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Em conformidade com o art. 8º, incisos I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de 
junho de 2016, o Conselho de Administração da Companhia de Ha-
bitação do Estado do Pará – COHAB/Pará subscreve a presente Car-
ta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao 
exercício social de 2020.

1. IDENTIFICAÇÃO GERAL
CNPJ

Sede

Tipo de Estatal

Tipo societário

Tipo de capital

Acionista Controlador

Abrangência da Atuação

Setor de Atuação
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Governo do Estado

Estadual

Habitação

AUDITORES INDEPENDENTES ATUAIS DA EMPRESA

NOME: Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

EMPRESA: AUDIMEC – Auditores Independentes S/S
EMAIL: audimec@audimec.com.br

TELEFONE: (82) 3338-3525



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

5

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO QUE SUBSCREVEM 
A CARTA ANUAL

DIRETORES QUE SUBSCREVEM A CARTA ANUAL

JOSENIR GONCALVES NASCIMENTO
Presidente

JARDEL RODRIGUES DA SILVA
Membro

LUIS ANDRÉ HENDERSON GUEDES 
DE OLIVEIRA 
Membro

SILVIO ARTHUR PEREIRA 
Membro

LUIS ANDRÉ HENDERSON GUEDES
DE OLIVEIRA
Diretor Presidente, Interino

MONIQUE ANTUNES DA COSTA
Diretora de Política Habitacional

ÂNTONIO CLÁUDIO BARBOSA MUTRAN
DE CARVALHO 
Diretor Técnico

LUIS ANDRÉ HENDERSON GUEDES
DE OLIVEIRA 
Diretor de Programa Especial de Moradia

ÉRICO BRANDÃO PIMENTA
Diretor Administrativo e Financeiro

282.130.502-82

372.635.522-72

372.635.522-72

955.043.892-91

772.938.192-34

774.262.311-00

238.956.080-68

372.635.522-72

013.553.432-16

NOME

NOME

CPF

CPF



CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

6

2. INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES
DESEMPENHADAS

A Companhia de Habitação do Estado do Pará – Cohab/Pará, é uma 
sociedade anônima de economia mista estadual, cuja criação foi auto-
rizada pela Lei Estadual nº 3.282, de 13 de abril de 1965.
A Cohab-Pará é parte integrante da Administração Pública Estadual In-
direta, regendo-se pelas Leis Federais nº 6.404, de 15/12/1976 e nº 
13.303, de 30/06/2016, pela Lei Estadual nº 7.087, de 16/01/2008 e 
pelo Decreto Estadual nº 1.667 de 27/12/2016.
Por determinação da Lei Estadual nº 7.087/2008, que dispõe sobre a 
criação do Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social – SEHIS, a 
Cohab-Pará é o órgão responsável pela execução da Política Habitacio-
nal no Estado. Assim, atua para reduzir o déficit habitacional quantitati-
vo e qualitativo, prioritariamente das famílias de baixa renda, no âmbito 
do Estado do Pará.

Crédito: Agência Pará
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3. ATRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS

Alinhada ao interesse público, a Cohab-Pará desenvolve atividades que atendem às 
políticas públicas e ao seu objeto social, conforme dispõe o artigo 3º do seu Estatuto:

Art. 3º A Cohab-Pará tem por objetivo, sem prejuízo das determinações contidas nas 
Leis Federais nº 6.404, de 1976, e 13.303, de 2016, e atendidas as diretrizes de desen-
volvimento econômico e social do Estado:  
I. formular a proposta da Política e do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, 
em conjunto com o órgão responsável pelo Desenvolvimento Urbano e Regional do 
Estado;
II. executar a Política Estadual de Habitação, priorizando os Programas de Habitação de 
Interesse Social;
III. promover a participação da sociedade civil organizada nas etapas de formulação, 
decisão e controle dessa política;
IV. promover a regularização Fundiária de assentamentos precários, loteamentos e par-
celamentos irregulares;
V. articular com órgãos setoriais, federais, estaduais, municipais e segmentos da so-
ciedade civil, com vistas à formulação, acompanhamento e avaliação de programas e 
projetos que viabilizem o acesso prioritário dos segmentos de menor renda à aquisição 
ou construção de casa própria;
VI. desenvolver programas e projetos habitacionais que contemplem estratégias de 
participação comunitária e estimulem a geração de emprego e renda;
VII. promover o intercâmbio com entidades de estudos e pesquisas nas áreas de pla-
nejamento urbano e habitacional, visando o aperfeiçoamento no desempenho de suas 
atividades;
VIII. produzir e comercializar lotes urbanizados e unidades habitacionais, principalmen-
te de interesse social, obedecidos aos critérios e normas estabelecidas na legislação 
vigente;
IX. captar e administrar recursos de fundos e de outras fontes oficiais, viabilizando a 
oferta de habitação de interesse social;
X. promover programas de urbanização e/ou reurbanização de áreas, principalmente 
as ocupadas por habitações precárias.
§ 1º A realização dos objetivos descritos neste artigo deverá ser orientada para o al-
cance do bem-estar econômico e para a alocação socialmente eficiente dos recursos 
geridos pela Companhia, bem como para o seguinte: 
I - ampliação economicamente sustentada do acesso de consumidores aos seus pro-
dutos e serviços; e 
II - desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira para produção e oferta de 
seus produtos e serviços, sempre de maneira economicamente justificada. 
§ 2º A Companhia deverá, nos termos da lei, adotar práticas de sustentabilidade am-
biental e de responsabilidade social corporativa compatíveis com o mercado em que 
atua. 
§ 3º A Companhia poderá celebrar convênio ou contrato de patrocínio com pessoa 
física ou com pessoa jurídica para promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, 
educacionais e de inovação tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao 
fortalecimento de sua marca, observando-se, no que couber, as normas de licitação e 
contratos as quais estiver submetida.
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4. POLÍTICAS PÚBLICAS

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS

4.2 O ALINHAMENTO COM O PLANO PLURIANUAL

O Plano Plurianual (PPA), previsto no artigo 165 da Constituição Fe-
deral de 1988 e no artigo 204 da Constituição Estadual de 1989, se 
configura como importante instrumento de planejamento estratégico 
para implementação de políticas públicas. Estabelece, de forma regio-
nalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, com 
um conjunto de ações alinhadas estrategicamente às orientações do 
governo.
Além das orientações legais e normativas das políticas públicas, o PPA 
2020-2023 está alinhado aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentáveis (ODS), promovendo a inserção da Agenda 2030  da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) nos instrumentos de planejamento e 
gestão governamental.

Diante desse desafio, a Cohab/PA, como principal executora da Política 
Estadual de Habitação de Interesse Social, está inserida no PPA 2020-
2023 com o Programa “DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, 
SANEAMENTO E MOBILIDADE”, com o Objetivo de “Melhorar as con-
dições de habitabilidade de famílias com renda, prioritariamente, até 
03 salários mínimos”.
Referido Programa foi estruturado com um conjunto de ações cujos 
produtos possibilitam reduzir déficit e inadequação habitacionais no 
Estado, e oportunizar o acesso à moradia digna às famílias de baixa 
renda. Além disso, foi identificada a relação de cada Ação da Compa-
nhia com os ODS para seguir as diretrizes da Agenda 2030 e contribuir 
para o alcance de suas metas.
Dessa forma, apresenta-se a seguir o Programa Temático da Cohab/
PA, com suas Ações, respectivos produtos e os ODS correspondentes:
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PROGRAMA AÇÕES PRODUTOS

DESENVOLVIMENTO 
URBANO – 

HABITAÇÃO, SANEAMENTO 
E MOBILIDADE

Apoio à Consolidação do Sistema Estadual de 
Habitação de Interesse Social Município apoiado

Domicílio atendido

Domicílio atendito

Unidade entregue

Imóvel regularizado

Construção e melhoria de unidade habitacional - 
cheque moradia

Oferta de Unidade Habitacional 

Urbanização de Assentamentos Precários

Regularização Fundiária Urbana

Os resultados do exercício 2020 obtidos pelo “Programa Desenvolvi-
mento Urbano – Habitação, Saneamento e Mobilidade” são apresenta-
dos para acesso ao público no Sistema Sigplan (disponível em www.sis-
temas.pa.gov.br/sigplan/transparencia) e no Relatório de Gestão 2021, 
(disponível em www.cohab.pa.gov.br).

4.3 RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A Cohab-Pará, por sua natureza jurídica de sociedade de economia mis-
ta, controlada pelo Governo do Estado do Pará e, por explorar um ramo 
da atividade econômica (habitação) submete-se ao regime jurídico das 
empresas privadas (art. 173, § 1º, II da CF/88), portanto, possui receita 
própria diretamente arrecadada pela exploração dessa atividade.
Contudo, devido à insuficiência dessa receita para financiar seu gasto, 
recebe, regularmente, aportes financeiros do Tesouro Estadual (trans-
ferências financeiras) necessárias para solver suas despesas. Essa situ-
ação a caracteriza como Empresa Estatal Dependente, de acordo com 
o art. 2º, III da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade 
Fiscal.
A Tabela 1 apresentada a seguir demonstra a previsão da receita atuali-
zada oriunda do planejamento orçamentário inicial e das atualizações, 
considerando os créditos adicionais e as dotações canceladas, assim 
como a receita realizada.
A Receita é composta de transferências financeiras decorrentes de re-
passes recebidos do Estado, por meio de fontes de Recursos Ordiná-
rios do Tesouro Estadual e de Recursos de Outras Fontes, onde estão 
inseridas as fontes de Operação de Crédito, de Repasse do Orçamento 
Geral da União (OGU) e de recursos próprios da carteira imobiliária.
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Tabela 1 – Previsão e Realização Orçamentária e Financeira da Receita, 2020

* TPR = Trabalho de Previsão da Receita.
Fonte: Relatório de Gestão – Cohab /PA, 2020.

RECEITA

2020

PREVISÃO ATUALIZADA

R$ 1,00 R$ 1,00

a C

% %

e=c/ab d

%

RECEITA REALIZADA TRP*

61.875.030 57.657.044Recursos Ordinários 
do Tesouro

Recursos de Outras 
Fontes

112.100.745 104.410.128TOTAL

50.225.716 46.753.085

55 55 93

100 100 93

45 45 93

A Tabela 2 demonstra a execução orçamentária da despesa no curso 
do exercício 2020.

Tabela 2 – Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa, 2020

* TPR = Trabalho de Previsão da Receita.
Fonte: Relatório de Gestão – Cohab /PA, 2020.

RECEITA

2020

PREVISÃO ATUALIZADA

R$ 1,00 R$ 1,00

a C

% %

e=c/ab d

%

RECEITA REALIZADA TRP*

55.009.193 52.632.274Despesa Corrente

Despesa de Capital

112.100.745 61.690.125TOTAL

57.091.552 9.057.851

49 85 96

100 100 55

51 15 16
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A Tabela 3 demonstra a relação das despesas pagas que em 2020 foi 
de R$ 61,6 milhões, sendo R$ 52,6 milhões (85%) para Despesas Cor-
rentes e R$ 9 milhões (15%) para as Despesas de Capital.

DESPESAS POR CATEGORIA DE GASTO

TOTAL

1. DESPESAS CORRENTES

2. DESPESAS DE CAPITAL

2020 %

8552.616.328

48,3829.836.700Grupo 1  Pessoal e Encargos

Grupo 4 Investimento

Grupo 5 Inversões Financeiras

Grupo 6 Amortização da Dívida

Grupo 2 Juros e Encargos da Dívida

Grupo 3 Outras Despesas Correntes 22.769.452

6.099.183

2.958.668

61.674.179

9.057.851

10.175

36,92

0,2

14,69

-

4,80

0

100,00

9,89

Tabela 3 – Execução Financeira por Categoria de Gasto – Despesa Paga, 2020

 Fonte: Relatório de Gestão – Cohab/PA, 2020.

Crédito: Agência Pará



CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

12

4.5 COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO OPERACIONAL

O aprimoramento do desempenho operacional da Companhia, visan-
do reduzir os impactos acima apontados, perpassa pelo aumento da 
arrecadação da Empresa, atuando no plano de redução da dependên-
cia dos recursos do Governo do Estado.
Dessa forma, a Companhia necessita implementar ações que possibili-
tem o acréscimo de sua arrecadação ou de captação de recursos para 
que os impactos tributários e econômico-financeiros relativos ao rece-
bimento de subvenções, que são tributáveis, sejam reduzidos e que se 
mantenham em equilíbrio estando em conformidade tributária e com 
aprimoramento do desempenho operacional.

A Cohab -Pará, ao tratar-se de uma estatal dependente do Governo do 
Estado do Pará, recebeu em 2020 o total de 95% de seu faturamento a 
título de subvenções para pagamento do seu Custeio. Todo o repasse 
recebido é tido como tributável nos termos do Art. 440 do Decreto nº 
9.580 de 2018, que trata do Regulamento de Imposto Sobre a Renda.
De certa forma há um impacto econômico-financeiro tendo em vista 
que grande parte das despesas da companhia é custeada com os re-
cursos recebidos a título de subvenção, uma vez que a arrecadação 
da carteira imobiliária (recurso próprio) da Cohab-Pará representa um 
percentual relativamente baixo, e dessa forma os impostos a serem pa-
gos pela Cohab-Pará são custeados também pelo próprio Governo do 
Estado.
Tendo em vista que o balanço patrimonial da Companhia encerra com 
as contas equilibradas, onde as despesas para execução das operacio-
nalizações das políticas públicas são confrontadas com os repasses do 
Governo do Estado, resta apenas a análise do ponto de vista econô-
mico, pois sendo a Companhia uma empresa de economia mista de-
pendente deve buscar meios de otimizar seus resultados econômicos 
frente a sua atividade principal e buscar fontes alternativas de receita, 
a fim de reduzir a dependência junto ao Governo, sendo este um im-
pacto relevante.

4.4 IMPACTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS PARA 
OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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5. GOVERNANÇA CORPORATIVA

5.1 PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Cohab-Pará, por tratar-se de pessoa jurídica tipo Sociedade de Eco-
nomia Mista, sobre a qual o Governo do Estado do Pará detém o con-
trole acionário com cerca de 99,9% das ações ordinárias com direito 
a voto, se configura como uma empresa estatal dependente nos mol-
des estabelecidos pelo Inciso III do Art. 2º da Lei Complementar nº 
101/2000.
Em razão disso, é regulada pela Lei 13.303/2016 e de modo subsidiá-
rio pela Lei 6.404/76. Seu Estatuto Social vigente foi homologado pelo 
Decreto 2.126/2018, com vistas a adequá-lo à nova lei editada no ano 
de 2016 que passou a regular as empresas estatais no país.
Diante desse contexto, a Companhia integra a administração pública 
estadual indireta, sua estrutura organizacional é constituída nos moldes 
da Lei 6.404/76, sua estrutura superior possui a seguinte composição: 
Assembleia Geral, sendo este o órgão máximo de deliberação, o Con-
selho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
Assim sendo, a Companhia é administrada pelo Conselho de Adminis-
tração e pela Diretoria Executiva, os membros do Conselho de Admi-
nistração são eleitos pela Assembleia Geral, sendo por ela destituíveis 
a qualquer tempo.
Compete aos membros da Diretoria Executiva a representação da 
Companhia ativa e passivamente, assim como, a prática de atos ne-
cessários ao seu regular funcionamento, esta é composta por cinco 
membros com mandato de 02 (dois) anos, permitida no máximo 03 
(três) reconduções, sendo: o Diretor Presidente, Diretor de Política Ha-
bitacional, Diretor Técnico, Diretor de Programa Especial de Moradia e 
Diretor Administrativo Financeiro.
A sua estrutura organizacional é orientada para resultados, constituí-
da por Células Estratégicas e Executivas e Células de Assessoramento, 
identificadas pelo sistema de codificação e siglas, as primeiras têm por 
finalidade participar nas definições de diretrizes em conjunto com os 
níveis superiores, as segundas visam dar sustentação operacional aos 
processos e as terceiras, nas definições de estratégias e políticas e na 
elaboração de estudos e projetos que contribuam para a obtenção de 
resultados e na melhoria da gestão.
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No âmbito da administração pública estadual foi delegada à Coha-
b-Pará a atribuição de agente executor da política habitacional. No 
exercício dessas atribuições, elabora e executa projetos voltados para 
a habitação de interesse social para atender famílias de baixa renda 
e, por conseguinte, reduzir o déficit habitacional quantitativo e qua-
litativo nesse segmento da sociedade paraense. Além disso, elabora 
e executa projetos de habitação direcionados às populações ditas 
tradicionais, como, quilombolas, ribeirinhas e indígenas, nos moldes 
da Lei 7.087/2008. 
A Cohab-Pará também executa programas e projetos habitacionais 
especiais direcionados à população carente de nosso Estado, com 
destaque para o Programa Sua Casa, instituído por meio da Lei 
8.967/2019, financiado exclusivamente com recursos do Tesouro 
Estadual, destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou 
adaptação da unidade habitacionais para famílias com renda de até 
3 salários mínimos.

Em concomitância com a execução dos programas e projetos, a Com-
panhia realiza, ainda, ações do Programa de Aceleração do Cresci-
mento – PAC, financiados com recursos federais com contrapartida 
do Estado, por meio da elaboração de projetos e realização de licita-
ções para a contratação de obras e serviços de engenharia para ur-
banização, saneamento, habitação, além de trabalho técnico social e 
regularização fundiária urbana em áreas de assentamentos precários, 
no âmbito do Estado do Pará.

Crédito: Agência Pará
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A Cohab-Pará adota medidas e procedimentos de controles internos 
que visam identificar, remediar e coibir ocorrências de irregularidades, 
fraudes e corrupção no âmbito da Companhia. Para tanto, instituiu seu 
Código de Conduta e Integridade, elaborado em consonância com 
as disposições das Leis nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação) 
e seu respectivo regulamento no Estado (Decreto 1.359/2015), na Lei 
nº 12.846/2013 (Lei anticorrupção), Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) 
e seu regulamento (Decreto 2.121/2018).
É importante destacar que o Código de Conduta e Integridade visa 
atuação à luz de boas práticas de governança corporativa, da ética, da 
excelência, da sustentabilidade ambiental e do respeito à integrida-
de, baseado em comportamentos éticos e no compartilhamento de 
responsabilidades e, também, na orientação aos seus colaboradores 
no trato com o relacionamento com agentes os quais a Companhia 
mantém relacionamento, para desse modo, prevenir conflitos de inte-
resses.
Além disso, o Estatuto Social em vigor instituiu a Unidade de Ouvido-
ria, com vistas ao cumprimento das disposições trazidas pelo Decreto 
Estadual 2.126/2018 a qual, depois de aprovada pelo Conselho de 
Administração, será implementada e integrará a rede de ouvidoria do 
Estado que estabelece os procedimentos gerais para o tratamento das 
manifestações dos usuários de serviços públicos prestados pela Ad-
ministração Pública Estadual, na qual serão registradas, de forma gra-
tuita, as diversas manifestações dos usuários, tais como: reclamações, 
denúncias, elogios, sugestões, solicitações de providências e identi-
ficação de informações que permitam a individualização de pessoas 
físicas ou jurídicas e registro de atos e decisões administrativas.
A instrução e a tramitação dos processos administrativos internos de 
licitação para contratação de compras, serviços comuns de prestação 
continuada, assim como para contratação de obras de serviços de en-
genharia e para pagamento de fornecedores, benefícios sociais, diá-
rias e fornecimento de passagens e outros, são estabelecidos por meio 
de procedimentos operacionais específicos para cada caso e devida-
mente aprovados pela Diretoria da área e pelos membros da Diretoria 
Executiva. Além disso, os processos de pagamentos são submetidos 
à análise de conformidade, de forma concomitante pela Unidade de 
Controle Interno.

5.2 COMPLIANCE E CONFORMIDADE
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A Unidade de Controle Interno da Companhia foi instituída por meio 
do Estatuto Social, com funções de auditoria, transparência, correi-
ção e auxílio aos Órgãos de Controle Externo, e também obedece às 
orientações técnicas da Auditoria Geral do Estado.
Está estruturada como Célula de Assessoramento da Presidência da 
Companhia, composta por 02 (dois) Agentes Públicos de Controle e 
03 (três) colaboradores, sendo uma Chefia com formação nas áreas de 
contabilidade e direito e, mais 03 (três) técnicos, sendo, um contador, 
um administrador e um economista, e mais um assistente administra-
tivo.
Quanto ao gerenciamento de riscos, quando identificadas pela Unida-
de de Controle Interno a iminência de suas ocorrências, são expedidas 
notificações para adoção de ações corretivas às áreas responsáveis 
pela gestão e fiscalização de contratos e procedimentos operacionais.
Quando identificadas suas ocorrências, a Unidade de Controle Interno 
expede notificações com vistas à adoção de medidas administrativas, 
com vistas à elisão e reparação do dano, se for o caso, ou até mesmo a 
instauração de procedimentos de sindicância e de processos adminis-
trativos disciplinares que visam a identificação do responsável e possí-
veis imposições de sanções administrativa de caráter disciplinar.

5.3  ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO E GERENCIAMENTO
DE RISCOS

Crédito: Agência Pará
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De acordo com o Art. 18 do Estatuto Social da Cohab/PA, a Assembleia 
Geral de Acionista fixa a remuneração dos Administradores, inclusive 
benefícios de qualquer natureza e verbas de representação.
A remuneração dos Administradores no exercício de 2021 foi: Conse-
lheiros de Administração e Fiscal: R$ 1.294,73; Diretor Presidente: R$ 
17.036,00; Demais Diretores: R$ 11.925,19.
Além disso, os membros da Diretoria Executiva recebem mensalmen-
te, benefícios de Auxílio Alimentação e Auxílio Creche/Educação para 
dependentes de até 12 (doze) anos, regularmente matriculados na 
rede de ensino.
As informações pertinentes as remunerações diretas e indiretas pagas 
aos Administradores, são divulgadas, mensalmente, no endereço ele-
trônico: https://seplad.pa.gov.br/remuneracao-de-servidores/.

5.4 COMPOSIÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

Crédito: Agência Pará



Crédito: Agência Pará




