 209 do Sol Nascente Trecho II e Setor Habitacional Pôr do Sol em Ceilândia, em fase de aprovação 
de projeto urbanístico. 

PROJETOS APROVADOS – CONCURSO PÚBLICO PROJETOS 
LOCALIDADE PROJETO (UH’s) 

Santa Maria 108  

Quadra 105 do Sol Nascente Trecho II 840  

Quadra 209 do Sol Nascente Trecho II 132  

 URBANISMO e EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: Por meio desse Programa foram realizados Concurso Público 
de Projetos e contratados a elaboração de projetos para Urbanismo e Arquitetura do Setor Habitacional 
Pôr do Sol e QNR 06 em Ceilândia, Centro Educacional e Escola Classe no Bairro Crixá, em São Sebastião e 
Centro Multiuso no Sol Nascente Trecho I, com previsão da divulgação do resultado em 09 de novembro 
de 2018. 

 ELABORAÇÃO DE PROJETOS – CONCURSO PÚBLICO PROJETOS 
LOCALIDADE PROJETO VALOR R$ 

Pôr do Sol - Ceilândia Urbanismo e Arquitetura 4.440.958 

QNR 06 - Ceilândia Urbanismo e Arquitetura 2.839.535 

Centro Educacional - Bairro Crixá Arquitetura de EPC 1.384.614 

Escola Classe - Bairro Crixá Arquitetura de EPC 1.215.840 

TOTAL 9.880.948 

 
- Concurso de Urbanismo e Arquitetura para Setor Pôr do Sol 

 

- Concurso de Urbanismo e Arquitetura para QNR 06 

 

- Concurso de Arquitetura para Centro Educacional 
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- Concurso de Arquitetura para Escola Classe 

  

  
2.1.3 - ESCRITÓRIO DE PROJETOS 

Dentro do conceito da inovação, a atual Gestão  CODHAB criou o que se denominou internamente como 
Escritório de Projetos, formado por uma equipe de arquitetos e engenheiros, incluindo colaboradores de 
entidades civis em formato de convênio, cuja atuação vem dando resultados promissores, quanto ao 
desenvolvimento de projetos voltados às diversas tipologias estabelecidas habitacionais. Em 2018 foram 
definidos os seguintes projetos: 

- Casa T8 Protótipo (2016/18) 
(Construído) 

  

 
Este é um projeto de casa térrea unifamiliar desenvolvido para lotes com 8m frente no Sol Nascente, em 
Ceilândia. Na área determinada, havia 162 lotes disponíveis para a implantação de tal unidade. Foi definido 
pela gestão que a contratação de tal obra se faria através do programa MCMV. Nesse sentido, analisou-se 
inicialmente todo o regramento pertinente e as Especificações Técnicas mínimas que regem os projetos para 
unidades habitacionais no programa[1]. Entendendo que uma série de parâmetros fazia-se demasiadamente 
restritivos ou eram negativos, mantivemos determinadas soluções que consideradas mais justas e adequadas 
para o projeto, tal como a substituição da laje obrigatória pela utilização de telha isotérmica no sistema de 
cobertura, complementada internamente com forro de gesso acartonado. Submetemos o projeto à análise do 
agente financeiro e a resposta que recebemos foi negativa para as soluções técnicas alternativas às 
apresentadas naquele manual de Especificações Técnicas. Dada urgência em licitar-se a obra, associada à 
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falta de recursos humanos, financeiros e técnicos para eventualmente elaborar os ensaios necessários às 
proposições de sistemas alternativos, a decisão foi por executar, com recursos próprios, 01 unidade de acordo 
com a solução inicial e, com recursos do agente financeiro do PCMMV, 161 unidades ajustadas àqueles 
requisitos técnicos. 

Nesse sentido, este projeto, denominado Casa T8 Protótipo, é uma alternativa que utiliza algumas soluções 
construtivas não compreendidas pelo sistema de análise e financiamento convencional do PMCMV. Coloca-
se, assim, como experiência que visa demonstrar a viabilidade de utilizarem-se soluções alternativas àquelas 
e, ainda assim, chegar-se a um bom resultado. 

Em termos espaciais, a proposta origina-se a partir de uma divisão em três partes da largura de 8 metros, de 
forma a gerar um conjunto geminado que propicie a conformação de uma fachada urbana. Concentra-se um 
núcleo rígido ao centro e liberam-se as porções laterais, permitindo nelas uma continuidade entre as fachadas

 
[1]http://www.cidades.gov.br/habitacao-cidades/programa-minha-casa-minha-vida-pmcmv/especificacoes-tecnicas 

 frontal e posterior. Dessa forma, flexibiliza-se o uso dado ao espaço, facilitando também uma possível 
expansão da edificação nesse sentido. 

Funcionalmente, compõe-se de sala e cozinha conjugadas, três quartos, banheiro e lavanderia. Toda a 
ventilação e iluminação são realizadas pelas fachadas frontal e posterior, que contam com beirais de proteção 
à insolação direta e demais intempéries. Internamente, utiliza-se alvenarias apenas no núcleo que reúne as 
instalações hidráulicas - banheiro, cozinha e lavanderia. Na vedação dos quartos utiliza-se dry-wall, o que 
permite maior flexibilidade em eventual reconfiguração desses ambientes. As esquadrias dos ambientes de 
permanência prolongada possuem folhas de correr em vidro e veneziana ventilada, permitindo controle e 
adequação de iluminação e ventilação. 

Em termos de acessibilidade, a proposta é adaptável a pessoas com deficiências locomotoras – cadeirantes. 
As dimensões dos cômodos, circulações e a configuração do banheiro permitem, com uma simples instalação 
de um kit de barras e a inversão do sentido de abertura de portas, uma completa adaptação. 

Em termos de acabamentos, a proposta utiliza o mínimo de materiais possível. O piso é em cimento alisado, e 
as alvenarias internas serão aparentes. Receberão pintura específica as vedações leves – tinta PVA - e as 
paredes de áreas molhadas - pintura epóxi diretamente sobre o bloco. O sistema de cobertura compõe-se de 
telhas de desempenho termoacústico, apoiadas em estrutura metálica e forro interno em gesso acartonado. 
Todas as instalações da casa serão aparentes quando não passarem pelo forro. Dessa forma, pretende-se 
uma execução mais econômica, limpa e rápida, ainda que de qualidade. Justifica-se ainda essa decisão pela 
necessidade de neutralidade nos acabamentos, ou mesmo a inexistência de uma especificação inicial, o que 
seria importante em uma edificação como esta – uma casa a ser replicada e ocupada por famílias diversas. 

- Casa T8 (2016/18) 
(construído) 

 

 

Desenhou-se este projeto enquanto variação do apresentado anteriormente [Casa T8 Protótipo], a partir de 
adequações das soluções técnicas não compreendidas pelo sistema de análise e financiamento convencional 
do PMCMV. 

Alterou-se aqui, também, a forma do sistema de cobertura, agora com inclinação única para a frente do 
terreno, gerando uma forma prismática trapezoidal em que é possível abrigar sob o telhado a caixa d’água e o 
boiler, além de ventilar-se o colchão de ar presente entre a laje – obrigatória neste caso - e o telhamento, já 
que, no reequilíbrio orçamentário, optou-se por utilizar-se aqui telhas de fibrocimento. Com a ventilação da 

http://www.cidades.gov.br/habitacao-cidades/programa-minha-casa-minha-vida-pmcmv/especificacoes-tecnicas
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cobertura pretende-se favorecer um melhor desempenho térmico da edificação. Conta-se, ainda, com sistema 
de aquecimento solar de água, favorecendo um menor consumo energético da unidade. 

Sendo uma adaptação do projeto anterior – Casa T8 Protótipo - a casa apresenta a mesma distribuição 
funcional já descrita, com um núcleo central rígido onde se concentram as instalações hidráulicas e as 
demais vedações em divisórias de dry-wall. Diferença, porém, perceptível está na quantidade de quartos. Aqui, 
são dois quartos, diferentemente da proposta anterior, que conta com três. Tal divergência surgiu devido a um 
entendimento - no mínimo curioso - do sistema de aprovação do agente financeiro relativo a um requisito de 
layout da sala. Segundo este entendimento, deve-se contar com um número de lugares no sofá 
correspondente ao cálculo da população da casa, de dois habitantes por quarto. Assim sendo, em uma casa 
com três quartos, há de se apresentar um layout com dois sofás de três lugares, ou três sofás de dois lugares, 
por exemplo. Com três quartos, porém, a casa não permite, em sua configuração, um layout de qualidade com 
essa quantidade de sofás. Desse modo, teve-se de apresentar a proposta com um quarto a menos – que, 
todavia é potencial – a fim de atender ao citado requisito. 

Por último, as esquadrias apresentadas inicialmente também foram substituídas por formatos mais 
convencionais, uma vez que não foi aprovada a solução de porta-balcão, por uma suposta questão de 
segurança. A casa, assim, configura-se de um modo mais convencional em termos de soluções e 
acabamentos. 

- Casa S12 Protótipo (2016/18) 
(Construído) 

   

Esta proposta baseia-se no conceito de sistema habitacional aberto, em que as unidades não estão 
compartimentadas a priori. Diferentemente, porém, do projeto anterior (Casa M6), este é mais radical e 
configura-se em uma área contínua de piso dotada de shafts com pontos de água e eletricidade, assim como 
um ponto para saída de esgoto. As unidades são como lotes, que não estão, porém, diretamente sobre o solo, 
mas um sobre o outro. Objetiva-se, com a replicação da proposta, atender com um recurso limitado a mais 
famílias com os elementos mais necessários em contextos precários: estrutura (segurança) e infraestrutura 
(saneamento/saúde). 

Propõe-se uma edificação de uso misto potencial, em térreo mais dois pavimentos, com 12 metros de fachada 
divididos em duas unidades de 6 metros por pavimento. Apresenta fachadas laterais cegas, uma vez que 
pressupõe a geminação do módulo. 

O edifício será em estrutura de concreto armado, com divisórias em alvenaria e uma escada frontal externa 
metálica. Cada unidade possui 1/4 de sua laje de piso rebaixada, de modo a possibilitar a instalação de áreas 
molhadas de forma independente no sentido vertical. As unidades são vazadas e possuem varandas nas 
fachadas frontal e posterior, de modo a melhorar o desempenho térmico da edificação assim como proteger 
essas fachadas de intempéries que venham a incidir diretamente. 

- Casa S12 – 2018 
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Após a edificação da unidade Protótipo da Casa S12, em que foi exitosa a solução de sistema aberto de 
habitação, desenhou-se esta proposta para outros lotes daquela região. Em termos gerais, trata-se, assim 
como o projeto anterior, de edificação multifamiliar geminada com 6 unidades, em planta livre, com varandas 
frontais e posteriores e uma escada de acesso externa e frontal. Aqui também se utilizou o recurso da laje 
rebaixada para áreas molhadas e shafts independentes para as instalações. 

Optou-se, porém, em se desenhar edifícios com estrutura (pilares, vigas, lajes e escada) pré-moldada em 
concreto armado, dada a repetição da solução em mais de 50 lotes. As lajes aqui utilizadas são alveolares, de 
modo que, ao contrário da solução anterior, vencem o vão de toda a unidade, dando mais liberdade a seu 
futuro layout. 

- Sistema Modular de Lajes Cobertas (2018) 

 

Este projeto partiu da demanda de ter-se uma alternativa que pudesse ser eventualmente utilizada em casos 
de necessários reassentamentos ou provimento de abrigos de forma emergencial. Nesse sentido, 
desenvolveu-se uma proposta de edificação pré-moldada com uma variação mínima de peças e dimensões 
enxutas que pudesse ser implantada em situações diversas, seja em novas urbanizações ou em áreas em 
processo de regularização fundiária. 

Apresenta-se enquanto edificação com 5 metros de fachada, em 3 pavimentos, alinhada à calçada, e que, 
geminada, forma um conjunto urbano. Metade da fachada concentra a circulação vertical e todos os 
elementos comuns ao edifício – shaft de instalações, etc. Na outra metade da fachada, avança a janela ou 
acesso à unidade, que se expande para o fundo, sendo vazada. No térreo, possibilita-se a configuração de 
unidades comerciais, dando variabilidade para o conjunto. 

Neste projeto, desprendeu-se do comum instinto e normativo projetual que prevê vagas para veículos dentro 
do lote em edificações multifamiliares. Quis mostrar-se que, em lotes estreitos, para a escala trabalhada, ante 
um eventual recuo frontal para acomodar um veículo, obtém-se maior qualidade urbana alinhando-se a 
edificação à calçada. No layout sugerido, apesar das pequenas dimensões, apresenta-se uma solução factível 
em que todos os cômodos possuem ventilação e iluminação naturais. 

- Urbanização Linear para Santa Luzia (2016/18) 

 

 

 
Esta é uma proposta de regularização com reassentamento, em urbanização linear nas bordas mais a norte da 
Cidade Estrutural. Dentro de uma nova poligonal proposta, é implantado um conjunto edilício linear em térreo 
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mais três pavimentos. A função principal desse conjunto é abrigar cerca de 2500 unidades sobrepostas 
independentes, de uso predominantemente residencial, com potencial de uso misto e com módulos de 
equipamentos públicos comunitários, a fim de relocar a população do assentamento conhecido como Santa 
Luzia. 

Essa ocupação, fruto de parcelamento irregular às margens do Parque Nacional, é perceptível há mais de 15 
anos, permanecendo e crescendo mesmo após a definição da zona em que se encontra como Área de 
Relevante Interesse Ecológico – ARIE - no processo de regularização da Vila Estrutural, em 2011. Em 2017, no 
âmbito da Ação Civil Pública 2015.01.1.057244-4, movida pelo MPDFT contra o GDF, IBRAM, TERRACAP e 
DER, determina-se a remoção das moradias e a recuperação florestal da ARIE da Vila Estrutural, prevendo-se 
considerável multa em caso de omissão. 

A CODHAB, presente na comunidade através do Posto de Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo, 
apresenta uma proposta que visa: 

1. Proteger a ARIE e proporcionar, ante a degradação existente, desobstrução que permita a implantação de 
projeto de manejo e recuperação ambiental. 

2. Promover de forma regular o reassentamento adequado das famílias que ocupam a ARIE sem 
deslocamento a regiões distantes. 

3. Integrar o novo assentamento à dinâmica urbana existente da 

Cidade Estrutural. 

4. Intervir sobre a menor área de solo possível, dada a exaustão de solo livre edificável na Cidade Estrutural. 

5. Proporcionar uma ocupação que aproveite ao máximo as infraestruturas urbanas e serviços urbanos já 
existentes na Vila Estrutural, evitando a necessidade de investimentos muito vultosos nesse sentido. 

Apresenta-se, então, uma solução de ocupação linear do território, na margem oposta livre de sua via de 
contorno que, diante da realidade urbana saturada da Cidade Estrutural e da complexa situação de Santa 
Luzia, propõe-se a conciliar respostas para uma série de problemas de âmbitos social, urbano, ambiental, 
político, dentre outros que essa ocupação agrega. 

A solução, portanto, margeia a poligonal urbana, implantando edificações geminadas ao longo de seus 3.200 
m de extensão. Sendo linear, a execução pode ser pensada enquanto linha de montagem, racionalizando-se o 
processo construtivo do conjunto e a logística de reassentamento das famílias. Essa linha de edifícios 
geminados é composta de térreo mais três pavimentos, acessados por escadas e corredores externos, 
evitando-se a conformação de condomínios fechados em si e trazendo a rua para os níveis do edifício. 
Forma-se um conjunto unitário, criando um marco do limite urbano, de forma a proteger sua parte posterior de 
novas ocupações irregulares.  

Além de habitação, são previstos módulos para equipamentos e serviços públicos, além da possibilidade de 
comércios. Fomenta-se, assim, a dinâmica urbana e o melhor uso de espaços existentes como o Parque 
Urbano, que hoje apresenta pouco uso e encontra-se às margens da maior parte da cidade. Ao longo do 
conjunto, à sua frente, é proposta uma linha de transporte coletivo, de modo a tornar mais acessíveis os usos 
diversos dispostos em todo o seu comprimento e conectar a cidade de leste a oeste de forma contínua. 

Apesar de incomum no contexto de Brasília, a história da habitação no Brasil é marcada por conhecidos 
edifícios lineares, vale citar o Conjunto Residencial Pedregulho, assim como o Conjunto Residencial Marquês 
de São Vicente (conhecido como “Minhocão”), no Rio de Janeiro, de autoria do arquiteto Affonso Eduardo 
Reidy; o Conjunto Residencial Presidente Getúlio Vargas (Deodoro) no Rio de Janeiro, RJ, de autoria do 
arquiteto Flávio Marinho Rego; e ainda mais recentemente o conjunto Parque Novo Santo Amaro V, em São 
Paulo, do escritório Vigliecca e Associados.  

A diferença fundamental da presente proposta em relação a estas outras citadas é o sentido de independência 
das unidades, buscando-se a conformação de acessos independentes, além da solução de sistema aberto, em 
que não há uma compartimentação ou vedação completa inicialmente. Ressalta-se que toda a iluminação 
comum da edificação será obtida a partir de energia fotovoltaica. Com esses e outros recursos de projeto, 
buscou-se desonerar os custos comuns de uso do edifício e flexibilizar seu potencial de ocupação, permitindo 
diferentes apropriações dos espaços pelas naturalmente diferentes pessoas que o ocuparão. 

- Protótipo Santa Luzia (2017/18)  
(Construído - 1ª fase) 
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Este edifício está no contexto do projeto Urbanização Linear para Santa Luzia anteriormente descrito, sendo 
um módulo dele e servindo de protótipo a fim de iniciar-se uma intervenção na área de Santa Luzia. 
Caracteriza-se enquanto edifício institucional, uma vez que, ainda não alterada legalmente a poligonal urbana 
que possibilitaria a implantação de usos diversos, deve-se atender aos previstos no Plano de Manejo da ARIE 
da Vila Estrutural. Dessa forma, o edifício disporá de usos e serviços públicos de interesse da ARIE e da 
comunidade de Santa Luzia, no sentido da viabilização do projeto de regularização com reassentamento. 

A edificação compõe-se de lajes sobrepostas em térreo mais três pavimentos, com 20 metros de fachada que 
são divididos em 4 partes de 5m de fachada, gerando as unidades dos pavimentos. Cada unidade é 
independente, acessadas diretamente por uma circulação externa, que se configura enquanto calçada ou 
varanda. Uma escada frontal, assim como um elevador, dá acesso aos diferentes níveis. Toda a instalação 
está centralizada em uma torre-shaft que também é apoio da escada e marco visual do conjunto. 

Internamente, há apenas um núcleo rígido que configura o banheiro, cuja laje de piso é rebaixada a fim de 
promover a independência da unidade verticalmente. Um prisma de aeração e iluminação também ajuda a 
distribuir as instalações, e é peça fundamental na completa ventilação cruzada da unidade. Por estar 
assentado sobre antigo refugo de resíduos sólidos, elevou-se o piso térreo alguns centímetros do chão, 
criando-se um colchão de ar ventilado que impede a formação de bolsões de gás sob o edifício. 

A compartimentação do edifício, para ocupação por serviços públicos diversos, se deu a partir de um trabalho 
realizado em conjunto com as diversas secretarias e entidades que ali terão unidades avançadas. Foram 
adaptadas unidades escolares, de saúde, assistência social, dentre outras, nos planos da edificação base, 
criando-se um módulo multidisciplinar de atendimento àquela população. 
 

2.1.4 - MANUTENÇÃO DO JARDINS MANGUEIRAL  

Consiste de serviços executados continuamente pela empresa Jardins Mangueiral Empreendimentos 
Imobiliários S.A., dentro do escopo da Parceria Público Privada-PPP- Mangueiral, para a manutenção das 
áreas comuns (externas aos condomínios), incluindo áreas verdes, sistema viário e limpeza urbana; 

  
 

  
2.1.5 – PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS 

 Sol Nascente II e III 

O Trabalho Social direcionado ao Sol Nascente, Trechos ll e lll, localizados na Região Administrativa de 
Ceilândia, é amparado pelo Contrato 0262225-34, firmado entre a Caixa Econômica Federal - CEF e a 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB). A fonte de recurso aplicado 
pertence ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com financiamento pelo Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), possuindo, os Trechos ll e III, o valor total de R$ 4.774.919,52 (quatro milhões 
setecentos e setenta e quatro mil novecentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) utilizando recurso 
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do próprio fundo. O Programa que atende essa área é o Pró-Moradia e o público alvo que será atendido pelo 
Trabalho Social corresponde a aproximadamente 15.737 famílias. 

nº Atividade Descrição Quant. Mês 

1 

Apresentação do 
Programa e do 
Projeto de Trabalho 
Técnico Social - 
PTS 

Reuniões de apresentação e divulgação do Projeto 
Técnico Social na comunidade. Em cada Trecho do 
Sol Nascente, II e III, ocorreram duas apresentações 
em locais de referência dos moradores. 

4 Agosto 

2 Plantão Social 

Ocorrendo às terças-feiras e quintas-feiras em local 
alugado pela empresa responsável pela execução do 
PTS. Tem o objetivo de informar e orientar os 
moradores sobre os projetos e intervenções, bem 
como providenciar os encaminhamentos para a 
solução de demandas. 

24 
Julho a 
Janeiro 

3 
Curso de Design de 
Sobrancelhas 

Tornar o aluno apto a utilizar esse recurso da beleza 
para valorizar o olhar dos clientes, combinando e 
aproveitando o desenho natural das sobrancelhas, 
alinhando-as ao formato do rosto, dos olhos e do 
nariz, para a harmonização. 

33 
Agosto a 
Setembro 

4 
Curso de Operador 
de Empilhadeira 

Preparam movimentação de carga e a movimentam. 
Organizam carga, interpretando simbologia das 
embalagens, armazenando de acordo com prazo de 
validade do produto, identificando características da 
carga para transporte e armazenamento e separando 
carga não conforme. Realizam manutenções 
previstas em equipamentos para movimentação de 
cargas. Trabalham seguindo normas de segurança, 
higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

10 
Agosto a 
Setembro 

5 
Oficina  
“Lixo no lugar 
certo” 

Oficina de materiais recicláveis, exposição dialogada, 
trabalhos manuais, pintura, limpeza das ruas e 
quintais e plantio de árvores. 

1 Setembro 

6 
Monitoramento e 
Avaliação 

Reunião para monitorar e avaliar as propostas e 
executadas, apontando facilitadores e dificultadores 
na execução, adaptação de aspectos sentidos pela 
equipe durante a avaliação e preparação dos 
relatórios de execução. 

2 
Agosto e 
Setembro 

7 
Reunião de 
formação com 
facilitadores 

Reunião estratégica de formação de facilitadores por 
membros do Sistema S para mobilização visando 
inserção dos moradores nos cursos oferecidos. 

1 Outubro 

 

IMAGENS DOS EVENTOS 

 
Apresentação do PTS 

 
Plantão Social 

 
Curso de Design de Sobrancelha 

 
Curso de Operador de Empilhadeiras 
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Oficina Lixo no Lugar Certo 

 
Reunião de Monitoramento e Avaliação 

 
Reunião de Monitoramento e Avaliação 

 
Reunião de Formação com facilitadores (Sistema S) 

  
2.1.6 - SUBPROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS 

Atuando em conformidade com a Lei Federal nº 11.888/2008, que assegura às famílias de baixa renda, por 
meio de serviços técnicos de arquitetura e engenharia, assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a 
construção de habitação de interesse social, a CODHAB, por meio do Projeto na Medida, eixo do Programa 
Habita Brasília, possibilita às famílias com renda de até 03 (três) salários mínimos e que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade habitacional, o acesso a técnicos da área de arquitetura, engenharia e serviço 
social. 

Ainda, considerando-se que o déficit habitacional qualitativo formado por índices de precariedade construtiva, 
edificação insalubre, adensamento excessivo, cobertura inadequada ou condições precárias de áreas 
molhadas (cozinha e banheiro) é uma realidade em Áreas de Regularização de Interesse Social (ARIS), a 
CODHAB, imbuída da obrigação legal em promover habitação de qualidade e com cidadania, criou o 
Subprograma Melhorias Habitacionais. 

Este subprograma faz parte de um dos cinco eixos do Programa Habita Brasília, criado por meio do Decreto nº 
37.438/16, o Projeto na Medida, que visa a garantir a qualidade das residências de interesse social. 

  

O eixo Projeto na Medida objetiva, prioritariamente, garantir a qualidade das residências localizadas em Áreas 
de Regularização de Interesse Social (ARIS) que estejam em processo de regularização fundiária, com o 
fornecimento de Assistência Técnica em duas fases distintas: a primeira, que disponibiliza a elaboração do 
projeto executivo, busca sanar patologias pré-existente na habitação; a segunda, que possibilita a execução 
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da obra na residência do morador, encontra validação na Resolução nº 100.000.197/2017, que estabelece o 
valor de até R$ 13.500,00 para a execução da obra de melhoria habitacional. 

Atualmente, existem 10 (dez) Postos de Assistência Técnica (PATs) em Arquitetura e Urbanismo, os quais dão 
execução ao Programa de Assistência Técnica da CODHAB por duas vias: (I) a primeira, se caracteriza pela 
existência do auxílio prestado por empresas contratadas mediante licitações ou credenciamentos; (II) a 
segunda, ocorre por meio de demanda espontânea, gerada diretamente na comunidade, hipótese em que a 
própria equipe técnica da Companhia executa a demanda, tanto com a finalidade de elaboração de projetos 
executivos como para a o acompanhamento e supervisão das obras. 

Em 2018 foram realizados 210 projetos executivos e executadas 180 obras de melhorias habitacionais, 
encerrando-se todos os contratos oriundos do Pregão Eletrônico n°12/2016 – Processo Nº 392.000.489/2016 
– para prestação de serviço de apoio técnico/social e acompanhamento de obras nas seguintes Áreas de 
Regularização de Interesse Social (ARIS): QNR e Sol Nascente, Trecho II, ambos em Ceilândia; Porto Rico, em 
Santa Maria; e Fercal, em Sobradinho. Desde 2017, a CODHAB totaliza 400 projetos executivos e 280 obras 
executadas. 

Na tabela abaixo, disponibilizamos as informações de cada uma das localidades já atendidas pelo Projeto, 
nela constando, inclusive, as áreas de intervenção de modo quantificado. As informações obtidas, que 
possibilitam o aprimoramento do trabalho, foram obtidas nas respectivas comunidades, mediante o 
acompanhamento de obras efetuado por técnicos desta Companhia. 

QUADRO RESUMO  

RA Localidade Responsável  

Área de intervenção executada por TIPO DE PROJETO (M²) 

Arquitetura Elétrico Hidráulica Estrutura 

Acomp. 
Obra 

Equipe 
codhab 

Acomp. 
Obra 

empresa 
contratada 

CEILÂNDIA 

ARIS Sol 
Nascente 

empresas 
contratos - PE 

012/2016 

4.414,96 3.979,96 4.049,96 4.124,96 2.730,04 1.072,92 

ARINE QNR 2.835,12 1.441,36 1.823,95 1.268,53 673,29 2.042,04 

SANTA 
MARIA 

ARIS Porto 
Rico 

2.002,37 3.244,89 3.146,81 1.827,66 1069,72 1.075,27 

FERCAL 
ARIS 

Fercal 
1.713,63 1.440,44 1.724,89 1.149,99 807,34 1.189,23 

ESTRUTURAL 
ARIS 

Estrutural 

equipe de 
colaboradores 

da CODHAB 
985,85 205,78 598,45 296,85 985,85 - 

Área total 11.951,93 10.313,43 11.344,06 8.667,99 6.266,24 5.379,46 

 

 
 Análise dos beneficiários atendidos pelo Programa - Metodologia 

Tendo em vista as diversas condições sociais encontradas em cada uma das localidades, optou-se por uma 
classificação qualitativa e excludente dos casos. A utilização das cores neste processo serviu para facilitar o 
preenchimento das vagas com os casos mais graves aptos a entrarem no Subprograma de Melhorias 
Habitacionais. 

Estabeleceu-se a cor vermelha para as ocorrências que exigiam urgência na intervenção (casos mais graves); 
a cor amarela, para quadros prioritários, que foram contemplados; a cor verde, para casos não graves; e a cor 
azul para casos desclassificados, conforme os critérios do Programa. 

As visitas sociais foram realizadas em 793 residências, com a confecção de laudos sociais (compostos de 
relatórios e formulários de visita social). 

Demonstrativos de classificação das Visitas Sociais. 
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             Fonte: Arquivo CODHAB - PAT SHSN tr3. (set/2018). 

 
 Habitação dos beneficiários 

É importante destacar que as moradias dos beneficiários atenderam aos critérios de insegurança e 
insalubridade, conforme estabelece a Resolução nº 100.000.197/2017. Ressalte-se que, com o decorrer do 
trabalho, foram estabelecidos “subtipos” de patologias, por intermédio dos quais se tornou mais prático o 
mapeamento da Região Administrativa onde a moradia está localizada. 

Dessa forma, com o fim dos contratos, oriundos do Pregão Eletrônico n°12/2016, foram identificadas 16 
(dezesseis) modalidades de enquadramento, que possibilitam a devida qualificação de uma forma mais 
eficiente, assim facilitando o gerenciamento de resultados – vide a tabela abaixo: 

Insegurança: Insalubridade: 

A - Rachaduras profundas em ambientes diversos; 
J - Falta de ventilação/ iluminação em ambiente 
de longa permanência; 

B- Estruturas e/ou ferragens expostas; 
K - Falta de cômodos suficientes/ adequados 
para os moradores; 

C - Falta de estrutura (inexistência de vigas, pilares 
e fundação); 

L - Falta de instalações adequadas para áreas 
molhadas; 

D - Instalação elétrica inadequada e/ou exposta; M - Banheiro inadequado para uso; 

E - Cobertura instável ou em más condições; 
N - Infiltrações que causam mofo/ áreas 
mofadas; 

F - Entrada de águas pluviais; 
O - Falta de ventilação adequada em ambiente de 
curta permanência; e 

G - Esquadrias de acesso sem condições de uso; P - Falta de acessibilidade. 

H - Inexistência de muro e/ou grade de proteção e 
limitação de lote; e 

  

I - Instabilidade na construção.   

 
Depois de estabelecidos os indicadores de avaliação, foram gerados gráficos de diagnósticos simplificados, 
obtidos nas localidades a partir de formulários preenchidos no momento da visita técnica. 

Distribuição de casos de insegurança e insalubridade dentro de 50 amostragens de demandas. 

  
             Fonte: Arquivo CODHAB - PAT SHSN tr3. (abr/2018). 
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Ao longo do processo de habilitação das famílias, observou-se que as demandas de intervenção, de forma 
mais acentuada, se concentravam em certos cômodos, tais como banheiros e cozinhas, seguidos de reformas 
em coberturas, áreas de serviço e instalações elétricas.  No gráfico abaixo, consta uma demonstração das 
intervenções mais frequentes. 

Demonstrativos das Intervenções mais frequentes. 

 
  Fonte: Arquivo CODHAB - PAT Fercal. (jun/2018). 

Nas intervenções realizadas, considerou-se a análise quanto ao atendimento aos critérios de insegurança e 
insalubridade exigidas pela Resolução nº 100.000.197/2017, que possibilitou a identificação dos tipos de 
patologias encontradas em maior frequência ao longo de trabalho. Abaixo, é possível verificar uma estimativa 
das demandas atendidas no Demonstrativo de INSEGURANÇA e INSALUBRIDADE. 

 
De: Diagnóstico de obras concluídas– Fercal. 
Fonte: Arquivo CODHAB - PAT Fercal. (jul/18). 

  

 Editais de Contratação 

No ano de 2018, foram lançados 02 (dois) editais de contratações, os quais constituíam ações fundamentais 
para o bom andamento do Subprograma, conforme segue: 

 Credenciamento 01/2018 - contratação de empresas prestadoras de serviços de arquitetura e/ou 
engenharia para assessorarem a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) 
na execução do seu Programa de Assistência Técnica para Melhorias Habitacionais em Áreas de 
Regularização de Interesse Social (ARIS), que ocorre em conformidade com o Projeto na Medida, um dos eixos 
do Programa Habita Brasília, do Governo do Distrito Federal, e que dá execução à Lei Federal nº 11. 888/2008, 
nas regiões: Ceilândia - RA IX; Santa Maria - RA XIII; Itapoã RA – XXVIIII; São Sebastião – XIV; SCIA/ 
Estrutural - RA XXV; Brazlândia - RA IV. O credenciamento obteve cerca de 50 (cinquenta) inscritos e, destes, 
15 (quinze) se habilitaram para participarem do sorteio que definiria a ordem de chamamento para cada uma 
das localidades ofertadas – a depender do interesse do participante.   

 Tomada de Preços - TP 08/2018 - contratação, por meio de licitação tipo Técnica e Preço, de 
empresas especializadas em serviços de arquitetura e/ou engenharia e Serviço Social para assessorarem a 
CODHAB na execução do seu Programa de Assistência Técnica para Melhorias Habitacionais. Para cada uma 
das Áreas de Regularização de Interesse Social (ARIS) identificadas, existia uma quantidade estimada de 
projetos a serem entregues, que, da mesma maneira como ocorreu no Credenciamento 01/2018, 
disponibilizava essas informações de 02 (duas) maneiras: (I) quantidade de projetos; e (II) metragem 
quadrada aproximada. Como resultado da TP compareceram 02 (duas) empresas. Estas ficaram responsáveis 
pelas seguintes localidades: (I) SCIA/ Estrutural - RA XXV; e São Sebastião – XIV. 

 Sistema de Gerenciamento do Subprograma de Melhorias Habitacionais -Tendo em vista o 
complexo volume de dados gerados no atendimento à população beneficiada pelo Programa - fato que, por si 
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só, demanda uma eficiente gestão da informação, foram desenvolvidos juntamente com a área de tecnologia 
da Companhia os seguintes sistemas: 

a) Módulo Web - Por intermédio de um módulo web, é possível o acesso a um sistema que permite o 
controle, além das etapas de cada uma das melhorias habitacionais desenvolvidas nas comunidades, sobre a 
interação entre os 03 (três) agentes que viabilizam a efetiva intervenção na residência do indivíduo/família 
beneficiado: (I) as empresas contratadas para a elaboração dos projetos e para a execução das obras; (II) o 
executor do contrato; e (III) a Gerência de Assistência em Projetos e Obras (GEASP). 

 

Painel da localidade 

  

O referido sistema possibilita a intersecção, numa interface colaborativa e gerencial, de profissionais 
responsáveis por etapas, embora distintas, complementares do Programa: (I) no âmbito projetual, destacamos 
o acompanhamento social e o técnico; (II) no âmbito executivo, destacamos o acompanhamento da execução 
da obra; e (III) no âmbito gerencial, o controle feito pelo Posto de Assistência Técnica (PAT) da respectiva 
localidade sobre todas as fases da pretendida intervenção. 

Gerenciamento das Etapas 

  
   b) Aplicativo da CODHAB – Assistência Técnica - No aplicativo padrão, foram configuradas algumas 

funcionalidades que, além de primar pelos princípios da publicidade e da transparência, exerce funções 
essenciais e estratégicas para o bom andamento do Programa de Assistência Técnica da Companhia. 

            Interface 

 Na página inicial do aplicativo da Companhia, existe uma opção que permite o 

acesso à “Assistência Técnica”, onde poderão ser visualizadas maiores 
informações sobre o Projeto.   

Após acesso às opções, o usuário poderá escolher entre 02 (duas) iniciativas 
conduzidas pela CODHAB: (I) Melhorias Habitacionais; e (II) Ações Urbanas 
Comunitárias (AUC).  

Definido o assunto do seu interesse e este sendo “Melhorias Habitacionais”, o 
usuário poderá se informar sobre questões basilares do Projeto, tais como: (I) o 
que é o programa; (II) quais as suas etapas; (III) o que pode ser feito; (IV) quem 

pode participar? (V) requisitos; e (VI) pré-cadastro. 

Pré-cadastro 

Outra importante função do aplicativo, que merece 
destaque, é a possibilidade do interessado efetuar um 
cadastro prévio. Ainda que o ato não seja garantia de 

participação no Programa, posto a necessidade de se proceder com a validação 
de sua documentação, trata-se de uma ação que facilita a posterior habilitação do 
mesmo. 
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Por fim, ressalta-se que o aplicativo viabiliza o acesso a variadas outras informações, que não podem ser 
comportadas por este breve relatório, mas que, em todos os casos, prezam pelo atendimento ao interesse 
público. 

c) Extranet - A CODHAB dispõe de um sistema, denominado extranet, por meio do qual cada uma de suas 
diretorias têm a possibilidade de visualizar, inclusive por acesso externo, as informações referentes às 
suas gerências e núcleos, bem como a determinadas informações de outros setores. Pela extranet é 
possível o acesso a uma plataforma que permite uma eficiente gestão das informações resultantes da 
implementação do seu Subprograma de Melhorias Habitacionais nas variadas Áreas db)e Regularização de 
Interesse Social (ARIS) abrangidas pelo Projeto. 

Painel de Gerenciamento 

 

d) Gerenciamento de contratos: em se tratando do gerenciamento das empresas contratadas para o auxílio ao 
Programa, mais precisamente às questões financeiras da empresa responsável pela elaboração do projeto, 
em tempo real, um emaranhado de informações, tais como a numeração do contrato, o seu valor 
correspondente, o Edital por meio do qual a empresa foi contratada, o valor pago até o momento e até mesmo 
o valor restante a ser quitado são, organizadamente, dispostos na tela de visualização - vide Figura abaixo: 

Gestão de Contratos 

 

No quadro abaixo, um detalhamento mais específico, que permite a verificação, conforme o mês selecionado, 
dos dados relacionados à execução do contrato, tais como os ligados ao: (I) Serviço Social; (II) suporte ao 
Serviço Social; (III) valor da metragem correspondente aos serviços de: arquitetura, estrutural, elétrico, 
hidrossanitário e acompanhamento de obra. Estes, conforme se pode verificar nos respectivos editais de 
contratação, tratam-se dos serviços para os quais as empresas responsáveis pela elaboração dos projetos 
arquitetônicos se responsabilizaram.  

Detalhamento de Contratos 

 

e) Gerenciamento de projetos: em se tratando do controle dos projetos, o sistema permite fazê-lo em 
conformidade com o Edital que gerou o contrato. De maneira que é possível, após definição do Edital, 
visualizar todos os contratos dele decorrentes e, consequentemente, o seus respectivos projetos. 
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Seleção de Edital 

 

No que se refere aos projetos, e de acordo com a localidade selecionada, é possível a ordenação das 
seguintes informações: (I) processos; (II) metragem a ser atingida; (III) projetos executados; (IV) projetos 
distribuídos; (V) projetos em andamento; e (VI) projetos finalizados. De modo que a ferramenta assegura o 
controle de praticamente todos os itens que englobam a contratação de uma empresa incumbida da 
realização da atividade projetual, conforme quadro abaixo. 

 

Gerenciamento de Projetos 

 
 
Nesse sistema, ressalta-se também o nível de detalhamento empregado, que possibilita a visualização, 
naquilo que versa sobre o projeto, dos seguintes dados: (I) nome do beneficiário; (II) seu CPF; (III) identificação 
da empresa executora; (IV) número do contrato; (V) valor da obra; e (VI) a situação da obra.   

Gestão de Beneficiários 

 

            
f) Sistema de Gerenciamento do Credenciamento nº 01/2018 

O Credenciamento nº 01/2018 para serviços de arquitetura e/ou engenharia foi realizado por meio de uma 
plataforma web especialmente desenvolvida, onde praticamente todas as etapas do referido ato 
administrativo são gerenciados. 

Plataforma do Credenciamento 01/2018 
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Área Restrita 

 
 

De modo sucinto, destacamos algumas das etapas abrangidas pelo sistema: (I) disponibilização da base 
documental; (II) formulário de inscrição dos interessados; (III) área restrita para acompanhamento da 
inscrição; (IV) formulários para o envio dos documentos de habilitação; (V) possibilidade de seleção das 
localidades; (VI) página de informes. 

O sistema desenvolvido auxiliou, de modo eficiente, o célere andamento do Credenciamento, possibilitando 
com que as 10 (dez) Áreas de Regularização de Interesse Social (ARIS) ofertadas passassem a contar com 
empresas responsáveis pela execução das obras.    

 Assistência Técnica no site da CODHAB 

A estruturação da Diretoria de Assistência Técnica (DIATE) bem como a necessidade de sua efetiva 
institucionalização motivou a criação de um espaço no site oficial da CODHAB, com um menu que trata 
especificamente da Assistência Técnica. Dentre outras coisas, a referida opção possibilita ao usuário o 
acesso a informações fundamentais sobre: (I) Postos de Assistência Técnica (PAT); (II) Melhorias 
Habitacionais; (III) Ações Urbanas Comunitárias (AUC); (IV) convênios; (V) eventos; (VI) publicações; e etc. 

 
  

Tal iniciativa gerou um impacto extremamente positivo na sociedade de um modo geral, cujos efeitos também 
se verificam na qualificação dada à Companhia pelos órgãos de controle e auditoria quando se trata do nível 
de transparência.  

Informações detalhadas: Link: http://www.codhab.df.gov.br/credenciamento  
 

http://www.codhab.df.gov.br/credenciamento
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 2.1.7 - SUBPROGRAMA AÇÕES URBANAS COMUNITÁRIAS - AUC’s 

O subprograma Ações Urbanas Comunitárias (AUC) acontece nas regiões de atuação da CODHAB, 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 Regularização de 
Interesse Social (ARIS) abrangidas pela Companhia. 

O Projeto trata da promoção da melhoria habitacional a partir da requalificação do espaço urbano somado à 
eficácia das ações com o intuito de: (I) evitar a ocupação de áreas indevidas; (II) possibilitar a apropriação 
comunitária de vazios urbanos; (III) contribuir para o empoderamento do cidadão; (IV) e fomentar o zelo à 
cidade e a consequente redução de custos com a limpeza urbana e melhoria imediata dos espaços públicos. 

Em 2018 foram realizadas 08 (oito) Ações Urbanas com recursos remanescentes do processo de número 
392.000.290/2016. Um novo processo licitatório foi feito para a aquisição de mais materiais. As localidades 
participantes foram: Porto Rico; São Sebastião; Estrutural; e Sol Nascente, Trecho I. 

Nº ação Localidade da Ação Data 
66 Porto Rico - avenida 3ª etapa 20/jan 

67 São Sebastião - Setor Oeste 20/jan 

68 São Sebastião - Setor Oeste 30/jan 

69 São Sebastião - Morro Azul quadra 11 conj H/G 03/fev 

70 São Sebastião - Morro Azul - praça da qd 12 17/fev 

71 São Sebastião - avenida contorno do parque 24/fev 

72 Estrutural - quadra 3 conjunto 4 03/mar 

73 Sol Nascente - Avenida do Produtor 24/mar 

 

 

Imagens das Ações Urbanas Comunitárias realizadas em 2018: 

 Porto Rico 

 
AUC #66 

 São Sebastião(Setor Oeste) 

 
AUC #67 

 São Sebastião(Setor Oeste) 

 
AUC #68 

 São Sebastião(Morro Azul) 

 
AUC #69 
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 São Sebastião(Morro Azul) 

 
AUC #70 

 São Sebastião(Contorno do Parque) 

 
AUC #71 

Estrutural 

 
AUC #72 

 Sol Nascente (Av. Produtor) 

 
AUC #73 

Acordos, Convênios e Voluntários 

  Acordo de Cooperação Técnica com Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa – 
CIALP: Foi firmado, em junho de 2016, o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o CIALP para cooperação 
técnica mútua buscando o intercâmbio dos profissionais de arquitetura e urbanismo, a integração de 
informações e experiências, com enfoque na assistência técnica em arquitetura e urbanismo, regularização e 
projetos para áreas urbanas de interesse social, com os seguintes eventos: 

a) Programa VIA – 1º edição: Foram selecionados dois arquitetos angolanos para participação na 1ª 
edição do programa de intercâmbio técnico e cultural da Companhia. Estes, o Ariel Francisco e a Vanda 
Mavilacana, passaram 05 meses - de fevereiro a junho - no país realizando atividades relacionadas à 
Assistência Técnica. 

 
Vanda e Ariel na comunidade do Sol Nascente 

  
Vanda e Ariel em Ação Urbana Comunitária 

b) Programa VIA – 2º edição: Foram selecionados quatro arquitetos angolanos para participação na 2ª edição 
do programa de intercâmbio técnico e cultural da Companhia. Tratam-se dos seguintes profissionais: Edvanio 
Afonso, Bernardo Minango, Teresa Viage e João Lebani, que passarão 05 (cinco) meses - agosto a dezembro - 
no país realizando atividades relacionadas à Assistência Técnica. 

 
Arquitetos participam de intervenção 

urbana 

 
Arquitetos visitam Posto de Assistência 

Técnica do Sol Nascente 
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  Acordo de Cooperação Técnica com Universidade de Brasília por meio da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo para realização de projeto de extensão visando à comunidade de São Sebastião. 

  Acordo de Cooperação Técnica com Conselho dos Arquitetos e Urbanista do Distrito Federal – 
CAU/DF- onde foi realizada a Segunda edição da Jornada de Assistência Técnica para Habitação de Interesse 
Social - II JATHIS, com o objetivo primordial de sensibilização de estudantes, de professores e das IES do DF 

para aspectos profissionais e sociais da Assistência Técnica e as atividades de extensão universitária, além 
de proporcionar um exercício projetual para Melhorias Habitacionais por meio da imersão em comunidades de 
Áreas de Regularização de Interesse Social (ARIS) do Distrito Federal.  

  

2.1.8 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL 

A informalidade urbana é uma característica estrutural das cidades brasileiras e está atribuída a diversas 
causas, entre elas a falta de uma política urbana adequada que inclua a especificidades locais e regionais do 
passivo de regularização fundiária e da provisão habitacional para as diferentes faixas de renda. 

Dados recentes do IBGE (2010) demonstram que a irregularidade fundiária no país é crescente apesar da 
redução do déficit habitacional de 6,2 milhões de residências para 5,24 milhões. De acordo com a metodologia 
adotada, o déficit habitacional é evidenciado quando há pelo menos uma de quatro situações: domicílios 
precários (rústicos ou improvisados); situação de coabitação (famílias conviventes com intenção de se mudar 
ou residentes em cômodos); domicílios cujo valor do aluguel é superior a 30% da renda domiciliar total 
(excedente de aluguel); e domicílios alugados com mais de três habitantes utilizando o mesmo cômodo 
(adensamento excessivo). 

Estudos do IPEA (2013) também identificaram que o déficit habitacional é heterogêneo e varia no tecido 
intraurbano. Segundo, ainda, o IBGE (2010) o déficit habitacional do Distrito Federal é de 116.601 domicílios 
em um universo de 785.733, ou seja, 14,84% do total de domicílios. Este dado é configurado da seguinte 
forma: 54.769 domicílios (46,97%) em situação de coabitação, 46.184 domicílios (39,61%) em situação de 
ônus excessivo com aluguel, 13.923 domicílios (11,94%) com adensamento excessivo e 8.642 domicílios 
precários (7,41%). 

Dados atuais da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação (SEGETH/DF - 2015), apontam que 
são 390 parcelamentos urbanos em processo de regularização fundiária, abrangendo uma população de 
473.840 habitantes e 103.977 unidades habitacionais. Esses dados, ainda pouco sistematizados, contemplam 
todo o universo de regularização e incluem tanto os assentamentos de interesse social de baixa renda, como 
as áreas de média e alta renda, identificados no Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT/2009, do 
Distrito Federal. 

Importa mencionar que foi publicada a Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, “que dispõe sobre a 
regularização fundiária rural e urbana, …”. Referido normativo institui mecanismos para aprimorar a eficiência 
dos procedimentos de alienação de imóveis da União e dá outras providências. 

Em consonância, o Governo do Distrito Federal, publicou o Decreto nº 38.333, de 13 de julho de 2017, que 
dispõe sobre a aplicação dessa Lei, ao tempo em que determina que suas disposições deverá ser aplicada 
naquilo que couber no que se refere à regularização fundiária urbana no Distrito Federal, desde que não 
contrarie a legislação ambiental e urbanística do Distrito Federal. 

Dessa forma, mediante a habilitação do ocupante, bem como, do imóvel a ser regularizado, a Escritura passou 
ser expedida por esta CODHAB e entrega para famílias em Eventos realizados nas cidades contempladas. 

A CODHAB, através de sua equipe técnica, desenvolveu, a exemplo da experiência goiana, uma arte gráfica 
própria para a confecção das escrituras, assim como adotou providências quanto a realização de 
procedimentos licitatórios para aquisição de papel moeda, filigranado, com marcas de calcografia e tinta 
invisível, especialmente fabricado para impressão de documentos que precisam de defesas anti-reprodução. 
Na sua massa são incluídas imagens vistas por transparência (contra a luz negra). Em uma eventual fraude, o 
falsário precisará ter papel igual ou precisará simular suas imagens o que é muito difícil. 

Todas as iniciativas tomadas ao longo de 2018 cumprem o compromisso de dotar o Distrito Federal de 
legislação efetiva, com ações estáveis e permanentes. A seguir estão relacionadas às principais ações 
realizadas, bem como, as imagens de alguns dos Eventos realizados ao longo deste ano: 

Como resultado desse grande esforço, em 2017 foram disponibilizadas aos cidadãos 17.639 documentos 
entre Escrituras Públicas de Doação e Escritura Particular de Doação pelas diversas Regiões Administrativas 
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do Distrito Federal, enquanto que em 2018, até o mês de agosto, foram já disponibilizadas 18.708, conforme 
tabelas abaixo: 

A distribuição mensal das escrituras em 2018 ocorreu da seguinte forma: 

Escrituras Públicas de Doação em Processos de Regularização 

Mês Local Quant. 

Janeiro Samambaia e Ceilândia (QNP 22 E 24) 1.000 

Fevereiro Riacho Fundo II e Recanto das Emas 867 

Março Pontas de Quadra Sob II , Sol Nascente, Planaltina 1.028 

Abril Recanto das Emas, Vila Planalto, Varjão 2.907 

Maio Ceilândia, Becos e Planaltina 3.267 

Junho 
QNR, Sol Nascente, Samambaia, Vila Tecnológica, São 
Sebastião, Sobradinho 

7.514 

Julho São Sebastião, Recanto das Emas, Sol Nascente e Taguatinga 2.205 

Agosto Riacho Fundo II, Planaltina   

Setembro Sobradinho II e Ceilândia (QNR)   

Outubro Santa Maria   

Novembro Samambaia E Santa Maria   

Dezembro Riacho Fundo II, Itapoã, Samambaia e Recanto das Emas   

TOTAL 18.788 

Além dessas, foram disponibilizadas pela CODHAB, ainda, Escrituras Particulares de Compra e Venda – EPCV 
originárias da antiga Carteira Imobiliária da extinta SHIS. Vale ressaltar, que só no período de 2015 a 2018, 
foram atendidos 7.057 mutuários finais da Carteira Imobiliária da CODHAB-DF, para análise da emissão das 
escrituras de quitação. Sendo entregues 4.353 escrituras de quitação prontas até o início de outubro/18, para 
o seu efetivo registro de tal transmissão de propriedade com o registro junto ao cartório de registro de imóveis 
competente. 

Escrituras Particulares de Compra e Venda – EPCV 

MÊS 2015 2016 2017 2018 

Janeiro 2 63 92 39 

Fevereiro - 44 119 17 

Março 99 89 149 173 

Abril 137 54 83 244 

Maio 93 122 24 181 

Junho 157 154 108 78 

Julho 206 137 116 49 

Agosto 131 124 146 83 

Setembro 130 82 87 62 

Outubro 127 134 58 5 

Novembro 101 74 20   

Dezembro 55 89 23  14 

TOTAL 1.238 1.166 1.025 945 

No Geral, o processo de regularização fundiária resultou na entrega de mais de 63 mil escrituras, conforme 
tabela abaixo: 

CIDADE ATÉ 2014 2015 2016 2017 2018 

AGUAS CLARAS 0 0 24 0 42 

BRAZLANDIA 1.088 162 226 0 4 

CANDANGOLANDIA 540 28 5 0 3 

CEILANDIA 3.093 544 1.886 3.346 1.599 

GAMA 256 12 406 0 3 

ITAPOÃ 0 0 0 437 13 

ESTRUTURAL 867 1.109 974 0 684 

VILA TECNOLOGICA         103 

GUARA II 1.357 104 10 0 2 

PLANALTINA 2.722 881 123 944 3.210 
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REC. DAS EMAS 13.677 1.188 1.139 907 2.997 

RIACHO FUNDO I 3.863 322 11 0 446 

RIACHO FUNDO II 201 464 388 2.765 1472 

SAMAMBAIA 21.879 2.607 2.897 5.073 3.214 

SÃO SEBASTIÃO 0 0 2.809 707 1.408 

SANTA MARIA 7.830 770 37 2.427 1.527 

SOBRADINHO II 2.344 1.023 1.336 780 1.081 

TAGUATINGA 2.724 562 150 0 559 

VILA PLANALTO 23 63 0 253 0 

VILA TELEBRASILIA 241 29 3 0 2 

VILA VARJAO 285 415 28 0 419 

TOTAL ( 2014) 62.990     

Subtotais 10.283 12.452 17.639 18.788 

TOTAL 63.536
*
 

* Inclui Escrituras Particulares de Compra e Venda - EPCV  

Imagens dos Eventos realizados para a entrega das Escrituras 
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- Projetos de Regularização Fundiária 

Sob a coordenação da CODHAB encontram-se os Projetos Urbanísticos de Regularização das Áreas 
caracterizadas como Área de Regularização de Interesse Social - ARIS pelo Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial do Distrito Federal - PDOT e das áreas declaradas de interesse social por Lei Complementar 
específica (Pontas de Quadras e Becos). 

Em 2018, em que pesem as dificuldades existentes a CODHAB deu importantes passos para a finalização dos 
Projetos de Regularização Fundiária iniciados em anos anteriores, que se encontravam pendentes de 
aprovação/decreto, licenciamento ambiental e registro cartorial, conforme quadro abaixo: 

- Projetos de Regularização Fundiária - Finalizados 

Nº LOCALIDADE PROJETO 
SITUAÇÃO 

APROVAÇÃO/REGISTRO 
LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL 
POPULAÇÂO 
EXTIMADA (1) 

1 
Sol Nascente, Trecho 02, 
Etapa 02. Quadras 105 e 

209 

URB 
031/16 

Aprovado pelo Decreto nº 
38.007/2017 e devidamente 

Registrado em Cartorial. 

Licença de Instalação 
Corretiva nº 053/2013 
emitida pela IBRAM.  

15.662 

2 Nova Planaltina 
URB 

133/10 

Aprovado pelos Decretos nº 
38.202/2017 e 39.257/2018. 

Aguardando Registro Cartorial. 

Licença de Instalação 
Corretiva nº 008/2017 
emitida pelo IBRAM. 

1.092 
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3 
Setor Residencial Leste 
(Vila Buritis) - QD 5 e 06 

- Planaltina 

URB 
040/15 

Aprovado pelos Decretos nº 
38.635/2017 e 39.153/2018. 

Registrado em Cartorial. 

Licença ambiental 
dispensado, área 

consolidada da cidade. 
2.072 

4 
Pontas de Quadra de 

Sobradinho II - 1º Etapa 
URB 

009/09 

Aprovado pelo Decreto nº 
38.041/2017, contudo não 

houve registro cartorial 
ocorrendo à caducidade da 
aprovação. Em trâmite na 

SEGETH publicação de novo 
Decreto de aprovação para 
posterior Registro Cartorial. 

Licença ambiental 
dispensado, área 

consolidada da cidade. 
1.200 

5 
Pontas de Quadra de 

Sobradinho II - 2º Etapa 
URB 

014/17 

Aprovado pelo Decreto nº 
39.123/2018. Aguardando 

Registro Cartorial. 

Licença ambiental 
dispensada, área 

consolidada da cidade. 
680 

6 
Recanto das Emas 

Quadra 406 
URB 

030/16 
Projeto finalizado. Aguardando 

aprovação CAP/SEGETH. 

Licença ambiental 
dispensada, área 

consolidada da cidade. 
600 

7 
ARIS Expansão da Vila 
São José Brazlândia 

URB 
173/17 

Aprovado pelo CONPLAN - 
Decisão nº 24/2018. 

Aguardando publicação de 
Decreto de aprovação para 
posterior registro cartorial. 

Licença de Instalação 
Corretiva nº 1/2018 
emitida pelo IBRAM. 

15.000 

8 
Pontas de Quadra de 

Ceilândia - QNP 15 e 19 
URB 

022/18 

Projeto em revisão para 
atendimento às exigências 

emitidas pela CAP/SEGETH. 

Licença ambiental 
dispensado, área 

consolidada da cidade. 
40 

9 
Setor Santa Luzia - 1º 

Etapa 
URB 

093/18 

Projeto finalizado. 
Encaminhado para análise da 

CAP/SEGETH. 

Licença de Instalação 
nº 22/2018 emitida 

pelo IBRAM. 
5.550 

10 
Setor Habitacional Sol 
Nascente - Trecho I -  

Etapa 1 

URB 
074/09 

Projeto em revisão. Após 
finalização será encaminhado 
para análise da CAP/SEGETH. 

Licença de Instalação 
nº 15/2018 emitida 

pelo IBRAM. 
17.500 

11 
Pontas de Quadra 
Taguatinga - QSC 

URB 
018/18 

Projeto finalizado. 
Encaminhado para análise da 

CAP/SEGETH. 

Em análise no IBRAM 
sobre a necessidade de 

licenciamento. Obs. 
Existem interferências 

com redes de água, 
esgoto e drenagem de 

águas pluviais. 

448 

12 
Buritizinho, Quadra 01, 

02 e 03 Conjunto N 
URB 

111/09 

Projeto finalizado. Aguardando 
licenciamento ambiental para 

aprovação. 

Licença de Instalação 
solicitada ao IBRAM. 
Aguardando análise. 

1.600 

TOTAL POPULAÇÃO 61.444 

(1)   Fonte: Relatório Interno, 2017                                                                                                          

Em 2018, foi dada continuidade na elaboração/revisão dos Projetos de Regularização Fundiária iniciados em 
anos anteriores os quais se encontram em fases distintas, conforme quadros abaixo. 

- Projetos de Regularização Fundiária – Iniciados 

Nº LOCALIDADE PROJETO SITUAÇÃO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
POPULAÇÂO 
EXTIMADA(1) 

1 
Nova 

Petrópolis 
URB 

046/17 

 Encaminhado 
para análise da 
CAP/SEGETH. 

Plano de Controle Ambiental - PCA para 
área ocupada e Relatório de Impacto 

Ambiental Complementar - RIAC para área 
de oferta em elaboração pela empresa 

contrata. 

1.500 

2 
Becos do 

Gama 
URB 

152/17 

Encaminhado 
para análise da 
CAP/SEGETH. 

Licença ambiental dispensado, área 
consolidada da cidade. 

2.600 

3 
Setor Santa 
Luzia - 2º 

Etapa 
- 

Projeto iniciado. 
Após a 

conclusão será 
encaminhado 

para análise da 
CAP/SEGETH. 

Licenciamento ambiental será solicitado ao 
IBRAM. 

5.550 

4 
Nova Colina - 

ARIS I 
URB 

151/17 

Projeto iniciado. 
Após a 

conclusão será 
encaminhado 

para análise da 
CAP/SEGETH. 

Termo de Referência nº 27/2018 emitido 
pela IBRAM. Termo de Referência elaborado 
para contratação de empresa especializada 

na elaboração de estudo necessário à 
obtenção do licenciamento ambiental. 

4.000 
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5 
Nova Colina - 

ARIS II 
URB 

143/17 

Projeto iniciado. 
Após a 

conclusão será 
encaminhado 

para análise da 
CAP/SEGETH. 

Termo de Referência nº 27/2018 emitido 
pela IBRAM. Termo de Referência elaborado 
para contratação de empresa especializada 

na elaboração de estudo necessário a 
obtenção do licenciamento ambiental. 

2.000 

5 
Riacho Fundo 
II - 3º Etapa - 
QS 14, 15 e 16 

URB 
166/17 

Projeto iniciado. 
Após a 

conclusão será 
encaminhado 

para análise da 
CAP/SEGETH. 

IBRAM informa que a área faz parte do 
contexto da 3ª etapa do processo de 

licenciamento ambiental do Riacho Fundo II. 
740 

6 

ARIS Morro da 
Cruz 

(Residencial 
Vitória) 

URB 
056/17 

Encaminhado 
para análise da 
CAP/SEGETH. 

Termo de Referência nº 27/2018 emitido 
pela IBRAM. Termo de Referência elaborado 
para contratação de empresa especializada 

na elaboração de estudo necessário à 
obtenção do licenciamento ambiental. 

2.000 

TOTAL POPULAÇÃO 18.390 

   (1)   Fonte: Relatório Interno, 2017                                                                                                          

 - Projetos de Regularização Fundiária – Revisados 

Nº LOCALIDADE PROJETO SITUAÇÃO 
LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL 
POPULAÇÂO 
EXTIMADA(1) 

1 
Riacho Fundo 

I - QS 16 
URB 

052/99 

Aguardando 
licenciamento ambiental 

para aprovação. 

O IBRAM solicitou 
complementação de 
informações para o 

licenciamento da área. 

1.164 

2 
Riacho Fundo 
II - 2º Etapa - 

QC 01 a 06 

URB 
077/98 

Aguardando TERRACAP 
resolver situação 

fundiária para 
aprovação. 

Licença de Instalação Corretiva 
nº 007/2013 emitida pela 

IBRAM. 
6.300 

3 
ARIS Pôr do 

Sol 
URB 

073/09 
Encaminhado para 

análise da CAP/SEGETH. 
Licença ambiental atendendo 

exigências do IBRAM. 
12.000 

4 
ARIS Ribeirão 
(Porto Rico) 

URB 
026/09 

 Encaminhado para 
análise da CAP/SEGETH. 

Licença ambiental atendendo 
exigências do IBRAM. 

9.500 

6 
ARIS Vila 

Cauhy 
URB 

013/09 
Encaminhado para 

análise da CAP/SEGETH. 
Licença ambiental atendendo 

exigências do IBRAM. 
2.500 

TOTAL POPULAÇÃO 31.464 

 (1)   Fonte: Relatório Interno, 2017                                                                                                          

Considerando a rápida dinamização da ocupação e que as áreas de interesse social são sempre alvo de 
crescentes invasões, visando a regularização urbanística das áreas de interesse social, essa Companhia em 
conformidade com o Pregão Eletrônico nº 010/2017 contratou a empresa SENOGRAFIA Desenvolvimento e 
Soluções Eirelli – EPP para elaboração do levantamento topográfico da  ARIS CAUB I e II, ARIS Vale do 
Amanhecer e PUI - INCRA 08, que dará subsídio para elaboração do projeto urbanístico. 

O Levantamento foi finalizado e encaminhado à Diretoria de Cartografia e Topografia – DICAT da Secretaria de 
Estado de Gestão do Território e Habitação – SEGETH, devido aos seus conhecimentos e competência de 
atuação técnica. Após análise em 28/05/2018 à DICAT/SEGETH por meio do Relatório Técnico, concluiu que o 
mesmo atende às exigências insculpidas no Decreto nº 38.247 de 01, de junho de 2017 e normativas 
suplementares, assim sendo, o mesmo poderá ser utilizado como base topográfica para desenvolvimento das 
demais análises a serem executadas - Processo SEI 00392-00006219/2018-39. 

Ainda, essa Companhia está utilizando a base cartográfica 2016/2017 enviada pela Secretária de Estado de 
Gestão do Território e Habitação - SEGETH para elaboração/revisão de outros projetos urbanísticos, conforme 
documento de autorização - Processo SEI nº 00390-00000026/2018-21. 

Visando o licenciamento ambiental das áreas de interesse social, essa Companhia contratou a empresa 
TECHNUM Consultoria Ltda, em conformidade com a Súmula DIREG nº 304.000.007/2017 aprovada pela 
Diretoria Executiva em reunião realizada dia 14/03/2017 - processo nº 392.001.400/2017 para prestar 
Consultoria Ambiental para identificação dos Estudos Ambientais necessários para obtenção da licença e, 
posteriormente elaboração de Termo de Referência que subsidiará a contratação por parte dessa Companhia 
de empresa especializada para elaboração do Estudo Ambiental, Planos e Inventários indicados pelo IBRAM 
necessários para obtenção do licenciamento ambiental. 
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O Produto foi entregue ao IBRAM, o qual após análise, por meio do Ofício SEI-GDF n.º 1194/2018 - 
IBRAM/PRESI de 05/06/2018, encaminhou a CODHAB Termo de Referência nº 27/2018 - SULAM para 
elaboração dos estudos ambientais das REURB referente às 14 (quatorze) áreas de regularização de interesse 
social solicitadas por essa Companhia, listadas abaixo. 

-  São Sebastião (morro da cruz, residencial vitória, bairro Bela Vista); 

-  ARIS Vale do Amanhecer (Planaltina); 

-  ARIS Nova Colina (Sobradinho); 

-  ARIS Primavera (Taguatinga); 

-  ARIS Vida Nova (Samambaia); 

-  ARIS Céu Azul (Santa Maria);  

-  ARIS CAUB I e II (Riacho Fundo); 

-  PUI - Engenho das Lajes (Gama); 

-  ARIS SH Fercal (Sobradinho II); 

-  ARIS Prive Ceilândia (Ceilândia);  

-  PUI - Incra 8 - (Brazlândia). 

O IBRAM solicitou ainda que a CODHAB de entrada de forma individual nos processo de regularização nos 
termos da Lei Federal nº 13.465/2017 - Processo SEI 00391-00017256/2017-10. 

 - Legislação Pertinente à Regularização 

Com a edição da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 9.310, de 15 de 
março de 2018, o Governo do Distrito Federal não vem medindo esforços para a sua regulamentação no 
âmbito do Distrito Federal, tendo já sido publicados os seguintes instrumentos legais: 

- Decreto nº 38.023, de 22 de fevereiro de 2017, que cria a Câmara Permanente de Prevenção e Resolução 
Administrativa de Conflitos Fundiários do Distrito Federal; 

- Decreto nº 38.173, de 4 de maio de 2017, que regulamenta o inciso VI do art. 33 da Medida Provisória nº 759, 
de 22 de dezembro de 2016, para os procedimentos administrativos de regularização fundiária urbana no 
Distrito Federal; 

- Decreto nº 38.333, de 13 de julho de 2017, que dispõe sobre a aplicação da Lei Federal nº 13.465, de 12 de 
julho de 2017, no âmbito do Distrito Federal; 

- Decreto nº 38.433, de 24 de agosto de 2017, que institui Grupo de Trabalho para regulamentar a Lei Federal 
nº 13.465, de 11 de julho de 2017, no âmbito do Distrito Federal. 

2.1.9 - RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS - 
FCVS  

A recuperação de créditos do FCVS consiste no processo de Novação/Ressarcimento do crédito existente que 
foi Habilitado/Homologado/Validado junto a CAIXA/FCVS, oriundo da antiga Carteira de Crédito Imobiliário. 

Dessa forma, dos 84.916 contratos foram Habilitados/Homologados/Validados para Novação junto ao Fundo 
de Compensação e Variações Salariais – FCVS, 45.091 (quarenta e cinco mil e noventa e um) créditos a serem 
ressarcidos à CODHAB-DF, Posição em 30/09/2018, restando 1.779 contratos a serem analisados, relativos a 
resíduo de saldo devedor e/ou descontos concedidos para a quitação de dívida de contratos com mutuários 
finais  da carteira imobiliária da CODHAB-DF, que possuem cobertura do FCVS, o que gera uma expectativa de 
recuperação de aproximadamente 423 milhões de reais em favor da CODHAB. Tal montante é suficiente para 
liquidar a dívida fundada de 190,4 milhões de reais. Assim, em relação aos 45.091 processos identificados 
com créditos do FCVS, 24.220 foram habilitados pela empresa contratada/Eloneth, representando uma 
estimativa imediata de crédito na ordem de R$ 228,5 milhões.  
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Indicadores de Desempenho por Programa de Governo 

Denominação do 
Indicador 

Unidade 
de 

Medida  

Índice 
Mais 

Recente 
Apurado em 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado 
em 1º ano 

Alcançado em 
1º ano 

Desejado 
em 2º ano 

Alcançado 
em 2º ano 

Desejado 
em 3º ano 

Alcançado 
em 3º ano 

Origem/Fon
te 

1418 - NOVAS 
HABITAÇÕES 
ENTREGUES/TOTAL DE 
CANDIDATOS 
HABILITADOS PROG. 
MORAR BEM 

% 1,5 31/12/2014 Anual 1.5 3,5 1,5 1,0 1,5 2,2 
CODHAB / 
UO 28209 / 

OE 3 

Justificativa: 2016 Riacho Fundo II (5ª etapa)  Parque do Riacho 1.392;  Riacho Fundo II (4ª etapa) AMMVS  1.116;  Paranoá Parque  2.304; Samambaia H4 – ASMARF 
56; Sobradinho II COER 33 TOTAL: 4.901 uh.  2017 - entregas de 1.103 UH: Em Samambaia(empreendimentos H4) - 344 UHs, no Riacho Fundo II(4a etapa) AMMVS: 759 
UHs. Em 2017 estavam previstas entregas no total de 1.992UHs, porém, houve atrasos operacionais em relação a 889 UHs. Após atualização cadastral o número de 
beneficiários da CODHAB reduziu de 140.000 para 110.000. 2018 - foram entregues 2.216 uh's nas seguintes localidades: Sol Nascente Quadra 105 Projeto CODHAB 
161 uh's; Riacho Fundo II (4ª etapa) AMMVS 1.987 uh's; Samambaia ENTIDADES 56 uh's e Sol Nascente Protótipo (Alexandre Rangel) 12 uh's; 

1419 - Número de 
moradias melhoradas 

UNIDADE 0 31/12/2016 Anual 500 2860 4000 4709 4000 1105 
CODHAB / 
UO 28209 / 

OE 3 

Justificativa: 2016  Moradias beneficiadas direta e indiretamente pelas ações urbanas comunitárias com melhorias habitacionais. O índice desejado foi ultrapassado 
devido a alta taxa de adesão da comunidade alvo. 2017 - Moradias beneficiadas direta e indiretamente pelas ações urbanas comunitárias e melhorias habitacionais 
com projetos e serviços de reforma. 2018 - 1105 famílias beneficiadas com ações urbanas comunitárias e diretamente com pequenas reformas residenciais, somente 
até o mês de abril, tendo em vista as vedações referentes ao período eleitoral. 

1420 - Percentual de 
créditos novados 

% 0 31/12/2016 Anual 25 31 50 78 75 83 
CODHAB / 
UO 28209 / 

OE 3 

Justificativa: 2016  Foram homologados em 2016 pela Caixa Econômica 10.494 contratos, de um total de aproximadamente 33.296 contratos com cobertura do FCVS. 
Esta homologação (reconhecimento de direito) gerou a suspensão do pagamento da dívida no vapor aproximado de R$ 180.000.000,00. 2017 - Foram homologados até 
o ano de 2017 pela CEF, 31.267 contratos, de um total de aproximadamente 40.000 contratos encontrados com cobertura de FCVS. Esta homologação (reconhecimento 
de direito) manteve a suspensão do pagamento da dívida no valor aproximado neste momento de R$ 185,0 milhões. 2018 - Foram homologados até o ano de 2018 pela 
Caixa Econômica Federal 33.051 contratos, de um total de aproximadamente 40.064 contratos com cobertura do FCVS. esta homologação (reconhecimento de direito) 
manteve a suspensão do pagamento da dívida no valor aproximado neste momento de R$ 190,2 milhões. 

  
 

 
2.2. PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 - INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei Despesa 
Autorizada 

Empenhado Liquidado 

1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO  41.000.000,00  1.127.284,03  1.127.284,03  340.995,02  
0139 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - CODHAB - CRIXÁ- 
SÃO SEBASTIÃO 

3.000.000,00  1.127.284,03  1.127.284,03  340.995,02  

0141 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - CODHAB - ITAPOÃ 
PARQUE- ITAPOÃ 

8.000.000,00  -  -   -    

0142 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - CODHAB - RIACHO 
FUNDO II 3ª ETAPA- RIACHO FUNDO 

30.000.000,00  -  -  -    

TOTAL  41.000.000 ,00 1.127.284,03  1.127.284,03  340.995,02  

Em 2018, foram realizados os concursos de projetos para o Centro Educacional e para a Escola Classe do 
Crixá, tendo sido realizada a primeira medição. 

 
 
 
 

Localidade Origem do Contrato
Unidades 

Construídas 

Contratos 

Passíveis de 

Habilitação ao 

FCVS

Contratos 

Habilitados

Valor 

Estimado 

Contratos 

Habilitados 

 Contratos 

Depurados 

sem Valor a 

Ressarcir

Contratos 

Para 

Depurar

Valor Estimado 

Contratos para 

Depurar

BRAZLÂNDIA CAIXA/FGTS 1.125 1.053 493 256.824 538 22 9.141

CANDANGOLÂNDIA RECURSO PRÓPRIO 2.225 2.107 1.344 8.019.979 708 55 261.771

CEILÂNDIA CAIXA/FGTS 33.522 33.594 23.866 150.680.168 9.221 507 2.553.110

CRUZEIRO NOVO CAIXA/FGTS 1 0 0 0 0 0 0

GAMA CAIXA/FGTS 3.613 3.389 1.451 6.894.235 1.881 57 216.012

GUARÁ CAIXA/FGTS 11.979 11.945 5.474 190.240.628 6.194 277 7.678.270

NÚCLEO BANDEIRANTE CAIXA/FGTS 255 255 125 1.074.335 114 16 109.682

PARANOÁ CAIXA/FGTS 110 0 0 0 0 0 0

PLANALTINA RECURSO PRÓPRIO 1.300 299 138 482.240 152 9 25.085

PLANO PILOTO - ASA NORTE RECURSO PRÓPRIO 1.344 1.362 268 4.583.160 1.056 38 518.321

PLANO PILOTO - ASA SUL RECURSO PRÓPRIO 724 672 46 2.061.814 583 43 1.537.253

PROJETO INOVAR/FUNDHABI RECURSO PRÓPRIO 103 103 0 0 103 0 0

RECANTO DAS EMAS RECURSO PRÓPRIO 1.413 1.295 0 0 1.295 0 0

RIACHO FUNDO RECURSO PRÓPRIO 1.731 1.770 0 0 1.770 0 0

SAMAMBAIA CAIXA/FGTS 4.765 4.688 2.618 28.267.915 1.843 227 1.954.948

SANTA MARIA RECURSO PRÓPRIO 850 797 0 0 797 0 0

SÃO SEBASTIÃO RECURSO PRÓPRIO 150 150 0 0 150 0 0

SOBRADINHO CAIXA/FGTS 1.416 1.496 540 3.048.832 886 70 315.227

TAGUATINGA CAIXA/FGTS 18.290 17.645 8.728 30.908.085 8.459 458 1.293.624

84.916 82.620 45.091 426.518.214 35.750 1.779 16.472.444

RELATÓRIO DE ATIVIDADE MENSAL DA POSIÇÃO DOS CRÉDITOS HABILTADOS JUNTO À CAIXA/FCVS

Projeção de Valores do FCVS por Localidade                                                                                                                       Posição: 30.09.2018

TOTAL GERAL
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2.3. PROGRAMA TEMÁTICO: 6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei Despesa 
Autorizada 

Empenhado Liquidado 

2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO 
INTERNO E SUA FAMÍLIA 

340.000,00 273.999,41 273.999,41 242.669,51 

8475 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA 
FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL 

340.000,00 273.999,41 273.999,41 242.669,51 

TOTAL 340.000,00 273.999,41 273.999,41 242.669,51 

Reintegra Cidadão 

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 à Fundação de Amparo ao 
Trabalhador Preso – FUNAP, o que constitui um importante passo para a (re)inserção do preso no mercado de 
trabalho. 

A CODHAB tem hoje em seu quadro de colaboradores 16 (dezesseis) 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. 

 

2.4. PROGRAMA TEMÁTICO: 0001 - OPERAÇÃO ESPECIAL 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei Despesa 
Autorizada 

Empenhado Liquidado 

9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 886.188,00 1.173.831,38 1.173.831,38 1.173.831,38 

6181 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL 886.188,00 1.173.831,38 1.173.831,38 1.173.831,38 

9002 - RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA 
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO 

0 240.000,00 240.000,00 240.000,00 

0003 - RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA 
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO--DISTRITO FEDERAL 

0 240.000,00 240.000,00 240.000,00 

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 90.000,0 81.455,23 81.455,23 81.455,23 

7026 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DF 90.000,0 81.455,23 81.455,23 81.455,23 

TOTAL 976.188,00 1.495.286,61 1.495.286,61 1.495.286,61 

Dívida Fundada 

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. 
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. a tabela a seguir detalha a evolução da dívida 
fundada, bem como dos valores desembolsados anualmente com amortizações, juros e encargos pela 
CODHAB a partir de 2008 até março/2016. 

ITEM 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016** 2017*** 2018*** 

Amortização 9.817.666 10.539.501 11.258.530 12.276.039 9.424.052      2.155.176  -  

Juros 4.170.635 3.519.675 2.733.137 1.548.161 1.024.434        313.610  -  

Total Prest. 13.988.301 14.059.176 13.991.667 13.824.201 10.448.486     1.468.786  -  

Dívida Fundada da CODHAB-DF com a CAIXA/FGTS – Evolução 2009-2017 
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CER-
SB/CAIXA nº 
471116-48 
(Dívida 
Renegociada) 

82.805.918 73.226.277 63.606.105 58.420.474 41.949.960 40.437.093  

 
 

42.259.798 

 

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

112.744.819 116.663.353 120.587.713 123.982.314 131.136.519 138.079.762  143.579.218 190.241.330 

Saldo 
devedor 

195.550.738 189.889.630 184.193.818 182.402.788 173.703.202 178.616.855 185.730.828  

* Crédito 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. *** suspenso desembolso a partir de Abril/2016, e, total da dívida posição em Setembro/2018; **** Os Contratos CER SB 471116-48 e 

344128-99, a partir da renegociação GDF/CAIXA assinada em 31/08/2018, foram substituídos pelo Contrato nº 519442-32. 

Para o ano de 2018, o foco do trabalho ainda está sendo a validação e novação dos créditos da CODHAB-DF 
junto à CAIXA/FCVS, com o objetivo de liquidar a dívida fundada perante a CAIXA/FGTS, cujo valor é de R$ 
190.241.330, posicionado em setembro/2018. 

Como parte da gestão da dívida fundada foi solicitada a renovação de carência com fulcro da Resolução de nº 
809, de 10/05/2016 do CCFGTS, visando a suspensão do desembolso mensal, que ocorreu a partir de 
abril/2016, referente a Dívida Fundada da CODHAB-DF, com a CAIXA/FGTS, no montante mensal de R$ 
1.442.481,91, sobre o referido saldo devedor, o que resultou em grande alívio ao Tesouro distrital. 

 2.5. PROGRAMA TEMÁTICO: 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – 
DESENVOLVIMENTO 

Ação/Subtítulo   Lei  
 Despesa 

Autorizada  
 Empenhado   Liquidado  

 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES   150.000,00  -    -    -    

 0073 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CODHAB-  150.000,00  -    -    -    

 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  

 350.000,00   911.052,31  911.062,31   386.726,40  

 5319 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL  

 350.000,00   911.052,31  911.062,31   386.726,40  

 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL  14.470.300,00  14.503.384,74  14.503.384,74 14.420.501,97  

 8708 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-  14.470.300,00  14.503.384,74  14.503.384,74 14.420.501,97  

 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES  2.110.240,00  2.153.869,50  2.153.869,50 2.153.869,50 

 9547 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-
CODHAB-DISTRITO FEDERAL  

2.110.240,00  2.153.869,50  2.153.869,50 2.153.869,50 

 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS  

4.731.000,00   5.659.093,05  5.659.092,96  5.383.347,60  

 9625 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS-CODHAB  

4.731.000,00   5.659.093,05  5.659.092,96  5.383.347,60  

 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

600.000,00  504.618,34  504.618,34   504.618,34 

 2632 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS 
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-
CODHAB-DISTRITO FEDERAL  

600.000,00  504.618,34  504.618,34   504.618,34 

 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA  162.000,00  254.000,00  254.000,00  141.468,00  

 8675 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE 
INSTITUCIONAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL  

162.000,00  254.000,00  254.000,00  141.468,00  

 8723 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO 
FEDERAL  

12.000,00  -     -     -    

 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS  3.000.000,00   88.589,51  88.589,51 88.589,51    

 9800 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO 
FEDERAL  

3.000.000,00   88.589,51  88.589,51 88.589,51    

 TOTAL  25.573.540,00  24.074.607,45  24.074.607,36  23.079.121,32  

As atividades e projetos coordenados pela área de administração e gestão são essenciais para o 
desenvolvimento dos projetos finalísticos, uma vez que atendendo necessidades diversas, desde a coleta 
seletiva de resíduos sólidos até a realização do primeiro concurso público para provimento de cargos da 
Companhia, bem como atividades relativas ao exercício laboral dos empregados e colaboradores da CODHAB-
DF tornam possível o alcance das metas estabelecidas. 
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2.5.1 – MELHORIAS INTERNAS 

Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos sólidos. 

Visando atender à Lei 5.610 de 16 de fevereiro de 2016 e ao Decreto 37.568 de 24 de agosto de 2016, que 
dispõe sobre os grandes geradores de resíduos sólidos no âmbito do Distrito Federal, a CODHAB-DF realizou 
a contratação de uma empresa para prestar este tipo de serviço, uma vez que o SLU atendeu à coleta dos 
resíduos somente até 31 de dezembro de 2017 (conforme a Circular nº 02/2017 – DIGER/SLU). 

A CODHAB-DF, preocupada em utilizar os métodos de coleta convencional e seletiva, limpeza periódica de 
suas dependências, bem como também em dar destinação final adequada dos resíduos sólidos coletados, 
celebrou um contrato junto à empresa ECOSENSE AMBIENTAL LTDA no valor de R$ 23.857,68 (vinte e três 
mil oitocentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) para realização do serviço de coleta no Edifício 
Sede da CODHAB-DF pelo prazo de 12 (doze) meses, com possibilidade de renovação do contrato. Deve se 
ressaltar que a CODHAB-DF foi o primeiro órgão do Governo do Distrito Federal a realizar esse tipo de 
contratação. 

  

  
Contratação de escritórios-contêineres e serviços de seguro, vigilância e limpeza destes. 

Para atender à Política Habitacional do Governo do Distrito Federal e tendo em vista o atendimento às 
comunidades que estão em Áreas de Regularização de Interesse Social (ARIS), a CODHAB realizou a 
aquisição de escritórios-contêineres para funcionamento nas localidades pré-definidas. 

Pautada na Lei Federal nº 11.888/2008, e nas Leis Distritais nºs 4.020/2017 e 5.485/15, a CODHAB-DF, 
visando atender às necessidades das áreas de Produção Habitacional, Cadastro Imobiliário e de Assistência 
Técnica, celebrou contrato junto à empresa ITP INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS 
LTDA- ME no valor de R$ 1.929.704,76 (um milhão novecentos e vinte e nove mil setecentos e quatro reais e 
setenta e seis centavos) para fornecimento de 10 (dez) escritórios-contêineres nas localidades indicadas 
pela CODHAB-DF. 

Alinhada a essa aquisição e como parte da prestação de serviços de manutenção continuada, a Diretoria de 
Administração e Gestão celebrou outros três contratos, o de seguro (empresa GENTE SEGURADORA S/A) no 
valor de R$ 9.314,58 (nove mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos), vigilância (empresa 
EURO SEGURANÇA PRIVADA LTDA), no valor anual de R$ 880.820,00 (oitocentos e oitenta mil oitocentos e 
vinte reais). e  de limpeza dos Postos Avançados (CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA – ME) no valor anual 
R$ 463.298,92 (quatrocentos e sessenta e três mil duzentos e noventa e oito reais e noventa e dois 
centavos). 
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Contratação de serviço de manutenção predial preventiva e corretiva. 

A atual Gestão com o objetivo de sanar os problemas ocasionados pelo desgaste ao longo dos anos, bem 
como para reparações emergenciais, publicou a Ata de Registro de Preços - ARP 006/2018, que possibilitou 
que fossem firmados os contratos de manutenção predial preventiva e corretiva por demanda, tais como: 
revisão de telhamento e impermeabilização da cobertura; manutenção das esquadrias e troca de vidros; 
troca de lâmpadas; pintura externa; revisão dos banheiros e tratamento estrutural, dentre outros, nas 
dependências da CODHAB-DF, do depósito do SIA e em seus Postos de Avançados junto à empresa CS 
Construções LTDA ME no valor de R$ 279.248,31. 

  

 Contratação de serviço de recuperação e pintura das fachadas. 

Ainda em decorrência do desgaste predial, e visando a revitalização, recuperação e pintura das fachadas do 
edifício sede da CODHAB-DF, a Companhia firmou contrato junto à empresa CS ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÕES EIRELI sob o custo de R$ 88.589,51. 

  

 Realização de Concurso Público para provimento de cargos da Companhia. 

 A Lei nº 4.020 de 25 de setembro de 2007, lei de criação da CODHAB-DF e do Sistema de Habitação do DF já 
trazia a previsão de realização de concurso para provimento de seu quadro de pessoal, e em 2011 o Plano de 
Cargos e Salários da Companhia, em consonância com o Estatuto Social da CODHAB-DF, reforçou tal 
necessidade. Em 2015 foi retomada a tramitação de processo para a realização do concurso público, 
convergindo para sua efetivação por parte desta Gestão em 2018. 

Neste ano, através do INSTITUTO QUADRIX, a CODHAB-DF realizará Concurso Público para provimento de 59 
(cinquenta e nove) vagas efetivas e 177 (cento e setenta e sete) para formação de cadastro de reserva para 
empregos de nível médio e nível superior do quadro de Pessoal da CODHAB-DF. 
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2.5.2 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Em meados de maio de 2018, a área responsável pela Tecnologia da Informação incorporou as competências 
relativas à topografia e ao controle dos estudos de  Meio Ambiente e acompanhamento de prazos de licenças 
ambientais, agregando os times de Regularização e Oferta. 

Desenvolvemos um controle efetivo das atividades, áreas e tipos de atuação para cada situação envolvida e 
demos início aos trabalhos que estavam represados há algum tempo. 

Na Área de Desenvolvimento, em 2018 foram criados/evoluídos os seguintes sistemas: 

 Aplicativo CODHAB - O dispositivo oferece um conjunto de serviços que foram melhorados conforme as 
atualizações. Já estabelecido, a ferramenta permite que os candidatos habilitados na lista tenham acesso 
às informações sobre a Companhia, realizem busca pelo CPF, vejam a pontuação, alterem alguns dados 
cadastrais, verifiquem o andamento da regularização de um imóvel, recebam notificações, dentre outros. 
O acesso ao aplicativo foi disponibilizado também às entidades visando facilitar a comunicação entre a 
CODHAB e as cooperativas/entidades. 

Foi desenvolvida a funcionalidade que permite criar questionários/enquetes, que realizam a coleta de dados 
dos candidatos de acordo com a necessidade da Companhia. Outro ícone importante é aba de notícias, que 
está diretamente ligada às informações do portal e não necessita login para acesso. Qualquer pessoa que 
fizer o download pode ver o conteúdo e as matérias publicadas. 

O aplicativo possui uma área restrita destinada apenas às pessoas cadastradas na lista e que 
possuem login, com CPF e senha de acesso. Nessa aba, é possível atualizar o cadastro e as informações 
como telefone, endereço, número de dependentes, entre outros. Além disso, fazer o envio de documentos e 
verificar a indicação para algum empreendimento. 

 Sistema de disparo de e-mails - neste módulo é possível realizar disparo de e-mails para uma lista de 
candidatos informando ou solicitando informações necessárias para suas habilitações ou contemplações; 

 Sistema de controle de carta convite para a Comissão Permanente de Licitação; 

 Novo módulo no APP (aplicativo) e no CODHABNET que permite a abertura e respostas aos requerimentos 
de regularização; 

 

 Criação de Business Intellingence – BI para diversas aplicações:  

a) móveis Próprios da CODHAB - Neste BI é possível acompanhar a quantidade total de imóveis próprios da 
CODHAB, podendo ser localizados por cidade, situação, quantidade de área total disponível por cidade e etc; 
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b) Acompanhamento de Aceites e Recusas à Empreendimentos -  Neste BI é possível acompanhar de forma 
online a interação entre o candidato via aplicativo e os empreendimentos aos quais foram indicados; 

 

c) Acompanhamento de Escrituras emitidas digitalmente -  Neste BI é possível acompanhar de forma online 
as emissões de escrituras, por cidade, tipo de escritura, quantificar de forma mensal e anual e quais usuários 
fizeram tais operações. 

  

d) Acompanhamento de Realocações -  Neste BI é possível acompanhar de forma online todos os candidatos 
incluídos no sistema oriundos de realocações. Este cruzamento de informações permite que a CODHAB atue 
em casos onde candidatos informam que moram em Brasília, mas de fato passam mais tempo em outros 
estados. 
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e) Acompanhamento de Cadastro e Perfil para o Aluguel Legal - Neste BI é possível acompanhar de forma 
online a distribuição dos candidatos por UPT, PCDs, Gênero, Faixa de Renda, Estado Civil, Faixa de Idade e 
cidades, tendo em vista identificar perfis aderentes ao programa. 

  

 

f) Sistema de Imóveis - Este sistema foi criado com o intuito de subsidiar as diretorias com informações 
relativas aos imóveis regularizados, em fase de regularização, morar bem, lote legal e imóveis próprios da 
CODHAB. Nele é possível verificar, editar e atualizar qualquer informação do imóvel, respeitando os perfis de 
acesso. 

 

 

Também pode-se visualizar se o imóvel está vago ou ocupado, se é do patrimônio da CODHAB, se é Ativo 
Circulante, se faz parte de Selagem ou Verificação de Ocupação e outras informações extremamente 
importantes sobre o imóvel. 

Todas as informações são apresentadas no módulo abaixo, permitindo a visualização completa do cadastro 
do imóvel inclusive sua geolocalização. 
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 Na área de Suporte, é possível destacar os seguintes procedimentos: 

a) Desenvolvimento do PDTI (em fase de finalização); 

b) Aquisição dos Computadores (Em fase de assinatura de contrato); 

c) Acompanhamento do processo de locação de equipamentos de impressão; 

d) Migração e reestruturação dos servidores de dados; e  

e) Aquisição do MAC Minis para desenvolvimento do app da CODHAB para plataformas IOS. 

Durante o ano de 2018 o número de chamados para o Help Desk foi da seguinte ordem: 

Chamados atendidos 

Suporte Sistemas 

1.506 1.169 

TOPOGRAFIA 

A área de topografia passou por um processo de remodelagem interna e priorização de demandas tendo como 
resultado mais de 8 levantamentos topográficos em áreas em regularização no Distrito Federal. Ao mesmo 
tempo, foi dado início à aquisição de equipamentos topográficos, tendo em vista acrescentar e dar maior 
poder de atuação das duas equipes. 

Além disso, foi Iniciado o processo licitatório de contratação de empresa de serviços de topográficos para 
todas as áreas em regularização de interesse social, com previsão de término ainda neste ano. 

  Nova Planaltina

 

 Santa Luzia 

 

Chácara do Padre

 

 Santa Luzia – Trecho Usina
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Nova Petrópolis 

 

Estrutural – SN Q3 cjs 6 e 7 

 

Sol Nascente - 209

 

Sobradinho II 

 

 MEIO AMBIENTE 

Abaixo alguns controles elaborados, que proporcionaram maior efetividade no desenvolvimento das 
atividades ligadas ao tema meio-ambiente. 

 Acompanhamento de Estudos: Nesta ferramenta é possível verificar todos os estudos que estão em 
andamento e que ainda não foram iniciados. Junto com essas informações é possível verificar os prazos de 
entregas dos estudos contratados gerando alertas para os casos críticos de atraso. 

  

 

 Acompanhamento de prazos de licenças Neste módulo é possível verificar todas as licenças ativas e seus 
devidos prazos de encerramento. Os alertas são gerados de acordo com a quantidade de dias ainda 
disponíveis para cada licença e seus prazos de renovação. 



51 

 

 

 Acompanhamentos das atividades desempenhadas - neste período finalizamos 18 termos de referências 
para contratação de estudos diversos e finalizamos uma série de contratações estudos. 

 

2.5.3. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

O quadro de empregados da CODHAB se manteve estável ao longo do ano, tendo sido realizadas 48 
demissões e 40 admissões, no período compreendido entre janeiro e outubro de 2018, mas em número 
relativamente aquém das reais necessidades, principalmente, considerando o aumento das demandas, o que 
vem a se tornar um entrave para o desenvolvimento dos grandes projetos propostos pela atual gestão. 

Foi realizada a divulgação do convênio médico com entidade especializada, conforme apresentação aos 
empregados ocorridas no dia 09 de outubro, o qual disponibiliza atendimentos em clínicas e laboratórios em 
todo o DF e outros estados da federação, além do preenchimento de tabelas para implantação do e-Social (1ª 
fase em setembro e outubro/2018). 

Durante o ano, nove empregados participaram de cursos de capacitação promovidos pela Escola de Governo. 

Finalmente, após transcorridos vários anos e resolução de diversos problemas burocráticos, o Edital do 
Concurso Público foi lançado para o preenchimento de 59 vagas do quadro permanente da CODHAB 
distribuídas nos níveis médio e superior, com a realização das provas prevista para o mês de novembro de 
2018. 

 
 

3 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
3.1. CADASTRO 

Em fevereiro de 2018, a CODHAB convocou cerca de 26 mil candidatos inscritos nas faixas de renda 1,5 a 04 
da lista geral para comporem a demanda de novos projetos no Itapoã e Crixá, objetos de Editais de 
Chamamento nºs 04 e 05/2012 e 02/2013, respectivamente, com previsão de oferta de aproximadamente 
15.200 UH. 

A comprovação dos dados cadastrais desses candidatos, em atendimento aos requisitos legais, deveria ser 
realizado exclusivamente pelo celular, via aplicativo CODHAB, no período compreendido das 08:00h do dia 
19/02/2018 às 23:59h do dia 19/07/2018. 
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Face à implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI nesta Companhia, em 09/01/2018, o 
processo administrativo de cada candidato deixou de ser fisicamente formalizado, razão pela qual não há 
atendimento presencial para tal finalidade. 

Em vista do fim da autuação de processos físicos, a taxa de formalização de processo, instituída pela 
Resolução nº 046/88 da SHIS, passou a ser desnecessária. 

Tendo em vista que havia a possibilidade dos primeiros inscritos comprovarem os dados cadastrados e 
ultrapassarem a pontuação dos primeiros habilitados classificados nas faixas de renda mais baixas, a 
Diretoria Executiva aprovou o acréscimo de 10.000 pontos para todos os candidatos habilitados no nosso 
cadastro, em detrimento dos novos convocados, como uma forma justa de compensação, haja vista terem 
sido habilitados há 4 anos ou mais. 

Atualmente, existem 100.361 candidatos habilitados – documentação aprovada no cadastro da CODHAB, no 
aguardo de oferta habitacional, assim divididos por faixa de renda: 

 Faixas de renda Quant. 

Faixa 01 58.120 

Faixa 1,5 12.459 

Faixa 02 14.625 

Faixa 03 10.973 

Faixa 04 4.184 

Total 100.361 

Em 16/11/2018 foi publicado o Edital n° 111/2018, convocando no dia 26/11/2018 o dia 24/05/2019, todos os 
candidatos inscritos na faixa de renda 01 da lista geral da CODHAB, exclusivamente pelo celular, via aplicativo 
CODHAB, para comprovação de dados em atendimento aos requisitos da Lei distrital nº 3.877/2006, com 
vistas à habilitação no Programa Habitacional do Distrito Federal. 

Para atender tal demanda a CODHAB está projetando vários empreendimentos, como por exemplo o 
Residencial Itapoã Parque que terá um total de 12.112 apartamentos e atenderá os candidatos habilitados das 
faixas de renda 1, 1,5 e 2. As unidades terão entre 46m² e 52m² e serão compostas por dois ou três 
dormitórios, sala, cozinha e banheiro ao custo, aproximadamente, de 112 mil reais e 115 mil reais, 
respectivamente. 

Para a contratação dessas unidades, a CODHAB indicou toda a faixa de renda 01 – cerca de 50 mil candidatos 
– disponibilizando o cadastro à construtora responsável, JCGontijo para análise de crédito, oferta e venda das 
UHs. 

Além disso, a CODHAB selecionou os melhores classificados da lista de habilitados da faixa de renda 01 – 
renda familiar comprovada de 0 a R$ 1.800,00 – para adquirir uma unidade habitacional no novo Bairro Crixá, 
em São Sebastião, cuja primeira etapa já está em fase de construção. Trata-se do empreendimento do 
Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, com recursos do FAR, visando contemplar 1.904 
famílias, cuja empresa responsável é a DIRECIONAL. 

Desde de maio deste ano, a CODHAB tem chamado esses candidatos para realização do CADÚNICO e 
formalização de dossiê para ser encaminhado à CAIXA para análise quanto aos critérios do PMCMV. 
Diferentemente dos outros, este chamamento está sendo realizado via aplicativo CODHAB, por mensagem 
SMS e pelo canal 156 – opção 5. Pelo portal da Companhia o chamamento ocorreu até 04/07, tendo em vista 
o período eleitoral. 

Outro empreendimento em destaque neste ano trata-se do Condomínio Sol Nascente, que é um projeto no 
âmbito do Programa Pró-Moradia, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Em 
maio/2018, a CODHAB indicou 161 famílias da faixa de renda 01, moradoras da Ceilândia, para ocupação das 
unidades habitacionais individuais na Quadra 105, que após realizarem o Cadastro Único para programas 
sociais e, análise de sua situação cadastral, assinaram um termo provisório de endereçamento, através de 
Termo de Concessão de Uso, concedido gratuitamente. 

Outros beneficiários, especialmente aqueles com idade acima de 60 anos poderão ser contemplados com o 
Aluguel Legal do Programa Habita Brasília. Embora tenha sido lançado em junho/2016, por intermédio do 
Decreto nº 37.438, esse eixo foi suspenso por força do Decreto nº 38.800/2018, publicado no DODF nº 06, de 
09/01/2018. No entanto, a expectativa é de atender cerca de 50 mil famílias. 

O Aluguel Legal tem por objetivo a destinação de moradia próxima aos locais de trabalho dos chefes de 
famílias de renda mais baixa, idosos e população de vulnerabilidade, desde que integrantes da lista da 
CODHAB, que gastam mais de 30% de seus rendimentos com aluguel. 
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Por intermédio do Grupo de Trabalho, formado entre a CODHAB e SEGETH, foram definidos os valores do 
subsídio arcado pela CODHAB e os a serem pagos pelos beneficiários, considerando a renda familiar e a 
quantidade de dormitórios do imóvel. O benefício consiste na disponibilização do imóvel de propriedade da 
CODHAB, como também no pagamento do valor do aluguel comprovado por intermédio de contrato firmado 
com o proprietário do bem. 

A concessão desse benefício não exclui o candidato da lista de habilitados, podendo ser indicado para 
aquisição de empreendimentos do nosso programa habitacional, dentro de sua faixa de renda, como os 
demais candidatos. 

 
3.2. ATENDIMENTO 

Em meados de maio o Atendimento da CODHAB foi todo centralizado na ASTEC, incluindo os postos 
avançados em áreas estratégicas do DF. Atualmente a CODHAB conta com 14 postos avançados distribuídos 
nas localizações, incluídos os Postos no Na Hora (Rodoviária) e na 112 sul (Idosos e Pessoas com 
Deficiência). Por se tratar de uma equipe relativamente grande, foram criados controles para atuação de cada 
um dos colaboradores: 

 Painel de Acompanhamento de Atendimentos e Atendentes - Criação de um painel, instalado numa 
televisão, onde é possível acompanhar on-line a abertura e fechamento e atendimentos presenciais 
realizados. Abaixo, a lista de postos abertos e fechados com as informações do responsável pela abertura e 
fechamento e seus atendimentos. 

 
Zoom das informações de cada posto, para melhor visualização. 

 Implementação dos atendimentos cumulativos on-line realizados. Foram criadas as separações por idosos 
e pessoas com deficiência para melhor retratar o cenário. 

 

  Alerta de Segurança dos Postos Avançados - um sistema de alertas de segurança podendo ser acionado 
por meio do sistema CODHABNET ou aplicativo da CODHAB. 

 

Ao clicar no ícone “Chamar CODHAB” o sistema emite um alerta por e-mail e mensagem via aplicativo da 
CODHAB, tendo em vista alertar sobre uma possível situação de vulnerabilidade. 



54 

 

 

 Business Intelligence – BI de Atendimentos - um BI de acompanhamento dos atendimentos realizados, 
podendo medir a produtividade dos servidores, quais são os postos avançados de maior atendimento e 
tipologias de atendimento. 

 

No que se refere ao número de atendimentos presenciais realizados em 2018, segue o quadro com as 
informações por unidade de atendimento: 

ATENDIMENTO PRESENCIAL  ATENDIMENTO - APLICATIVO 

Posto Quant.  Atualização Cadastral 274 

112 SUL 2.484  Habilitação 7.260 

Água Quente 56  Convocações 164.544 

Arquivo-SIA 1  Atendimento 1.526 

Brazlândia 2.119  Conversas 14.888 

Buritizinho 1  TOTAL 188.492 

Estrutural 286    

Fercal 595    

Itapoã – N. Rural 240    

Na Hora - Rodoviária 8.413    

Nova Colina 92    

Pôr do Sol 2.867    

Porto Rico 602    

Primavera 410    

QNR 2    

São Sebastião 1.981    

Sede 368    

Sol Nascente – Tr. 1 588    

Sol Nascente – Tr. 2 2.428    

Sol Nascente – Tr. 3 1.320    

Vila Cauhy 1.236    

TOTAL 26.089    
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Além das unidades de atendimento indicadas acima há o atendimento semanal realizado na Defensoria 
Pública - DPDF, cujo Posto está localizado no Setor Comercial Norte, face ao acordado na Ação Civil Pública 
proposta pela DPDF em desfavor da CODHAB. 

Abaixo o quadro demonstrativo de atendimento presencial realizado na DPDF após a desvinculação do 
NUATE: 

 ATENDIMENTO - DEFENSORIA 
PÚBLICA 

MÊS Quant. 

Abril 49 

Maio 37 

Junho 90 

Julho 102 

Agosto 79 

Setembro 32 

Outubro 64 

Novembro 48 

Dezembro 61 

TOTAL 562 

3.3. ENTIDADES 

Neste ano de 2018, atendendo ao percentual estabelecido na Lei distrital nº 3.877/2006 quanto à 
porcentagem reservada às entidades habitacionais e cumprindo à Decisão do Tribunal de Contas do DF, 
disponibilizamos 416 lotes unifamiliares e multifamiliares na modalidade de sorteio, com capacidade de 
construção de aproximadamente 1.200 unidades habitacionais, conforme o quadro abaixo: 

SORTEIO EDITAL MÊS LOCALIDADE LOTES TIPO GRUPOS 
CAPACIDADE 

UH’S 

4º 001/2018 Fevereiro C. Ocidental   Unifamiliar   suspenso 

5º 002/2018 Maio Guará II 200 Unifamiliar 40 200 

6º 003/2018 Julho Samambaia 16 Multifamiliar 16 800 

7º 004/2018 Agosto Guará II 200 Unifamiliar 40 200 

TOTAL 416 TOTAL 1.200 

 
Cabe salientar que as 80 entidades vencedoras dos Editais de Convocação nº 02 e 04/2018 assinaram 
Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e, por se tratar de unidades unifamiliares, estão 
honrando com os pagamentos referentes às cauções e às parcelas de entradas dos bens, na porcentagem de 
5% e 10% do valor total do imóvel, respectivamente. 

Já as vencedoras do sorteio de lotes multifamiliares receberam Procuração e Termos de Seleção, 
instrumentos hábeis emitidos pela CODHAB, para que consigam contratar junto ao agente financeiro 
escolhido. Os montantes devidos à venda desses lotes será recebido por esta Companhia após a aquisição 
das unidades pelos beneficiários finais. 

De acordo com a publicação no DODF nº 129 de 10/07/2018 e no portal eletrônico, a CODHAB divulgou o 
quadro de Previsão de Oferta de 12.034 unidades habitacionais para o ano de 2018 e 2019. Aplicando-se o 
percentual legal de 40% destinados às associações e cooperativas, estão asseguradas 9.851 unidades, 
competindo-lhes a construção e destinação aos seus associados, desde que cumpridos os requisitos de 
habilitação do Programa Habitacional do DF. 

Ainda no que concerne às entidades habitacionais, a CODHAB vem trabalhando a demanda encaminhada por 
essas instituições, referentes aos sorteios realizados nos anos de 2017 e 2018, bem como aos antigos editais 
de chamamento, tendo em vista a autonomia dada pelo TCDF em sua Decisão nº 6406/2016, corroborado pelo 
TAC firmado com o MPDFT em março de 2017. 

 EDITAL Nº/ANO LOCALIDADE LOTES TIPO GRUPOS UHs 

Chamamento 014/2011 Riacho Fundo 13 Multifamiliar 13 622 

Chamamento 009/2013 Riacho Fundo 10 Multifamiliar 10 386 

Chamamento 013/2011 Rec. das Emas 530 Unifamiliar 24 530 

Chamamento 2011 e 2013 Samambaia – H4 24 Multifamiliar 24 1.460 
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Sorteio 001/2017 Samambaia 5 Multifamiliar 5 250 

Sorteio 002/2017 Samambaia 10 Multifamiliar 10 500 

Sorteio 003/2017 Riacho Fundo II 300 Unifamiliar 35 300 

Sorteio 003/2017 Santa Maria 204 Unifamiliar 24 204 

Sorteio 003/2017 Varjão 3 Multifamiliar 3 120 

  
Assim, cada entidade vencedora dos certames acima tem protocolado sua demanda com o intuito de 
preenchimento das unidades disponíveis, ao mesmo tempo em que se analisa a situação processual de cada 
associado indicado e convocado para entrega da documentação, no Núcleo de Atendimento onde se aprova 
ou indefere o processo de habilitação, de acordo com a conferência realizada. 

3.4. CARTEIRA DE CRÉDITO 

Tendo em vista a retomada do processo de venda de lotes por meio de Licitação Pública, na modalidade 
Concorrência, do tipo Maior Oferta/Valor, disponibilizados ao Programa Habitacional  de Interesse Social pela 
CODHAB, novos contratos foram celebrados, num total de 147 (cento e quarenta e sete) Contratos Ativos 
(novos ingressos) na Carteira Imobiliária, relativo a Compra e Venda de lotes/Terrenos e/ou imóveis 
disponíveis do patrimônio da CODHAB-DF, conforme quadro abaixo: 

Nº Edital  CIDADE - Local 
Lotes 

Vendidos  
Contratos 
Assinados 

Nº de 
Parcelas 

Vencimento 
(dia) 

Parcelas 
Restantes 

03/2017 Riacho Fundo II 300 37 60 20 55 

03/2017 Varjão 3 1 60 20 55 

03/2017 Santa Maria 204 24 60 7 56 

06/2017 Jardins Mangueiral - IEADJM  1 1 72 10 69 

06/2017 Jardins Mangueiral - IDEPS  1 1 72 15 72 

02/2018 Guará II 200 40 72 14 71 

04/2018 Guará II 200 40 72 3 72 

10/2018 Gama 10 3 72 26 71 

Total 919 147   

Da antiga Carteira de Crédito remanescente da extinta SHIS, restam débitos pendentes de 62 (sessenta e dois) 
contratos sendo 34 (trinta e quatro) de imóveis da RA I – Plano Piloto e 28 (vinte e oito) Lotes Comerciais da 
periferia, que não aproveitaram o benefício da Lei 5.287, de 30 de dezembro de 2013. Portanto, se encontram 
em fase de cobrança administrativa. 

3.5. GESTÃO PATRIMONIAL  

A atual gestão promoveu até setembro de 2018, levantamento geral que aponta as seguintes informações a 
respeito do quantitativo de imóveis, preliminarmente, de propriedade da CODHAB a serem confirmados pelas 
respectivas certidões de ônus: 

  

Com base neste levantamento, a área de tecnologia da informação criou o Sistema de Imóveis, que servirá de 
base para a gestão mais segura dos cerca de 8.240 imóveis SHIS/CODHAB, para substituir as diversas 
planilhas de controle, as quais muitas vezes se encontram desatualizadas. Ressalte-se que em 2018 já foram 
realizadas 4.440 vistorias de ocupação de imóveis  - VOI’s. 
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Quantidade de 

imóveis 

Cartório VOI’s 

Sim Não Sim Não 

8.269 4.382 3.887 4.440 3.829 

 

3.6. FISCALIZAÇÃO e RETOMADA de IMÓVEIS 

A CODHAB desde 2016 vem adotando ações que visam a execução da fiscalização preventiva de ocupações 
irregulares ou ilegais em áreas urbanas passíveis de regularização, bem como, nos imóveis oriundos de 
Programas Habitacionais executados por esta Companhia, procedimentos com o objetivo de fiscalizar e 
adotar as providências cabíveis, a fim de retomar os imóveis dos beneficiários de programas habitacionais 
que descumpriram determinações legais e contratuais, atuando em casos com indícios de irregularidades ou 
que representem riscos de prejuízos ao patrimônio público.  

As vistorias são realizadas com o objetivo de se verificar se os imóveis estão ocupados pelos beneficiários, ou 
se os mesmos foram cedidos, alugados, vendidos, ou ainda, se permanecem desocupados. 

O quadro abaixo demostram a quantidade de imóveis fiscalizados nos anos de 2017 e 2018. 

 

VOI'S 

CIDADE 2017 2018 

Jardim Mangueiral 176 139 

Paranoá Parque 1.100 275 

Riacho Fundo II 436 114 

Sol Nascente 12 72 

Samambaia 2   

Riacho Fundo II/SPU 500   

Outros 12   

TOTAL 2.238 600 

Nesse sentido, até a data de 28/09/2018, foram encaminhados a Instituição Financeira um total de 57 
(cinquenta e sete) processos, passíveis de retomada dos respectivos imóveis, uma vez que, constatou-se 
ocorrência de desvio de finalidade (cedidos, alugados, vendidos, ou desocupados). 

 
3.7. 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.  

ATIVIDADES REALIZADAS (jan/out) QUANT. 

Análise Processos de Escrituras 210 

Contestações Elaboradas 262 

Carteira de Ações em Andamento Codhab 2.459 

Petições Elaboradas 8.104 

Pedido de Informações em Juizo - CODHAB não é parte 855 

Processos Gerados - SEI 458 

Processos com Tramitação - SEI 2.677 

Processos com Andamento Fechado -SEI 2.553 

Documentos Gerados - SEI 4.879 

Documentos Externos - SEI 2.313 

Audiências Judiciais 38 

Audiências Delegacias e Promotoria Pública 44 

Reuniões Realizadas com Diretorias/DIREX 128 

Atendimento Realizado - Presencial (Media 5/dia) 1.125 

TOTAL 26.105 
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 Auditoria Interna - AUDIN 

Em função do disposto na Lei 13.303/16, no qual esta Companhia publicou a Resolução de número 
100.000.255/2017, de 10 de agosto de 2017, na qual constituiu um grupo de trabalho no intuito de elaborar o 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos denominado REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS-RILC, nos termos do Art. 40 da supracitada Lei. A edição do RILC tem por objetivo auxiliar as 
áreas responsáveis no desempenho das atividades desta companhia, com reflexos na eficiência e 
transparência das ações administrativas, com vistas à preservação do patrimônio público e à maximização do 
retorno social esperado. 

Além disso, no ano de 2018, esta Gestão envidou todos os esforços no sentido de uma máxima atuação na 
área de correição para poder concluir todos os processos de apuração de responsabilidades que estavam 
pendentes, dos quais 14 procedimentos concluídos e 08 em andamento, com previsão de conclusão ainda 
neste ano. 

 

 

 OUVIDORIA 

A atual gestão teve a preocupação de realizar algumas melhorias na Ouvidoria como: a implantação de 
relatórios de métricas para as áreas, implantação de memorandos, implantação de estrutura pessoal, 
condições físicas, layout visual e sala de atendimento presencial e Ouvidoria Itinerante. 

Canais de atendimento ao Cidadão: 

O cidadão pode ligar para a Central 162, acessar o Sistema OUV-DF ou ainda ser atendido presencialmente na 
Ouvidoria-CODHAB. 

 
 
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. Tendo como 
base a implantação do sistema, segue os resultados da Ouvidoria da CODHAB em 2018. 

 

MANIFESTAÇÕES ATENDIDAS 

Denúncias 352 

Elogios 24 

Sugestões 6 

Informação 262 

Solicitação 323 

Reclamação 1.430 

TOTAL 2.397 

 
Ainda em 2018, foram realizadas 13 (treze) Ouvidorias Itinerantes, com o intuito de facilitar o acesso do 
cidadão aos serviços de Ouvidoria presente nos eventos públicos, de entregas de escrituras e sorteios de 
lotes. 

Além disso, foi realizada a atualização e melhoria da Carta de Serviços digital da CODHAB, com os seguintes 
resultados junto à população, segundo relatório extraído do Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal – OUV-
DF: 

http://www.ouv.df.gov.br/#/
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Lei de Acesso à Informação - LAI 

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

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO EM 2018 
Total de pedidos recebidos E-SIC 128 

 

 LICITAÇÕES 

Em 2018 ocorreu um avanço significativo na área de licitações com a publicação do Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos - RILC, em atendimento ao Art. 40 da Lei nº 13.303/2016. O normativo, elaborado por 
equipe da própria CODHAB, contém um conjunto de boas práticas de gestão e tem por objetivo auxiliar as 
áreas responsáveis no desempenho das atividades desta companhia, com reflexos na eficiência e 
transparência das ações administrativas, com vistas à preservação do patrimônio público e à maximização do 
retorno social esperado. 

A realização das licitações tendo como modalidade usual o Pregão, gerou uma economia estimada de R$ 35 
milhões, conforme tabela abaixo: 

Pregão 
Eletrônico 

Item Estimado 
Valor 

Estimado 
Total 

Valor 
Ofertado 

Total 
Economia 

01/2018 1 27.231 27.231 5.000 22.231 

02/2018 1 96.540 96.540 22.510 74.030 

04/2018 1 3.184.329 3.184.329 2.479.899 704.430 

06/2018 1 400 400 0,0001 400 

08/2018 1 73.869 73.869 38.140 35.729 

09/2018 1 53.200 53.200 19.999 33.200 

10/2018 1 150.374 150.374 32.500 117.874 

11/2018 1 308.192 308.192 59.999 248.192 

12/2018 1 41.470 41.470 5.849 35.621 

13/2018 1 210.748 210.748 210.748 0 

14/2018 1 60.720  Suspenso  Suspenso  Suspenso 

15/2018 1 697.165 697.165 502.900 194.265 

16/2018 1 471.600 471.600 358.999 112.600 

17/2018 1 2.295.509 2.295.509 1.500.000 795.509 

18/2018 1 25.788 25.788 13.000 12.788 

19/2018 1 998.217 998.217 880.820 117.397 

20/2018 1 523.292 523.292 463.298   

21/2018 1 127.125 127.125 89.052   

22/2018 1 24.772 24.772 24.657   

23/2018 1 4.618.040 4.618.040  Suspenso   

24/2018 1 273.071 273.071  Suspenso   

25/2018 1 334.586 334.586 andamento   

TOTAIS 9.157.925 6.593.664 2.564.260 
            

Concorrência Item 
Valor 

Estimado 

Valor 
Estimado 

Total 

Valor 
Ofertado 

Total 
Economia 

01/2018 5 33.250.000 33.250.000     
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02/2018 5 186.449 186.449 184.585   

03/2018 1 30.916.663 30.916.663 29.391.936 1.524.726 

04/2018 5 1.095.234 Suspenso Suspenso Suspenso 

05/2018 5 69.298 Suspenso Suspenso Suspenso 

06/2018 1 924.006 924.006 707.089 216.916 

07/2018 1 6.935.331 6.935.331 6.176.037   

08/2018 1 3.983.117 Suspenso Suspenso Suspenso 

10/2018 13 9.773.000 9.773.000 12.965.811   

11/2018 1 31.497.790 Suspenso Suspenso Suspenso 

12/2018 1 12.864.013 Suspenso Suspenso Suspenso 

13/2018 1 92.251 92.251 91.372 879 

14/2018 1 858.924 858.924 670.584 188.340 

TOTAIS 82.936.627 50.187.415 32.749.211 
            

Concurso Prêmio         

01/2018 

1º70mil/ 

1.384.614 1.384.614     2º30mil/ 

3º10mil 

02/2018 

1º70mil/ 

1.215.840 1.215.840     2º30mil/ 

3º10mil 

03/2018 

1º60mil/ 

2.839.535 2.839.535     2º30mil/ 

3º15mil 

04/2018 

1º70mil/ 

1.199.056 1.199.056     2º30mil/ 

3º10mil 

CREDENCIAMENTO Quantidade de Credenciados 

01/18 48  

Sorteio Quantidade de Sorteados 

01/18 Suspenso 

02/18 40  

03/18 8  

ECONOMIA TOTAL 35.313.472 

 

3.8 - BALANÇO METAS 2018 

Da perspectiva traçada para 2018, Riacho Fundo II 4ª etapa, a instalação de transformadores de energia aos 
empreendimentos H4 em Samambaia, a execução obras de Infraestrutura complementar de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário Buritizinho, e a aprovação Projetos Arquitetura e Complementares Habitação de 
Interesse Social tiveram suas metas concluídas.  

Com relação ao empreendimento H4 Samambaia foram concluídas as entregas de 56 unidades de 
Samambaia H4 2008 Entidades das 490 unidades previstas, tendo os transformadores já sido instalados, 
estando 218 unidades em fase de Habite-se que dependem do pagamento de contas de água, energia e taxas 
por meio da cotização realizada entre os beneficiários e mais 218 unidades que ainda estão em obras e que 
também dependem de cotização dos valores para conclusão e regularização das obras ou por meio do 
acionamento do seguro de obras pela CAIXA. 

Em relação aos projetos habitacionais contratados através Concursos Públicos (Sobradinho, Samambaia, 
Santa Maria, Quadra 700 do Sol Nascente Trecho I, Quadra 105 do Sol Nascente Trecho II e habitação de 
interesse social) todos tiveram suas metas de conclusão e aprovação alcançadas. 

Os projetos em execução com previsão de entrega (parcial) ainda em 2018 são: 

PRODUÇÃO 
HABITACIONAL 

EMPREENDIMENTO Nº UHs 

 

 

CONTRATAÇÃO MCMV 

Itapoã Parque 6.208 

Crixá 544 

Recanto das Emas - Entidades 530 

Samambaia Entidades - AHSERC 92 



61 

 

 Samambaia Entidades - MUMID 56 

Samambaia Entidades - SINPROEP 92 

Samambaia Empresas - Residencial Julieta (GCE) 144 

 

LICITAÇÃO OBRAS - 
PROJETO CONCURSO 

 

Sobradinho 420 

Samambaia 270 

Santa Maria 108 

Quadra 209 Sol Nascente Trecho II 132 

Quadra 105 Sol Nascente Trecho II 840 

 

ENTREGA DE UNIDADES 

 

H4 Samambaia – ASSTRAB (João Lúcio) 54 

H4 Samambaia – ASSHAG (Noel) 54 

H4 Samambaia – COOHATARF (Anny Gabrielly) 56 

H4 Samambaia – ASTRALP (Expedito Paulino) 54 

Sol Nascente Quadra 105 Trecho II 58 

ENTREGA DE OBRA Conclusão protótipo módulo estrutural Santa Luzia - 
LICITAÇÃO OBRAS -
EQUIPAMENTO PÚBLICO 

Complementação/fechamento das obras do protótipo em Santa 
Luzia 

- 

 

INFRAESTRUTURA 

 

Contratação obras Infraestrutura externa Crixá - 
Contratação obras Infraestrutura Riacho Fundo II 3ª Etapa - 
Conclusão obras calçadas Recanto das Emas Quadras 117/118 - 

 

PROJETOS CODHAB 

Aprovação Projetos Arquitetura Centro Educacional no Bairro 
Crixá 

- 

Aprovação Projetos Arquitetura Escola Classe no Bairro Crixá - 
Desenvolvimento Projetos Urbanismo QNR 06 em Ceilândia  - 
Contratação dos Projetos de Arquitetura e Complementares 
Centro Multiuso no Sol Nascente Trecho I 

- 

 
As fases posteriores de execução quanto aos demais projetos se encontram nas seguintes condições: 

 Os Editais de obra de Sobradinho e Samambaia foram lançados em 21/11/2017 e 09/02/2018 
respectivamente, e ambos foram suspensos pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e aguardam nova 
decisão do plenário para liberação da licitação; 

 O Edital de obra de Santa Maria está em fase de elaboração do projeto básico para licitação das obras nos 
moldes dos Editais anteriores, de Sobradinho e Samambaia; 

 Para a Quadra 700 do Sol Nascente, as obras foram contratadas e já estão em execução com recursos 
advindos do Contrato PAC- PRÓ-MORADIA II nº 262.225-34/2009; 

 Para o Edital de obras da Quadra 105 do Sol nascente ainda aguarda a autorização da CAIXA para 
realização do processo licitatório, que depende da comprovação da titularidade dos terrenos que ocorrerá por 
meio de doação dos lotes pela TERRACAP, o que não ocorreu; 

 Quanto aos projetos de habitação de interesse social para 3 tipologias, forma concluídos e aprovados 66 
projetos, que totalizam 132 unidades habitacionais a serem implantadas na Quadra 209 do Sol Nascente 
Trecho II estando em fase de elaboração de projeto básico para contratação das obras; 

 Para a Unidade Básica de Saúde - UBS, que teve seu projeto concluído ainda em 2017, a contratação das 
obras ocorreu por meio da CODHAB, a pedido da Secretaria de Saúde, estando as obras já iniciadas, com 
previsão de conclusão em outubro de 2019; 

 No que concerne a aprovação de projeto de urbanismo e arquitetura do Setor Habitacional Pôr do Sol, para 
o projeto de urbanismo ser levado ao Conselho de Planejamento – CONPLAN é necessária a emissão da 
licença prévia pelo IBRAM. Assim, os estudos ambientais exigidos estão em processo de análise por aquele 

órgão. Somente após aprovação do urbanismo poderá ser dado sequência a aprovação dos projetos de 
arquitetura, complementares e infraestrutura. 
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4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 

Com relação às contratações de novos empreendimentos realizadas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida - 
MCMV houve algumas revisões de estratégia no ano de 2018:  

 ITAPOÃ PARQUE - com a assinatura do 6º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Direito Real de Uso 
Resolúvel, toda a análise da documentação pela CAIXA já foi concluída no que diz respeito à 1ª etapa de 
implantação do empreendimento, que consiste em 6.208 unidades e no momento aguarda autorização da 
CAIXA para contratação. Com relação às 5.904 (2ª etapa) unidades remanescentes depende de solução 
judicial para registro fundiário, sob responsabilidade da TERRACAP, o que possibilitará a concessão de alvarás 
de construção e o registro da incorporação imobiliária; 

 CRIXÁ - foram contratadas 1.904 unidades das 3.120 unidades previstas, ficando 1.216 unidades 
remanescentes que dependem de ações de desocupação da área; 

 RECANTO DAS EMAS - Entidades - a Portaria 595 de 25 de setembro de 2018 selecionou propostas para 
contratação e no momento está em fase de reanálise de documentos pelo agente financeiro; 

 RIACHO FUNDO II 3ª ETAPA - Entidades - entidades dos editais 14/2011 e 09/2013 possuem a 
construtoras JC Gontijo, CCB e Jireh: JC Gontijo obteve os alvarás de construção e deu entrada dos projetos 
na CAIXA para análise. CCB e Jireh iniciaram as tratativas de aprovação dos projetos na Central de Aprovação 
de Projetos – CAP. Ainda não deram entrada dos projetos na CAIXA;  

Com relação a infraestrutura de funcionalidade, foram licitadas as obras de água/esgoto e drenagem e 
pavimentação que estão em fase de análise da documentação para contratação das empresas; energia em 
fase de contratação direta com CEB, sendo necessário para execução de todas as obras a desocupação da 
chácara e restaurante Embaixada de Minas, sob gestão da TERRACAP; 

 NOVA PLANALTINA, GAMA e GUARÁ II - os Editais foram revogados por não ter sido possível a contratação 
dos empreendimentos, ficando os lotes disponíveis para utilização em outra linha de ação de programa 
habitacional; 

 SOL NASCENTE - Com relação a entrega de 161 unidades na quadra 105 do Sol Nascente, já foram 
entregues 103 unidades e as demais 58 com previsão de conclusão até novembro de 2018;  

 BAIRRO CRIXÁ (infraestrutura) - foram licitadas as obras de água, esgoto e drenagem e pavimentação, 
entretanto, a licitação teve que ser revogada, no entanto, ainda se encontra em fase de recurso contra referida 
revogação. 

4.1. PERSPECTIVAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO 

A Gestão (2015/2018) estabeleceu várias metas para os próximos 4 anos, todas relacionadas ao Eixo Morar 
Bem do Programa Habita Brasília, sendo as principais: 

PRODUÇÃO 
HABITACIONAL 

EMPREENDIMENTO Nº UH 

 

 
 
CONTRATAÇAO 
MCMV 

 

Itapoã Parque 11.472 

Crixá 1.216 

Riacho Fundo II 3ª Etapa - Entidades 603 

Riacho Fundo II 3ª Etapa - Empresa 1.736 

Recanto das Emas - Empresa 1.008 

Nova Petrópolis  1.908 

Recanto das Emas - Entidades 530 

Samambaia Entidades - SINPROEP 92 

Samambaia Empresas – Residencial Julieta (GCE) 144 

 

CONTRATAÇÃO 
OBRAS - PROJETO 
CONCURSO 

 

Sobradinho 420 

Samambaia 270 

Santa Maria 108 

Quadra 209 Sol Nascente Trecho II 132 

Quadra 105 Sol Nascente Trecho II 840 

 

 

 

H4 Samambaia – ARTEC (João Francisco) 56 

H4 Samambaia – ASMIR  54 

H4 Samambaia – ASMORGA (Rebeca Honorato) 54 

H4 Samambaia – ASSOLIM (Ananias Mesquita) 54 
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ENTREGA DE 
UNIDADES 

 

H4 Samambaia – ASSTRAB (João Lucio) 54 

H4 Samambaia – ASSHAG (Noel) 54 

H4 Samambaia – COOHATARF (Anny Gabrielly) 56 

H4 Samambaia – ASTRALP (Expedito Paulino) 54 

Quadra 700 Sol Nascente Trecho I 308 

Itapoã Parque 3.568 

Crixá 1.360 

Recanto das Emas - Entidades 530 

Samambaia Empresas - Residencial Julieta (GCE) 72 

Samambaia Entidades – COHASES (Residencial Marina) 92 

 

EQUIPAMENTO 
PÚBLICO 

Conclusão obras Unidade Básica de Saúde Parque do Riacho - 

Conclusão obras complementação/fechamento do protótipo em 
Santa Luzia 

- 

 

INFRAESTRUTURA 
Conclusão obras Infraestrutura externa Crixá - 

Conclusão obras Infraestrutura Riacho Fundo II 3ª Etapa - 

 
 
PROJETOS 
CODHAB 

 

Aprovação Proj. Arquitetura, Complementares e Infraestrutura Pôr 
do Sol  

- 

Aprovação Proj. Urbanismo, Arquitetura e Complementares QNR 06 
em Ceilândia  

- 

Aprovação Proj. de Arquitetura do Centro Educacional no CRIXÁ - 

Aprovação Projetos de Arquitetura da Escola Classe no CRIXÁ - 

 
4.2. CODHAB INDEPENDENTE 

Com o propósito de tornar a CODHAB independente de recursos do Tesouro, a atual Gestão organizou um 
processo de venda de projeções e lotes, com o objetivo de formar fluxo de recursos suficientes para financiar 
alguns de seus projetos, por meio da arrecadação mensal de valores. 

Em 2018 foram vendidos 10 lotes do patrimônio da CODHAB, por meio de Licitação Pública, na modalidade 
Concorrência, do tipo Maior Oferta/Valor, para pagamento em 72 parcelas: 

Item Endereço Edital Valores (R$) 

1 Setor Central - Gama out/18 1.916.750 

2 Setor Central - Gama out/18 1.888.840 

3 Setor Central - Gama out/18 1.343.347 

4 Setor Central - Gama out/18 1.356.507 

5 Setor Central - Gama out/18 1.350.000 

6 Setor Central - Gama out/18 1.320.000 

7 Setor Central - Gama out/18 770.000 

8 Setor Central - Gama out/18 770.000 

9 Setor Central - Gama out/18 780.000 

10 Setor Central - Gama out/18 777.000 

TOTAL 12.272.544 

 
Além dos lotes vendidos acima, encontram-se em fase de preparação de Edital para venda, também no Gama 
e com destinação para residenciais multifamiliares, os seguintes lotes: 

Item Endereço 
Área do 

Lote (M²) 
Valor 

(Mínimo)R$ 

1 Projeção 1  520 768.000 

2 Projeção 2  520 768.000 

3 Projeção 3  520 768.000 

4 Projeção 4  520 768.000 

5 Projeção 5  520 768.000 

6 Projeção 6  520 768.000 

7 Projeção 7  520 768.000 

8 Projeção 8  520 768.000 

9 Projeção 9  520 768.000 

10 Projeção 10  520 768.000 

11 Projeção 11  520 768.000 
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12 Projeção 12  520 768.000 

13 Projeção 13  520 768.000 

14 Projeção 14  520 768.000 

15 Projeção 15  520 768.000 

16 Projeção 16  520 768.000 

VALOR TOTAL PREVISTO: 12.288.000 

 

CASOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

A meta estimada de arrecadação com os processo de reintegração de imóveis é da ordem de R$ 3.358.000,00, 
conforme tabela abaixo: 

Item  Endereço do Imóvel Cidade 
Área do 

Lote(m²) 
Valor  
(R$)   

1 QNO 16 Conj. 65 Lote 15 Ceilândia 126 112.000 

2 Qr. 005 CJ C CS 083 Candangolândia 135 330.000 

3 QNL 14 Conj. A Casa 21 Taguatinga 112,5 258.000 

4 QR 414 Conj. 16 Casa 05 Samambaia 150 156.000 

5 QNN 06 Conj. J lote 02 Ceilândia 144 157.000 

6 QNN 06 Conj. J lote 04 Ceilândia 144 150.000 

7 QNN 06 Conj. J lote 06 Ceilândia 144 150.000 

8 QNN 06 Conj. J lote 08 Ceilândia 144 150.000 

9 QNN 06 Conj. J lote 10 Ceilândia 144 150.000 

10 QNN 06 Conj. J lote 12 Ceilândia 144 150.000 

11 QNN 06 Conj. J lote 14 Ceilândia 144 150.000 

12 QNN 06 Conj. J lote 16 Ceilândia 144 150.000 

13 QNN 06 Conj. J lote 18 Ceilândia 144 157.000 

14 QNN 06 Conj. B lote 11 Ceilândia 144 247.000 

15 QNN 06 Conj. lote 13 Ceilândia 144 247.000 

16 SQS 404 Bloco D Apto 308 Asa Sul 122,61 584.000 

17 QNO 13 Conjunto M Lote 31 Ceilândia 144 327.000 

18 QNO 18 Conjunto 03 lote 08 Ceilândia 126 210.000 

TOTAL 3.358.000 

Obs: Serão parceladas em até 240 meses e deduzidas a infraestrutura e benfeitorias implantadas pelo 

ocupante, quando for o caso. 

É importante esclarecer que, todo e qualquer recurso gerado para a Empresa é empregado na Política 
Habitacional do Distrito Federal. 

 

Identificação dos Responsáveis:  
 
Responsáveis pela elaboração:  

Agente de Planejamento: HÉLIO ARAÚJO FERREIRA 

Telefone: (61)3214-1866    e-mail : helio.araujo@codhab.df.gov.br 

Assinatura: __________________________________________________________  
 
  

Responsáveis pela elaboração: 

Agente de Planejamento: GEOVANE MARTINS OLIVEIRA 

Telefone: (61)3214-1894    e-mail: geovane.martins@codhab.df.gov.br 

Assinatura: __________________________________________________________  

 
Nome do Titular da Unidade Orçamentária: GILSON JOSE PARANHOS DE PAULA E SILVA  

Telefone: (61) 3214-1802        e-mail da Instituição: gilson.paranhos@codhab.df.gov.br 

Assinatura: __________________________________________________________  
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