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ANEXO II- PLANO TÁTICO 2019-2020 

 

1.     RESULTADO ECONÔMICO 

Resultado Operacional Bruto: 

Ano 2019: R$ 30.350,40 mil 

Ano 2020: R$ 31.867,52 mil 

  

2.     RESULTADO FINANCEIRO 

Ano 2019: R$ - 4.704 mil 

Ano 2020: R$ - 19.698 mil 

  

3.     POLÍTICA DE PESSOAL 

 2019 2020 

Despesa Total (R$ mil) 68.783,95 72.104,35 

Quantitativo 365 365 

 

A meta de pessoal será verificada semestralmente com base na tabela acima. 

Observação: A meta quantitativa não leva em consideração os seguintes vínculos: Conselheiros 

Administrativos, Conselheiros Fiscais, Desligados, Estagiário, Aprendiz e Contrato por Tempo 

Determinado. A meta de despesa de pessoal considera todos os vínculos, porém não considera 

despesa com rescisões trabalhistas. 

  

4.     PLANO DE INVESTIMENTOS 

 Ver Anexo II-A. 

O Plano de Investimentos tem por objetivo apresentar relação de investimentos em ativos da 

empresa, que, considerados como prioritários, servirão para melhoramento da sua capacidade 

produtiva no curto, no médio e no longo prazo. 

5.     PRODUTOS 

Ver Anexo II-B. 

Observação: A previsão de um produto no presente Compromisso de Desempenho representa 

meta de contratação e execução da empresa, não consistindo necessariamente compromisso 

de contratação por parte da Prefeitura do Município de São Paulo. 



                Os produtos representam itens a serem entregues pela empresa, criados a partir da 

sua própria ação. Podem ter um cliente externo ou interno, quando se destina ao consumo de 

alguma área da própria entidade. 

6.     INDICADORES 

Ver Anexo II-C. 

Os indicadores visam a monitorar a qualidade e a eficiência das ações da empresa no sentido 

da realização da sua missão e no alcance de seus objetivos estratégicos. 

7.     INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

7.1.Governança Corporativa 

A Governança Corporativa visa a verificar se a empresa observa a legislação vigente, assim 

como possui e cumpre regras e procedimentos próprios na administração de todos os seus 

contratos e demais instrumentos. 

Outro aspecto avaliado pela Governança Corporativa diz respeito à Administração da 

Companhia. Ela deverá possuir procedimentos claros de indicação dos membros aos seus 

Conselhos e demais órgãos estatutários, bem como procedimentos decisórios nos quais os 

pareceres do Conselho Fiscal e a Auditoria Independente e demais partes interessadas sejam 

levados em conta. Decisões em que haja possível conflito de interesses deverão ser mapeadas 

e, prevenidas e, quando inevitáveis, administradas. 

Por fim, a Companhia deverá verificar o cumprimento de metas de transparência e 

publicidade. Além de cumprimento de preceitos legais - publicação regular no Portal da 

Transparência e/ou no Diário Oficial da Cidade informações relativas aos seus balancetes, 

despesas mensais, quadro de funcionários e contratações de terceiros – a empresa terá uma 

política mais ampla de divulgação de informações, tais como a política de remuneração ao 

mais alto órgão de governança, a política de remuneração dos demais empregados da 

empresa, casos confirmados de corrupção e medidas tomadas e processos administrativos e 

judiciais que importem em relevante perda ou ganho para a empresa. 

7.2.Responsabilidade Social 

A responsabilidade social concerne às relações da empresa com todos os seus stakeholders, 

sejam eles internos à empresa (colaboradores) ou externos (em geral, todos os munícipes e, 

em particular, a comunidade diretamente afetada pelas atividades da Companhia). 

Em relação aos colaboradores, a Companhia buscará um ambiente de trabalho mais saudável, 

empreendedor, motivador e colaborativo. Para esses fins, a Companhia irá monitorar e 

informar não apenas da remuneração do pessoal, mas também do cumprimento de programas 

de segurança e saúde no trabalho, de análise de desempenho e de queixas na seara 

trabalhista, entre outros. 



A Companhia também deverá ter uma melhor compreensão de como ela influencia e impacta 

a comunidade externa e quais ações podem ser tomadas para que os efeitos positivos desses 

impactos sejam potencializados. 

7.3.Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável 

A Companhia deve comprometer-se a buscar um desenvolvimento ambientalmente 

sustentável, processo que compreende a diminuição dos principais impactos ecológicos – 

diretos e indiretos –que a sua operação causa, seja pelo consumo de água, energia, geração de 

resíduos ou emissão de gases estufa. 
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Anexo II-A 

Plano de Investimentos 

INVESTIMENTO INÍCIO TÉRMINO 
VALOR 
2019* 

VALOR 
2020* 

DESCRIÇÃO BENEFÍCIOS 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
RELACIONADO 

Aquisição de 
mobiliário 

01/01/19 31/12/20 200 200 

Aquisição de mobiliário, sendo 
aproximadamente 22 mesas 
(trabalho, reunião e recepção); 280 
armários e 09 sofás e poltronas para 
recepção. 

A Modernização Administrativa trará 
avanços internos/externos norteados por 
objetivos de simplificação, eficiência, 
transparência e ao alcance das metas, no 
sentido de prestar melhores serviços aos 
cidadãos. Importante salientar que em 
2018 a COHAB-SP recebeu doação de 
móveis por parte de empresa privada. Tal 
doação, entretanto, não suprirá toda a 
demanda da Companhia. 

Buscar equilíbrio 
financeiro 

Aquisição de 
Equipamentos 
de T.I.   

01/01/19 31/12/20 445 490 

Aquisição dos seguintes 
equipamentos de TI: 
100 microcomputadores nos 
próximos 2 anos, 2 appliances de 
Firewall; 1 Nas 
(Storage/Backups/Disponibilização de 
dados) de alta performance.  

Ambiente moderno com equipamentos de 
qualidade. 
 Manter a rede COHAB segura contra 
ataques externos. 
Garantir local seguro para os backups da 
COHAB. 

Buscar equilíbrio 
financeiro 

Licenças de 
software 

01/01/19 31/12/20 289 318 
Aquisição de 
- licenças de firewall 
- licenças do Pacote Office 

Manter a Rede da COHAB sempre 
atualizada garantindo segurança. Legalizar 
aproximadamente 400 licenças de office 
para evitar possíveis cobranças 
indenizatórias.. 

Buscar equilíbrio 
financeiro 

*Valores em R$ mil. 
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Anexo II-B 

Produtos 

PRODUTO INÍCIO TÉRMINO 
VALOR 
2019 

VALOR 
2020 

DESCRIÇÃO BENEFÍCIOS 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
RELACIONADO 

AVCB / 
Recursos 
COHAB 

01/01/19 31/12/20 9.740 6.488 

O produto será medido em valor, despendido pela 
COHAB, para realização das reformas necessárias nos 
conjuntos habitacionais para obtenção do AVCB. A 
obtenção do AVCB é requisito para regularização do 
empreendimento.  
O produto está relacionado ao indicador “Emissão de 
AVCB para empreendimentos habitacionais, com 
recursos da COHAB”, que é medido em número de 
empreendimentos.  
Atualmente, são 53 empreendimentos, ao todo, que 
precisam de reforma para obtenção de AVCB 

Viabilizar a regularização 
fundiária dos 
empreendimentos  

Promover a 
regularização 
fundiária nos 
empreendimentos 
de competência da 
COHAB/FMH.  

AVCB / 
Recursos FMH 

01/01/19 31/12/20 10.800 8.400 

O produto será medido em valor, despendido pela 
FMH, para realização das reformas necessárias nos 
conjuntos habitacionais para obtenção do AVCB. A 
obtenção do AVCB é requisito para regularização do 
empreendimento.  
O produto está relacionado ao indicador “Emissão de 
AVCB para empreendimentos habitacionais, com 
recursos do FMH”, que é medido em número de 
empreendimentos.  
Atualmente, são 53 empreendimentos, ao todo, que 
precisam de reforma para obtenção de AVCB. 

Viabilizar a regularização 
fundiária dos 
empreendimentos 

Promover a 
regularização 
fundiária nos 
empreendimentos 
de competência da 
COHAB/FMH. 
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PRODUTO INÍCIO TÉRMINO 
VALOR 
2019 

VALOR 
2020 

DESCRIÇÃO BENEFÍCIOS 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
RELACIONADO 

Cumprimento 
do TAC Parque 

das Flores 
01/01/2019 31/12/2020 7.000 5.400 

O Produto é mensurado em valor (R$ mil) 
despendido para a promoção de obras tendentes à 
regularização do empreendimento Parque das 
Flores.  
O Produto relaciona-se ao Indicador “% de 
cumprimento do TAC Jardim da Conquista e Parque 
das Flores”. 
 

Viabilizar a regularização 
fundiária dos 
empreendimentos 

Promover a 
regularização 
fundiária nos 
empreendimentos 
de competência da 
COHAB/FMH. 

Serviços 
Cartorários 

01/01/2019 31/12/2020 940 940 

Custas Cartorárias e emolumentos para 
regularização documental de escrituras e 
registros de alienações fiduciárias dos 
contratos assinados em todos os 
empreendimentos da Companhia ou geridos 
por ela. 

Regularização 
Documental 

Promover a 
regularização 
fundiária 

Plano de 
Trabalho 

Técnico Social 
(PTTS) - 

Programa 
Minha Casa, 
Minha Vida 
(PMCMV) 

01/01/2019 31/12/2020 530 530 

Contrato firmado entre CAIXA e COHAB, para 
execução do Plano de Trabalho Técnico Social (PTTS) 
- Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV. 

 

O PTTS tem como objetivo a 
participação cidadã 
mediante a implementação 
de ações e programas de 
caráter informativo e 
socioeducativos, que 
favoreçam a organização da 
população para autogestão, 
visando à melhoria da 
qualidade de vida das 
famílias beneficiárias e a 
sustentabilidade do espaço 
conquistado. 

Promoção de 
programas 
habitacionais, 
principalmente 
habitação popular, 
na área 
metropolitana de 
São Paulo 
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PRODUTO INÍCIO TÉRMINO 
VALOR 
2019 

VALOR 
2020 

DESCRIÇÃO BENEFÍCIOS 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
RELACIONADO 

Manutenção de 
unidade 

habitacional 
01/01/2019 31/12/2020 6.088 5.057 

Obras e serviços de Reforma e adaptação de 
manutenção e de modernização de C.H. sobre 

responsabilidade da COHAB 

Promoção de unidades 
habitacionais e sua 
disponibilização à 

população. 

Promoção de 
programas 
habitacionais, 
principalmente 
habitação popular, 
na área 
metropolitana de 
São Paulo 

Manutenção de 
unidade 

habitacional 
01/01/2019 31/12/2020 4.650 0 

Obras e serviços de canalização do afluente do 
córrego Reimberg Cocaia. 

Regularização dos 
empreendimentos e 
prevenção de riscos 

Promover a 
regularização 
fundiária nos 
empreendimentos 
de competência da 
COHAB/FMH. 

Manutenção de 
unidade 

habitacional 
01/01/2019 31/12/2020 1.800 2.047 

Obras e monitoramento visando o controle e 
contenção de gases objetivando o afastamento 

do risco à saúde humana por conta da 
contaminação das áreas. 

Regularização dos 
empreendimentos e 
prevenção de riscos. 

Promover a 
regularização 
fundiária nos 
empreendimentos 
de competência da 
COHAB/FMH. 

Parceria Público 
Privada – PPP 

Casa da Família 
01/01/19 31/12/20 12 12 

O produto é mensurado em quantidade de contratos 
a serem formalizados após a realização do certame, 
sendo 1 contrato para cada lote da PPP. O produto 
relaciona-se ao indicador “% de cumprimento de 
contratos formalizados e em andamento na PPP”. 

Promoção de unidades 
habitacionais, infraestrutura 
pública e equipamentos 
públicos nas áreas que 
compõem os 12 lotes da 
PPP. 

Promoção de 
programas 
habitacionais, 
principalmente 
habitação popular, 
na área 
metropolitana de 
São Paulo. 

*Valores em R$ mil  
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Anexo II-C 

Indicadores 

INDICADOR 
VALOR 
2019 

VALOR 
2020 

DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

RELACIONADO 

Transformação em 
Alienação Fiduciária dos 
contratos 
remanescentes de 
adesão ao P1000 
(CONSIDERANDO A 
CARTEIRA COHAB + FMH 
+ SPDA) 

                    
400  

                    
400  

Emissão de contratos de Alienação Fiduciária, referente 
adesões já efetuadas no Programa 1.000. Atualmente são 9.469 
adesões ao Programa 1.000 sem o contrato de CAF emitidos. 
Priorização dos mutuários em adimplência de todas as carteiras 
administradas (COHAB, SPDA/RCB e FMH). 

Quanto maior melhor 
4. Recuperar créditos 
relativos à inadimplência 

Renegociação / Adesão 
ao Programa 1000 
(P1000) 
(CONSIDERANDO A 
CARTEIRA COHAB + FMH 
+ SPDA) 

                    
400  

                    
400  

Adesão ao Programa de Recuperação de Créditos e 
Regularização de Ocupação P1000, de todas as carteiras 
administradas (COHAB, SPDA/RCB e FMH). 

Quanto maior melhor 
4. Recuperar créditos 
relativos à inadimplência 

Entrega de Termos de 
Quitação 
(CONSIDERANDO A 
CARTEIRA COHAB + FMH 
+ SPDA) 

                
1.000  

                
1.000  

Análise Financeira e emissão de termos de quitação. Quanto maior melhor 
4. Recuperar créditos 
relativos à inadimplência 
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INDICADOR 
VALOR 
2019 

VALOR 
2020 

DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

RELACIONADO 

Renegociação / 
Parcelamento de 
contratos em atraso 
(CONSIDERANDO A 
CARTEIRA COHAB + FMH 
+ SPDA) 

                    
560  

                    
560  

Negociação com mutuários inadimplentes para assinatura de 
planos de parcelamento dos débitos em atraso, inclusive 
eventos no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania (FÓRUM). 

Quanto maior melhor 
4. Recuperar créditos 
relativos à inadimplência 

Distratos 
Administrativos 

                    
260  

                    
260  

Realização de distratos administrativos visando a regularização 
da moradia com ocupantes atuais, através de notificações 
extrajudiciais, CDT - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos 
e Documentos de São Paulo. 

Quanto maior melhor 
4. Recuperar créditos 
relativos à inadimplência 

Redução dos contratos 
inadimplentes 
(DESCONSIDERANDO A 
CARTEIRA CEDIDA 
SPDA/RCB, tendo em 
vista que a 
inadimplência é medida 
pela SPDA/RCB). 

                    
200  

                    
200  

A avaliação será realizada pelo número de contratos 
inadimplentes do trimestre anterior, comparado ao total de 
contratos inadimplentes do trimestre atual. 

Quanto maior melhor 
4. Recuperar créditos 
relativos à inadimplência 

Montagem de dossiê 
documental, para 
"Habilitação" junto à 
CEF, de contratos "Não 
Habilitados" em estoque 
de FCVS 

                    
250  

                    
250  

O objetivo é realizar 100 dossiês por mês, totalizando 1.200 em 
2017. Em 2018, o objetivo é realizar 400 dossiês, a fim de 
acabar com o estoque de contratos “Não Habilitados”, 
atualmente de aproximadamente 1.600 contratos. 

Quanto maior melhor 
4. Recuperar créditos 
relativos à inadimplência 

Revisão de 18.990 casos 
de processos "Negados" 
por irregularidade 

                
3.200  

                
3.200  

O Objetivo é realizar 264 dossiês por mês, totalizando 3.168 p/ 
ano. 

Quanto maior melhor 
4. Recuperar créditos 
relativos à inadimplência 
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INDICADOR 
VALOR 
2019 

VALOR 
2020 

DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

RELACIONADO 

documental, em 
estoque no FCVS. 

Transformação em 
Alienação Fiduciária dos 
contratos 
remanescentes de 
adesão ao P1000 
(DESCONSIDERANDO 
SPDA) 

                    
100  

                    
100  

Emissão de contratos de Alienação Fiduciária, referente 
adesões já efetuadas no Programa 1.000. Atualmente são 999 
adesões ao Programa 1.000 sem o contrato de CAF emitidos. 
Priorização dos mutuários em adimplência de todas as carteiras 
administradas (DESCONSIDERANDO SPDA) 

Quanto maior melhor 
4. Recuperar créditos 
relativos à inadimplência 

Renegociação / Adesão 
ao Programa 1000 
(P1000) 
(DESCONSIDERANDO 
SPDA) 

                    
100  

                    
100  

Adesão ao Programa de Recuperação de Créditos e 
Regularização de Ocupação P1000, de todas as carteiras 
administradas(DESCONSIDERANDO SPDA). 

Quanto maior melhor 
4. Recuperar créditos 
relativos à inadimplência 

Entrega de Termos de 
Quitação 
(DESCONSIDERANDO 
SPDA) 

                    
250  

                    
250  

Análise Financeira e emissão de termos de quitação. Quanto maior melhor 
4. Recuperar créditos 
relativos à inadimplência 

Distratos 
Administrativos 
(DESCONSIDERANDO 
SPDA) 

                      
65  

                      
65  

Realização de distratos administrativos visando a regularização 
da moradia com ocupantes atuais, através de notificações 
extrajudiciais, CDT - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos 
e Documentos de São Paulo. 

Quanto maior melhor 
4. Recuperar créditos 
relativos à inadimplência 

Entrega de Termos de 
Quitação (provisórios) 

                    
367  

                    
366  

Análise Financeira e emissão de termos de quitação provisórios 
. 

Quanto maior melhor 

1. Promoção de 
programas habitacionais, 
principalmente habitação 
popular, na área 



12 
 

INDICADOR 
VALOR 
2019 

VALOR 
2020 

DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

RELACIONADO 

metropolitana de São 
Paulo 

Comercialização de 
unidades habitacionais 

                
1.600  

                
1.700  

A medição será realizada por unidades, ou seja, quanto maior o 
número de unidades comercializadas, a meta está sendo 
atingida. Para o atingimento da meta serão consideradas tanto 
unidades recomercializadas (unidades retomadas) quanto as 
novas comercializações (unidades regularizadas). 

Quanto maior melhor 

1. Promoção de 
programas habitacionais, 
principalmente habitação 
popular, na área 
metropolitana de São 
Paulo 

Regularidade fiscal 
com os municípios 

50% 50% 

Este indicador mensura as ações de regularidade fiscal, 
tais como: Negociação das execuções fiscais com outros 
municípios, bem como propor ação de imunidade com a 
prefeituras de Itapevi, Carapicuíba e demais prefeituras 
de outros municípios onde a COHAB tenha propriedade e 
em especial a PMSP. 

Quanto maior melhor 
2. Buscar equilíbrio 
financeiro 

 

Regularidade fiscal 
com o Estado 

50% 50% 
Este indicador mensura as ações de regularidade fiscal, 
tais como: Ingresso de ação de imunidade recíproca. 

Quanto maior melhor 
2. Buscar equilíbrio 
financeiro 

 

Regularidade fiscal 
com a União 

100% 100% 

Este indicador mensura as ações de regularidade fiscal, 
tais como: Adesão ao PERT (Programa Especial de 
Regularização Tributária – PRT – MP 783/2017), para 
parcelamento do débito da COFINS, no valor de R$ 26 
milhões, sendo que trata-se de uma forma de 

Quanto maior melhor 
2. Buscar equilíbrio 
financeiro 
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INDICADOR 
VALOR 
2019 

VALOR 
2020 

DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

RELACIONADO 

parcelamento para fins de regularização de débitos junto 
a PGFN e buscar a imunidade tributária. 

NÚMERO DE 
EMPREENDIMENTOS 
COM AVCB EMITIDOS 

                         
7  

                         
6  

obras de manutenção e adequação em empreendimentos 
visando a obtenção do AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE 
BOMBEIROS, necessário para emissão do AUTO DE 
REGULARIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 

Quanto maior melhor 
3. Promover a 
regularização fundiária 

 

NÚMERO DE 
EMPREENDIMENTOS 
COM AVCB EMITIDOS 

                         
6  

                         
5  

obras de manutenção e adequação em empreendimentos 
visando a obtenção do AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE 
BOMBEIROS, necessário para emissão do AUTO DE 
REGULARIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 

Quanto maior melhor 
3. Promover a 
regularização fundiária 

 

NÚMERO DE UNIDADES 
HABITACIONAIS 
VIABILIZADAS 

                
8.262  

                    
790  

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS VIABILIZADAS 
PELA COHAB PARA ATENDER MCMV 

Quanto maior melhor 

1. Promoção de 
programas habitacionais, 
principalmente habitação 
popular, na área 
metropolitana de São 
Paulo 

 

A medição será 
realizada pelo 
percentual de 
cumprimento do TAC, 
que consiste na 
realização de obras e 
regularização do 
empreendimento 
Parque das Flores. 

                      
20  

                      
15  

As obras de regularização do Parque das Flores envolvem 
recursos do FMSAI, FUNDURB, CEF/UNIÃO e COHAB-SP 

Quanto maior melhor 
3. Promover a 
regularização fundiária 
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INDICADOR 
VALOR 
2019 

VALOR 
2020 

DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

RELACIONADO 

Renegociação / 
Parcelamento de 
contratos em atraso 
(DESCONSIDERANDO 
SPDA) 

                    
140  

                    
140  

Negociação com mutuários inadimplentes para assinatura de 
planos de parcelamento dos débitos em atraso, inclusive 
eventos no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania (FÓRUM). 

Quanto maior melhor 
4. Recuperar créditos 
relativos à inadimplência 

 

Redução dos contratos 
inadimplentes 
(DESCONSIDERANDO 
SPDA) 

                      
50  

                      
50  

A avaliação será realizada pelo número de contratos 
inadimplentes do trimestre anterior, comparado ao total de 
contratos inadimplentes do trimestre atual. 

Quanto maior melhor 
4. Recuperar créditos 
relativos à inadimplência 

 

Regularização de 
unidades habitacionais 
(carteiras COHAB + 
FMH) 

                
6.217  

                
5.435  

Despesas cartorárias destinadas a regularização fundiária de 
aproximadamente 52 empreendimentos vinculados às carteiras 
imobiliárias da COHAB e do FMH, que totalizam 30.000 
unidades habitacionais que serão regularizadas até 2020. 

Quanto maior melhor 
 3. Promover a 
regularização fundiária 

 

Contratos formalizados e 
em andamento na PPP 
Casa da Família 

100% 100% 
O indicador mede o percentual de sucesso no cumprimento do 
produto, a partir da quantidade de contratos formalizados e em 
andamento comparado ao total da meta de 12 contratos.  

Quanto maior o 
percentual, melhor 

Promoção de programas 
habitacionais, 
principalmente habitação 
popular, na área 
metropolitana de São Paulo.  

 


