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\CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA  

 
 

COORPORATIVA  

 

IDENTIFICAÇÃO GERAL 

 

A Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CEHAB, em 

cumprimento ao art. 8º, inciso I, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, através do seu 

Conselho de Administração, subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e 

Governança Corporativa referente ao exercício social de 2021. 

 

CNPJ/MF e NIRE 09.509.294/0001-56, 2430000456-7 

Sede Rod. BR 101, Km 01, Centro Administrativo, S/N, 
Lagoa Nova - Natal/RN 

Tipo de estatal Sociedade de Economia Mista 

Acionista controlador Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Tipo de capital Capital Fechado 

Abrangência de atuação Estadual 

Setor de atuação: Programas Habitacionais 

 

Conselheiros de 

Administração 

subscritores da Carta 

Anual de Políticas 

Públicas 

Iris Maria de Oliveira - Presidente Secretário 
da 
SETHAS 

Raimundo Alves Júnior – Vice-
Presidente 

Secretário 
Chefe do 
Gabinete 
Civil 

José Aldemir Freire – Secretário Secretário 
da 
SEPLAN 

Administradores 

subscritores da Carta 

Anual de Políticas 

Públicas 

Pablo Thiago Lins de Oliveira 
Cruz 

Diretor-
Presidente da 
CEHAB 

Antônio Otávio Miguel 
Diretor 
Administrativo-
Financeiro da 
CEHAB 
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POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 

A Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CEHAB foi 

instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 338, de 24 de janeiro de 2007, é uma 

Sociedade de Economia Mista, de capital fechado, integrante da Administração Indireta do 

Estado do Rio Grande do Norte, vinculada à Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação 

e da Assistência Social - SETHAS, tendo por finalidade executar programas habitacionais 

em todo o território do Estado, voltados para o atendimento exclusivo da população de baixa 

renda. 

O Capital Social da CEHAB é composto de R$10.000.000,00 (dez milhões de Reais), 

representados por 10.000.000 (dez milhões) de ações ordinárias nominativas, no valor 

unitário de R$1,00 (um Real), das quais, no mínimo, de 51% (cinquenta e um por cento) 

devem ser subscritas pelo Estado do Rio Grande do Norte. 

A integralização do Capital Social da CEHAB por seus acionistas obedecerá às 

normas fixadas pela Assembleia-Geral, assegurando-se ao Estado do Rio Grande do Norte a 

disciplina estipulada no art. 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 338, de 2007. 

O Capital Social da CEHAB poderá ser aumentado por ato do Poder Executivo 

Estadual, mediante a incorporação de reservas, a reinversão de lucros, a reavaliação do ativo 

e o acréscimo de capital do Estado do Rio Grande do Norte. 

A CEHAB poderá emitir, na forma da Lei Federal n.º 6.404 de 1976, títulos múltiplos 

de ações e, provisoriamente, cautelas que as representem, respondendo pelas correspondentes 

despesas o acionista que solicitar tal providência. 

 

SOBRE A LEI 13.303/16 

 

A Lei nº 13.303/16, em seu art. 8º, incisos I, III e VIII, exige a elaboração de “carta 

anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos 
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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 justificou a autorização para suas respectivas 

criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos 

impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de 

indicadores objetivos”. 

 

INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES  
 

Alguns serviços e atividades são necessários ao desenvolvimento da sociedade e 

imprescindível à manutenção da dignidade da pessoa humana, da vida e dos seus direitos. 

São os serviços essenciais e estão diretamente ligados às necessidades básicas da coletividade 

e suprem o interesse público. Nesse contexto, a Constituição Federal, em seu art. 5º, Inciso 

XXII, o direito de propriedade e o art. 6º concebeu, dentre outros, a moradia como direito 

social aos cidadãos. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O objeto social da CEHAB é efetuar pesquisas tecnológicas referentes à habitação; 

promover o avanço de tecnologia habitacional e a redução dos custos da habitação popular; 

celebrar convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas que se disponham a 

cumprir os objetivos da Companhia, como a implementação de programas públicos que 

financiam a melhoria do atendimento a necessidades habitacionais no Estado; executar obras 

de engenharia que representem o cumprimento dos objetivos da Companhia, bem como 

projetos de empreendimentos habitacionais, programas para a solução de problemas 

habitacionais no Estado do Rio Grande do Norte e atribuições alusivas aos programas 

habitacionais que lhe forem delegadas pela SETHAS; operacionalizar política de 

desenvolvimento urbano; criar e organizar bancos de dados sobre habitação; desenvolver 

ações que contribuam para a plena satisfação do direito à moradia no Estado; financiar, por 
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meio de empréstimos, o melhoramento das unidades habitacionais no Estado; atuar como 

agente financeiro do Sistema Financeiro da Habitação (SFH); realizar estudos que visem a 

indicar soluções para os problemas habitacionais no Estado e administrar os créditos 

decorrentes de financiamentos concedidos pela Companhia. 

 

METAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE 

ATENDAM AOS OBJETIVOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A CEHAB, focada no compromisso da consecução dos seus objetivos de políticas 

públicas, pauta seus valores na ética e na transparência, na valorização e respeito às pessoas, 

no respeito à vida, no compromisso com resultados, no desenvolvimento sustentável, na 

integração e na criatividade e inovação. 

 

Missão: Desenvolver políticas habitacionais de interesse social orientadas pelos 

princípios da sustentabilidade ambiental urbana e rural, efetuar pesquisas tecnológicas 

concernentes à habitação de baixa renda, operacionalizar políticas de desenvolvimento 

urbano, visando minimizar o déficit habitacional da população menos favorecida, visando 

promover o desenvolvimento do Estado e superar as expectativas da sociedade. 

 

Visão: Ser referência entre as instituições públicas especializadas no 

desenvolvimento de políticas e estratégias de ações focadas na questão habitacional de 

interesse social, assegurando uma moradia digna à população de baixa renda. 

 

1. METAS 2021   

 

O desempenho de 2021 resultou no alcance parcial das metas estabelecidas para     o 

ano em virtude dos efeitos da pandemia. No entanto, alguns programas habitacionais foram 

executados com efetividade, são eles:  
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1.1 Pró-Moradia, que tem como objetivo oferecer acesso à moradia adequada à 

população em situação de vulnerabilidade social;  

1.2 Projeto de Trabalho Social – PTS, compreendendo um conjunto de estratégias, 

processos e ações, realizados a partir de estudos e diagnósticos integrados e 

participativos do território, compreendendo as dimensões: social, econômica, 

produtiva, ambiental e político institucional do território e da população 

beneficiária. Esses estudos visam promover o exercício da participação e a 

inserção social dessas famílias, em articulação com as demais políticas públicas, 

contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade 

dos bens, equipamentos e serviços implantados; 

1.3 Regularização Fundiária de Interesse Social – REURB-S, que consiste no 

conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à 

regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de 

modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

 

2. METAS 2022 

 

Para cumprir sua missão, a Companhia desenvolveu o seu Planejamento 

Estratégico, que norteou a fixação das metas corporativas da CEHAB, as quais não se 

restringem tão somente a resultados econômico-financeiros, mas estão atreladas à 

expansão dos programas habitacionais no Estado do Rio Grande do Norte. 

As metas da Companhia previstas no Plano de Negócios e Estratégias de Longo 

Prazo que têm relação com a consecução dos objetivos de políticas públicas estão abaixo 

discriminadas: 

 

2.1 Construir unidades habitacionais voltadas para população em situação de 

extrema vulnerabilidade social, com ênfase na erradicação das moradias 

precárias (Casas de Taipa) e unidades habitacionais em risco eminente, atingindo 
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aqueles que estão em extrema vulnerabilidade social; 

2.2 Criar espaços públicos com acessibilidade para idosos e pessoas com mobilidade 

reduzida, para o desenvolvimento de práticas culturais e de lazer; 

2.3 Apoiar políticas de planejamento urbano integrado do RN, obedecendo a divisão 

de territórios de identidade; 

2.4 Trabalhar, prioritariamente, no desenvolvimento dos programas habitacionais 

voltados para diminuir a permanência de famílias em áreas de risco; 

2.5 Fortalecer fóruns de discussão de política habitacional e de desenvolvimento 

urbano do Rio Grande do Norte;  

2.6 Construir Unidades Habitacionais na zona urbana em todo Estado do Rio Grande 

do Norte, com preços diferenciados, voltados a atender a demanda dos servidores 

públicos estaduais;  

2.7 Programa de Habitação que consiste na construção de unidades habitacionais 

voltado para os servidores da Segurança Pública; 

 

2.8 Criar e implantar sistema de monitoramento e vigilância habitacional para o Rio 

Grande do Norte; 

2.9 Construção de habitação de interesse social (PRÓ-MORADIA); 

2.10 Programa de Regularização Fundiária urbana; 

2.11 Promover melhorias/reformas/ adaptações nas Unidades Habitacionais já 

existentes através da concessão de subvenção econômica para aquisição de materiais 

de construção destinados à reforma, à ampliação adaptação ou à conclusão de 

unidades habitacionais;  

 

 

RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Todas as atividades desenvolvidas pela CEHAB são custeadas com recursos oriundos 

da Fonte 100 e do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP. 
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COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES 

 

O ano de 2021 foi marcado pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus, que 

impactou diretamente os mercados atendidos pela CEHAB, inviabilizando a execução de 

programas de regularização fundiária, dadas as dificuldades financeiras enfrentadas pela 

Companhia e colaboradores. Este cenário desafiador exigiu da CEHAB a adoção de uma 

série de medidas para o enfrentamento da crise, focadas na segurança de seus empregados e 

em sua sustentabilidade. 

Entre as medidas de enfrentamento das consequências da pandemia, destacam-se: i) 

reforço nas medidas de biossegurança nas instalações da Companhia; ii) adoção de trabalho 

remoto (home office) em todas as áreas; iii) redução do fluxo de pessoas vinculadas às 

atividades operacionais para evitar aglomerações; iv) suspensão de viagens e eventos 

presenciais e realização de reuniões por videoconferência; v) adoção de plano de 

contingenciamento de despesas e custos, que incluiu o corte de despesas e a renegociação 

com fornecedores para redução de valores contratuais. 

 

GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

A Lei 13.303/16, em seu art. 8º, incisos III e VIII, exige a elaboração de “carta 

anual de governança corporativa, que consolide em um único documento escrito (...) 

informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de 

controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos 

administradores sobre desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e 

descrição da composição e da remuneração da administração”. 

A CEHAB vem desenvolvendo diversas ações junto à Alta Administração, entre 

gestores e colaboradores, buscando a melhoria e fortalecimentos das práticas de 

Governança Corporativa. Dentre as ações executadas pela Companhia, destacam-se 

medidas como a elaboração da Portaria Nº 011/2021 – PR/CEHAB, que regulamenta o 

Programa Pró-Moradia/Viver Melhor no Estado do Rio Grande do Norte, cujo objetivo 
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consiste em oferecer acesso à moradia adequada à população em situação de 

vulnerabilidade social; elaboração das Portarias 06/2021 e 08/2021 – PR/CEHAB, 

ambas objetivando estabelecer diretrizes a serem observadas no Protocolo de 

Funcionamento da Companhia em razão da pandemia; elaboração e execução de 

processos de regularização fundiária nos diversos municípios do Estado do Rio Grande 

do Norte. 

 

ESTRUTURA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

● ASSEMBLEIA GERAL 

● CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

● CONSELHO FISCAL 

● ÓRGÃOS COLEGIADOS 

● UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

● DIRETORIA 

 

ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO  

 

As práticas de controle interno da CEHAB são conduzidas pela Unidade de Controle 

Interno – UCI, a qual é vinculada e subordinada tecnicamente à Controladoria Geral do 

Estado e é o órgão responsável por examinar previamente todo e qualquer processo de 

contratação de despesa efetuado por parte das diversas unidades administrativas da CEHAB 

antes de serem encaminhados aos órgãos governamentais de controle e fiscalização.   

Assim, compete à Unidade de Controle Interno, além do que está previsto na Lei 

Complementar nº 638 de 28 de junho de 2018: garantir a legalidade dos atos administrativos; 

fornecer orientação aos departamentos da Companhia a fim de promover a efetividade e 

desenvolvimento de sua atividade; auxiliar o gestor, agindo no mérito do ato administrativo, 
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acompanhando a gestão como um todo, buscando melhores resultados institucionais; analisar 

os processos, observando a sua formalização, o procedimento licitatório, o orçamento, a 

liquidação e o pagamento da despesa. 

 

 

FATORES DE RISCO 

 

Os fatores de risco que podem levar a não consecução dos objetivos estratégicos da 

CEHAB relacionados às políticas públicas são uma possível modificação da política nacional 

de habitação e, consequentemente, a sustação das atividades habitacionais no âmbito 

nacional. 

 

 

POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

A CEHAB vem buscando a adoção de um modelo de governança pautado nas 

melhores práticas desenvolvidas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC), seguintes princípios: 

Transparência: disponibilizando para as partes interessadas as informações que 

sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos, 

contemplando fatores que norteiam a ação gerencial e que conduzem à preservação e à 

otimização do valor da organização; 

Equidade: tratando de forma isonômica todos os sócios e partes interessadas, levando 

em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. Repudia 

atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto; 

Prestação de contas: prestando contas da atuação dos diretores e administradores de 

modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências 

de seus atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus 

papéis, mantendo um adequado sistema de controle interno, com constante avaliação de sua 
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efetividade e conformidade e alinhamento a requisitos do ambiente regulatório da 

Companhia; 

Responsabilidade corporativa: perseguindo e resguardando a viabilidade 

econômico-financeira dos investimentos, considerando cenários no curto, médio e longo 

prazos, busca reduzir as interferências externas negativas ao negócio, desestimulando 

decisões motivadas por favoritismo e criando mecanismos para evitar o conflito de interesses. 

 

REMUNERAÇÃO 

 

A remuneração dos colaboradores da CEHAB é definida pelo Orçamento Geral do 

Estado e pela Lei Complementar 338/2007, que autoriza o poder executivo a criar a 

Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano e dá outras providências.  

Diante de todos os fatos e elementos acima narrados, entendemos que o documento 

ora trazido a público dá cumprimento à obrigação legal, oriunda do art. 8º, inciso I, da Lei nº 

13.303, de 30 de junho de 2016 e demonstra o compromisso da Administração para a 

consecução dos objetivos de políticas públicas pela CEHAB, atendendo, assim, ao interesse 

coletivo que justificou a autorização da sua criação. 

 

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

O Conselho de Administração da Companhia Estadual de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano - CEHAB declara que aprovou nesta data a Carta Anual de 

Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício de 2021, em 

conformidade com o inciso I e VIII, do art. 8°, da Lei nº 13.303, de 30/06/2016. 

 

Natal/RN, 28 de abril de 2022. 

 

 

Iris Maria de Oliveira 

Presidente do Conselho de Administração 
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Raimundo Alves Junior 

Vice-Presidente do Conselho de Administração 

 

José Aldemir Freire 

Secretário do Conselho de Administração 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

A Diretoria Executiva da Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento 

Urbano - CEHAB declara que aprovou nesta data, a Carta Anual de Políticas Públicas e 

Governança Corporativa, referente ao exercício de 2021, em conformidade com o inciso I e 

VIII, do art. 8°, da Lei nº 13.303, de 30/06/2016. 

 

 

Natal/RN, 28 de abril de 2022. 

 

 

 

Pablo Thiago Lins de Oliveira Cruz 

Diretor-Presidente 

 

 

Antônio Otávio Miguel 

Diretor Administrativo-Financeiro 

 

 


