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REGIMENTO INTERNO 

TÍTULO I 

DAS COMPETÊNCIAS LEGAIS E DA ESTRUTURA 
 

CAPÍTULO I 

Das Competências Legais 
 

Art. 1º. À Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – 
CODHAB/DF, empresa pública integrante da Administração Indireta do Governo do 
Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do 
Distrito Federal – SEGETH, compete o disposto na Lei n.º 4.020, de 26 de setembro de 
2007, em suas alterações e regulamentações, no Estatuto Social da empresa e nas demais 
normas que deem amparo legal à execução da Política de Desenvolvimento Habitacional 
do Distrito Federal, em especial:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA 
 

Art. 2º Para o cumprimento de suas competências legais e execução de suas atividades, a 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF tem a 
seguinte estrutura: 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
CONSELHO FISCAL 
PRESIDÊNCIA - PRESI 
PROCURADORIA JURIDICA - PROJU 
AUDITORIA INTERNA - AUDIN 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX 
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - ASPLA 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM 
OUVIDORIA - OUVID 
DIRETORIA DE PRODUÇAO HABITACIONAL - DIPRO 
GERÊNCIA DE OBRAS E CONTRATOS - GECON 
GERÊNCIA DE PROVISÃO HABITACIONAL - GEPHAB 
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL - GEPLAN 
NÚCLEO DE LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - NULIC 
DIRETORIA IMOBILIARIA - DIMOB 
GERÊNCIA DE CADASTRAMENTO EM HABITAÇÃO - GECAD 
NÚCLEO DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - NUATE 
GERÊNCIA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL - GEMOB 
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E RETOMADA DE IMÓVEIS - GEFIS 
DIRETORIA DE REGULARIZAÇAO DE INTERESSE SOCIAL - DIREG 
GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- GEREG 
NÚCLEO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO - NUPRO 
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE LICENÇAS - NUAC 
GERÊNCIA DE CADASTRAMENTO EM REGULARIZAÇÃO - GECAR 
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NÚCLEO DE ATENDIMENTO A REGULARIZAÇÃO - NUAR 
NÚCLEO DE ANÁLISE E ESCRITURAÇAO - NUESCRI 
GERÊNCIA DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DE REGULARIZAÇÃO - GEALI 
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - DIATE 
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA, CONVÊNIOS E PARCERIAS - GEASC 
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA EM PROJETOS E OBRAS- GEASP 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - DAGES 
GERÊNCIA DE CREDITO IMOBILIARIO - GECRI 
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA - GEOFI 
NÚCLEO DE TESOURARIA - NUTES 
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS - GECOT 
GERÊNCIA DE SUPORTE OPERACIONAL - GESOP 
NÚCLEO DE PROTOCOLO E ARQUIVO - NUPRO 
NÚCLEO DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E SERVIÇOS - NUPAM 
GERÊNCIA DE PESSOAS - GEPES 
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - GETEC 

 

TÍTULO II 

 

DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES ORGÂNICAS 

CAPÍTULO I 

 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 

Art. 3º. São Órgãos Colegiados da CODHAB/DF: o Conselho de Administração, o 
Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.  

Art. 4º. O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada, responsável pela 
fixação e orientação geral dos negócios da Companhia, é regido pela Lei n.º 4.020, de 25 
de setembro de 2007 e pelo Estatuto Social da CODHAB/DF.  

Art. 5º. O Conselho Fiscal, órgão de funcionamento permanente, fiscalizador dos 
negócios da Companhia, com atribuições previstas no Estatuto Social e poderes que a 
legislação lhe confere, em especial as normas emanadas pelos Conselhos Federal e 
Regional de Contabilidade, a Lei nº 6.404/76 e o Decreto nº 11.351/89.  

Art. 6º. A Diretoria Executiva - DIREX, órgão de deliberação colegiada, constituída de 1 
(um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor de Produção Habitacional, 1 (um) Diretor de 
Regularização de Interesse Social, 1 (um) Diretor Imobiliário, 1 (um) Diretor Financeiro 
e 1 (um) Diretor Administrativo, nomeáveis e destituíveis pelo Governador do Distrito 
Federal.  

Parágrafo Primeiro. À Diretoria Executiva cabe, além das competências previstas na Lei 
de criação da CODHAB/DF e no Estatuto Social: 

I. Decidir sobre a coordenação da execução da Política de Desenvolvimento 
Habitacional do DF, prioritariamente à de interesse social; 

II. planejar as atividades da Companhia, dentro das diretrizes aprovadas pelo 
Conselho de Administração; 
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III. definir e aprovar diretrizes estratégicas e de alinhamento organizacional, 
obedecidas as diretrizes aprovadas pelo Conselho de Administração; 

IV. aprovar as políticas administrativas e as normas de trabalho internas em 
observância às legislações pertinentes e diretrizes aprovadas pelo Conselho de 
Administração 

V. autorizar o Diretor Presidente a assinar acordos, contratos e convênios com 
entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais; 

VI. deliberar sobre normas de comercialização, distribuição, redistribuição e 
regularização de imóveis de propriedade da CODHAB/DF e de outros 
disponibilizados para o Programa Habitacional desenvolvido pela Companhia; 

VII. aprovar os planos de venda para a comercialização de imóveis, elaborados por 
unidades da Companhia ou por comissão especialmente designada para este fim; 

VIII. autorizar os casos de atendimento habitacional prioritário para situações 
emergenciais e de risco, identificadas em levantamentos realizados em ocupações 
irregulares existentes no Distrito Federal, obedecidos os critérios da política 
habitacional de interesse social; 

IX. autorizar a comercialização, distribuição, redistribuição e regularização dos 
imóveis de propriedade da CODHAB/DF e de outros disponibilizados para o 
Programa Habitacional desenvolvido pela Companhia; 

X. aprovar, previamente à venda de imóveis integrantes do patrimônio da 
Companhia, estudos de viabilidade acerca da aplicação dos recursos a serem 
auferidos. 

Parágrafo segundo: A Secretaria Executiva prestará assessoramento à DIREX nos 
assuntos relacionados à orientação, coordenação, supervisão e gestão das atividades 
internas da Companhia; 

Art. 7º. A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez por quinzena e, 
extraordinariamente, sempre que for convocada pelo Diretor-Presidente ou por 2 (dois) 
Diretores da Companhia.  

§ 1º. As matérias a serem apreciadas pela Diretoria Executiva serão sempre 
encaminhadas pelo Diretor Presidente, mediante voto/súmula subscrita pelos 
responsáveis pelas áreas envolvidas e/ou respectivos Diretores;  

§ 2º. As deliberações da Diretoria Executiva constarão de ata lavrada em livro próprio e 
serão tomadas por maioria absoluta dos presentes, cabendo ao Diretor Presidente, além 
do voto comum, o de qualidade.  

§ 3º. Os atos administrativos relevantes e as decisões dos Órgãos Colegiados que 
resultarem em normas serão editados mediante Resolução da Diretoria Executiva, 
subscrita pelo Diretor Presidente. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA PRESIDÊNCIA 
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Art. 8º. À Presidência, órgão de Administração Superior, exercida pelo Diretor 
Presidente, tem suas competências definidas no Estatuto Social. 

Subordinadas à Presidência encontram-se as Unidades denominadas Secretaria Executiva, 
Assessoria de Planejamento, Ouvidoria, Procuradoria Jurídica, Auditoria Interna e 
Comissão Permanente de Licitação. 

 

Secretaria Executiva 
 

Art. 9º. À Secretaria Executiva, diretamente subordinada ao Diretor Presidente, 
compete: 

I. Programar, coordenar e controlar a execução e o desenvolvimento das atividades 
de Planejamento, de Comunicação e de Ouvidoria; 

II. assessorar o Diretor-Presidente na condução as atividades da Companhia; 

III. acompanhar o andamento de projetos de interesse da CODHAB;  

IV. coordenar e organizar a agenda de despachos do Diretor-Presidente; ; 

V. coordenar e orientar a elaboração de normas de procedimentos e de rotinas 
administrativas, financeiras e técnicas;  

VI. auxiliar o Presidente nas funções de orientar, coordenar, supervisionar e gerir as 
atividades internas da Companhia; 

VII. estudar e submeter ao Diretor-Presidente os processos e demais documentos 
encaminhados à sua apreciação; 

VIII. dar apoio administrativo aos Órgãos Colegiados; 

IX. receber o público interno e externo nos assuntos afetos à Presidência; 

X. assegurar o atendimento das solicitações e demandas dos Conselhos Fiscal e de 
Administração e o cumprimento das obrigações da Diretoria-Executiva para com 
suas determinações e orientações; 

XI. coordenar, promover e disseminar as melhores práticas de gestão e modernização 
institucional, administrativa e tecnológica; 

XII. exercer a supervisão administrativa referente aos atos oficiais e correspondências 
do Diretor-Presidente; 

XIII. Providenciar as alterações necessárias - sejam elas tipográficas, ortográficas, 
lexicais, gramaticais, estilísticas e discursivas - à adequação dos expedientes a 
serem submetidos à apreciação e assinatura do Diretor-Presidente; 

XIV. receber, encaminhar e controlar o fluxo de documentos que tramitam no Gabinete 
e organizar o arquivo de documentos da Presidência; 

XV. exercer a supervisão administrativa referente aos atos oficiais e correspondências 
do Diretor Presidente;  

XVI. estudar e submeter ao Diretor Presidente os processos e demais documentos 
encaminhados à sua apreciação;  
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XVII. prestar assistência direta e imediata ao Diretor Presidente em sua representação, 
preparando, organizando e despachando documentos e processos; 

XVIII. coordenar a produção de prestações de contas, de relatórios de gestão, de 
respostas a pedidos de informações e demais obrigações da empresa para com os 
órgãos de controle interno e externo; 

XIX. registrar na Junta Comercial do DF e demais órgãos competentes documentos da 
Empresa que requeiram tal providência; 

XX. desenvolver atividades recreativas e culturais voltadas para o bem estar e lazer dos 
servidores da Companhia; 

XXI. coordenar e controlar as atividades referentes ao planejamento da Companhia;  

 

Assessoria de Planejamento 
 

Art. 10º. À Assessoria de Planejamento, vinculada à Secretaria Executiva e diretamente 
subordinada ao Diretor Presidente, compete: 

I. Coordenar e orientar a elaboração do planejamento estratégico, da proposta anual e 
do plano plurianual da CODHAB, com base nas programações das Diretorias;  

II. acompanhar e fazer revisões do Plano Plurianual, em consonância com as diretrizes 
estabelecidas no planejamento da Companhia 

III. desenvolver, implementar e disseminar ferramentas de planejamento e controle no 
âmbito da Companhia;  

IV. orientar a elaboração de normas e procedimentos internos, procedendo a sua 
divulgação junto às unidades administrativas;  

V. elaborar o relatório das atividades da Companhia, com base nos dados fornecidos 
pelas Diretorias;  

VI. acompanhar a utilização dos recursos orçamentários previstos para investimentos, 
obras e serviços de infraestrutura e custeio; 

VII. coletar dados e informações sobre a execução orçamentária e financeira e sobre as 
ações em desenvolvimento no âmbito da CODHAB, para manter atualizado o 
Sistema de Acompanhamento Governamental; 

 

Assessoria de Comunicação 

 

Art. 11º. À Assessoria de Comunicação, vinculada à Secretaria Executiva e diretamente 
subordinada ao Diretor Presidente, compete: 

I. Assessorar a Companhia nas atividades de comunicação interna e externa;  

II. assessorar o Diretor Presidente e demais diretores nas relações com o público 
interno e externo; 

III. elaborar e distribuir informações de caráter institucional a serem dirigidas aos 
meios de comunicação – jornais, rádios, televisões, revistas e websites; 
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IV. planejar e atualizar o portal e as redes sociais da CODHAB; 

V. produzir, editar e divulgar material fotográfico, assim como manter arquivo de 
fotografias para atender demandas jornalísticas e/ou publicitárias; 

VI. elaborar notas oficiais, artigos e esclarecimentos públicos relacionados com as 
atividades da CODHAB;  

VII. produzir ou reproduzir informações a serem divulgadas no ambiente interno; 

VIII. realizar a cobertura de eventos promovidos ou que tenha participação da 
CODHAB; 

IX. catalogar, diariamente, as notícias publicadas na imprensa sobre assuntos de 
interesse da Companhia (Clipping); 

X. criar e manter atualizada a lista de contatos dos meios de comunicação, bem como 
de mídias especializadas (mailing); 

 

Ouvidoria 

 

Art. 12º. À Ouvidoria, vinculada à Secretaria Executiva e diretamente subordinada ao 
Diretor Presidente, compete: 

I. Acolher, processar, analisar e encaminhar às diversas unidades administrativas ou 
operacionais e às Diretorias as denúncias, reclamações, sugestões e elogios que 
forem recebidas de órgãos do Governo, de entidades públicas ou privadas, de 
servidores e dos cidadãos em geral; 

II. ordenar, classificar, selecionar e analisar as denúncias ou reclamações recebidas, 
solicitando e conduzindo a participação das demais áreas envolvidas, quando as 
denúncias e reclamações puderem envolver desvio de conduta de servidores ou 
prestadores de serviço;  

III. assegurar e executar o retorno às demandas recebidas pela Ouvidoria, com as 
informações das providências tomadas pela Companhia.  

IV. responder de forma coerente e de fácil entendimento ao cidadão solicitante às 
demandas recebidas pelos sistemas de Ouvidoria. 

V. atender com cortesia e respeito a questão apresentada, afastando-se de qualquer 
discriminação ou prejulgamento; 

VI. registrar as manifestações recebidas no sistema informatizado definido pelo órgão 
superior do SIGO/DF; 

VII. participar de atividades que exijam ações conjugadas das unidades integrantes do 
SIGO/DF, com vistas ao aprimoramento do exercício das atividades que lhes são 
comuns; 

VIII. prestar apoio ao órgão superior na implantação de funcionalidades necessárias ao 
exercício das atividades de Ouvidoria; 

IX. manter atualizadas as informações e as estatísticas referentes às suas atividades; 

X. encaminhar ao órgão central dados consolidados e sistematizados do andamento e 
do resultado das manifestações recebidas; 
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XI. atuar como autoridade de monitoramento da Lei de Acesso à Informação, 
garantindo ao cidadão o cumprimento dos prazos estipulados; 

 

Procuradoria Jurídica 

 

Art. 13º. À Procuradoria Jurídica, diretamente subordinada ao Diretor Presidente, 
compete: 

I. Organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades relacionadas com o 
assessoramento jurídico, a representação legal, o contencioso legal, o ajuizamento 
de ações e a promoção de outros atos jurídicos necessários à defesa e preservação 
dos interesses da CODHAB, em juízo ou fora dele, e em qualquer instância ou 
tribunal; 

II. apoiar e assistir ao Diretor Presidente e demais diretores em assuntos relacionados 
à consultoria jurídica, à interpretação ou aplicação de leis, regulamentos e outras 
normas de interesse da CODHAB; 

III. examinar e aprovar as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, 
acordos, convênios ou ajustes de interesse da CODHAB; 

IV. assistir o Diretor Presidente na assinatura de escrituras, contratos, convênios, 
termos e outros instrumentos congêneres, que gerem direitos e obrigações; 

V. coordenar, orientar e aprovar a elaboração ou revisão de anteprojetos de lei, 
decretos, contratos, convênios, acordos e demais instrumentos jurídicos, bem 
como as atividades de instrução de processos judiciais, objetivando a propositura 
de todo e qualquer feito judicial de interesse da CODHAB; 

VI. orientar e emitir pareceres jurídicos, em feitos administrativos previamente 
instruídos pelas áreas, sobre assuntos de interesse da CODHAB; 

VII. receber, organizar, mandar autuar, numerar, distribuir e controlar o andamento 
interno dos processos e ações judiciais de interesse da CODHAB; 

VIII. promover e desistir, mediante mandato expresso do Diretor Presidente ou de seu 
substituto, a defesa da Companhia, em todas as instâncias, foros e tribunais, em 
juízo ou fora dele, inclusive perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal; 

IX. manter arquivo atualizado da legislação e da jurisprudência que regem os assuntos 
relativos à CODHAB; 

X. manter atualizado e íntegro o catálogo dos assuntos judiciais de interesse da 
Companhia publicados no Diário da Justiça e Diário Oficial da União e do 
Distrito Federal; 

XI. controlar os prazos judiciais, diligências e publicações. 

 

Auditoria Interna 

 

Art. 14º. À Auditoria Interna, diretamente subordinada ao Diretor-Presidente, compete: 
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I. Elaborar, coordenar e executar o Programa de Controle Interno e o Plano de 
Auditoria, assessorando a administração da CODHAB na prática de atos de gestão 
administrativa; 

II. monitorar e avaliar os atos e fatos administrativos da Companhia em seus 
aspectos econômicos, financeiros, orçamentários, patrimoniais e legais; 

III. elaborar, apreciar e submeter ao Diretor Presidente estudos e propostas de 
diretrizes, programas e ações que objetivem racionalizar a execução da despesa e 
o aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da CODHAB; 

IV. acompanhar, avaliar e propor ações corretivas quanto à execução física e 
financeira dos programas, projetos e atividades desenvolvidas pela CODHAB 
visando o cumprimento das metas previstas no planejamento; 

V. analisar a eficiência e eficácia dos controles internos da Companhia, buscando o 
seu constante aprimoramento; 

VI. elaborar e sugerir normas relativas à auditoria e controle interno; 

VII. manter contínuo intercâmbio com o órgão central do Sistema de Controle Interno, 
usando o aperfeiçoamento dos procedimentos da Auditoria; 

VIII. controlar e acompanhar a implementação de recomendações realizadas pelos 
órgãos de controle externo. 

 

Comissão Permanente de Licitação 

 

Art. 15º. À Comissão Permanente de Licitação, diretamente subordinada à Presidência, 
compete: 

I. Formar e acompanhar o processo administrativo licitatório, observando todos os 
requisitos legais necessários; 

II. instruir esclarecimentos/impugnações apresentados por interessados quanto aos 
termos do edital, recorrendo às equipes técnicas setoriais, quando necessário; 

III. abrir os envelopes de documentação na data, local e horário estabelecidos no 
edital e julgar os documentos contidos nos envelopes, verificando se estão em 
conformidade com as especificações estabelecidas no edital; 

IV. tornar público o resultado da habilitação, devolvendo aos inabilitados os 
envelopes contendo as propostas de preços, devidamente lacrados; 

V. instruir recursos, em qualquer fase do processo licitatório, e submetê-los ao 
superior para decisão; 

VI. resolver sobre qualquer incidente na fase de habilitação, recorrendo às equipes 
técnicas setoriais, quando necessário; 

VII. proceder à escolha do vencedor de acordo com os critérios de julgamento 
previstos no edital, recorrendo às equipes técnicas setoriais, quando necessário; 

VIII. elaborar e publicar a lista dos que forem classificados, seguindo a ordem crescente 
de classificação; 
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IX. encaminhar ao superior à homologação do processo e a adjudicação do objeto 
vencedor da licitação; 

X. publicar o resultado e encaminhar o processo licitatório para a área responsável 
elaborar o contrato definitivo; 

XI. disponibilizar meios tecnológicos, estruturais e materiais para realização da 
sessão.  

 
 

 

CAPÍTULO III 

 

DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL 
 

Art. 16º. À Diretoria de Produção Habitacional - DIPRO, diretamente subordinada ao 
Diretor Presidente, compete coordenar o desenvolvimento de estudos e projetos 
necessários à produção de habitação de interesse social do Distrito Federal. 

 

Gerência de Planejamento Habitacional 

 

Art. 17º. À Gerência de Planejamento Habitacional, diretamente subordinada à 
Diretoria de Produção Habitacional, compete: 

I. Promover a elaboração de estudos de viabilidade técnica, com vistas à captação 
dos recursos necessários à implementação dos projetos habitacionais e novos 
empreendimentos; 

II. coordenar, controlar e monitorar as ações e procedimentos necessários de 
planejamento até a contratação da obra, visando a implantação dos 
empreendimentos habitacionais de interesse social; 

III. realizar os levantamentos topográficos, demarcações e locações prévias em áreas 
urbanas destinadas à produção de unidades habitacionais de interesse social; 

IV. realizar vistorias em imóveis destinados à produção habitacional de interesse 
social, informando a existência ou não de infraestrutura básica e serviços 
públicos, coletando informações sobre redes de infraestrutura, analisando 
possíveis interferências e remanejamento; 

V. estabelecer procedimentos para o recebimento e controle das doações relativas às 
unidades imobiliárias, matrículas, registros, aos terrenos ou às glebas destinados à 
produção habitacional de interesse social; 

VI. monitorar as áreas disponíveis para a produção habitacional de interesse social por 
meio de vistorias periódicas e/ou levantamentos topográficos; 
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Núcleo de Licenciamento e Monitoramento Ambiental 

 

Art. 18º. Ao Núcleo de Licenciamento e Monitoramento Ambiental, diretamente 
subordinado à Gerência de Planejamento Habitacional, compete: 

I. Promover e acompanhar o licenciamento ambiental cumprindo as condicionantes, 
exigências e restrições estabelecidas no licenciamento, junto aos órgãos externos e 
internos, providenciando a documentação necessária;  

II. acompanhar, monitorar e controlar junto aos órgãos competentes os processos de 
licenciamento ambiental; 

III. providenciar ações objetivando o cumprimento e monitoramento das 
condicionantes e compensações ambientais e florestais; 

IV. manter interlocução e articulação com órgãos e entidades responsáveis pelo meio 
ambiente em observância às obrigações ambientais; 

V. organizar e manter atualizado o controle das licenças ambientais para consecução 
dos programas habitacionais. 

 

Gerência de Provisão Habitacional 

 

Art. 19º. À Gerência de Provisão Habitacional, diretamente subordinada à Diretoria de 
Produção Habitacional, compete: 

I. Gerenciar a elaboração projetos urbanísticos das áreas de ofertas  habitacionais 
integrantes da política pública de interesse social, bem como a coordenar e 
monitorar os respectivos contratos e  serviços; 

II. gerenciar a elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia de edificações 
destinadas a programa habitacional de interesse social, bem como as respectivas 
especificações técnicas, bem como a coordenar e monitorar os respectivos 
contratos e  serviços; 

III. promover a realização de estudos e pesquisas, visando estimular a apresentação de 
soluções criativas e inovadoras, na busca de novas tecnologias alternativas à 
construção de unidades habitacionais de interesse social; 

IV. acompanhar a aplicação da legislação e normas edilícias afetas a área de atuação e 
propor as adequações necessárias à execução de projetos e programas 
habitacionais de  interesse social; 

V. coordenar a elaboração e manutenção de banco de dados de projetos para 
habitação de interesse social. 

VI. providenciar a aprovação de estudos e projetos junto aos órgãos competentes; 

VII. promover a articulação com órgãos setoriais do governo, visando a 
implementação dos projetos habitacionais desenvolvidos pela Gerência; 
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VIII. coordenar e articular com órgãos setoriais do governo, a elaboração e 
consolidação de relatório de demanda por Equipamentos Públicos e Comunitários 
— EPC, bem como sua implementação nos empreendimentos habitacionais; 

IX. elaborar Termos de Referencia e/ou Projetos Básico que se fizerem necessários 
visando às contratações de projetos, obras ou outros serviços pertinentes à 
atividade da gerência;; 

X. apoiar as licitações de contratação de obras, projetos, estudos e serviços inerentes 
à sua área de atuação, instruindo processos e preparando os documentos 
necessários; 

 

Gerência de Obras e Contratos 

 

Art. 20º. À Gerência de Obras e Contratos, diretamente subordinada à Diretoria de 
Produção Habitacional, compete: 

I. Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades pertinentes à execução e 
fiscalização das obras de edificações, urbanização, infraestrutura, de acordo  com 
os projetos, especificações e cronogramas físico-financeiros, diretamente ou por 
intermédio de empresas prestadoras de serviços; 

II. gerenciar e executar, diretamente ou por intermédio de empresas de prestadoras 
de serviços, as obras de construções de habitações, de urbanização, de acordo com 
os projetos  especificados; 

III. adotar as providências relativas à gestão de contratos e convênios afetos à 
execução das obras/projetos de sua atribuição; 

IV. Aferir e fiscalizar a Planilha de Medição de obras e serviços de engenharia: 

V. promover as atividades de fiscalização, vistoria e de perícias técnicas, nas obras 
de interesse social; 

VI. controlar a execução de obras, por meio da verificação dos projetos, execução de 
vistorias, perícias técnicas e aferindo e controlando os orçamentos; 

VII. elaborar de relatórios de ação corretiva e preventiva de obras e serviços de 
engenharia, quando necessário; 

VIII. acompanhar os contratos e convênios de estudos, planos ambientais e 
urbanísticos; 

IX. acompanhar e controlar os cronogramas físicos e financeiros dos contratos  e 
convênios de obras, projetos, estudos e serviços de sua área de atuação; 

X. analisar as alterações de cronogramas físico-financeiros no decorrer das obras; 

XI. participar de comissões de recebimento de obras e serviços de engenharia, quando 
necessário; 

 

CAPÍTULO IV 
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DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
 

Art. 21º. À Diretoria de Regularização de Interesse Social - DIREG, diretamente 
subordinada ao Diretor Presidente, compete coordenar o desenvolvimento de estudos e 
projetos necessários à execução da política de regularização fundiária e habitacional de 
interesse social do Distrito Federal. 

 

Gerência de Regularização Fundiária 

 

Art. 22º. À Gerência de Regularização Fundiária, diretamente subordinada à Diretoria de 
Regularização de Interesse Social, compete: 

I. Gerenciar, coordenar e controlar as atividades relacionadas aos Projetos de 
Regularização Fundiária de Interesse Social; 

II. coordenar, controlar e supervisionar as atividades dos Núcleos de Projetos de 
Regularização e Acompanhamento e Monitoramento de Licenças;  

III. coordenar a implementação dos projetos integrados de regularização de interesse 
social;  

IV. promover a articulação com órgãos setoriais do governo bem como as 
comunidades envolvidas, visando a implementação dos projetos urbanísticos 
desenvolvidos pela Gerência;  

V. levantar as necessidades de implementação de programas voltados para a 
ampliação e melhoria de projetos de regularização fundiária de interesse social; 

VI. participar de comissões e equipes de acompanhamento relacionadas à 
regularização de parcelamentos urbanos em áreas de interesse da CODHAB.  

VII. assessorar as Diretorias e a Presidência em assuntos relativos à regularização de 
parcelamentos de interesse social; 

VIII. acompanhar o cumprimento das obrigações estabelecidas nos termos de 
compromisso e ajustamento de conduta pactuado com a Companhia relacionados 
aos projetos de regularização fundiária. 

  

Núcleo de Projetos de Regularização 

 

Art. 23º. Ao Núcleo de Projetos de Regularização, diretamente subordinado à Gerência de 
Regularização Fundiária, compete: 

 

I. Elaborar estudos e projetos de regularização fundiária (planta de urbanização e 
memorial descritivo de regularização de parcelamento) de interesse social, bem 
como a coordenação e monitoramento dos respectivos contratos e serviços;  
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II. elaborar planos de ocupação de projetos de parcelamentos urbanos de Interesse 
social; 

III. acompanhar, revisar e propor as adequações necessárias à execução de projetos 
urbanísticos de interesse social;  

IV. elaborar e analisar pareceres, relatórios e termos de referência dos projetos de 
regularização fundiária;  

V. participar de comissões de habilitação e qualificação técnica em processos de 
licitação dos estudos e projetos de regularização fundiária;  

 

Núcleo de Acompanhamento e Monitoramento de Licenças 

 

Art. 24º. Ao Núcleo de Acompanhamento e Monitoramento de Licenças, diretamente 
subordinado à Gerência de Regularização Fundiária, compete: 

I. Analisar e elaborar termos de referência, especificações e documentos técnicos no 
tocante aos assuntos ambientais das áreas de interesse social;  

II. apoiar as licitações de contratação de estudos ambientais; 

III. analisar as condicionantes, exigências e restrições estabelecidas nas licenças 
ambientais; 

IV. elaborar laudos e perícias técnicas na área ambiental; 

V. elaborar parecer técnico, em consonância com as normas federais, distritais e 
padrões ambientais do Distrito Federal;  

VI. atualizar o sistema de dados de informações geográficas com informações 
ambientais; 

VII. promover e acompanhar o cumprimento das condicionantes, exigências e 
restrições estabelecidas no licenciamento ambiental, junto aos órgãos externos e 
internos, providenciando a documentação necessária; 

VIII. promover o monitoramento das ações relacionadas ao licenciamento ambiental de 
interesse social; 

IX. promover o licenciamento ambiental e controlar os prazos de validade e o 
andamento das licenças ambientais. 

 

Gerência de Cadastramento em Regularização 

 

Art. 25º. À Gerência de Cadastramento em Regularização, diretamente subordinado à 
Diretoria de Regularização de Interesse Social, compete: 
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I. Manter cadastro com localização, identificação, descrição e inscrição de todos os 
bens imóveis de propriedade da CODHAB; 

II. acompanhar todo o trâmite de documentação quando da aquisição ou desfazimento 
de bens imóveis da CODHAB; 

III. realizar inspeções periódicas aos imóveis de propriedade da CODHAB, a fim de 
alimentar relatório com informações para Diretoria, com dados referentes a 
situações quanto a invasões, vandalismos e etc.; 

IV. coordenar a escrituração dos imóveis, solicitados à CODHAB; 

V. manter atualizadas informações dos imóveis quanto ao valor de mercado; 

VI. providenciar o registro dos bens imóveis de acordo com políticas internas; 

VII. dar baixa nos bens desfeitos pela CODHAB; 

VIII. executar todo o processo de desocupação e reintegração de posse dos imóveis 
quando necessário; 

IX. acompanhar o cadastramento socioeconômico das famílias envolvidas, com a 
identificação dos responsáveis por cada imóvel selado, o morador do domicílio, o 
tempo de ocupação, a renda, a escolaridade, como também o nome de quem o título 
será entregue, preferencialmente em nome da mulher do núcleo familiar; 

X. coordenar as atividades relativas ao cadastramento, convocação, análise e 
habilitação de ocupantes de imóveis de parcelamentos informais consolidados 
previstos na estratégia de regularização fundiária de interesse social do PDOT; 

XI. gerir as atividades relativas ao cadastramento, convocação, análise e habilitação de 
ocupantes de imóveis regularizados, situados em cidades consolidadas, oriundas de 
programas de assentamento promovidos pelo Distrito Federal; 

XII. orientar os beneficiários quanto aos procedimentos e documentação necessários à 
conversão da legitimação de posse em propriedade; 

XIII. analisar e elaborar termos de referência e especificações relativos à sua área de 
atuação; 

 

Núcleo de Atendimento a Regularização 

 

Art. 26º. Ao Núcleo de Atendimento a Regularização, diretamente subordinado à 
Gerência de Cadastramento em Regularização, compete: 

I. Executar atividades relativas ao atendimento da população envolvida no processo 
de regularização, em especial as famílias que ocupam área de risco e de remoção, 
enquanto a provisão definitiva de moradia adequada estiver pendente; 
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II. manter documentação do atendimento para regularização controlado, disponível e 
atualizado; 

III. orientar os beneficiários quanto aos procedimentos e documentação necessários à 
conversão da legitimação de posse em propriedade; 

 

Núcleo de Análise e Escrituração 

 

Art. 27º. Ao Núcleo de Análise e Escrituração, diretamente subordinado à Gerência de 
Cadastramento em Regularização, compete: 

I. Executar as atividades relativas ao cadastramento, convocação, análise e 
habilitação de ocupantes de imóveis situados em parcelamentos informais 
consolidados previstos na estratégia de regularização fundiária de interesse social 
do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT; 

II. executar as atividades relativas ao cadastramento, convocação, análise e 
habilitação de ocupantes de imóveis situados em cidades consolidadas, oriundas 
de programas de assentamento promovidos pelo Distrito Federal; 

III. sistematizar orientação quanto aos procedimentos e documentação necessários à 
conversão da legitimação de posse em propriedade; 

IV. organizar e manter atualizado o arquivo técnico da documentação relacionada às 
unidades imobiliárias urbanas de propriedade da CODHAB; 

V. realizar a escrituração dos imóveis de acordo com as políticas internas definidas; 

VI. acompanhar todo o trâmite de documentação quando da regularização de imóveis; 

VII. coordenar os procedimentos de lavratura de escrituras particulares e públicas 
referentes a alienação de imóveis mediante doação, venda direta e licitação com 
preferência dos imóveis, solicitados à CODHAB; 

VIII. providenciar o registro dos bens imóveis de acordo com políticas internas; 

IX. manter contato com os cartórios, para a realização dos serviços de emissão de 
documentos e registros necessários para a regularização de imóveis; 

X. executar o acompanhamento sistemático da documentação depositada em cartório 
para registro, providenciando, junto aos órgãos competentes, o cumprimento de 
exigências. 

 

Gerência de Alienação de Imóveis de Regularização 

 

Art. 28º. À Gerência de Alienação de Imóveis de Regularização, diretamente 
subordinado à Diretoria de Regularização de Interesse Social, compete: 
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I. Supervisionar a execução das atividades relativas a venda, locação e 
arrendamento de imóveis situados em áreas de regularização de interesse social; 

II. realizar pesquisas de mercado e manter atualizados os registros relacionados ao 
valor dos lotes por região e por tipo de uso para efeito de avaliação e de estratégia 
de vendas; 

III. controlar as atividades de avaliação de imóveis urbanos oriundos da regularização 
fundiária de interesse social; 

IV. coordenar os processos de licitação de imóveis, incluindo a elaboração do 
calendário anual, reserva de lotes, elaboração de editais e elaboração de relatórios 
dos resultados alcançados; 

V. promover o cadastro das informações sobre os licitantes vencedores; 

VI. verificar as propostas e documentos fornecidos pelos licitantes, objetivando 
assegurar sua conformidade e adequabilidade às normas pertinentes; e 

VII. convocar os licitantes vencedores, efetivando a venda dos imóveis. 
 

 

CAPÍTULO V 
 

DA DIRETORIA IMOBILIÁRIA 

 

Art. 29º. À Diretoria Imobiliária - DIMOB, diretamente subordinada ao Diretor 
Presidente, compete coordenar as atividades de relacionamento direto entre a CODHAB e 
o cidadão para a execução da política habitacional de interesse social do Distrito Federal, 
visando a transparência perante os órgãos de fiscalização e a população, permitindo maior 
eficácia no atendimento agilidade na produção e entrega de unidades habitacionais e 
monitoração dos resultados do programa. 

 

Gerência de Cadastramento em Habitação 

 

Art. 30º. À Gerência de Cadastramento em Habitação, diretamente subordinada à 
Diretoria Imobiliária, compete: 

I. Coordenar, analisar e fiscalizar as atividades relativas à inscrição, cadastramento, 
convocação, habilitação e contemplação dos candidatos no programa habitacional 
de interesse social; 

II. acompanhar e fiscalizar a classificação do candidato, gerada por meio de 
pontuação, nas respectivas listas de inscrição, habilitação e contemplação, 
separadas por faixa de renda e tipos de cadastro (Relação de Inscrição Individual-
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RII, Relação de Inscrição por Entidade- RIE, Portadores de Deficiência, Idosos e 
Vulnerabilidade Social); 

III. manter atualizado o cadastro  de candidatos e de unidades habitacionais em 
estoque, disponibilizadas para os programas habitacionais de interesse social;  

IV. manter atualizado o cadastro de entidades, com verificações regulares da 
estrutura, desempenho e funcionamento das mesmas; 

V. coordenar as atividades de atendimento às entidades por meio de reuniões e 
atendimento presencial dos seus respectivos presidentes/representantes; 

VI. coordenar as atividades relacionadas à indicação da demanda habilitada aos 
empreendimentos, de acordo com os critérios de maior pontuação e faixa de 
renda;  

VII. garantir o percentual de distribuição de unidades habitacionais estabelecido pela 
legislação vigente, respeitando a pontuação de cada candidato dentro da sua 
respectiva lista; 

VIII. coordenar e orientar as atividades para o funcionamento de unidades 
descentralizadas de atendimento ao público; 

IX. manter o conteúdo do Portal atualizado de acordo com as diretrizes da legislação 
vigente; 

X. estabelecer juntamente com os órgãos de controle medidas para avaliar o nível de 
satisfação do público com a prestação de serviço dos programas habitacionais do 
Distrito Federal, bem como ações preventivas e corretivas ao processo; 

XI. prestar atendimento às Diretorias e demais setores quanto às solicitações de 
informações referentes ao cadastro de candidatos nos programas habitacionais de 
interesse social, às solicitações de informações referentes ao cadastro de entidades 
e às solicitações de informações referentes ao cadastro de unidades habitacionais 
em estoque. 

XII. criar e manter atualizados os manuais e procedimentos operacionais das ações de 
gestão do cadastro de entidades, do cadastro de candidatos dos programas 
habitacionais de interesse social e do cadastro de unidades habitacionais em 
estoque. 

XIII. auxiliar ao Núcleo de Atendimento Habitacional no atendimento ao cidadão 
candidato no programa habitacional de interesse social às solicitações de 
informações referentes à sua situação cadastral.  

XIV. coordenar e gerenciar as demandas às construtoras responsáveis pelos 
empreendimentos, aderentes aos programas habitacionais de interesse social, para 
fomento à ocupação das unidades habitacionais correspondentes em estoque. 

XV. propor estudos visando a adequação dos projetos habitacionais para inclusão de 
Pessoas com Deficiência (PcD) e com mobilidade reduzida, bem como, a 
adequação da CODHAB às legislações Distrital e Federal pertinentes. 

 

Núcleo de Atendimento Habitacional 
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Art. 31º. Ao Núcleo de Atendimento Habitacional, diretamente subordinado à Gerência 
de Cadastramento em Habitação, compete: 

I. Realizar as atividades de informação e orientação aos interessados nos programas 
habitacionais de interesse social e regularização; 

II. executar as atividades referentes ao recebimento, registro, entrega, análise de 
documentação e formalização de processo administrativo dos candidatos e 
entidades; 

III. atualizar dados cadastrais dos candidatos e entidades participantes dos programas 
habitacionais de interesse social; 

IV. realizar a inclusão  e atualização do Cadastro Único dos candidatos com fins 
habitacionais; 

V. realizar e atualizar a formalização de dossiês para envio ao agente financeiro; 

VI. planejar, organizar, desenvolver, controlar e avaliar o funcionamento dos diversos 
canais de atendimento, principalmente a central de atendimento telefônico (156); 

VII. promover a melhoria contínua das habilidades técnicas de seus recursos humanos,  
por meio de treinamentos e capacitações periódicos; 

VIII. formalizar requerimento com a demanda do cidadão, sempre que for necessário; 

IX. analisar os requerimentos formalizados nas unidades de atendimento e enviar 
carta ao cidadão com resposta à sua demanda; 

X. elaborar e divulgar relatórios periódicos com o quantitativo de atendimentos 
realizados e manter atualizados os dados no Portal da CODHAB; 

XI. prestar atendimento às Diretorias e demais setores quanto às solicitações de 
informações referentes ao cadastro de candidatos no programa habitacional de 
interesse social. 
 

Gerência de Mobilização Social 

 

Art. 32º. À Gerência de Mobilização Social, diretamente subordinada à Diretoria 
Imobiliária, compete: 

I. Coordenar, promover e executar projetos sociais voltados  à mobilização, 
organização e melhores condições de moradia dos beneficiários  de programas 
habitacionais de interesse social;                                                                                                                       

II. implementar o Projeto de Trabalho Social – PTS nos programas habitacionais, 
estabelecendo as linhas de ação dentro dos eixos previstos na legislação vigente, 
assegurando a correta utilização dos recursos disponíveis; 

III. articular e integrar políticas públicas em todos os eixos e fases do Trabalho Social, 
de forma a promover a multidisciplinaridade, intersetorialidade e a 
sustentabilidade das intervenções, fomentando condições para o processo de 
desenvolvimento socioterritorial de médio e longo prazo; 

IV. promover a fiscalização e assegurar, na sua integridade, a qualidade técnica dos 
projetos de execução do Trabalho Social; 
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V. auxiliar na execução do processo de cadastramento socioeconômico das famílias 
envolvidas, identificando os responsáveis por cada imóvel selado, inclusive, nas 
áreas de regularização de interesse social e conforme critérios estabelecidos; 

VI. promover a mobilização dos beneficiários para a socialização urbana, educação 
ambiental, patrimonial e a convivência em comunidades/condomínios; 

VII. encaminhar aos órgãos competentes, as famílias que ocupam área pública 
irregular na situação de risco ou insalubridade, para que sejam adotadas medidas 
relativas à assistência social; 

VIII. orientar os beneficiários sobre os procedimentos e a documentação exigida para 
os programas habitacionais de interesse social; 

IX. realizar acordos, definidos conjuntamente com a Diretoria de Regularização de 
Interesse Social e com a Diretoria de Assistência Técnica,  relacionados as 
famílias removidas de área de risco ou por obras de infraestrutura, em virtude de 
obras de urbanização, saneamento ou provisão habitacional; 

X. atuar de forma participativa e apoio aos postos de assistência técnica, no âmbito 
da mobilização social; 

XI. revisar e disponibilizar, regularmente, no Portal da CODHAB os Projetos de 
Trabalho Social em fases de elaboração, aprovação, execução e finalização; 

XII. coordenar e monitorar as atividades no que se refere às ações, programas e 
projetos voltados para a inclusão e melhoria da qualidade de vida das Pessoas com 
Deficiência; 

XIII. promover a articulação com as demais Diretorias da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal em sua área de competência, 
no sentido de promover o desenvolvimento de projetos habitacionais que atendam 
os interesses das Pessoas com Deficiência; 

XIV. atuar como instância de apoio, nos casos de requerimentos, denúncias e 
reclamações, vinculadas à CODHAB, formuladas por qualquer pessoa ou 
entidade, quando ocorrer ameaça ou violação de direitos das Pessoas com 
Deficiência, assegurados na Constituição Federal, na Convenção sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiência e demais legislações aplicáveis; 

 

 

Gerência de Fiscalização e Retomada de Imóveis 

 

Art.  33º. À Gerência de Fiscalização e Retomada de Imóveis, diretamente subordinada 
à Diretoria Imobiliária, compete: 

I. Implementar rotinas e procedimentos de fiscalização relacionados ao bom 
andamento dos programas habitacionais do Distrito Federal; 

II. coordenar e fiscalizar os procedimentos relativos à regularidade dos imóveis 
entregues por meio dos programas habitacionais de interesse social e de seus 
ocupantes; 
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III. coordenar e acompanhar as ações voltadas a fiscalização e adotar todos os 
procedimentos cabíveis a fim de retomar os imóveis dos beneficiários de 
programas habitacionais que descumpriram as determinações legais e contratuais;  

IV. acompanhar os procedimentos referentes às reintegrações de posse relacionadas 
ao descumprimento das regras contratuais. 

V. receber e apurar  as denúncias oriundas de ocupações irregulares  de imóveis 
distribuídos pelos Programas Habitacionais de interesse social; 

VI. coordenar e acompanhar  as verificações de ocupações  de imóveis; 

VII. planejar e desenvolver processos e procedimentos relativos a fiscalização e 
retomada de imóveis; 

VIII. buscar parcerias com os órgãos competentes para viabilizar ações e 
procedimentos referentes à fiscalização e retomada de imóveis; 

IX. preparar relatórios periódicos referentes a produtividade das ações de fiscalização 
e retomada de imóveis; 

X. emitir parecer e Nota Técnica a fim de instruir processos referentes à fiscalização 
e retomada de imóveis; 

 

 

CAPÍTULO VI 
 

DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

Art. 34º. À Diretoria de Assistência Técnica, diretamente subordinada ao Diretor 
Presidente, compete gerir e executar os projetos e atividades relacionadas à Assistência 
Técnica no âmbito da CODHAB. 

 

Gerência de Assistência, Convênios e Parcerias 

 

Art. 35º. À Gerência de Assistência, Convênios e Parcerias, diretamente subordinada à 
Diretoria de Assistência Técnica, compete: 

I. Diagnosticar e identificar as necessidades de adequação das áreas de 
regularização conforme demanda técnica e/ou social; 

II. promover integração com a comunidade da área de intervenção, garantindo ampla 
participação e interação ao programa de Assistência Técnica; 

III. elaborar e estruturar programas de Assistência Técnica da Companhia, 
demonstrando as metodologias e ações que poderão ser aplicadas conforme o 
caso; 
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IV. estabelecer critérios de habitabilidade mínimos que deverão ser utilizados para a 
identificação e respectiva intervenção na unidade habitacional; 

V. estabelecer e divulgar os critérios de habilitação cadastral dos beneficiários que 
poderão ser atendidos nos Programas de Assistência Técnica; 

VI. planejar, coordenar e promover medidas de Assistência Técnica à população 
mediante termos de cooperação técnica, convênios e parcerias com todas as 
esferas de governo, organizações multilaterais, organizações não governamentais, 
empresas, institutos de ensino e pesquisa e demais atores relevantes para a 
implementação da Assistência Técnica nas áreas de arquitetura, urbanismo e 
engenharia; 

 

Gerência de Assistência em Projetos e Obras 

 

Art. 36º. À Gerência de Assistência em Projetos e Obras, diretamente subordinada à 
Diretoria de Assistência Técnica, compete: 

I. Prover e coordenar, no âmbito da Assistência Técnica, a elaboração de projetos de 
melhorias habitacionais, acompanhamento da execução da obra que se fizerem 
necessários à edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária da 
habitação, devendo ser assegurado para todos os casos a devida anotação de 
responsabilidade técnica (ART) ou registro de responsabilidade técnica (RRT) 

II. propor medidas, prover ou elaborar projetos para requalificação de espaços 
urbanos nas áreas com atuação da Assistência Técnica e promover a execução 
destes projetos; 

III. implantar e executar programas de Assistência Técnica da Companhia, 
demonstrando as metodologias e ações que poderão ser aplicadas conforme o 
caso; 

IV. promover a inovação das soluções construtivas de forma racional e eficiente, 
buscando a sustentabilidade nas propostas arquitetônicas e urbanas da assistência 
técnica; 

V. elaborar ferramentas de planejamento e controle no âmbito da Assistência 
Técnica;  

 

CAPÍTULO VII 
 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

 

Art. 37º. À Diretoria de Administração e Gestão, diretamente subordinada ao Diretor 
Presidente, compete gerir e executar os processos orçamentários, financeiros, contábeis, 
administrativos, patrimoniais, bem como os processos de suporte às atividades fins da 
CODHAB. 
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Gerência de Crédito Imobiliário 

 

Art. 38º. À Gerência de Crédito Imobiliário, diretamente subordinada à Diretoria de 

Administração e Gestão, compete: 

I. Instruir processos para recolhimento às instituições financeiras, dos recebimentos 
antecipados de financiamentos; 

II. manter registros das indenizações securitárias e das operações de utilização do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

III. instruir e controlar os pagamentos das prestações de retorno às instituições 
financeiras; 

IV. acompanhar a evolução da dívida fundada, resultante dos débitos e créditos 
vinculados; 

V. cadastrar informações inerentes a quitações antecipadas e amortizações 
extraordinárias de imóveis financiados; 

VI. habilitar e controlar os contratos de financiamento habitacionais junto ao Fundo 
de Compensação de Variações Salariais - FCVS; 

VII. instruir e proceder às quitações e amortizações extraordinárias com utilização do 
FGTS; 

VIII. montar e processar dossiê, providenciando a liberação de hipoteca junto ao 
Agente Financeiro; 

IX. viabilizar procedimentos para as operações, inclusive os cálculos necessários à 
transferência, permuta e redistribuição de imóveis; 

X. emitir Contrato de Promessa de Compra e Venda, Escritura Particular de Compra 
e Venda, Rerratificões de Escritura Particular de Compra e Venda, Contrato de 
Promessa de Compra e Venda, Contratos de Transferências e de Distratos e outros 
instrumentos relacionados a comercialização e recomercialização de imóveis; 

XI. promover os atos relativos à assinatura de documentos referentes à venda das 
unidades habitacionais ou lotes urbanizados, bem como realizar os cálculos 
referentes às despesas para efeito de formalização de contratos; 

XII. identificar alterações nos planos de vendas e subsídios das unidades habitacionais 
e lotes urbanizados, de acordo com programas habitacionais e respectivo público-
alvo; 

XIII. executar, acompanhar e avaliar as atividades pertinentes à operacionalização de 
comercialização e/ou recomercialização dos empreendimentos habitacionais da 
Companhia; 

XIV. preparar Contratos de Promessa de Compra e Venda e de Mútuo e outros 
instrumentos contratuais de comercialização e recomercialização, para o devido 
registro junto aos cartórios competentes; 

XV. coordenar os atos relativos à assinatura de documentos referentes à venda das 
unidades habitacionais ou lotes urbanizados, bem como realizar os cálculos 
referentes às despesas para efeito de formalização de contratos; 
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XVI. gerir as atividades de alienação e locação do patrimônio imobiliário; 

XVII. gerir a carteira de recebíveis provenientes da locação de imóveis; 

XVIII. emitir escrituras das vendas, mantendo registros das tramitações; 

 

Gerência de Execução Orçamentária e Financeira 

 

Art. 39º. À Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, diretamente 
subordinada à Diretoria de Administração e Gestão, compete: 

I. Coordenar, executar, acompanhar e monitorar as atividades pertinentes à gestão 
orçamentária e financeira da Companhia, de acordo com as informações e normas 
vigentes, sem prejuízo das competências atribuídas a outras unidades;  

II. acompanhar as disponibilidades nas diversas naturezas de despesas, procedendo 
ao registro do valor demandado, saldo, empenho e pagamentos realizados, com 
vistas a permitir a programação do desembolso financeiro; 

III. analisar e instruir processos e documentos que impliquem despesas quanto às 
questões orçamentárias e financeiras; 

IV. orientar e acompanhar a execução das ações orçamentárias, procedendo às 
alterações, quando necessárias, visando o ajuste na execução; 

V. elaborar e disponibilizar demonstrativos e relatórios gerenciais da área; 

VI. gerenciar os recursos financeiros, bem como planejar e acompanhar  as aplicações 
financeiras da Companhia; 

VII. acompanhar os registros nos Sistemas de Controle dos contratos e convênios e 
seus respectivos termos aditivos bem como processar a baixa dos mesmos no fim 
da vigência; 

VIII. propor a inclusão de ações prioritárias da Companhia no anexo de prioridades da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;  

IX. programar, controlar e coordenar a elaboração da proposta orçamentária e 
participar do processo de análise e negociação do orçamento da Companhia, junto 
aos órgãos centrais;  

X. acompanhar o processo de consolidação do orçamento da Companhia pelo Poder 
Executivo junto aos órgãos de centrais. 

 

Núcleo de Tesouraria 

 

Art. 40º. Ao Núcleo de Tesouraria, diretamente subordinada à Gerência de Execução 
Orçamentária e Financeira, compete: 

I. Guardar apólice de seguro garantia ou fiança, controlar seus vencimentos e 
efetuar devolução dos mesmos;  

II. controlar, atualizar e registrar no SIGGO mensalmente dos valores caucionados e 
efetuar devolução dos mesmos; 
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III. controle e atualização mensal das ações da Companhia;  
IV. planejar, controlar e executar o fluxo de caixa;  
V. providenciar a abertura, atualização, transferência e encerramento de contas 

bancárias, mediante autorização do Diretor Presidente da Companhia, controlando 
os saldos, com base nos registros analíticos; 

VI. solicitar e conferir os limites financeiros programados, pedidos de transferências 
de recursos e toda e qualquer liberação financeira;  

VII. processar o pagamento das despesas observando documentos comprobatórios e a 
legislação pertinente; 

VIII. promover as conciliações das contas de disponibilidades de recursos; 
IX. promover as conciliações bancárias, 
X. acompanhar e controlar a movimentação de todas as contas bancárias; 
XI. guardar e controlar Informes de rendimentos financeiros; 
XII. levantar semestralmente se há novas contas bancárias abertas; 
XIII. elaborar demonstrativos da execução dos pagamentos mensalmente; 
XIV. informar aos credores a situação dos pagamentos emitidos pela Companhia, 
XV. supervisionar, controlar e registrar no SIGGO a arrecadação das receitas e 

quaisquer valores recebidos, identificando a origem dos créditos; 
XVI. recolher, junto aos bancos, a documentação diária relativa aos recebimentos e 

pagamentos; 
XVII. controlar pagamentos/recebimento das alienações e recebimentos de terceiros.   

 

Gerência de Contabilidade e Tributos 

 

Art. 41º. À Gerência de Contabilidade e Tributos, diretamente subordinada à Diretoria 
de Administração e Gestão, compete: 

I. Manter a correta contabilização dos fatos econômicos ocorridos com o patrimônio 
da Companhia, bem como manter, permanentemente, atualizados os registros 
contábeis do exercício financeiro, de acordo com a técnica contábil e exigências 
legais e regulamentares previstas; 

II. analisar e conferir os balancetes, balanços e demais instrumentos contábeis, 
emitidos pelo SIGGO a luz da legislação pertinente, para fins de cumprimento das 
exigências legais e estatutárias; 

III. elaborar demonstrativos contábeis, declarações fiscais de responsabilidade da área 
contábil, prestação de contas anual e as respectivas análises e notas técnicas e 
encaminhar aos órgãos fiscalizadores nos prazos fixados pela legislação 
pertinente; 

IV. providenciar perante a Junta Comercial do Estado do DF e demais órgãos 
competentes, todo o processo de registro e legalização dos atos e fatos, além de 
documentos da Empresa, que requeiram tal providência; 

V. subsidiar o Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração sobre a gestão 
financeira e patrimonial da Companhia; 

VI. executar as atividades de classificação e registro dos atos e fatos da Companhia; 

VII. controlar, analisar e baixar  as prestações de contas de suprimento de fundos; 
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VIII. subsidiar a diretoria financeira com relatórios gerenciais da área, para fins 
decisórios; 

IX. receber, conferir e ordenar os documentos comprobatórios efetivando o devido  
registro no Sistema;  

X. executar a liquidação das despesas; 

XI. acompanhar a conformidade diária dos lançamentos efetuados no sistema SIGGO; 

XII. executar e acompanhar as atividades referentes à área contábil e de controle da 
Companhia;  

XIII. emitir balanços, balancetes e demonstrações contábeis relativas a execução 
orçamentária, patrimonial  e financeira para encaminhamento ao Conselho Fiscal; 

XIV. fornecer informação contábil e financeira à Auditoria Interna e Externa e 
Conselhos Fiscal e  de Administração; 

XV. execução e controle das obrigações tributárias e fiscais da companhia, bem como 
as obrigações acessórias advindas das mesmas e as devidas contabilizações; 

XVI. controlar os prazos de vencimento referente aos recolhimentos de obrigações 
sociais, tributárias e depósitos judiciais; 

XVII. acompanhar os registros nos sistemas de controle dos contratos e convênios e seus 
respectivos termos aditivos, bem como processar a baixa dos mesmos no fim da 
vigência; 

XVIII. organizar e manter arquivo de documentação contábil, obedecendo a sistema de 
classificação que facilite a utilização imediata para informações ou verificações 
de auditorias. 

 

Gerência de Suporte Operacional 
 

Art. 42º. À Gerência de Suporte Operacional, diretamente subordinada à Diretoria de 

Administração e Gestão, compete: 

I. Coordenar as ações de modernização da área administrativa da Companhia;  

II. apoiar as iniciativas de inovação gerencial, de modernização organizacional, de 
otimização de processos;  

III. coordenar  as atividades de instrução de normas e orientações relativas à área 
administrativa; 

IV. executar e controlar as atividades de gestão dos contratos com terceiros; 

V. supervisionar o fluxo de processos e documentos; 

VI. supervisionar a execução das atividades de transporte; 

VII. coordenar e controlar o gerenciamento da frota e a documentação de motoristas 
e de veículos; 

VIII. coordenar e controlar a conservação dos veículos, o consumo e a prestação dos 
serviços de seguro; 
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IX. supervisionar a execução das atividades de serviços gerais, vigilância, limpeza, 
copa e manutenção dos próprios; 

X. supervisionar, controlar, administrar e dar manutenção nos próprios, destinados 
ao uso da CODHAB; 

XI. promover a manutenção dos equipamentos destinados à CODHAB; 

XII. coordenar, orientar e fazer cumprir as normas de segurança e higiene do 
trabalho; 

XIII. coordenar as atividades de mapeamento, automação, monitoramento e melhoria 
dos processos organizacionais; 

XIV. promover o aperfeiçoamento contínuo da gestão de processos, disseminar novas 
técnicas e incentivar a aplicação de melhores práticas; 

XV. coordenar, orientar e fornecer normas e métodos de gerenciamento de processos, 
aos gestores de unidade e suas equipes; 

XVI. administrar os pedidos de compras da CODHAB; 

XVII. gerenciar e manter atualizado o cadastro de fornecedores da CODHAB; 

XVIII. responder aos questionamentos realizados por Órgãos de Fiscalização e Controle 
Externos sobre os processos de aquisições e contratações; 

XIX. coordenar as atividades relacionadas ao patrimônio imobiliário da CODHAB;  

XX. coordenar o planejamento anual das atividades inerentes à gestão do patrimônio 
imobiliário da CODHAB; 

XXI. manter base cadastral atualizada do patrimônio imobiliário disponível à 
alienação e/ou locação; 

XXII. promover a regularização, quando necessário, da situação jurídica do patrimônio 
imobiliário  da CODHAB; 

XXIII. elaborar e manter atualizado laudos de vistoria dos bens imóveis; 

XXIV. acompanhar as ações de venda e aluguel dos bens imóveis patrimoniais; 

XXV. elaborar relatório semestral dos resultados alcançados; 

XXVI. acompanhar os procedimentos licitatórios. 

 

Núcleo de Patrimônio, Material e Serviços 

 

Art. 43º.  Ao Núcleo de Patrimônio, Material e Serviços, diretamente subordinada à 
Gerência de Suporte Operacional, compete: 

I. Elaborar a previsão da necessidade de material, equipamentos, serviços e 
respectivo cronograma de aquisição; 

II. manter o controle dos bens móveis, controlando a sua movimentação; 

III. inspecionar, periodicamente, o estado dos bens móveis e equipamentos, para as 
providências de manutenção, substituição ou baixa patrimonial; 
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IV. manter contatos para providenciar o seguro dos bens móveis e imóveis da 
CODHAB; 

V. manter atualizado o cadastro dos bens móveis da CODHAB; 

VI. realizar a execução das atividades de recebimento, entrega, armazenagem, 
transporte e distribuição de bens patrimoniais e de materiais de consumo; 

VII. elaborar relatórios sobre estoque de bens e materiais e gestão patrimonial; 

VIII. classificar, registrar, cadastrar e providenciar o tombamento dos bens 
patrimoniais, promovendo inventários periódicos em conjunto com a Gerência 
Orçamento, Finanças e Contabilidade; 

IX. organizar e manter o arquivo de matrizes e mapas de controle dos serviços 
executados; 

X. apoiar as demais unidades na elaboração de termos de referência/projeto básico 
para aquisições e contratações; 

XI. realizar pesquisas de preço obedecendo às normas legais pertinentes; 

XII. apoiar e acompanhar a tramitação dos processos de aquisições e contratações 
junto à Comissão Permanente de Licitação para Contratação de Bens, Serviços e 
Obras; 

XIII. coordenar os procedimentos relativos à aquisição de bens e serviços comuns 
solicitadas pelas unidades administrativas; 

XIV. controlar o fluxo dos processos relativos à área administrativa; 

XV. elaborar fluxogramas para os procedimentos de compras; 

XVI. promover e fomentar rotinas e métodos de melhoria contínua nos processos; 

XVII. executar as atividades referentes ao plano de compras de bens e materiais de 
consumo e à contratação de serviços terceirizados; 

XVIII. analisar a situação dos bens patrimoniais para alienação e locação; 

XIX. organizar e manter arquivo documental, contendo  termos circunstanciados, 
documentos cartoriais e chaves de imóveis reintegrados por decisão judicial ou 
por autoridade coatora; 

XX. manter controle da movimentação patrimonial pertinente a cada imóvel; 

XXI. fiscalizar a guarda dos bens imóveis; 

XXII. emitir ficha cadastral dos imóveis; 

 

Núcleo de Protocolo e Arquivo 

 

Art. 44º.  Ao Núcleo de Protocolo e Arquivo, diretamente subordinada à Gerência de 
Execução Orçamentária e Financeira, compete: 

I. Executar os serviços de protocolo e controle de documentos da CODHAB; 

II. executar as atividades relativas ao acervo patrimonial e documental da empresa; 
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III. supervisionar a execução das atividades de tramitação e arquivamento de 
processos e expedientes; 

IV. processar a triagem, distribuição e controle de correspondências, processos e 
documentos recebidos e expedidos; 

V. manter, conservar e preservar os arquivos e documentação sob sua 
responsabilidade dentro dos padrões exigidos pelas normas do Sistema de 
Arquivo do Distrito Federal; 

VI. orientar as unidades quanto ao arquivamento de documentos, obedecendo às 
normas de comunicação administrativa do GDF; 

VII. realizar o inventário documental da empresa e avaliar a obediência dos padrões de 
guarda, conservação e eliminação; 

VIII. elaborar, propor e executar o plano de destinação de documentos em arquivos e 
respectiva tabela de temporalidade. 

 

Gerência de Pessoas 

 

Art. 45º. À Gerência de Pessoas, diretamente subordinada à Diretoria Administrativa, 
compete: 

I. Elaborar o planejamento anual da unidade e acompanhar sua execução; 

II. elaborar relatório de suas atividades, em periodicidade previamente 
estabelecida ou sempre que requerido; 

III. emitir pareceres e realizar estudos voltados à sua área de atuação; 

IV. orientar as áreas da CODHAB quanto aos procedimentos de rotina na área de 
gestão de pessoas; 

V. atender solicitações superiores, quanto à solicitações de informações funcionais 
relacionadas a empregados da CODHAB; 

VI. executar atividades de registro e atualização de lançamentos de dados no 
sistema informatizado, controle, classificação e declaração de informações 
funcionais dos empregados; 

VII. efetuar o levantamento de irregularidades administrativas, visando instruir 
sindicâncias e processos administrativos de faltas cometidas por empregado; 

VIII. adotar as providências administrativas necessárias à lotação de cargos 
decorrentes de provimento e vacância e à regularização da situação funcional 
dos empregados; 

IX. manter o controle da requisição, cessão, remoção e movimentação interna dos 
empregados; 

X. lavrar contratos individuais de trabalho, quando autorizado, nas hipóteses 
permitidas por lei; 

XI. coordenar programas de estágio;  
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XII. elaborar o mapa de férias e controlar as escalas e incluir férias de empregados, 
efetuar a inclusão dos afastamentos e licenças; 

XIII. orientar os empregados quanto à concessão de direitos e ao cumprimento de 
deveres funcionais; 

XIV. confeccionar identidade funcional dos empregados ativos; 

XV. elaborar a Relação Anual de Informação Social, conferir e proceder às 
alterações e transmitir ao órgão competente na data prevista, de acordo com as 
orientações legais vigentes; 

XVI. elaborar, conferir e manter atualizada a folha de pagamento dos empregados da 
CODHAB; 

XVII. atualizar os registros financeiros relativos a pagamentos de empregados, 
procedendo aos descontos autorizados; 

XVIII. fornecer declarações anuais de rendimentos pagos para fins de imposto de 
renda a empregados; 

XIX. elaborar Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, conferir e 
proceder às alterações e transmitir ao órgão competente na data prevista, de 
acordo com as orientações legais vigentes; 

XX. acompanhar registro de dependentes de empregados ativos e comissionados 
para fins de imposto de renda, reconhecimento de direitos e concessão de 
benefícios; 

XXI. emitir declarações e comprovantes de rendimentos e de reajustes 
remuneratórios solicitados por empregados; 

XXII. elaborar e encaminhar as informações legais da área de pessoal exigidas pelos 
órgãos governamentais; 

XXIII. emitir documentos e pareceres sobre a folha de pagamento conforme 
solicitação da diretoria; 

XXIV. prestar informações em processos administrativos para efetivação de 
pagamentos;  

XXV. elaborar planilhas demonstrativas de cálculos de valores de pagamento de 
pessoal;  

XXVI. supervisionar e controlar empréstimos e demais consignações em folha, 
mantendo atualização diária da margem consignável de empregados; 

XXVII. emitir e entregar anualmente a Declaração do Imposto de Renda Retido na 
Fonte e Comprovantes de Rendimentos; 

XXVIII. enviar mensalmente os arquivos bancários para créditos das folhas de 
pagamentos normais e complementares; 

XXIX. disponibilizar aos empregados, os contracheques e as declarações de 
rendimentos; 

XXX. emitir registros e documentos para os empregados, conforme normas vigentes 
da área. 

XXXI. manter atualizado o registro e a frequência, bem como proceder às devidas 
anotações nas fichas funcionais dos empregados da CODHAB; 
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XXXII. averbar e expedir certidões de tempo de serviço; 

XXXIII. executar e controlar as atividades de concessão de benefícios aos empregados 
da CODHAB;  

XXXIV. comunicar mensalmente aos órgãos de origem dos servidores e empregados 
públicos requisitados para CODHAB, a frequência e/ ou marcação de férias; 

XXXV. controlar os afastamentos dos empregados em decorrência de gozo benefícios 
previdenciários, suspensão e interrupção de contrato de trabalho; 

XXXVI. preparar e homologar rescisão de contrato de trabalho junto a instituições de 
classe ou junto ao Ministério do Trabalho ou Delegacias Regionais do 
Trabalho; 

XXXVII. executar planos, programas e projetos de desenvolvimento de pessoas de 
acordo com o planejamento estratégico, visando à valorização, motivação, 
integração, troca de experiências, qualificação e capacitação, bem como o 
engajamento do empregado aos objetivos, metas e resultados institucionais, 
que fortaleçam uma cultura organizacional com foco na melhoria da gestão 
pública; 

XXXVIII. programar atividades de capacitação, prestar informações e apoiar a 
realização dos eventos; 

XXXIX. planejar e executar treinamento introdutório para novos empregados ou que 
exerçam cargos comissionados; 

XL. manter contato e intercâmbio com a Escola de Governo e outras parcerias para 
a disseminação de informações sobre capacitação e desenvolvimento de 
pessoas; 

XLI. avaliar os resultados da capacitação e programas realizados em parcerias com 
outras instituições; 

XLII. avaliar competências organizacionais, comportamentais, estratégicas e de 
gestão para subsidiar e aperfeiçoar a avaliação de desempenho, 
remanejamentos, capacitação e desenvolvimento das pessoas nos mais diversos 
cargos e funções em suas respectivas unidades; 

XLIII. aplicar instrumento de avaliação de desempenho nos termos das diretrizes 
fixadas; 

XLIV. coordenar e executar ações relacionadas à saúde e qualidade de vida no 
trabalho, medicina preventiva, segurança no trabalho, educação ambiental, 
responsabilidade social e à democratização das relações de trabalho e maior 
integração entre os empregados; 

XLV. acompanhar o cumprimento de normas de segurança, higiene e medicina do 
trabalho tanto pelos empregados, quanto pelos prestadores de serviço; 

XLVI. promover a classificação e o registro das atividades insalubres e perigosas, de 
acordo com a legislação vigente; 

XLVII. avaliar e analisar procedimentos referentes a acidentes de trabalho, visando a 
eliminação de condições inseguras do trabalho e propor normas internas de 
higiene e segurança do trabalho; 
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Gerência de Tecnologia da Informação 

 

Art. 46º. À Gerência de Tecnologia da Informação, diretamente subordinada à 
Diretoria Administrativa, compete: 

I. Planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades de desenvolvimento 
de sistemas, suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação; 

II. supervisionar os contratos e convênios relacionados à gestão da tecnologia da 
informação; 

III. elaborar o planejamento anual da unidade e acompanhar sua execução; 

IV. elaborar e manter atualizado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação local, 
em consonância com  Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI) do 
GDF; 

V. gerenciar a tramitação das informações intra e extranet no âmbito da Codhab; 

VI. gerenciar, atualizar e garantir o pleno funcionamento do site na Web; 

VII. elaborar relatório de suas atividades, em periodicidade previamente estabelecida 
ou sempre que requerido; 

VIII. promover política de conscientização dos usuários, mediante o desenvolvimento 
de normas, padrões e manuais para utilização adequada dos recursos de 
informática disponibilizados; 

IX. supervisionar o desenvolvimento de ferramentas e aplicativos para aumento da 
produtividade e manutenção de sistemas; 

X. coordenar as atividades de integração de dados e disponibilização de informações 
de apoio à decisão; 

XI. fornecer suporte técnico aos usuários; 

XII. criar, implementar e gerenciar processos e ferramentas de segurança da 
informação. 

 

TÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES E DOS EMPREGOS EM 
COMISSÃO 

 

CAPÍTULO I 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRETORES 

 

 



 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília DF – www.codhab.df.gov.br – PRESIDÊNCIA – 61 3214-1833 
 

Art. 47º. Aos Diretores compete, além das atribuições estabelecidas no Estatuto Social 
da Companhia:  

I. Assistir e assessorar o Diretor Presidente na definição de diretrizes para a 
implementação da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal;  

II. planejar, dirigir, coordenar, supervisionar e avaliar o desenvolvimento de 
programas, projetos e atividades relacionadas à sua área de competência;  

III. coordenar a programação de trabalhos da Diretoria em consonância com o 
planejamento da Companhia;  

IV. assistir o Diretor Presidente em assuntos relacionados à sua área de atuação, 
submetendo à sua apreciação os atos administrativos e regulamentares que se 
façam necessários;  

V. supervisionar os trabalhos das unidades que lhes são subordinadas;  

VI. cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e o Regimento Interno da Empresa, bem 
como as decisões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração;  

VII. orientar e supervisionar o planejamento e o desenvolvimento de ações voltadas 
para a qualidade, produtividade e aprimoramento da gestão na sua área de 
atuação; 

VIII. promover a articulação e integração interna e externamente para a implementação 
de programas e projetos de interesse da Companhia; 

IX. assinar documentos (sempre dois ou mais diretores juntos) que gerem quaisquer 
obrigações à Companhia, ou impliquem em movimentação financeira junto a 
bancos e demais instituições fiscalizadas pelo Banco Central.  

 

CAPÍTULO II 

Dos Demais Empregos em Comissão 
 

SEÇÃO I 

DO SECRETÁRIO EXECUTIVO 
 

 

Art.  48º. Ao Secretário Executivo compete:  

I. Coordenar e controlar o desenvolvimento das atividades de Planejamento, de 
Comunicação, de Ouvidoria e dos Órgãos Colegiados; 

II. coordenar e orientar a elaboração do planejamento estratégico, da proposta anual 
e do plano plurianual da CODHAB, com base nas programações das Diretorias; 

III. secretariar as reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração;  

IV. assistir o Diretor Presidente em assuntos de sua área de atuação e submeter os atos 
administrativos e regulamentares à sua apreciação;  

V. elaborar a programação anual de trabalho da unidade em consonância com o 
planejamento da Companhia;  
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VI. elaborar pareceres, relatórios, exposição de motivos, expedientes administrativos 
e técnicos sobre assuntos submetidos à sua apreciação;  

VII. coordenar as atividades inerentes à sua área de competência;  

VIII. propor normas e rotinas relacionadas à sua área de atuação.  

 

SEÇÃO II 

 

DO CHEFE DA PROCURADORIA JURÍDICA 

 
 
Art.  49º. Ao Chefe da Procuradoria Jurídica compete:  

I. Representar a Companhia, em juízo, mediante mandato do Diretor Presidente;  

II. assistir o Diretor Presidente em assuntos de sua área de atuação e submeter os atos 
administrativos e regulamentares à sua apreciação;  

III. elaborar a programação anual de trabalho da unidade em consonância com o 
planejamento da Companhia;  

IV. elaborar pareceres, relatórios, exposição de motivos, expedientes administrativos 
e técnicos sobre assuntos submetidos à sua apreciação;  

V. coordenar as atividades inerentes à sua área de competência; 

VI. propor normas e rotinas relacionadas à sua área de atuação.  

 

SEÇÃO III 

 

DO CHEFE DA AUDITORIA INTERNA 

 
 
Art.  50º. Ao Chefe da Auditoria Interna compete:  

I. Representar a Companhia em fóruns de Auditoria e Controladoria;  

II. assistir o Diretor Presidente em assuntos de sua área de atuação e submeter os atos 
administrativos e regulamentares à sua apreciação;  

III. elaborar a programação anual de trabalho da unidade em consonância com o 
planejamento da Companhia;  

IV. elaborar pareceres, relatórios, exposição de motivos, expedientes administrativos 
e técnicos sobre assuntos submetidos à sua apreciação;  

V. coordenar as atividades inerentes à sua área de competência; 

VI. propor normas e rotinas relacionadas à sua área de atuação. 
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SEÇÃO IV 

 

DOS CHEFES DE ASSESSORIA E DE UNIDADE 

 

Art. 51º . Aos Chefes de Assessoria e Ouvidoria compete:  

I. Assistir o Diretor Presidente em assuntos de sua área de atuação e submeter os 
atos administrativos e regulamentares à sua apreciação;  

II. elaborar a programação anual de trabalho da unidade em consonância com o 
planejamento da Companhia;  

III. elaborar pareceres, relatórios, exposição de motivos, expedientes administrativos 
e técnicos sobre assuntos submetidos à sua apreciação; 

IV. coordenar as atividades inerentes à sua área de competência;  

V. propor normas e rotinas relacionadas à sua área de atuação.  

 

SEÇÃO V 

 

DOS GERENTES 

 

Art.  52º. Aos Gerentes compete:  

I. Assistir a Diretoria em assuntos de sua área de atuação e submeter os atos 
administrativos e regulamentares à sua apreciação;  

II. elaborar a programação anual de trabalho da Gerência em consonância com o 
planejamento da Diretoria;  

III. planejar, coordenar e controlar a execução das atividades inerentes a sua área de 
competência;  

IV. propor normas e rotinas que maximizem os resultados pretendidos;  
V. realizar estudos técnicos que subsidiem o processo de elaboração, implementação, 

execução, monitoramento e avaliação de seus programas e projetos;  
VI. emitir, periodicamente, demonstrativos e relatórios gerenciais da área submetendo 

à apreciação da Diretoria;  
VII. orientar e supervisionar o desenvolvimento de ações voltadas para a qualidade e 

produtividade na sua área de atuação;  
VIII. identificar necessidades, promover e propor a capacitação técnica adequada para o 

desempenho dos trabalhos da Gerência;  
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SEÇÃO VI 

 

DOS CHEFES DE NÚCLEO 

 
 
Art.  53º. Aos Chefes de Núcleo compete:  

I. Desempenhar atribuições de natureza administrativa e/ou técnico-especializada 
relacionadas com o processo de atendimento ao público;  

II. assistir a Gerência nos assuntos inerentes a sua área de atuação;  

III. supervisionar e executar as atividades que lhes são pertinentes;  

IV. zelar pelo uso correto dos equipamentos, pela ordem dos trabalhos e pela guarda 
dos materiais da unidade;  

V. efetuar a programação anual de trabalho da unidade em conjunto com a Gerência;  

VI. orientar o desenvolvimento de ações voltadas para a qualidade e produtividade na 
sua unidade; 

VII. propor, orientar e fiscalizar o cumprimento de normas e procedimentos dentro da 
sua área de atuação; e  

VIII. acompanhar as alterações das legislações pertinentes à área de atuação.  

 

SEÇÃO VII 

 

DOS ASSESSORES 

 

Art. 54º. Aos Assessores Master I e II compete:  

I. Assessorar o Diretor Presidente em serviços de natureza técnico-especializada;  

II. representar o Diretor Presidente em reuniões ou fóruns, internos ou externos, 
quando designados;  

III. assessorar o desenvolvimento das políticas públicas e demais atividades 
designadas pelo Diretor Presidente;  

IV. liderar equipes de trabalho;  

V. analisar, efetuar proposições e adotar parâmetros para subsidiar a avaliação de 
desempenho de planos, programas e projetos da CODHAB/DF;  

 

Art. 55º. Aos Assessores Sênior compete:  

I. Assessorar as unidades a que estejam vinculados em todas as suas formulações, 
adotando todas as providências requeridas para o bom andamento e execução dos 
serviços;  
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II. manter a unidade de vinculação permanentemente informada acerca do 
andamento e das soluções pertinentes às tarefas solicitadas;  

III. desenvolver procedimentos de gestão administrativo e técnico;  

IV. liderar equipes de trabalho;  

V. assessorar no desenvolvimento das atividades das unidades em que estiverem 
vinculados;  

VI. representar o titular da unidade a que estiver vinculado em reuniões ou fóruns, 
internos ou externos, quando designados; e  

VII. assessorar as unidades a que estejam vinculados na elaboração de estudos, 
exposições de motivos, justificativas e peças similares, atinentes às suas 
atividades.  

 

Art. 56º.   Aos Assessores Pleno compete: 

I. Assistir as unidades ou equipes a que estiverem vinculados nos assuntos de 
natureza técnico-administrativa; 

II. pesquisar, analisar, selecionar, sistematizar e organizar informação especializada, 
de caráter técnico e institucional, visando dar suporte ao processo decisório, à 
supervisão superior e à transparência das ações implementadas e que contribuam 
para o aperfeiçoamento dos produtos e processos da CODHAB/DF;  

III. acompanhar a execução de convênios/contratos firmados pela Companhia, para 
fins de fiscalização; 

IV. realizar estudos sobre matéria de interesse da respectiva unidade. 

 
 

Art. 57º.   Aos Assessores compete: 

I. Assistir as unidades administrativas a que estiverem vinculados nos assuntos de 
natureza administrativa; 

II. pesquisar informações e dados sobre matéria de competência da unidade ou 
equipe a que estiver vinculado; 

III. elaborar documentos para a unidade ou equipe em que estiver vinculado;  

IV. organizar e priorizar rotinas diárias e processos de trabalho;  

V. administrar a agenda de compromissos da área que está subordinada;  

VI. gerenciar as informações recebidas por telefone, e-mail ou em papel, efetuando a 
devida triagem, solução e acesso das informações para a área fim;  

VII. encaminhar documentos, ofícios, memorandos, despachos conforme instruções 
determinadas pelo superior hierárquico;  

VIII. controlar e organizar os documentos, mantendo cópias dos mesmos em pastas-
arquivo;  

IX. realizar demais ações necessárias para o cumprimento dos objetivos definidos 
para a área e para resguardar os interesses da CODHAB.  
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Art.  58º. Aos Assessores Júnior-I compete:  

I. Assistir a chefia imediata em assuntos de natureza técnico-administrativa e 
operacional;  

II. desempenhar serviços de atendimento.  

 

Art. 59º. Aos Assessores Júnior-II compete:  

I. Desempenhar atividades de apoio, suporte operacional e atendimento;  

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
Art. 60º. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento serão 
dirimidos pela Diretoria Executiva da CODHAB/DF; 

Art. 61º.  A todas às unidades cabe elaborar e analisar termos de referência e 
especificações relativas à área de atuação; 

Art. 62º. A todos os empregados cabe o exercício de outras atribuições que lhes forem 
conferidas ou delegadas, conforme sua área de atuação; 

Art. 63º. A programação e a execução das atividades compreendidas nas funções 
exercidas pela CODHAB observarão as normas técnicas e administrativas, a legislação 
orçamentária e financeira e de controle interno do Distrito Federal; 

Art. 64º. As unidades se relacionam: 
I – entre si, na conformidade dos vínculos hierárquicos e funcionais expressos na 
estrutura e no enunciado de suas competências; 
II – entre si, os órgãos e as entidades do Distrito Federal, em conformidade com as 
definições e as orientações dos sistemas a que estão subordinadas; 
III – entre si, os órgãos e as entidades externas ao Distrito Federal, na pertinência dos 
assuntos comuns.  
Art. 65º. As alterações a este Regimento deverão ser aprovadas pela Diretoria Executiva 
da Companhia e pelo Conselho de Administração;  

Art. 66º. Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

 


