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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINSTRAÇAO

E com enorme satisfação que apresento os resultados alcançados pela CODHAB/DF no ano de 2021.

Com resiliência, disciplina e graças ao engajamento e comprometimento dos Gestores e demais

colaboradores da Companhia, esta empresa pública conseguiu consolidar suas estratégias e com isso atingir

bons resultados no âmbito da Política Habitacional de Interesse Social Distrital.

Tendo em vista que 2021 foi marcado pelo segundo ano da pandemia dc Covid-19, causada pelo

vírus SARS-CoV-2 ou Novo Coronavírus, que notoriamente, vem produzindo repercussões não apenas de

ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também, repercussões e impactos sociais,

económicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na história recente das epidemias, a

Administração desta Companhia, tem acompanhado de perto esse momento de adversidades na Saúde

Pública, marcado por essas incertezas na economia global devido à proliferação da referida pandemia, evento

este, que culminou em um cenário de incertezas, de oscilações financeiras e de desafios complexos para a

humanidade.

Diante do exposto, esta Companhia adotou as medidas de biossegurança para o enfrentamento à

COVID-19 determinadas pela Organização Mundial de Saúde - OMS, assim como, as determinações dos

Governos Federal e Distrital, desde março de 2020. Dessa comia, os processos de trabalho e o atendimento

ao público foram readaptados com o intuito de garantir maior segurança ao corpo funcional, aos
colaboradores e aos usuários. Portanto, a CODHAB/DF, passou a adorar escalas de revezamento de trabalho,

ou sqa, nas modalidades de homo office e presencial; tendo a preocupação em liberar do trabalho presencial,

os profissionais e os estagiários enquadrados nos grupos de riscos, a fim de, evitar aglomerações, de garantir

o distanciamento social, bem como, de garantir os cuidados necessários ao bem-estar da saúde dc todos.

Logo, em 2022, queremos manter a entrega de resultados consistentes e positivos. Com base em uma

postura proativa, seguiremos em nossa missão, trabalhando incansavelmente, de fomia inovadora, eficiente e

sustentável, com o intuito de oferecer a melhor experiência em atender ao nosso público, e de promover

ações que reflitam os valores que constituem a força da nossa Companhia, exercendo assim, um papel

preponderante na execução da Política Habitacional de Interesse Social do Distrito Federal, proporcionando

moradia com dignidade à comunidade preferencialmente de baixa renda, como sendo, o ponto

nossas decisões e atenção.

Pedro Henrique Medeiros de Araújo

Presidente do Conselho de Administração da CODHAB/DF
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IDENTIFICAÇÃO GERAL

Em confomiidade com o art. 8', incisos 1, 111, Vlll, da Lei Federal n.' 13.303, de 30 de junho

de 2016, nominada LEI DAS ESTATAIS, com o art. 40, da Lei Distrital H.o 5.695, de 02 de agosto

de 2016, bem como, o Decreto Distrital n.' 37.967, de 20 de janeiro de 2017, o Conselho de

Administração, subscreve a presente Carta de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal CODHAB/DF, referente ao

exercício social de 2021.

Tabela l Dados de Identificação Geral da CODlIAB/DF

CNPJ

NIRE

Sede

Tipo de Estatal

Acionista Controlador

Tipo Societário

Tipo de Capital

Abrangência de Atuação

Setor de Atuação

09335575/0001-30

53.4.0000897-5

Brasília - Distrito Federal

Dependente

Governo do Distrito Federal - GDF

Sociedade Anónima

Ações

Regional

Desenvolvimento Habitacional

Diretor-Presidente Wellington Luiz de Souza Salva
Telefone: (61) 3214.1850
E-mail: oresidencia(â)codhab.df.aov.br

Pedro llenrique Medeiros de Araújo
Presidente do Conselho de Administração
CPF 007.627.131-51

Eloy Corazza
CPF 066.5823.70-34Conselheiros

Administrativos Francisco Dorion de Morais
CPF 279.337.681-72

Martela Souza de Jesus
CPF 374.391.463-87

f
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Wellington Luiz de Souza Salva
CPF 266.575.541-68

Wellington Luiz de Souza Salva - Diretor-Presidente PREMI

João Morteiro Neto - Diretor de Produção Habitacional DIPRO

Leopardo Pierre Firme
Social -- DIREI

Diretor de Regularização de Interesse
Diretoria Executiva

DIREX Marcus José da Cruz Palomo Diretor Imobiliário DIMOB

Mauro de Paulo da Rocha - Diretor de Assistência Técnica
DIATE

Zenóbio Oliveira Rocha - Diretor de Administração e Gestão
DAGES

Daniel da Salva Melão
Presidente do Conselho Fiscal
CPF 091.851.317-09

Martelo Vaz Moira da Salva
CPF OO1.075.331-11Conselheiros Fiscais

Paulo César Pagã Chaves (até 17 de fevereiro de 2021)
CPF 265.545.851-68

Severino Moreira Dantas
CPF 030.340.034-04

Fonte: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal CODHAB/DF
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l POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA COjiPORATIVA

A Lei Federal n.' 13.303/16, em seu art. 8', inciso 1, 111 e Vlll, estabelece as exigências para
a. dabotaçào de "carta amua!, subscrita pelos membros do Conselho de AdmiYtistração, com a
explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa
pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse
coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justi$cou a autorização para suas }'espectivas
criações, com de$nição clara dos recursos a serem empregados para esse .Rm, bem como dos
impactos económico-$nanceiros da consecução desses objeti-vos, mensuráveis por meio de
indicadores objetivos"

2 INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS

Criada pela Lei D.o 4.020, de 25 de setembro de 2007, a Companhia de Desenvolvimento

Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, empresa pública dotada de personalidade jurídica

de direito privado e património próprio sob a forma de sociedade anónima, rege-se, também pelo

seu Estatuto Social, pelas Leis Federais n.' 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e n.' 13.303, de 30

de junho de 2016, e demais disposições legais aplicáveis, integra a Administração Indireta do

Govemo do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano -

SEDUH.

A CODHAB/DF tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, com prazo de duração

indetemiinado e atuação no Distrito Federal, e em Estados e Municípios integrantes e contíguos à

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno RIDE

Além de coordenar e executar as ações relativas à Política de Desenvolvimento Habitacional

do Distrito Federal, confomle a Lei n.o 3.877/06 e demais diplomas legais, a Companhia exerce

inúmeras atividades, dentre as quais destacam-se:

8 Desenvolver programas e proletos habitacionais, bem como, o Plano Habitacional de

Interesse Social;

e articular as ações dos diversos órgãos setoriais envolvidos na execução

Habitacional, com vistas à consolidação das diretrizes estabelecidas;

da /Édiítica
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e

©

e

©
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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;

promover a regularização urbanística, ambiental e fundiária de áreas declaradas integrantes

de Programas Habitacionais de Interesse Social -- ARIS;

executar medidas que visem à remoção de aglomerados informais precários;

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

planejar, produzir, comercializar unidades habitacionais e intermediar repasses financeiros,

para locação, aquisição, construção, ampliação e refomla de moradias especialmente

destinadas à população de baixa renda, obedecidas as diretrizes estabelecidas;

divulgar periodicamente, inclusive via Internet, as informações pertinentes à sua área de

atuação, especialmente às relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores

de riscos, dados económico-financeiros, comentários dos administradores sobre o

desempenho, políticas e práticas de govemança corporativa e descrição da composição e da

remuneração da administração, franqueando o acesso à população; entre outras estabelecidas

no Estatuto Social da Companhia.

3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Com a missão de prover habitação de qualidade com cidadania, alinhada à visão de ser

referência nacional em gestão e implantação de Programas Habitacionais de Interesse Social e

seguindo os valores sociais como Respeito, Cidadania, Transparência e Responsabilidade Social,

suas principais atividades abrangem:

©

e

e

e

e

A execução da política de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social;

a realização de planos, programas e proletos habitacionais;

a regularização urbanística, ambiental e fundiária de áreas declara

social;

a entrega de escrituras públicas em áreas regularizadas;

a fiscalização e retomada por meio de Verificação de Imóveis

finalidades dos Programas Habitacionais do Distrito Federal;

las de intefçss

com desvio\ê
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a execução de projetos sociais e intervenções urbanas;

a remoção de aglomerados infomiais ilegais;

a realização de melhorias em unidades habitacionais de interesse social;

a execução do Programa de Assistência Técnica de Habitações de Intcri

ATHIS

4 METAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES QUE ATENDAM

AOS OBJETIVOS DE POLITICAS PUBLICAS

Em consonância com as metas estabelecidas para o Plano Plurianual -- PPA 2020/2023, bem

como, alinhada ao Planejamento Estratégico do GDF, as principais metas da Companhia a serem

alcançadas no quadriênio, avaliadas pelos seus indicadores, são:

e A entrega de 39.000 (trinta e nove mil) unidades habitacionais, estabelecida sob um

ponto de vista macro, para o atendimento ao PPA 2020/2023 sob um ponto de vista

global, com relação aos prováveis empreendimentos, estabelecidos como meta

intima da CODHAB/DF. Todavia, no que conceme à estratégia de oferta de áreas

habitacionais previstas nos artigos 134 e 135 do Plano Diretor de Ordenamento

Territorial -- PDOT, para atender à demanda habitacional do Distrito Federal,

ressalta-se que a produção habitacional está diretamente relacionada a diversos

órgãos do complexo administrativo do Governo, entre os quais: TERRACAP,

NOVACAP, CEB, CAESB, SEDUH, IBRAM, ADASA, C3MDF, DF-LEGAL

Secretaria de Economia, Secretarias Setoriais, TCDF, Administrações Regionais, em

que a morosidade no atendimento às demandas da CODHAB/DF, acaba interferindo

no planejamento geral de implantação de novos empreendimentos.

promovida por esta Companhia em articulação entre diversos órgãos do

dando maior celeridade e eficácia no atendimento às demandas da

menor renda, a fim de combater o déficit habitacional no DF;

a entrega de l0.000 (dez mil) escrituras públicas em Áreas de

Interesse Social -- ARIS, promovendo a identificação, análise e

moradias, de maneira a realizar a escrituração dos imóveis;

e

©

goveWo

populaça(f de

Regularização

habilitaçãcN.d
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e a realização de melhorias em 1.000 (hum mil) unidades habitacionais, por meio do

Programa de Assistência Técnica da CODHAB/DF, executado em conformidade

com a Lei Federal n.' 11.888/2008, que se pretende a requalificação de unidades

habitacionais para as famílias de baixa renda;

a qualificação de 02 espaços públicos em Áreas de Regularização de Interesse --

ARIS, por meio de um projeto participativo que ocorre em fomla de mutirão, com a

participação de profissionais e estudantes de Arquitetura e Urbanismo, tanto da

Companhia, quanto de voluntários e moradores das comunidades da região.

e

5 RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A CODHAB/DF é uma entidade pertencente à Administração Indireta do Distrito Federal, e

como estatal dependente, está inserida em seu orçamento fiscal. Suas atividades são custeadas na

maior parte pelo erário; por meio da fonte de recursos 100 (ordinário não vinculado); fonte de

recursos 220 (recursos diretamente arrecadados); fonte de recursos 232 (recursos oriundos de

convênios fimiados com o Distrito Federal); fonte de recursos 135 (operações de créditos, firmados

pelo Distrito Federal) e 231 (convénios com órgãos do GDF).

No decorrer do exercício de 2021, as despesas com investimento no Grupo de Natureza de

Despesa (GND) 04 são em grande maioria provenientes de repasses do Distrito Federal para a

CODHAB/DF, por meio de convénios e contratos de repassa, uma vez que, o Govemo do Distrito

Federal, não tem custeado recursos para investimentos em decorrência da crise fiscal e financeira

que vem atravessando, não só :o DF, como a União. Por esta razão, buscando suprir a carência de

recursos do govemo para investimento, a CODHAB/DF, pemianece buscando parcerias com

diversos órgãos, com o objetivo de elevar o nível de investimento na Política Habitacional de

Interesse Social. Cabe infomiar que o Convênio Administrativo de H.o 01/2020, contido no

SEI n.' 00392-00003288/2020-13, firmado entre a CODHAB/DF e a TERRACAP

vigente, de fomia a viabilizar o andamento das obras de infraestrutura na Região

Riacho Fundo ll -- 3' Etapa.

Proces$6

pemlan+ce

Administrativdjdo

Destaca-se a grande relevância dos recursos orçamentários disponibilizados para

CODHAB/DF, por meio de emendas distritais e federais alocadas ao longo do exercício financel
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esforços em buscar parcerias com o legislativo local e federal para a melhoria das políticas públicas

para a população beneficiária da Política Habitacional do Distrito Federal.

6 IMPACTOS ECONÕNICOS-FINANCEIROS DA OPEjiACIONALIZAÇÃO DAS

POLITICAS PUBLICAS

A CODHAB/DF por se tratar de uma empresa pública dependente, que atua na Política

Habitacional do Distrito Federal em Áreas de Interesse Social - ARIS, não obtém seus resultados

medidos por meio de indicadores financeiros, uma vez que, a Companhia, não apresenta lucro

contábil. Os resultados das políticas públicas executadas pela CODHAB/DF aparecem nos

indicadores sociais, trazendo melhoria nas condições de vida da população de baixa renda através

de entrega de unidades habitacionais; regularização de áreas de interesse social; com posterior

entrega de escrituras públicas e titulação de imóveis situados em ARAS; qualificação de habitações

precárias com melhorias habitacionais e assistência técnica especializada.

Portanto, a CODHAB/DF, apresenta um custo no orçamento fiscal do Distrito Federal,

entretanto, este mesmo custo é superado pelos benefícios sociais alcançados pelas Políticas Públicas

de Habitação de Interesse Social, sob responsabilidade da CODHAB/DF. Assim, o Govemo, ao

avaliar a relação custo-benefício que a Companhia proporciona, leva em consideração o benefício

social que supera o custo financeiro, e esta comparação demonstra que o administrador público tem

feito a escolha certa ao longo dos últimos anos.

7 ESTRUTURAS DE CONTROLE INTERNO

Atualmente, a CODHAB/DF, possui as seguintes estruturas de Controle Intemo,

infracitadas:

7.1 Conselho Fiscal

De acordo com o Estatuto Social da CODHAB/DF, estabelecido pela

417/2018, segue:

Resolução

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 2021
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Art. 23. O Conselho Fiscal é órgão fiscalizador dos negócios da Companhia, com as

atribuições e poderes que a legislação Ihe confere, em especial as normas emanadas pelos

Conselhos Federal e Regional de Contabilidade.

Art. 24. O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros, sendo integrado por

pessoas naturais, residentes no País, possuidoras de idoneidade moral e reputação ilibada.

$ 1o - Todos os conselheiros deverão possuir formação acadêmica ou experiência

profissional compatíveis com a responsabilidade e a complexidade do exercício da função e, no

mínimo, l (um) estar inscrito no Conselho Regional de Contabilidade.

$ 2' - O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos,

permitidas, no máximo, 2 (duas) reconduções consecutivas;

g 3' - Não poderão ser nomeados para o Conselho Fiscal os membros do Conselho de

Administração, da Diretoria Executiva e empregados da CODHAB/DF, seus cônjuges ou

parentes até o 3' (terceiro) grau, assim como as pessoas impedidas por Lei.

g 4' - Aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal as disposições do art. 26, além das

disposições previstas na Lei n.' 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

g 5' - Um dos membros deverá ser indicado pela Secretaria de Estado de Fazenda e

deverá ser servidor público com vínculo permanente com a Administração Pública;

Art. 25. O Conselho Fiscal terá funcionamento permanente e deverá reunir-se uma vez

por mes.

Parágrafo União. O Conselho Fiscal poderá reunir-se extraordinariamente s

julgar necessário, ou a pedido da Administração da CODHAB/DF.

3mpre que
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7.2 Auditoria Interna

De acordo com o art. 14, do Regimento Interno da CODHAB/DF, estabelecido pela

Resolução n.' 374/2018, a Auditoria Interna, é diretamente subordinada ao Diretor-Presidente.

Logo, compete:

1.

11.

111.

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;

monitorar e avaliar os atos e fatos administrativos da Companhia em seus

aspectos económicos, financeiros, orçamentários, patrimoniais e legais;

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;

acompanhar, avaliar e propor ações corretivas quanto à execução física e

financeira dos programas, proletos e atividades desenvolvidas pela CODHAB

visando o cumprimento das metas previstas no planejamento;

analisar a eficiência e eficácia dos controles internos da Companhia, buscando o

seu constante aprimoramento;

elaborar e sugerir normas relativas à auditoria e controle interno;

manter contínuo intercâmbio com o órgão central do Sistema de Controle

Intimo, usando o aperfeiçoamento dos procedimentos da Auditoria;

controlar e acompanhar a implementação de l

órgãos de controle externo.

lv.

v.

VI.

VII.

VIII. }comendações realizadasz .os

7.3 0uvidoria Interna

Conforme consta no Regimento Interno da CODHAB/DF,

374/2018, segue:

estabelecido pela Resolução
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Art. 12, a Ouvidoria, é vinculada à Secretaria Executiva e diretamente subordinada ao

Diretor Presidente. Portanto, compete:

l 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;

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;

assegurar e executar o retorno às demandas recebidas pela Ouvidoria, com as

infomiações das providências tomadas pela Companhia;

responder de forma coerente e de fácil entendimento ao cidadão solicitante às

demandas recebidas pelos sistemas de Ouvidoria;

atender com cortesia e respeito a questão apresentada, afastando-se de qualquer

discriminação ou prejulgamento;

registrar as manifestações recebidas no sistema informatizado definido pelo

órgão superior do SIGO/DF;

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;

prestar apoio ao órgão superior na implantação de funcionalidades necessárias

ao exercício das atividades de Ouvidoria;

manter atualizadas as informações e as estatísticas referentes às suas

encaminhar ao órgão central dados consolidados e sistematizados do

e do resultado das manifestações recebidas;

atuar como autoridade de monitoramento da Lei de Acesso à

garantindo ao cidadão o cumprimento dos prazos estipulados.

11

111.

lv.

v.

VI.

VII.

VIII.

lx.

x.

XI.

atividad

andamento

Inform :e

Em conformidade, com o previsto no Estatuto Social da CODHAB/DF, estabelecido pela

Resolução H.o 417/2018, a Comissão Permanente de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 20ZL
CODHAB-DF

/'

12



COD

GOVERNO DO DISTRITO FEDEjiAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Inte: :e

como

HAB

Intimo -- CPGC, estabelece requisitos para o Programa de Integridade no âmbito da Companhia de

Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal.

Sendo assim, infomla-se que esta, encontra-se em fase de elaboração para a implementação

de estruturas específicas, objetivando reforçar o Gerenciamento de Riscos, bem como, o Controle

Intimo.

8 FATORES DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

A Política de Gestão de Risco da CODHAB/DF, objetiva fazer cumprir os princípios, as

diretrizes e as responsabilidades, com vistas à tomada de decisões em conformidade com as boas

práticas de governança, definindo os riscos nas categorias financeira, operacionais, ambientais,

relativos à recursos humanos e relacionados à tecnologia da informação.

Confomie o art. 32, do Estatuto Social, estabelecido na Resolução n.' 417/2018, a
CODHAB/DF, adotará como prática de gestão de riscos e controle interno, as áreas de

Conformidade, de Gestão de Riscos e de Controle Interno, assim:

$ 1' - A Área de Conformidade, Gestão de Risco e de Controle Intimo será vinculado ao

Diretor Presidente e liderado por diretor estatutário indicado pelo Conselho de Administração.

$ 2' - A Área de Conformidade, Gestão de Risco e de Controle Interno poderá contar com o

apoio operacional da Auditoria Intima, e manterá interlocução direta com o Conselho Fiscal.

$ 3' - A Área de Confomiidade, Gestão de Risco e de Controle Interno se reportará

diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento

Diretor em irregularidades ou quando este, se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias

relação à situação a ele relatada, assegurada sempre sua atuação independente.

Portando, compete a Área de Conformidade, Gestão de Risco e de Controle

estabelecer políticas de incentivo ao respeito às leis, às normas e aos regulamentos, bem

prevenção, à detecção e ao tratamento de riscos de condutas irregulares, ilícitas e antiéticas dos

membros da CODHAB/DF, devendo para isso, adorar práticas eficientes de controle interno e de

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 29Z4
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gestão de riscos estratégicos, patrimoniais, operacionais, financeiros, socioambientais e

reputacionais, dentre outros, na forma de um Programa de Integridade, as quais, deverão ser

periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração, e comunica-las a todo o

corpo funcional; entre outras.

9 COMPOSIÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS EMPREGOS EM COMISSÃO

A Lei n.' 5.366, de julho de 2014, art.I', estabelece a criação dos empregos em comissão, da

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal -- CODHAB/DF.

De acordo com o art. 2', da Lei supracitada, os empregos são de livre nomeação e

exoneração, observado o percentual do art. 19, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Em relação ao quadro de pessoal, a Companhia, conta com 204 empregos em comissão, e

apresenta o limite mensal de gastos no valor referente a R$ 855.900.00 (oitocentos e cinquenta e

cinco mil e novecentos reais), conforme segue tabela:

Tabela 2 - Composição e Remuneração dos Empregos em Comissão da CODHAB/DF -- Ano 2021

Composição e Remuneração dos Empregos em Comissão da CODlIAB/DF -- Ano 2021

EC I DENOMINAÇÃO I QUANT. MENSAL TOTAL

18.000.0018.000.00

l 16.200.00 81.000.00

9.000.00

9.000.00

9.000.00

18.000.00

14.400.00

115.200.00

157.500.00

12.600.00

6.300.00
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EC-03     l0.800.00

EC-03 Secretário-Executivo l 9.000.00

EC-03 Procurador-Chefe l 9.000.00

EC-03 Auditor Chefe l 9.000.00

EC-03 Assessor Manter 2 9.000.00

EC-04 Coordenador 2 7.200.00

EC-04 Gerente 16 7.200.00

EC-05 Assessor Sênior l 25 6.300.00

EC-05 Chefe de Assessoria 2 6.300.00

EC-05 Chefe de Ouvidoria l 6.300.00
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Fonte: CODHAB/PRESI/DAGES/GEPES

9.1 COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

De acordo com a Lei H.o 4.020, de 25 de setembro de 2007, art.7, a CODHAB/DF é

administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva.

9.1.1 Conselho de Administração

O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada, responsável pela fixação e

orientação geral dos negócios da Companhia, é regido pela Lei n.' 4.020, de 25 de setembro de

2007 e pelo Estatuto Social da CODHAB/DF; devendo ser constituído por 7 (sete) membros da

seguinte forma:

l Um representante indicado pela Secretaria de Estado de Gestão do Território e

Habitação, que o presidirá;

11 -- o titular da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito FederÉI

CODHAB/DF, que o presidirá no caso de impossibilidade do disposto no inciso l; l

111 -- dois membros de livre escola do Govemador do Distrito Federal;

IV -- um representante dos empregados da Companhia;

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 2021
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V dois representantes eleitos na Conferência Distrital das Cidades

Em relação ao mandato é de 2 (dois) anos, permitidas 3 (três) reconduções por igual período,

e o mandato poderá ser estendido até a investidura de seus substitutos, atingido o prazo máximo de

recondução, sendo que, o retorno do Conselheiro de Administração só poderá ocorrer após

decorrido o período equivalente a um prazo de gestão de 2 (dois) anos.

9.1.2 Diretoria Executiva -- DIREX

Conforme estabelece o Regimento Interno da Companhia, art. 6', a Diretoria Executiva da

Companhia, órgão de deliberação colegiada, está constituída de l (um) Diretor-Presidente; l (um)

Diretor de Produção Habitacional; l (um) Diretor de Regularização de Interesse Social; l (um)

Diretor Imobiliário; l (um) Diretor de Administração e Gestão e l (um) Diretor de Assistência

Técnica, nomeáveis e destituíveis pelo Conselho de Administração.

Sendo que, o mandato estipulado aos Diretores é de 2 (dois) anos, permitidas 3 (três)

reconduções por igual período. Atingido o prazo máximo de recondução, o retorno do Diretor para

a Companhia, só poderá ocorrer após decorrido o período equivalente a um prazo de gestão (dois)

anos.

10 REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

A remuneração referente aos Administradores da Companhia não sofre alterações em

relação ao atendimento dos objetivos, metas e indicadores de atuação, não havendo distribuição de

lucros, nem tampouco, pagamento de gratificações ou bónus com base em resultados operacionais.

10.1 Remuneração da Administração da Companhia

Em relação à remuneração dos Administradores da Companhia, composto pelo Cons

Administração e pela Diretoria Executiva, seguem as tabelas explicativas:

K
#
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Tabela 3 - Remuneração dos Membros do Conselho de Administração Ano 2021

MANDATO nF NTTTnFn A r A o

Valor
Líquido
Mensal

R$ 2.046,04

CONSELHEIROS Valor
Bruto

Mensal

R$ 2.057,55

Início l Término Valor Exercício de
2021

R$ 24.552,48 (vinte e

quatro mil, quinhentos
e cinquenta e dois
reais e quarenta e oito
c"ta«s).

R$ 21.974,64 (vinte e

um mil, novecentos e

setenta e quatro reais e

sessenta e quatro

centavos).

R$ 21.974,64 (vinte e

um mil, novecentos e
setenta e quatro reais e

sessenta e quatro
centavos).

R$ 21.974,64 (vinte e

um mil, novecentos c

setenta e quatro reais e

sessenta e quatro
centavos).

R$ 24.552,48 (vinte e

quatro mil, quinhentos

e cinquenta e dois

reais e quarenta e oito

centavos).

i;;ã;i; ini;iàié l i4/02/202i 13/02/2023
Medeiros de
Araújo - (2' mandato)
Presidente do
Conselho

Eloy Corazza 3i?õ52õãí l 2jlóã22ó2i l ki 2.057,55 R$ 1.831,22

(3' mandato)

Francisco Dorion l 27/03/2020 Até a sua R$ 2.057,55
de Morais 1 1 substituição

(4' mandato)

R$ 1.831,22

Martela Souza de l U9/09/2020 09/09/2022 R$ 2.057,55
Jesus

(I' mandato)

RS 1.831,22

de Souza e Salva

(2' mandato)

R$ 2.046,04

Fonte: CODHAB/PRESI/DAGES/GEPES
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Tabela 4 - Remuneração dos Membros da Diretoria Executiva DIREX -- Ano 2021

\
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DIRETORES
MANDATO

Início l Término

Wellington Luiz
de Souza Salva --
DIRETOR-
PRESIDENTE

l0/01/2021 l0/01/2023

João Monteiro
Neto - DIPRO

l0/01/2021 l0/01/2023
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É limpo dO nÇ.M

HAB

F OBSERVAÇÃO

> As datas dc início c término descritas na tabela supracitada, estão relacionadas ao exercício do

segundo mandato referente aos membros da Diretoria Executiva.

> Em relação a diferença de remuneração no tocante aos Diretores: Leonardo Pierre Firme --

DIREG e Marcus José da Cruz Palomo -- DIMOB, refere-se ao percentual de 80% do valor do

emprego em comissão, justificado ao fato de que se trata de servidores efetivos requisitados para

labora rem nesta CODHAB/DF.

Fonte: CODHAB/PREMI/DAGES/GEPES.

l0.2 Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal, órgão de funcionamento permanente, fiscalizador dos negócios da

Companhia, com atribuições previstas no Estatuto Social e poderes que a legislação Ihe confere, em

especial as normas emanadas pelos Conselhos Federal e Regional de Contabilidade; pela Lei n'

6.404, de 15 de dezembro de 1976; e; pelo Decreto H.o 11.351/89.

Tabela 5 - Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal - Ano 2021

MANDATO REMUREjiAÇAO
Valor Exercício

de 2021
CONSELHEIROS Valor

Bruto
Mensal

R$ 1.371,70
(um mil
trezentos e
setenta e um
reaise
setenta
centavos
R$ 1.371,70

(um mil
trezentos e
setenta e um
reaise
setenta

centavos).

Valor
LíquidoInício Término
Mensal

R$ 1.371,70 R$ 16.460,40
(um mil (dezasseis mil
trezentos e quatrocentos e
setenta e um l sessenta reais e

reais e quarentasetenta l ' .
centavos). ce"ta"s).
R$ 1.371,70 l R$ 16.460,40

(um mil l (dezesscis mib

trezentos e l quatrocentos
setenta e um sessenta reais

reais e quarenta

sete«ta conta«s).
centavos)

Daniel da Salva Mello ] 29/04/2021 l 29/04/2023

Presidente do Conselho l (2' mandato)

Marcelo Vaz Medra l 22/10/2U20 l 22/10/2022
da Silvo

(I' mandato)
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Paulo César
Chaves

17/02/2021X R$ 1.371,70
mil(um

trezentos e

R$ 1.371,70
milum

trezentos e

R$ 1.371,70
(«« mil
trezentos e

setenta e um setenta e um setenta e um
reais e setenta

centavos).setenta

centavos).

R$ 1.371,70
milum

trezentos e

setenta e um
ereais

setenta
centavos

setenta

centavos)

RS 1.220,82

(««
duzentos e

vinte e

oitenta e dois
centavos)

Severino
Danças

Moreira 17/02/2021 17/02/2023

(I' mandato)

RS 13.113,48
(treze mil cento
e treze reais e
quarenta e oito
centavos)

Fonte: CODHAB/PRESI/DAGES/GEPES
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11 MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito

Federal CODHAB/DF declara que aprovou nesta data, a Carta Anual de Políticas Públicas e

Govemança Corporativa, referente ao exercício social de 2021, em conformidade com os incisos l,

111 e Vlll do art. 8, da Lei Federal n.' 13.303, de 30 de julho de 2016, e, no art. 13, do Decreto

Regulamentador n.o 8.945, de 27 de dezembro de 2016.

Brasília - DF, 28 de abril de 2022

Pedro llenrique Medeiros de Araújo
Presidente do Conselho de Administração

a n
B

Frandisco DoriQ orais
ConsêlheirQ

Eloy Corazza
Conselheiro

Wellinàton llXtiz de $ouza Salva
Conselheiro

Martela Souza de Jesus
Conselheira
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