
 

Carta de 
Serviços ao 
Cidadão



Presidência - Wellington Luiz de Souza Silva

Diretoria de Produção Habitacional (DIPRO) - João Monteiro Neto
Diretoria Imobiliária (DIMOB) - Marcus José da Cruz Palomo
Diretoria de Regularização de Interesse Social (DIREG)  - Leonardo Pierre Firme
Diretoria De Assistência Técnica (DIATE) - Mauro de Paulo da Rocha
Diretoria de Administração e Gestão (DAGES) - Zenóbio Oliveira Rocha
Secretário Executivo - Renato Cardoso Bezerra
Assessoria de Comunicação - Yasodaria Guimaraes Cardoso Hutchison
Procuradoria Jurídica - José Antônio Martins Júnior
Auditoria Interna - Clidiomar Pereira Soares
Coordenação de Tecnologia da Informação (COTEC)   - Jonhson Mesquita Oliveira
Ouvidoria - Wilmaque José Soares de Oliveira

Atualização da Carta de Serviços ao Cidadão 

Ouvidoria Wilmaque José Soares de Oliveira  

Assessoria de Comunicação Yasodaria Guimaraes Cardoso Hutchison  

Projeto Gráfico Wagner de Castro e  Karyna Angel Saraiva Santos 

Ilustrações e Diagramação Wagner de Castro e Karyna Angel Saraiva Santos

Colaboradores: 
Áreas técnicas:

DIPRO

DIMOB

DIREG

DAGES



Sumário
Canais de Comunicação

1. Programa Habita Brasília

Morar Bem

Gerênca de Mobilização Social - GEMOB

Lote Legal

Regularização

Projeto na Medida

Assistência Técnica

Ações Urbanas Comunitárias

Portas Abertas

Moradia Digna

2. Antiga SHIS 

3. Ouvidoria

4

5

6

10

12

13

20

21

22

23

25

27

30

SUMÁRIO

Aluguel Legal 24



Canais de Comunicação

Central 156

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

Facebook-Instagram

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

Atendimento especial 

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

Site Aplicativo

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

No portal da CODHAB você 
pode conferir as principais 
informações sobre as ativi -
dades da Companhia. Para 
saber mais sobre habitação, 
regularização, lista de habilita -
dos individuais e de entida-
des, dúvidas frequentes, 
serviços, editais, concursos, 
legislações e notícias, acesse 
www.codhab.df.gov.br

Ouvidoria

A Ouvidoria é um espaço 
aberto ao cidadão para 
reivindicações, denúncias,  
sugestões e também elogios 
referentes aos diversos 
serviços disponíveis à popu-
lação.
Para registrar a sua mani -
festação, ligue 162 ou pelo 
atendimento presencial 
agendado CODHAB: 3214-1843 

Acesse o endereço eletrônico:

www.ouvidoria.df.gov.br
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Foi feito um planejamento integrado para que novas moradias

destinadas ao programa Habita Brasília sejam entregues com a infraestrutura 

e os equipamentos públicos necessários, como escolas e postos de saúde.

Entre as melhorias está uma mudança na gestão dos projetos habitacionais,

que passa a ser pública.

O governo tem feito esses projetos em três pilares fundamentais:

o provimento habitacional, a regularização fundiária e o combate à grilagem.

O Habita Brasília, eixo Morar Bem, que hoje funciona apenas em parceria 

com o Minha Casa, Minha Vida, terá mais independência e não será mais 

obrigatoriamente vinculado ao programa do governo federal.

Programa
Habita Brasília
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O eixo Morar Bem, vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida, do 

governo federal, tem transformado o sonho da casa própria em realidade.

A ação é voltada para famílias com renda bruta de até 12 salários mínimos. 

 Esse eixo visa a construção de unidades habitacionais no Distrito Federal.

A proposta é ofertar moradias com infraestrutura urbana, como abastecimen- 

to de água, esgoto sanitário, energia elétrica, iluminação pública, instalações

telefônicas, redes de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica e 

equipamentos públicos, como escola, postos de saúde e de polícia.

Morar Bem Quem pode participar?

Pode participar do programa, o cidadão que atender aos seguintes 

requisitos previstos na Lei 3.877/2006, que dispõe sobre a Política 

Habitacional do Distrito Federal:

>>> Ter maioridade ou ser emancipado na forma da lei;

>>> Residir no Distrito Federal nos últimos cinco anos;

>>> Não ser, nem ter sido proprietário, promitente comprador, cessionário

ou usufrutuário de imóvel residencial no DF;

>>> Possuir renda familiar de até doze salários mínimos. 

Pessoas com deficiência 

A deficiência poderá ser declarada a qualquer momento, mediante 

atualização de dados (atualização cadastral até 03/07/2017), e a 

comprovação por meio do laudo médico, que deverá ser validada 

pelos peritos localizados no Posto de Atendimento Especializado da 
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Faixas de renda

As faixas de renda familiar bruta são classificadas em:

Faixa 1 ......................................................... 0 a 1.800,00

Faixa 1,5 .......................................... 1.800,01 a 2.600,00

Faixa 2 ..............................................2.600,01 a 4.000,00

Faixa 3 ............................................. 4.000,01 a 7.000,00

Faixa 4 .......................... 7000,01 a 12 salários mínimos

Critérios de classificação/pontuação
Os critérios de Classificação estão dispostos no Decreto nº 33.964 

de 29 de Outubro de 2012 e tem como parâmetros:

I - Tempo de residência no Distrito Federal: 4.000 pontos distribuídos 

diretamente proporcional ao tempo apurado com base nos dados 

cadastrais;

II -  Tempo de inscrição em Programas Habitacionais no DF: 1.500 

pontos distribuídos de acordo com o tempo apurado com base nos 

dados cadastrais;

III - Número de dependentes no grupo familiar: 500 pontos para cada 

dependente e computando o máximo de 2.500 pontos.

IV - Grupo familiar com condições especiais: pessoas com defici-

ência ou pessoas com mais de 60 (sessenta) anos: 1.500 pontos, 

assim distribuídos.

V -  Renda familiar mensal bruta per capita: 500 pontos distribuídos 

inversamente proporcional ao valor da renda mensal bruta per capita 

apurada com base nos dados cadastrais;

Como se inscrever?
Para participar, o candidato precisa realizar o cadastro no portal da 
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CODHAB. As novas datas de inscrições serão divulgadas no portal 

da companhia e nos meios de comunicação do DF. 

Acesse www.codhab.df.gov.br e acompanhe. 

Preencha o formulário de inscrição apenas com informações ver-

dadeiras e que possam ser comprovadas por meio de documentos 

como certidões, comprovantes de endereço e tempo de residência.

Distribuição

A distribuição  dos candidatos no ato da contemplação seguem  

quesitos da Lei 3877 -2006, que diz: 

I  – 40% para atendimento do cadastro geral de inscritos; 

Essa porcentagem representa as pessoas habilitadas na Relação de 

Inscrição Individual (RII);

II – 40% para atendimento de cooperativas ou associações habitacionais; 

Essa porcentagem representa as pessoas habilitadas na Relação de 

Inscrição por Entidades (RIE);

III – Os 20% são divididos nas seguintes proporções: 8% para os porta-

dores de deficiência, 5% para os idosos e 7% para os casos de vulnera-

bilidade. habilitados no Programa Morar Bem.

A distribuição é realizada com base na Lei 3.877 de 2006, que dispõe 

sobre a Política Habitacional do Distrito Federal. 

Convocações
Nessa etapa, o candidato é convocado a apresentar todos os documentos

necessários para comprovar as informações declaradas na 

inscrição. O chamamento para a convocação pode ser acompanhado

pelo portal da CODHAB (www.codhab.df.gov.br) e por meio das publi- 

cações no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). 
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-Telefone 
Para tirar dúvidas sobre o Programa Habita Brasília, ligue 156, opção 

1, dígito 5, no horário das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Normas e Regulamentações 
Lei nº 3.877/2006, de 26 de Junho de 2006.

Decreto nº 33.964/2012, de 29 de Outubro de 2012.

Decreto nº 33.965/2012, de 29 de Outubro de 2012.

Decreto nº 37.438, de 24 de Junho de 2016, que institui o programa 

Habita Brasília.

www.codhab.df.gov.br/pagina/254 

Atenção: O Núcleo de Atendimento da CODHAB só atende candidatos 

convocados para a entrega de todos os documentos com agendamento

prévio. É importante que o candidato entregue a documentação exigida

para não correr risco de ter o processo indeferido. 

Entregas de Unidades Habitacionais 

Após aquisição da unidade habitacional, o candidato contemplado 

deverá aguardar o contato para a solenidade de entrega das unidades

habitacionais que é realizada pelo governo de Brasília. 

Atualização cadastral 

A atualização cadastral para o candidato habilitado é feita a qualquer momento, 

pelo aplicativo ou portal da CODHAB. 

9
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A Gerência de Mobilização Social (GEMOB) é responsável pela execução

de trabalhos técnicos sociais da CODHAB. As ações são direcionadas à

comunidade local do DF com o intuito de mobilizar, orientar e incentivar

a participação com foco na melhoria da qualidade de vida do cidadão. 

 Entre as atividades desenvolvidas pela equipe de trabalho social da 

CODHAB estão os serviços de capacitação profissional, direito social, 

acompanhamento e gestão da intervenção habitacional, desenvolvimento

socioeconômico, educação ambiental e patrimonial.

Gerência de 
Mobilização
Social

10MOBILIZAÇÃO SOCIAL



Beneficiados

Famílias localizadas em áreas de atuação do Programa de Aceleração

do Crescimento (PAC) no Distrito Federal e famílias beneficiadas pela

Política de Habitação do DF, vinculadas ao Programa Minha Casa, 

Minha Vida, com renda mensal de 0 a R$1.800,00.

Plantão social

O serviço de plantão social da CODHAB é formado por assessores técnicos

e assistentes sociais. As demandas são acolhidas, semanalmente, conforme o 

cronograma de atendimento por região, estabelecido pela GEMOB. Nesse pro- 

cesso, a equipe da CODHAB tira dúvidas da população, oriente as famílias durante

o processo de realocação do imóvel e acompanha os atendimentos caso a caso.  

Canais GEMOB

Para saber os locais de atendimento da Assessoria de Mobilização 

Social da CODHAB, acesse os canais de comunicação da Ouvidoria 

pelo telefone 162 ou pelo endereço eletrônico www.ouvidoria.df.gov.br.

 
Normas e Regulamentações

Portaria n° 21, de 22 de janeiro de 2014, Ministério das Cidades e Lei 

nº 3.877/2006. Portaria nº 464/2018, Ministério das Cidades.
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Será feito um planejamento integrado para que as novas moradias

destinadas ao programa Habita Brasília sejam entregues com a infraestrutura e 

os equipamentos públicos necessários, como escolas e postos

de saúde. Entre as melhorias está uma mudança na gestão dos projetos 

habitacionais, que passa a ser pública.

Os lotes urbanizados serão entregues para os candidatos do programa 

com o intuito de combater o déficit habitacional. 

Lote
Legal
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Certidão positiva
O objetivo da regularização é auxiliar o processo de entregas de es-

crituras para as pessoas que moram em cidades já consolidadas e 

áreas de regularização no plano diretor que ainda não têm o docu-

mento legítimo do imóvel.

O que é escritura?

A escritura é um documento oficial elaborado em cartório, que ga-

rante ao morador a segurança jurídica da propriedade de determinado 

imóvel. Atualmente a CODHAB também emite escrituras. 

Documentos necessários
www.codhab.df.gov.br/pagina/204 

Regularização
O que é?

É o documento que comprova o endereço e a ocupação do imóvel.

Como obter? 

Para emitir a certidão positiva é necessário que o imóvel seja re-

sidencial e que o processo de regularização esteja devidamente 

autuado na CODHAB.

A certidão positiva poderá ser emitida pelo próprio interessado no 

sítio eletrônico www.codhab.df.gov.br, na aba serviços “emitir cer-

tidão positiva”. Quando não estiver disponível no sítio eletrônico, 

o interessado poderá solicitar sua emissão junto à CODHAB por 

meio do aplicativo.
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Para solicitar a emissão da certidão positiva junto à CODHAB é ne-

cessário:

>>> Efetuar requerimento;

>>> Aguardar análise do setor competente;

>>> Previsão de entrega em aproximadamente 30 dias.

A emissão da certidão positiva é gratuita.

Alteração Cadastral
A alteração é indicada para todo morador que tem processo autua-

do junto à CODHAB  e deseja atualizar suas informações cadastrais, 

ou corrigir erros de digitação.

Para realizar alterações o interessado deve seguir as orientações 

abaixo:  

>>> Ser o titular do processo autuado na CODHAB;

>>> Fazer o agendamento pelo aplicativo;

>>> Apresentar documentação que comprove a alteração solicitada; 

>>> Formalizar o requerimento com a solicitação de alteração pelo 

aplicativo CODHAB;

>>> Aguardar a análise e resposta do requerimento no prazo de até 

30 dias;

A alteração cadastral é um serviço gratuito.

Habilitação em parcelamento informal

São parcelamentos criados e firmados por particulares, sem a autoriza-

ção do Poder Público, em áreas públicas e/ou privadas. A regularização

é destinada aos assentamentos irregulares, localizados em áreas urba-

nas, públicas ou privadas, utilizados para fins de moradia que estejam 

previstos na legislação do DF como área de Regularização de 

Interesse Social.
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Critérios para doação:

>>> Ser ocupante de imóvel de até 250,00 m�;

>>> Ser maior de idade ou emancipado na forma da Lei;

>>> Ter renda familiar de até cinco salários-mínimos;

>>> Não ter sido beneficiado em programas habitacionais do Distri -

to Federal;

>>> Comprovar residência no Distrito Federal nos últimos cinco anos,

>>> Não ser e nem ter sido proprietário(s), promitente(s) 

comprador(es) ou cessionário(s) de imóvel residencial no Distrito 

Federal;

>>> Não ocupar área com restrição urbanística e ambiental nos ter -

mos da legislação vigente;

Observação: imóveis com pendência  judicial não serão doados até  

a decisão final.

Critérios para compra:

>>> Residir no imóvel a ser regularizado;

>>> Ser maior de idade ou emancipado na forma da Lei;

>>> Ser ocupante de imóvel com área superior a 250,00 m�;

>>> Ter sido proprietários, promitentes compradores ou cessioná-

rios de imóvel residencial no Distrito Federal;

>>> Não comprovar que reside no Distrito Federal nos últimos cinco 

anos;

>>> Ter renda familiar superior a cinco salários-mínimos;

Licitação com direito de preferência:

Para o ocupante que seja proprietário, promitente comprador ou 
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cessionário de outro imóvel no Distrito Federal, é garantido o direito 

Observação: imóveis com pendência  judicial não serão doados até  

a decisão final.
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de preferência no ato da licitação do imóvel a ser regularizado. Ou 

seja, o ocupante de imóvel irregular que possui outro imóvel no DF 

poderá regularizá-lo, mas não por meio de doação. Ele terá a preferência

-na licitação e esse direito pode ser exercido em relação a um 

único imóvel. 

Critérios para licitação com direito de preferência:

>>> Ser maior de idade ou emancipado na forma da Lei;

>>> Ser ocupante do imóvel;

>>> Ser proprietário de outro imóvel no Distrito Federal;

Habilitação em cidades consolidadas

Cidades iniciadas a partir de programas de assentamento promovi-

dos pelo Governo do Distrito Federal (GDF), ou seja, todas aquelas 

criadas durante os programas habitacionais promovidos pelo Poder 

Público.

Critérios para doação:
>>> Ocupar o imóvel há pelo menos cinco anos e um dia na data da 

publicação da Lei 4.996 de 19 de dezembro de 2012; 

>>> Ocupação ser mansa e pacífica, ou seja, não pode haver ocorrên-

cia policial e/ou processo judicial referente ao terreno/imóvel;

>>> Não ser proprietário de outro imóvel no Distrito Federal;

>>> Ser maior de idade ou emancipado na forma da Lei.
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Observação: imóveis com pendência  judicial não serão doados até  

a decisão final.

Documentação necessária
www.codhab.df.gov.br/pagina/204 
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Critérios para compra:

>>> Ocupar o imóvel há pelo menos cinco anos e um dia na data da 

publicação da lei 4.996 de 19 de dezembro de 2012; 

>>> Ocupação não ser mansa e pacífica, ou seja, haver ocorrência 

policial e/ou processo judicial referente ao terreno/imóvel;

>>> Ser maior de idade ou emancipado na forma da Lei.

Observação: imóveis com pendência judicial não serão vendidos 

até a decisão final.

Critérios para licitação com direito de preferência:

>>> Ser ocupante do imóvel;

>>> Ser proprietário de outro imóvel no Distrito Federal;

>>> Ser maior de idade ou emancipado na forma da Lei.

Documentação necessária:

www.codhab.df.gov.br/pagina/20

Para comprovação do estado civil:

>>> Certidão de casamento ou de nascimento e, se for o caso, docu-

mento comprobatório de separação judicial, divórcio ou viuvez;

Para comprovação da Renda Familiar Bruta do titular :

>>> Servidor Público: declaração funcional e o último contracheque;

>>> Autônomo informal: declaração em formulário próprio, forne -

cido pela CODHAB, declaração de comprovação de renda emitida 

pelo sindicato de classe, cooperativa ou associação, Declaração de 
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Observação: imóveis com pendência judicial não serão vendidos 

até a decisão final.

Relação de documentos válidos: 

Comprovação de Percepção de Rendimentos (Decore) emitida por 

profissional competente, obedecida à legislação pertinente ou de-

claração do Imposto sobre a Renda  da Pessoa Física (IRPF), com 

recibo de entrega. 
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>>> Condutor autônomo de veículo: declaração sindicato com víncúlo

há pelo menos 1 (um) ano e registro do veículo;

>>> Comerciante: contrato individual ou social da firma registrado e 

pró-labore declarado pelo contador;

>>> Autônomo/profissional liberal: comprovante de recolhimento 

do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), declaração de 

imposto de renda, contrato de prestação de serviço com guia Recibo

de Pagamento Autônomo (RPA);

>>> Outros assalariados: cópia de identificação e das folhas próprias 

da carteira de trabalho; último contracheque de pagamento, contendo

carimbo e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do empregador

ou contrato de trabalho regido pela legislação pertinente.

Documentos que podem comprovar residência no DF 
e tempo de domicílio no DF

www.codhab.df.gov.br/pagina/20

Telefone
Disque 156, opção 5, dígito 3, no horário das 7h às 19h, de segunda 

à sexta-feira.

Atendimento presencial
Núcleo de Atendimento de Regularização (NUAR)

Segunda a sexta-feira no horário das 8h às 16h. 

Setor Comercial Sul, Quadra 6, lotes 13/14 – Térreo. 
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Normas e Regulamentações
Lei nº 4.996, de 19 de Dezembro de 2012.

Decreto  nº 34.210, de 13 de Março de 2013.

19

*escolha qualquer um dos cartórios relacionados acima e faça seu requerimento para 
obtenção das nove certidões em um só local. O requerimento poderá ser realizado em 
qualquer um dos cartórios acima, não sendo necessário protocolar a solicitação em todos, 
uma vez que o cartório que receber o requerimento providenciará a consulta e emitirá as 
certidões referentes aos demais cartórios.  
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Será feito um planejamento integrado para que novas moradias destinadas

ao programa Morar Bem sejam entregues com a infraestrutura. 

Entre as melhorias está uma mudança na gestão dos projetos habitacionais,

que passa a ser pública.

O governo vai fazer esses projetos, dando garantia de maior qualidade.

O Morar Bem, que hoje funciona apenas em parceria com o Minha 

Casa, Minha Vida, terá mais independência e não será mais obrigatoriamente

vinculado ao programa do governo federal.

Projeto
na Medida
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As ações da assistência técnica da CODHAB são destinadas a melho--

rias habitacionais e requalificação dos espaços urbanos. O objetivo é

garantir às famílias de baixa renda assistência técnica especializada e

gratuita. Os serviços oferecidos atendem ao padrão mínimo de edifica- 

ção, qualidade de iluminação e ventilação, assim como ações para 

renovação e melhor uso dos espaços públicos. O auxílio é oferecido

nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia para projetos de 

construções e melhorias de habitação em áreas de interesse social.  

Ou seja, cidadão receberá o projeto para construção ou melhoria da

moradia, sem custo. 

Assistência

Técnica

Beneficiados

Famílias com renda mensal de até três salários mínimos, residentes em áreas 

regularizadas ou em passíveis de regularização, associações de moradores ou-

outros grupos organizados que representem a comunidade.

São serviços de elaboração de projetos de arquitetura e urbanismo objetivando 

a melhoria habitacional para famílias com renda de até 3 salários mínimos que 

atendam os critérios estabelecidos pela CODHAB. Estão sendo fornecidos em 

10 (dez) localidades do Distrito Federal. Para mais informações, procurar os pos-

ftos de Assistência Técnica.

Endereço dos postos 

www.codhab.df.gov.br/pagina/31
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Mapa da Atuação em
Assistência Técnica
no Distrito Federal:

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

  10
  São Sebastião
  Porto Rico
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Lei Distrital nº 5.485, de
8 de junho de 2015.

www.codhab.df.gov.br/acoesurbanas

Relação das Normas e
Regulamentações 

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

Ações
Urbanas
Comunitárias



Empreendimentos que tiverem moradias com preços compatíveis com a 

renda dos habilitados nas listas da CODHAB terão a chance de receber um 

selo do Habita Brasília. Com isso, as moradias poderão ser ofertadas a 

esse público, e o governo local arcará indiretamente com parte do valor 

financiado. Na prática, o Portas Abertas funcionará assim: o beneficiado 

pagará um valor menor pelo imóvel, e o empreendedor receberá essa di-

ferença por meio da Terracap, que dará cartas de créditos. É uma medida 

que vai acelerar a oferta de habitações e ajudará a movimentar a econo-

mia na cidade. Essa linha de ação está ligada ao programa Minha Casa, 

Minha Vida do governo federal.

O público prioritário são famílias com renda de até três salários mínimos, 

habilitadas na lista da CODHAB.

Portas
Abertas
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A proposta do Aluguel Legal, inédita em Brasília, é que o governo construa 

edifícios mistos, com residências e comércios, e passe a gestão, por meio 

de edital, para a iniciativa privada. O local continuará sendo nosso, mas o 

empresário vai administrá-lo, por prazo determinado. Parte das moradias 

vai atender famílias que comprometem muito do orçamento com o alu-

guel. Elas pagarão apenas um valor proporcional à renda familiar, abaixo 

do praticado no mercado. É uma solução para os que não podem pagar 

um financiamento. Os contemplados podem continuar na lista da CODHAB 

para serem beneficiados futuramente em outra modalidade.

Aluguel
Legal
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Considerando que a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) Distrito Federal, 

quando trata dos benefícios excepcionais, estabelece como valor máximo para 

concessão de aluguel de imóveis residenciais a importância de R$ 600,00 

(seiscentos reais) por mês. O valor da taxa de ocupação não poderá ser superior a 

50% e nem inferior a 1/4 do valor estabelecido. O valor de taxa de ocupação 

corresponderá a 16% da renda familiar. Caso a renda familiar seja inferior a 01 (um) 

salário mínimo, fica estabelecido que o valor da taxa de ocupação deverá ser

equivalente ao menor valor estabelecido no Item II da Resolução nº 615/2019 - 

CODHAB.

Normas e Resoluções

Resolução nº 615/2019
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Como nova ferramenta de combate ao déficit habitacional, a Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) 

regulamentou, nesta quarta-feira (24), o subprograma Moradia Digna que 

oferece assistência técnica gratuita nas áreas de arquitetura e engenharia 

para projetos, construção e ampliação de moradias.

Os beneficiários serão famílias classificadas prioritariamente em situação de 

vulnerabilidade social pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), 

bem como famílias da faixa de renda 1 (de 0 a R$ 1,8 mil) podendo atender 

também a faixa 2 ( R$ 2.600,01 a R$ 4.000,00). Dessa forma, a Codhab 

garantirá a diminuição da fila de espera por habitação. Essa modalidade 

cruza dois eixo do Programa Habita Brasília: o Lote Legal -  lotes 

urbanizados e regularizados - e o eixo Na Medida - prestação de assistência 

técnica em arquitetura e urbanismo. 

Como metodologia de execução, o subprograma consiste na construção de 

"módulos embriões" compostos por cozinha, banheiro, sala, quarto e área 

de serviço, com ligações de água, energia, cobertura, vedações e todos os 

acabamentos - área total de 44m�. Essa estrutura garante qualidade e 

condição digna de habitação, tendo em vista que o projeto é o ponto de 

partida para que  famílias em situação de vulnerabilidade possam, 

posteriormente, dar continuidade à ampliação da habitação por meio da 

autoconstrução, mas com acompanhamento de técnicos da Companhia.
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Assim, o direito à moradia é garantido não apenas com a distribuição do 

lote, como praticado em gestões anteriores, mas, também, com a garantia 

do nascimento de um casa segura e saudável que é essencial para a 

realização do princípio da dignidade da pessoa humana e da qualidade 

plena de vida.

“É um grande avanço que em prol do direito a moradia, em conformidade 

com a Lei de Assistência Técnica n. 11.888/08 que completará 12 anos 

desde a criação, possibilitando que a cidade e o Governo avancem de forma 

significativa nesta pauta”, conclui a Gerente de Assistência Técnica da 

Codhab, Sandra Marinho.  

Critérios de participação 

I - estar inscrito e habilitado no cadastro geral da Codhab, conforme 

descrito na Lei nº 3.877/2006; 

II - enquadrar-se no art. 4, da Lei Distrital nº 3.877/2006; 

III - ter sido beneficiado, preferencialmente, pelo eixo Lote Legal, do 

Programa Habita Brasília, descrito no Decreto Distrital nº 37.438/2016.



Nas décadas de 60, 70, 80 e 90 foram construídas unidades habitacio-

nais com recursos da extinta Sociedade de Habitação de Interesse

Social (SHIS) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

Sendo assim, a escritura da carteira imobiliária é o documento legal

que garante a segurança jurídica dos imóveis da antiga SHIS ao morador.  

Etapas
>>> Financiamento; 

>>> Quitação;

>>> Titularidade - escritura com direitos de compra e venda.

Escritura da

 Carteira Imobiliária

 (antiga SHIS)
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Critérios para emissão de escritura definitiva 

>>> Ser mutuário da Carteira de Crédito Imobiliária da CODHAB

(extinta SHIS); 

>>> Ter o contrato de financiamento do imóvel; 

>>> Comprovar a quitação do saldo devedor do financiamento.

Documentos necessários
>>> Certidão de ônus reais do imóvel atualizada, emitida no cartório de 

registro de imóveis competente, com a devida averbação de alteração

de situação civil, se houver;

>>> RG e CPF do comprador, no caso de cessionário, com as devidas

procurações  atualizadas;

>>> Comprovação de pagamento de taxa de serviço pertinente. A 

taxa no valor de R$ 129,82 é emitida pela CODHAB e pode ser paga 

nas agências do BRB.

>>> Cópia do comprovante da inscrição do imóvel em relação ao 

IPTU em nome do detentor do direito aquisitivo junto à SEFAZ. 

  

Prazo

O tempo necessário para a emissão da escritura depende da disponibili-

dade do agendamento e da verificação jurídico-legal do instrumento.

Canal Carteira Imobiliária (antiga SHIS) 

Agendamento por meio do site da CODHAB:

www.codhab.df.gov.br/agendamento/financeiro

Atendimento presencial

Núcleo de Atendimento da CODHAB – Edifício SEDHAB

Setor Comercial Sul - Quadra 06, Bloco A, Lotes 13/14 – Térreo

Conforme agendamento efetuado pelo mutuário. 
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de quitação



INDICADOR DE DESEMPENHO 

Resultados 

Em 2015, a CODHAB entregou 1.259 escrituras para os mutuários da 

Carteira Imobiliária antiga SHIS. Em 2016, foram 1.197.

Metas

A previsão é de que sejam entregues 7.500 escrituras em 2017 e 

7.500 em 2018, totalizando 15 mil escrituras.

Normas e Regulamentações
Lei Federal nº  1050, de 31 de Outubro de 2000.

Lei nº 4149, de 2 de Junho de 2008.

Lei nº 5.287, de 24 de Outubro de 2013.
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Para que serve a Ouvidoria?

A Ouvidoria é um espaço para a comunicação entre o cidadão e o 
Governo, e serve para que os cidadãos apresentem reclamações, su-
gestões, elogios, informações e denúncias. 

Prazos
As manifestações têm de ser atendidas em até 20 dias, podendo o 
prazo ser prorrogado por até 10 dias, mediante justificativa. Em caso 
de denúnicas, o prazo de 20 dias para o atendimento poderá ser pror-
rogado por mais 20 dias, também mediante justificativa.

Ouvidoria

Central 162

De segunda a
sexta-feira das 7h às 21h
Sábado, domingo e
feriados das 8h às 18 h

*ligações apenas de telefone fixo

Site Presencial

www.ouvidoria.df.gov.br

Ininterrupto 24h

De segunda à
sexta-feira, das 8h às 12h e
14h às 18h 

*agendamento pelo telefone

3214-1843
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Sede CODHAB  - Setor Comercial Sul Quadra 06, Bloco A - Lotes 12/13 - Térreo. Brasília/DF



DIVULGAÇÃO 

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

www.codhab.df.gov.br


