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CARTA DA DIRETORIA 

O presente relatório tem por objetivo principal demonstrar à população, aos acionistas, 
e aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, as informações econômicas -
financeiras e atividades administrativas desenvolvidas no Exercício de 2009. 

Ressaltamos que o quadro econômico e financeiro que continuamos a reverter foi sendo 
formado ao longo dos anos, mercê de atitudes que foram tomadas e da falta de ação. 

Desde o início da nossa gestão em 03/01/2005, centramos nossos esforços na otimização 
das receitas, redução e contenção de custos; e a realização de todos os ativos possíveis; 
aplicando de forma organizada e racional tais recursos na quitação dos compromissos e 
cumprimento dos gastos operacionais. 

A Diretoria continua empenhada em agir e resolver os problemas, buscando a 
recuperação financeira e econômica, tendo convicção de que se mantendo a atual 
evolução, conseguirá amortizar os valores financeiros tomados junto ao FGTS para 
construção de milhares de casas populares em Bauru e em todo o Estado de São Paulo 
sem prejuízo aos acionistas. 

Continuamos a agir e de forma responsável, produtiva e criteriosa! 

Edison Bastos Gasparini Junior 
Diretor Presidente 

Diretor Técnico Habitacional 

Paulo Sérgio Gobbi 
Diretor Administrativo/Financeiro 
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EDITAL CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA 

Ficam convocados os senhores Acionistas da COMPANHIA DE HABITAÇÃO 
POPULAR DE BAURU-COHABIBAURU - CNPJ 45.010.071/0001-03, a 
comparecerem à Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará, na 
Avenida Nações Unidas nº 30-31, sede da empresa, Bauru / SP, no dia 29/04/10, às 
16:00hs., afim de deliberar sobre a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Parte Ordinária - (a) Leitura da prestação de contas e relatório da Diretoria; (b) 
Leitura, discussão e votação do Balanço e demais demonstrações financeiras, 
acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal e da auditoria independente; (c) 
Eleição dos membros do Conselho Fiscal. 

Parte Extraordinária- (a) Outros assuntos de interesse da sociedade. 

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas na sede social, os 
documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6404/76 (consolidada com a Lei 11.638 
e MP 449/08). 

Bauru, 20 de abril 2010. 

Artur Guedes Neto 
Presidente 
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Presidente : 
Conselheiros : 

Presidente : 
Conselheiros : 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU 
Av. Nações Unidas, n.0 30-31 - Fone (14) 3235 - 9222 

CEP 17011-105 - Bauru - SP 

CONSELHODEADMIN~TRAÇÂO 

CONSELHO FISCAL 

Artur Guedes Neto 
José Antônio de Queiroz 

José Roberto Serra 
Claudionor Alves de Souza 

Mário Yukio Kaimoti 

Mauro Manoel Nóbrega 
Paulo Roberto Martinello Júnior 

Gilberto Ap.Paisan 

O Conselho de Administração foi eleito em Assembléia Geral Ordinária, com 
mandato de 03 (Três) anos (30/01/08 a 29/01/1 1), conforme determinação do Artigo 10, 
§ Primeiro, do Estatuto Social da Companhia de Habitação Popular de Bauru, ficando 
permitida a reeleição de seus membros. 

Conforme Artigo 14 do Estatuto Social compete ao Presidente do Conselho de 
Administração: a) convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de 
Administração; b) convocar as Assembléias Gerais nos termos da Lei; c) cumprir e fazer 
cumprir os demais deveres de competência do Conselho de Administração fixados em Lei 
e no Estatuto; d) transmitir a Diretoria às decisões do Conselho e colocá-las em 
execução. 

Em conformidade com o Artigo 27 do Estatuto Social, a Assembléia Geral é o 
órgão soberano da sociedade e reunir-se-á ordinariamente dentro dos quatro primeiros 
meses após o encerramento do exercício social, e extraordinariamente sempre que os 
interesses sociais assim o exigirem. 

De acordo com o Artigo 124, § Primeiro, da Lei 6.404/76 de 15/12/1976 
(consolidada com a Lei 11.638 e MP 449/08), o Edital de Convocação, foram publicados 
nos Jornais "Diário Oficial Estado ", com sede na cidade de São Paulo, e no "Jornal da 
Cidade de Bauru ", com sede nesta cidade, nos dias 21, 23 e 24/04/2010. 
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DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

O desempenho econômico-financeiro da COHAB e as principais ações que contribuem 
para o resultado de cada exercício são divulgados a sociedade por meio do Relatório da 
Administração; assim como das Demonstrações Contábeis, publicadas no Diário Oficial 
do Estado; e em jornal de grande circulação na região de Bauru (SP); nos termos 
estabelecidos pela legislação específica. 

A COHAB apresentou o desempenho operacional e econômico-financeiro 
correspondente ao exercício de 2009 conforme segue: 

FINANCEIRO 
FLUXO DE CAIXA 

Saldo Cx.lnicíal 1.298.129 38 147.14212 744.839 59 125.523.35 294.03042 107.545 06 553.12040 

ENTRADAS . PERÍODO 

Mês 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

lan 2. 199.032.05 2.964.307,56 2.364 914.01 2..592.482.49 2.780.045 02 3.085. 760. 75 2.734 382.27 

fev 2.090.030 51 2.577.784 22 2.323.988.55 2 495.730,73 2.669.470,27 2.853.035.72 2.943.753.18 

mar 2.201.042.08 2.992.073,95 2.550 793,40 2-499 054,05 2.737 .208 62 2.641.736.67 3.111.931.80 

abr 2. 150.207 02 2.649.484.14 2.281 619.09 2.261.586,42 2.443.380.54 2.748.458.53 2.735.707.82 

mai 2.171.994.50 2.359.071.78 2.361.508.33 2.628. 754.91 2.987.425.76 2.539.220.91 3.063.344.37 

iun 2.278225,79 2.370.220.06 2.542.340.00 2..509.427,79 2.568.740,79 2. 736.886,36 2.887.166 14 

lul 2 399.377,02 2.696.200.60 2.571,403.24 2 591.207,43 3 039.465.02 3.209.842.91 3.081.562 74 

ªªº 2.300.371.65 2.523.206.42 2 621.933.24 2 670.00113 2 769.770,72 3--268.345,34 3.589 927,20 

sei 2.310.673.57 2.319.763.36 2.687.347.82 2.481 112,64 2 845.497,84 3 030.426.26 3 957.645.23 

out 2.332 4 73,.22 2.395.689.58 2. 642.212. 61 2.455.405,02 3 187.616 52 2.877 268,90 3.508 363,06 

nov 2. 152.231.91 2 388 681.36 2.538.986..37 2.417.591 . 17 2.913.827.50 2.787 057, 15 3.025.593,48 

dez 2.636 89540 2 922.981 08 2.895.436 65 2.895.551 30 2.798.344 01 2 982.662 93 3.618.936 66 

Total 27 .222.554 72 31 . 159.464 11 30.382,-483 31 30.557.925 08 33.740.792 61 34.760. 702 43 38.258.313 95 

Media .................... 2--268.546,23 2.596.622,01 2.531 873,61 2.546.493,76 2.811.732,72 2.896.725,20 3.188. 192,83 

CUSTEIO . PERÍODO 

Mês 2003 2004 2005 ! 2006 2007 2008 2009 

ian 2.978.720.61 2.469.389, 17 2.615.977..94 2.608.404,61 2 800. 133,42 3.130. 757.63 3.018.488 62 

fev 1.966.642.28 2.413.257,99 2.599.552.04 2.525.962,83 2 850.949,14 2.836.231,87 3152.475,90 

mar 2.448.241,68 2.612.061.65 2.654.658.46 2447248.39 2 664.191,16 2 643.715 38 3 059.879.47 

abr 2. 172.156,52 2 811977,80 2262.663.62 2.18U29.19 2.459 449.01 2 788.056,36 2.749.792.49 

mai 1.978.623.21 2.747.616.73 2.397 412.15 2.669 787, 12 3.010.244, 14 2 487.154,89 3 022.816,65 

iun 2 327 .027 .32 2 512.193,02 2 498.610,43 2.552.601.64 2.658 171.36 2.696 673.66 2.849 484.20 

iul 2.300.306,90 2 615.584.4 7 2.515.329..51 2.443.307.'34 2.957 093,88 2.487.782,34 3.175.748,98 

ªªº 2.,302.609. 16 2.539 021,47 2.677.218,27 2.778.020. 11 2. 773.605,93 2.630.058,85 3 489.006.57 

set 2.403.167, 19 2.567.087.04 2 627.186.31 2..580 074,09 2.832..267 .51 2794439,94 3429 678,92 

out 2.468.687.71 2.148.124, 19 2.,663.533, 11 2.393.367.88 3.184.564 29 2.985.555,37 3 381.016,63 

nov 2.,424.069,85 2.375 673,56 2.505.873,85 2.465 083.02 2 930.682.46 3.351893,77 3.033.741,29 

dez 2.602.689.55 2.743.779.55 2.983. 782.70 2.743.231 79 2.805.919 67 3.476.807 03 3 092.481 32 

Total 28.373.541 98 30.561.766 64 31.001.799.55 30.389.418 01 33.927.277 97 34.315.127 09 37.454.611 04 

Media .....•...•. ......... 2.364 461 ,83 2 546.813,89 2.583.483,30 2.532.451.50 2.827 273, 16 2.859.593. 92 3.121.217.59 

Vanaçlo -95.915,61 49.808. 12 -51 609,69 14 042.26 -15.540,45 37131,28 66 975.24 

Saldo ex.Final 147.14212 744.839 59 125.523 35 294.03042 107.545 06 553,120 AII 1.356.ID.31 

Ano 2003 2004 2005 2006 2001 2008 2009 

Entradat 0,00% 14,46% -2.49"' 0.58% 10,42"" 3.02% 10.06% 

Custeio 0.00% 7,71% 1,44% -1,98% 11.64% 1,14% 9,15% 
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CONTÁBIL 

QUADRO 1 - DIREITOS 

!Posição ................ lnfo Contábil... ....... ! 

Adiantamentos Diversos 
Seguro Empreiteiros 
Prestações a Receber 
Negociações a Receber 
Prestações Vencidas 
Prestações a Receber - Inadimplência 
Devedores Compr.(Conj.Hab.) 
Fgts a Receber 
lndeniz.Seguros a Receber 
Bens Imóveis Disp.p/Comerc. 
Fcvs a Re-ceber 
Créditos C/Acionistas (Prefeitura) 
Contratos fim1ados pela Cohab/Bauru 
Ações de Regresso - lnd.Perdas/Danos 
Lotes/f errenos a Comercializar 
Imobilizado 

Impostos a Recuperar 
Outros Realizáveis - Longo Prazo 
Outros Realizáveis - Curto Prazo 

Total 

Total 

31/12/2009 

552.747,27 
7.516, 18 

2.756.042,23 
52.044.334,43 

164.032.380,98 
(25.034. 766.38) 
186.109.527,53 

40.630,63 
47.695.819,19 
4.330.394,33 

369.185.714,83 
790.280,21 

7.542.602,49 
357.355,38 
34.344,05 

11.503.791,60 
821.948. 714,'95 

100.306, 19 
60.598, 11 

950259,97 
1.111.164,27 

IPosição .. lnfo Atual - Controle lntemo.j 31/12/2009 

Caixa/Bancos 113.854,47 
Depósitos Vinculados/Oisp.T rânsito 2. 711.831,87 

Total 2.825.686,34 

31/12/2008 

'154.819,77 
7.461,28 

3.168.886,78 
40.866.792,20 

179.748.604,34 (8) 

(25.034. 766,38) (b) 

209.044.888,53 
18.600,57 

43.941.835,55 (e) 

3.091.669,50 (d) 

351.737.048,95 (e) 

1.064. 725,98 (f} 

7.499.668,92 (g) 

357.355,38 (h) 

34.344,05 (i) 

11.582.721.74 
827.284.657,16 

397.208,66 ü) 
45.448,84 (1) 

405.684,35 (m) 

848.341 ,85 

31/12/2008 

92.152,81 
1.870.631.74 
1.962.784,55 

!Total do Ativo ..................................... J 825.885.565,56 ! 830.095.7I0,56 ! 

(a) Inadimplência 
A inadimplência existente é o reflexo direto do descompasso entre a Receita 
Prevista x Realizada, principalmente em função: 
a) Situação econômico-financeira que já impacta nosso país há alguns anos, em virtude 
dos altos índices de desemprego, e conseqüente rotatividade do quadro funcional 
das empresas. 
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b) Emaranhada e confusa teia legislativa protecionista criada pela política habitacional 
do país, onde são editadas novas leis que criam novos beneficias ao mutuário, sem que, 
ao mesmo tempo, sejam criados mecanismos de proteção para as operadoras da 
habitação, não somente as Cohabs, como também as Cooperativas Habitacionais e 
Caixas Econômicas. 
c) Atos operacionais ocasionados de forma obrigatória nas rotinas internas de 
depurações de contratos, proveniente de recálculos legais e ou judiciais, sinistros 
comunicados com muito atraso, quitações, transferências, novações, etc, onde são 
revisados os conceitos, os dados cadastrais financeiros, os quais têm como conseqüência 
imediata à redução das receitas, o que de forma direta também influencia nosso fluxo de 
caixa. 

(b) Provisão Recebimento Créditos 
Até o ano de 1996 a inadimplência não era reconhecida, de forma contábil como 
perda da Companhia; e a partir de 1997 adotou-se o registro das inadimplências, 
diretamente em conta de Resultado do Exercício, como perdas ocorridas; qual seja a 
de valores vencidos e não recebidos. 
A Cia. registrou as perdas com inadimplências a partir do exercício de 1.997, após 
decisão referendada pelo Conselho Fiscal da Companhia, em reunião realizada em 
20.11.1997, quando adotou o critério de reconhecer como perdas os valores vencidos de 
prestações de mutuários com prazo superior a 360 dias (J 2 meses). 
A partir de estudo iniciado ao final de 2002 e concretizado no ano de 2003, ocorreu à 
alteração do critério de apropriação das perdas com inadimplência; sendo mantido 
nesta conta a partir de 2008 somente a provisão de perdas para os que ainda não 
tiverem sido notificados judicialmente. 

(c) lndeniz.Seguros a Receber 
Valores devidos à COHAB pela Seguradora Excelsior Cia. Nacional de Seguros Gerqis, 
face à ocorrência de morte e/ou invalidez permanente de mutuários. 

(d) Bens Imóveis Disp.p/Comercializacão 
Destina-se a registrar os valores dos bens imóveis disponíveis para comercialização, e 
que se constitui através da retomada de unidades habitacionais de mutuários 
inadimplentes que sofreram ação de reintegração de posse a favor da Companhia. 
(e) FCVS a receber 
O FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais foi criada através Resolução 
n~ 25, do Conselho de Administração do extinto Banco Nacional da Habitação - BNH, 
em 16/06/67, tem a finalidade de garantir o limite de prazo para amortização das dívidas 
dos financiamentos habitacionais, assumindo em nome do devedor (Mutuários) os 
descontos concedidos nas liquidações antecipadas e transferências de contratos de 
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financiamento habitacional, e garantir o equilíbrio da Apólice de Seguro Habitacional, 
relativos aos contratos firmados com a CAIXA, datados até 23/04/93. 

CO Créditos com Acionistas 
As transações da COHABIBA UR U envolvendo a sua principal acionista (Prefeitura 
Municipal de Bauru). 

(g) Contratos firmados pela Cohab/Bauru 
a) Contrato n.1822/93 - Representados substancialmente pelos descontos promovidos 
nas prestações de mutuários (443.096,98 UPF's), baseado no Contrato n~ 1.822/93 e 
Processo n~ 5. 794/93, de 06 de abril de 1993, celebrado com a Prefeitura Municipal de 
Bauru, sendo que os descontos foram feitos nas prestações dos mutuários dos conjuntos 
"Edson Francisco da Silva", "Índia Vanuire" e "Mary Dota ", no período de maio de 
1993 a janeiro de 1997, cuja Ação Judicial movida pela Cohab contra a Prefeitura 
Municipal de Bauru foi julgada improcedente. Nova ação impetrada contra Diretoria da 
época sendo que o processo se encontra em discussão judicial e pendente de julgamento, 
sujeito, portanto as incertezas processuais, contudo foi constituída provisão contábil 
para perdas. 
b) Emdurb/Marília - Relativo à Ação de desapropriação (Processo n.1780/99) face ao 
apossamento administrativo de imóvel pertencente a Cohab, e que se encontram 
pendente de pagamento. 

(h) Ação de Regresso - lndeniz.Perdas/Danos 
Tratam-se contas utilizadas no registro de valores a receber, em função de Ação 
Ordinária de Indenização por Danos Materiais suportadas pela Cohab e cobradas 
solidariamente das empresas Rema Construtora e To/ouse Construtora. 

(i) Lotes/Terrenos a Comercializar 
Representa os valores dos Lotes e Terrenos de propriedade da Cohab, sem projeto 
determinado, porém destinados à construção de Núcleos Habitacionais ou à 
Urbanização. 

(i) Impostos a Recuperar 
Representa os valores dos créditos das parcelas de Imposto de Renda e demais 
contribuições acessórias, de anos anteriores e do exercício, e que em função do regime 
de apurações por estimativa, ao encerramento dos Balanços Patrimoniais Anteriores e 
dos Balancetes Mensais para Redução/Suspensão do Estimado, tornaram-se indevidos e 
passíveis de compensação. 
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(I) Outros Realizáveis - Longo Prazo 
Representa a composição dos valores oriundos dos Depósitos Judiciais efetuados em 
juízo pela Cohab/Bauru para fins recursais . 

(m) Outros Realizáveis - Curto Prazo 
Representa a composição dos valores oriundos de : 
- Estoque .................................................. ..... ... R$ 20. 797,45 
Registram os valores da movimentação de bens e materiais, para uso administrativo da 
Cohab/Bauru. 
- Despesas antecipadas ................ ... ............. ..... . R$ 22. 776,38 
Registram os pagamentos antecipados, cujos beneficias ou prestação de serviços à 
Cohab far-se-á durante o exercício seguinte. 
- Outros Valores Realizáveis a Curto Prazo ..... ...... R$ 906.686,14 
Registram os valores a receber si: Participações e dividendos, Valores a receber e 
recuperar (Jnss, lrrf etc .. .), Sindicância, Prestações amortizadas e não recebidas 
(provisionada em decorrência de recebimento por arquivo de baixas enviado pelos 
Bancos cujos valores efetivamente são creditados no mês subseqüente, ocorre somente 
no final do mês) e Convênios firmados p / comercialização de unidades não produzidas 
pela Cohab/Bauru . 

. Valores a receber / recuperar 
- Seguro .............................. ..... ......... ........ ....... . R$ 733,96 
- Diversos ......... ............... ..... ............................. R$ 8.945,23 
-Auto Penhora e/ou Bloq.Judicial ... .............. .. R$ 141.434,19 
- Vr.a Recuoperar-lRRFIIRPJ/CSLL. .... .......... R$ 430.817,92 
- CEF ........ ............................................... ........ . R$ 6.138, 1 O 

Valores registrados em decorrência de processos a serem recebidos pela Cia . 

. Prestações Amortizadas e não Recebidas 
- Prestações .. .. ...... ............................. ...... ............ R$ 137.213,48 

Valores registrados em decorrência de recebimento por arquivo de baixas de prestações 
pagas por mutuários enviados pelos Bancos nos últimos dias dos meses, cujos valores 
efetivamente somente serão creditados no início do mês subseqüente (ocorre somente nos 
final de cada mês) . 

. Convênios 
-Jakef/L.R. x Cohab (Comercialização) .......... .... ... R$ 180.624,04 
- Jakef/L.R. x Cohab (Arrecadação) .. ................. .... R$ 779,22 

R$ 181.403,26 
O processo encontra-se em discussão judicial e pendente de j ulgamento, sujeito, 
portanto as incertezas processuais, não foram constituídas qualquer provisão contábil 
para perdas relacionada a esse convênio. 
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QUADRO li - OBRIGAÇÕES 

!Posição ................ lnfo Contábil... ........... . j 
Fornecedores 
Impostos a Recolher 
Receb.p/Amortiz.Dívidas 
Parcelamento Tributos - IRPJ/95 
Provisão p/lR e CS Diferidos 
Outros Exigíveis 
Prêmios de Seguros 
Fcvs a Recolher 
Prov.Recl.Trabalhistas/Ações Judiciais 
Cauções e Retenções Contratuais 
Res.Exerc.Futuros I Patrimônio Líquido 

Total 

JPo.sição . .lnfo Atual - Controle lnterno .. .... J 

Obrig.relativas a empregados 
Débitos C/Acionistas (Prefeitura Bauru) 
CEF - Fase Retorno a Vencer 
CEF - Desembolso bônus 

Total 

31/12/2009 1 

256.106, 10 
588.901, 15 

27.379.36 

º·ºº 380.497,03 
1.336.620,25 

78.935. 073,33 
16.945.986,53 
31.794.779,99 

1.379.305,37 
(15.852.911,97) 
115.7'91 .737,14 

31/12/2009 

654.409,64 
4.282. 111,46 

699. 784. 118,94 
5.373.188,38 

71-0.093.828,42 

31/12/2008 1 

164.206,5'2 
690.017.93 
43.396,76 

443.860,67 
398.822,35 

1.308.575,62 
73.049.817,01 (n) 

16.900.780,66 (o) 

41.934.658,78 (p) 

1.290.030,44 (q) 

(12.570.352,42) (r) 

123.653.814,32 

31/12/2008 

959.150,92 (a) 

4.125.974, 16 (t) 

696.363.073,31 (u) 

4.993.770,85 M 
706.441 .969,24 

!Total do Passivo ....................................... ! 825.885.565,56 ! 830.095. 783,56 ! 

(n) Prêmios de Seguros 
Trata-se de conta de valor devido à seguradora SASSE, relativo a prêmio de seguro de 
promitentes compradores, e que são faturados mensalmente para pagamento pela 
Companhia, tendo ou não o mutuário efetuado o pagamento da prestação. 

a) A COHAB / BAUR U não estava recolhendo mensalmente desde dezembro de 1997 até 
dezembro de 2002 os valores relativos aos seguros cobrados nas prestações dos imóveis 
dos mutuários, tendo promovido apenas o pagamento do parcelamento da dívida 
renegociada do período de julho de 1993 ajulho de 1996. 

b) A partir de j aneiro de 2003, a COHAB passou a recolher os valores referentes às 
parcelas efetivamente recebidas dos mutuários de forma total ou parcial. 

e) O saldo devedor + encargos estão sendo motivos de renegociação j unto a 
Seguradora. 
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- Instituída pelo DL 2164 de 19/09/84 à base de 3% do valor da amortização mensal 
acrescida dos juros, referente os: 
° Contratos firmados no Plano de Equivalência Salarial por categoria profissional -
PESICP a partir de 01/10/84, com cláusula de cobertura pelo FCVS; 
° Contratos firmados no SFH optantes pelo P ESICP, que em função de alteração 
contratual tiveram recálculo de sua prestação com base no saldo devedor. 

- Contribuição Trimestral - Foi extinta, sendo que a mesma incida sobre o valor dos 
financiamentos concedidos aos mutuários no âmbito do SFH com cobertura do FCVS, 
entretanto a COHAB/BAURU não pagou os correspondentes encargos de anos 
anteriores, por entender não ser devida esta cobrança, e promoveu através da ''ABC -
Associação Brasileira de COHAB 's ", processo judicial em conjunto com outras 
COHAB 's, o qual não possui ainda desfecho conclusivo sobre o litígio. 

(p) Provisão Contingências e Ações Judiciais 
a) Justiça do Trabalho - Valores estimados pelo Depto Jurídico quanto a ações 
impetradas contra a Cohab/bauru, e que se encontram em fase de andamento processual 
de primeira, e segunda instâncias. 

b) Existem ações judiciais impetradas contra e pela COHABIBAURU, em fase de 
andamento processual de primeira, e segunda instâncias, dos tipos cíveis nos foros 
Federal e Estadual, das quais a Administração, haja vista que os processos se encontram 
pendentes de julgamento, sujeitas, portanto, as incertezas circunstanciais e processuais. 

(q) Cauções e Retenções Contratuais 
Trata-se de caução de valores referente à obra realizada na cidade de Bauru (Conjunto 
Bauru XVIII e XVII), estes valores caucionados não foram ainda liberados pelo fato de o 
Ministério Publico estar movendo ação contra a COHAB, por irregularidades na obra, 
ainda não resolvidas pela empreiteira, e que estas irregularidades estão pendentes desde 
2001. 

(r) Resultado Exercícios Futuros 
Apurado com base nos dispositivos da legislação fiscal, e cujos não guardam aderência 
ao regime de competência, em virtude da sua realização basear-se no prazo médio 
remanescente de término dos contratos de financiamento dos Diversos Conjuntos 
Habitacionais geridos por está Companhia. 

(s) Obrigações relativas empregados 
Valores a serem pagos a títulos de férias de funcionários e Indenizações / Avisos 
Prévios. 
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(t) Débitos Com Acionistas 
Trata-se de valores de transações da Cohab Bauru envolvendo a sua principal acionista, 
Prefeitura Municipal de Bauru. 
Estes valores estão sendo corrigidos mensalmente pela variação da UPF, e a COHAB 
esta aguardando um encontro de contas, para baixar destes valores contra aqueles 
registrados no ativo da CIA. 

(u) CEF - Fase de Retorno a Vencer 
Valor relativo aos empréstimos vinculados ao SFH, e que foram destinados à construção 
de conjuntos habitacionais mediante Instrumento de Compromisso de Compra e Venda, 
na qual a CAIXA comparece como interveniente anuente e credora hipotecária, e 
também, cessão fiduciária dos direitos decorrentes dos contratos de promessa de compra 
e venda das unidades construídas, com prazo de amortização e juros fixados 
contratualmente. 

(v) CEF - Desembolso Bônus 
Trata-se de valor devido a título de Bônus, concedidos de forma proporcional aos 
valores das prestações mensais vencidas e efetivamente pagas no período de 1 º de 
Outubro de 1984 a 30 de Setembro de 1985, aos mutuários adquirentes de Imóveis no 
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, que estivessem em dia com suas 
obrigações contratuais. Com o propósito de não prejudicar as operações de crédito já 
contratadas, cujo retorno poderia ficar inviabilizado com o ônus da emissão dos bônus 
habitacionais pelos Agentes Financeiros, sem o devido lastro financeiro, o ex-BNH com 
base no que estabelecia o subitem 1.4.2 da Resolução da Diretoria 19/84, concedeu 
adiantamentos aos Agentes, por conta do futuro resgate dos bônus utilizados. 
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COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS VALORES 

Existem diversos fatores operacionais em análise e em implantação, portanto qualquer 
mudança no ambiente econômico de uma Companhia somente produzirá efeitos ao longo 
de períodos f uturos. 

COMPOSIÇÃO SALDOS ESTIMADOS 

A Receber 
Devedores Compr.(Conj.Hab.) 
Prestações a Receber 
Negociações a Receber 
Fgts a Receber 
lndeniz.Seguros a Receber 
Fcvs a Receber 
Negativa de cobertura (estimado-3%) 
Bens Imóveis Disp.p/Comerc. 
Cráditos d Acionistas 
Contratos firmados pela Cohab/Bauru 
TOTAL ............................................ . 

A Pagar 
Prêmios de Seguros 
Fcvs a Recolher 
CEF - Fase Retorno a Vencer 
CEF •-Acordos a Vencer 
CEF -Acordos a Vencer / 1996 
CEF - Desembolso bônus 
Débitos e/Acionistas 
TOTAL ............................................ . 

!CREDITO ESTIMADO ....................... I 

3111mo09 
186.109.527,53 
166. 788.423,21 
52.044.334,43 

40.630,63 
47.695.8,19, 19 

369.185. 714,83 
-7.38,3.714,30 
4.330.394,33 

790.280,21 
7.899.957,87 

827 .S01.367 193 

31/12/2009 
78.935.073,33 
16. 945.986,53 

390.508.223,49 
290.451.922,00 

18.823.973,45 
5. 373.188,38 
4.282.111,46 

805.320.478,64 

22.180.8891291 

31112/2008 
209.044.888,53 
182.917.491, 12 
40.866. 792,20 

18.600,57 
43.941.835,55 

351.737.048,95 
-14.069.481 ,96 (*) 

3.091.669,50 
1.064. 725,98 
7.857.024,30 

826.470.594, 7 4 

31/1 2/2008 
73.049.817,01 
16.900.180,66 

399.14.2.696,06 
279.090.027,01 

18.130.350,24 
4.993. TT0,85 
4.125.974, 16 

795.433.415199 

31.037.178,751 
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CONJUNTOS HABITACIONAIS - SAlOO A RECEBER 

A Receber 
Devedores Compr.(Conj.Hab.) 
Prestações a Receber 
Prestações Vencidas 

(*) Neg.ociações a Receber 
Bens Imóveis Disp.p/Comerc. 
Fgts a Receber 
lndeniz .Seguros a Receber 
TOTAL .......................................... . 

A Pagar 
CEF - Fase Retorno a Vencer 
CEF - Desembolso bônus 
TOTAL ..................................... ..... . 

lCRÊDITO ESTIMADO .................... J 

31/12/2009 
186.109.527,53 

2. 756.042,23 
164.032.380,98 

52.044.334,43 
4.330.394,33 

40.630,63 
47.695.819, 19 

457.009.129,32 

31/12/2009 
390. 508.223,49 

5.373.188,38 
395.881.411,87 

61 .127.717,45! 

31/12/2008 1 
209.044.888,53 

3.168.886,78 
179.748.604,34 
40.866.192,20 

3.091.669,50 
18.600,57 

43.941.835,55 
479.881.277,47 

31/12/2008 
399.142.696,06 

4.993. 770,85 
404.136.466.91 

75.744.810,56! 

("") Negociações a serem recebidas após o termino do financiamento contratual 
do mutuario que realizou o acordo de parcelamento de prestações em atraso. 

A Companhia vem adotando várias medidas com o objetivo de recuperar e regularizar a 
situação dos mutuários inadimplentes. 
Dentre elas podemos destacar: 

1) - Administrativas : Depuração dos Saldos ativos; Revisão dos saldos inativos; 
Sistematização da cobrança - emissão automática de cartas de cobrança, débito 
automático em bancos; Renegociação de vários empréstimos de financiamentos junto a 
Caixa Económica Federal face ao término de prazo contratual; Negociações 
realizadas e/mutuários inadimplentes. 

2) -Jurídicas: 
Podemos citar que em 2009 foram: 
Retomados: 221 imóveis; Recomercializados: 159 imóveis; 
Ações de Notificação extrajudiciais emitidas: 2.118 mutuários; 
Ações de Notificação extrajudiciais cumpridas: 773 mutuários; 
Ações Notificação judicial distribuídas : 342 mutuários 
Ações Rescisão distribuídas: 842 mutuários 
Processos com Sentença e Trânsito em Julgado:222 imóveis. 
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CREDITO COM ACIONISTAS 

!CRÊDITOS COM ACIONISTAS 
Registro de Loteamento - Lotes Urbanizados 
lptu A Recuperar - Lotes Urbanizados 
Conv.Pref.Bauru - Desfavelamento 
Convênio 22196 - Projeto Vila Olímpica 
PM.Bru;-R.Tome de Souza nº 08-04 
Conv.Pref.Bauru - Mutirão Leão XIII 
PM.Bru. - Ação Ord.Condenatorio PN 10/93 
TOTAL. ..... ·--·.··-·· .. ······-·.··-···········-..... ······-·· ......... . 

lDÊOITOS COM ACIONISTAS 
Vale Compras 
Combustivel 
IPTU - Imposto Predial e Territ.Urbano 
Contribuição de Melhorias 
Energização Bauru XXV 
TOTAL ....................... ·-····-···········-···········-············ 

31/1212009 1 

27_256,39 
81.632, 13 

241.716,15 
27.226,50 
95.960,06 
14-409,39 

302.079,59 
790.280,21 

31/12/2008 1 

27.062,46 
81.051,43 

239.996,78 
27.032,79 
95.277,46 
"14.306,85 

579.998,21 
1.064. 725,98 

31/12/2009 1 31/12/2008 1 
784.283,24 782.882, 73 
135.625,72 135.383,51 

3.008.101,36 2.855_512,94 
33.589,31 32.255,51 

320.511 ,83 319.939.47 
4.282.111,46 4.125.974.16 

!CRÊDITO ESTIMAOO ........................................... l .J.491.831,25! -3.061.248,18! 

Créditos com Acionistas 
Representados substancialmente: 
a)Pela Ação Ordinária Condenatória promovida por esta Cia. contra a P.MBauru, 
relativo à devolução de doação efetuada ao Fundo Munic. Habitação sem a competente 
atualização monetária e Convenio firmado j unto a Prefeitura quando das obras 
realizadas no projeto de Desfavelamento. 

Débitos Com Acionistas 
Trata-se de valores de transações da Cohab Bauru envolvendo a sua principal acionista, 
Prefeitura Municipal de Bauru, representado substancia/mente por valores de IPTU 's 
(parcelamentos, lotes e imóveis). 
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SEGURO A PAGAR 

A Receber 
Crédito da Novação 
TOTAL ................................................ . 

A Pagar 
Seguros - Acordo em andamento 
Seguros - Prêmios Pendentes 
Encargos slatraso Seguros 
TOTAL ................................................ . 

!VALOR A SER RENEGOCIADO ............. ! 
Valor estimado sem redução de juros 
Proposta Renegociação: 240 Parcelas 

31/1 2/2009 1 

º·ºº 0,00 

31/12/2009 1 

º·ºº 78.935.073,33 

º·ºº 78.935.073,33 

-78.'935.073,33! 

328.896,14 

31/12/2008 1 

0,00 

º·ºº 
31/12/2008 1 

0,00 
73.049.817,01 

º·ºº 73.049.817,01 

-73.049.817,01 ! 

304.37 4,24 (*) 

Obs,: Valor estimado da parcela sem o acrescimo de juros de parcelamento (Sacre ou 
Price). A sistematica de amortização ainda não está definida. 

Trata-se de conta de valor devido à seguradora Excelsior S.A., relativo a prêmio de 
seguro, e que são faturados mensalmente para pagamento pela Companhia, tendo ou 
não o mutuário efetuado o pagamento da prestação. 

a) A COHAB I BAURU não estava recolhendo mensalmente desde dezembro de 1997 até 
dezembro de 2002 os valores relativos aos seguros cobrados nas prestações dos imóveis 
dos mutuários, tendo promovido apenas o pagamento do parcelamento da dívida 
renegociada do período de julho de 1993 a julho de 1996. 

b) De janeiro de 2003 até Dezembro de 2004, foram recolhidos os valores das faturas 
somente das parcelas efetivamente recebidas dos mutuários. 

c) A partir de janeiro de 2005, a COHAB passou a recolher os valores referentes às 
parcelas efetivamente recebidas dos mutuários de forma total ou parcial. 

d) O saldo devedor + juros dev ido a Excelsior S.A. estão sendo depurados pela Cia. e 
renegociados junto ao TESOURO NACIONAL pela atual diretoria. 

e) Início dos procedimentos para realização do batimento cadastral para a efetiva 
depuração do valor da fatura de seguro a ser repassada a Seguradora. 

17 



~ 
COHAB 

■ A U li U 

~ 

A Receber 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU 
Av. Nações Unidas, n.0 30-31 - Fone (14) 3235 - 9222 

CEP 17011-105 - Bauru - SP 

CEF - ACORDOS 

A Receber 
Fcvs a Receber (Novação) 
Negativa de cobertura (estirnado-3%) 
TOTAL ............................................... . 

A Pagar 
Fcvs a Recolher 
CEF - Acordos a Vencer 
CEF - Acordos a Vencer l 1996 
Utilização plabatirn. - Seguro 
TOTAL ............................................... . 

!CRÉDITO ESTIMADO ......................... ) 

31/12/2009 1 

369. 185.714,83 
-7.383. 714,30 

361 .802.000,53 

31112/2009 
16.945.986,53 

290.451.922,00 
18.823.973,45 

º·ºº 326.221.881,98 

35.580.118,55! 

31/12/2008 1 

351 . 737.048,95 
-14.069.481,96 
337.667.566,99 

31/12/2008 
16.900. 780,66 

279.090.027,01 
18.130.350,24 

º·ºº 314.121.157,91 

23.546.409,08! 

O FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais foi criado através Resolução 
nº 25, do Conselho de Administração do extinto Banco Nacional da Habitação - BNH, 
em 16/06/67, e tem a finalidade de garantir o limite de prazo para amortização das 
dívidas dos financiamentos habitacionais, assumindo em nome do devedor (Mutuários) 
os descontos concedidos nas liquidações antecipadas e transferências de contratos de 
financiamento habitacional, e garantir o equilíbrio da Apólice de Seguro Habitacional, 
relativos aos contratos firmados com a CAIXA, datados até 23/04/93. 

A Pagar 
Segundo o artigo 6º da Lei 10.150/2000, os créditos, correspondentes às dívidas novadas 
poderão ser utilizadas para liquidação de dívidas vincendas perante o FCVS ou à CEF, 
decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no 
âmbito do SFH. 

Situação Contratos com FCVS 
Contratos Homologados (validados) -.... ... 27.392 (R$ 317.996.347,96) 

Contratos auditados pela CEF -...... ...... 21.969 (R$ 274.095.434, 71) 
Contratos à serem auditados CEF-..... .... 5.423 (R$ 43.900,913,25) 

Contratos homologados passíveis de recurso administrativo - .. 3.627 (R$ 27.134.201,07) 
Contr.c//negativa cobertura passíveis recurso administrativo - 3.301 (R$ 23.358.396,11) 
Total de Contratos habilitados - ... 3.301 (R$ 23.358.396,11) 
Total de Contratos Ativos - ........ . 34.423 (R$ 369.185. 714,83) 
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O FCVS, criado em meados da década de 60, tem a finalidade de garantir a quitação 
dos saldos devedores dos financiamentos junto aos agentes financeiros na hipótese de 
existência de resíduo de saldo devedor após o término do prazo contratualmente 
ajustado. 
Vale destacar que a previsão de atuação do referido fundo foi extinta por Lei em 
1993. Assim sendo, os contratos celebrados após 1993 não mais contam com o 
beneficio do FCVS. 
Quando do término do prazo do financiamento dos contratos, transferências com a 
cobertura do fundo ou liquidações com desconto previstas pelo Roteiro de Análise do 
FCVS, os contratos são analisados e habilitados junto à administradora do FCVS -
(Caixa Econômica Federal). Após o período requerido pela CEF, estes contratos 
recebem a situação de Homologados ou Negativa de Cobertura. 

Homologados - O contrato será analisado para discussão ou aprovação dos valores 
apresentados entre CEF x AGENTE. Existindo a aprovação, os contratos entram na 
fase de contratos validados. 

Negativa de Cobertura - O contrato será analisado em relação a problemas de esfera 
documental, e que se passíveis de recursos, serão revertidos na situação de 
homologados dentro das regras do FCVS, para posterior validação. 

COMPOSJCAO PATRIMONIAL 
ATIVO PASSNO 

Exercício 
CIRCULANTE NAO CIRCl.lLANTE 

CIRCULANTE NAO CIRCULANTE PATRIMÔNIO 
Realiz.L= Praz.o Investimentos Imobilizado li=m Lonoo Prazo Exerckios Futuros ÚQUIOO 

1999 46.764.640.12 585.888.754 85 4.875 69 939.782,72 32.495.901, 17 559-741.03944 42.028.880,43 (667. 767,661 
2000 55.249.892.17 579.924.693,05 4.875,69 937.986.77 37.669.094,58 562..305. 983,.24 43.598.510,81 (7.456. 140,35\ 
2001 58. 104. 134.07 .580.502.244 37 4.875,69 1.127.360,61 51.926.350 72 561.230.772,43 46.854.943,74 (20.273.452, 151 
2002 63.890.171. 16 581-752.875,70 4.875,69 1.110.153.01 72.403.113,52 564.159.183,70 47.276.891 .56 [37.081.713,.22 
2003 66.662.837.73 593.255. 185 93 4.875,69 1.037.932.44 52.734.450,79 612.895.070,94 39.698.789,48 (44.367.479.421 
2004 84.042.746.47 585.990.643.45 4.875,69 981 .633,97 58.421.649,30 623.868.364,79 34.684.655,44 (45.954.769,95' 
2005 107.437.418,34 585.454. 727.43 4.875,69 836.622, 17 62.081.901 , 14 642.986.095,33 31.789.845,03 (43:124.197,871 
2006 134.507.719,68 580.510.555.26 4.875,69 5.039.960,.22 71.445.869,59 657.208.182,40 29.305.270,39 [37.896.211,53' 
2007 155.865 001,56 570246.282,.24 4.875,69 11.707.638,29 81.396.996,62 665.521.428,49 21.354.225,63 (30.448 852,96' 
2008 228.209 998,87 590.303.062,95 4.875,69 11.571.846,05 106 730.940,79 735.935 195, 19 4 161 251,63 (16 731.604.25 
2009 216.778 791, 16 597 602.982,80 4.875,69 11.498.915 91 112 788.037 50 128.950.440,03 593.550,92 (16.446.462,89' 

Constata-se pela evolução do Patrimônio Líquido, que a Cohab está em franco processo 
de saneamento e recuperação da sua capacidade de gerar novas riquezas, alterando 
desta forma, positivamente, a corrosão do seu Patrimônio Liquído. 
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INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 
Título 2004 2005 2006 2007 2008 

Li1 uidez 
Geral (ACtRLPIPC+ELPl 0,9820 0,9827 0,9813 0,9721 0,9713 
Imediata (DisPOOP!eliPC) 0,0134 0,0028 0,0058 0,0060 0,0084 
CoITeflte {AC/PC) 1,4386 1,1306 1,8827 1,9149 ~1382 
Seca (()Bponüiades+Apk. fnanc.+Crêdios a Rea1le) 1,4382 1,7304 1,8823 1,9145 .~ 1380 

Estrutura 
m>bizaçâodo Palrioonil lÍlUm (AP~R-Res. Rea\'80} -i15% -195% 1 -14,73% .56 99% 

' -165,78% 
P~açâo do C8pial ~ T erceros (ft +EI.P!'{R-Res.Reaval}) -1484,10% -1634,97% -2128,06% -3634,48% -12061, 14% 
Composicão da driida !PC/PC tELPl 8,56% 8,81% 9,81% 10,90% 12,67% 

Rentabilidade 
Mamem Operacional Bruta (LBIROLI 15,18% 22. 10% 16,55% 16,79% 17,61% 
Mat\leíll Ooeracional Uquida (LPO/ROL) -3,22% 8,95% 4,50% 2,60% 3,71% 
MiOem Líauida ~PLE/ROL) .J,93% 6,54% 3,55% 2,14% 4,57% 
Giro do Atiwüperacional 
(R(}WM!vesl.~ a Ff PJ coi}adas}fred'o 6,00% 6)3% 6,34% 6,67% 7,37% 

.Retorno sobre o AfMJ Ooeraciooal (MOLxGAOl .0,19% 0,56% 0)9% 0,17% 021% 
Retorno sobre o AfMJ Total (LPI.EITA médio) -0)4% 0.41% 0)3% 0,14% 0,34% 

Endividamento 
Quociente de EmNdamento (PC-ELP/PC+ELP+Pll 1,0722 1,0651 1,0549 1,0425 1,0203 

Necessidade Financeira 
NLCOG • necessidade líq de capital de Giro (ACO-PCO) 25.621.091, 17 45.355.517 )O 63.061.850,09 74.468.004,94 121.479.058,08 
NCGCT. necessidade de Cap de (j"o a cobrr cAer.(NLCOG-CC 72.562.376,78 89.321212,93 106.002897,53 116.629.371,88 149.793.383,87 
CCL • capital drrulanle líq. (AC-PC+OESl 25.603.953,99 45.340.269,64 63.052.100,48 74.448260,39 121.454.348,28 
FLP • fluxo de longo prazo (ELP-Rl.P} 37.817.121,34 51.531.367,90 76.697.627, 14 95.275.146,25 145.632.132)4 
CCP- capltal Circulante própno (PL-AD) (46.941179,61' {43.965.695,131 (42.941.047,44 (41161.366,941 (28.314.325,79 
Ca~ das Operações (LPLE+I-RNOp+Oepredação) [1.560.649,261 3.083.89121 2.tn.574,58 1.562259,84 1885.126,01 
Folga Financeira (AC+RLP/PCtELP+REF) 93,45% 94,03% 94,33% 94,51% 96,66% 
Prazo paio PCF (PCF/C~a das operações) -3743,42% 2013,10% 3348,65% 521021% 2747,17% 
Prazo pagto drroas LP(Oiv.fnanc.de lPltw das operaçôes) -399,7492459 208,4983026 308,031502 425,9991913 189,4237647 
NCGCTfl -157,90% -207, 13% -279,72% -383,03% -895)1% 
CCP+FLPINLCOG -35,38% 29,91% 53,53% 71,32% 96,57% 
Margem Financeira (Catta das operaçõe~Oll -3,88% 7,14% 4,68% 3,17% 6,35% 

Ciclo 
contas à Receber (Orélfrtos a Rec.méclOIROBx.160) 736,52 886)0 1.049,79 1.128,27 1.330,90 

2009 

0,9675 
0,0150 
1,92'20 
1,9218 

-167,83% 
-12280,23% 

13,40% 

13,48% 
0,14% 
0,45% 

7,740/o 
0,01% 
0,03% 

1,0199 

103.990.753,66 
131.941.008, 15 
103.967.977,28 
131.347.457,23 
(27.950254,491 

685.420,04 
96,68% 

16455,32% 
1063,~86 

-802)5% 
99,43% 
1,07% 

1.204,74 
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METAS E AÇÕES DA GESTÃO 

A) - Renegociação da Dívida do Seguro Habitacional (SH/SFH) 
A Companhia não recolheu de 12/1997 até 12/2002, os valores relativos aos seguros 
cobrados nas prestações dos imóveis; a partir de 01/2003, passou a recolher o valor 
referente às parcelas efetivamente recebidas dos mutuários de forma parcial ou total a 
seguradora. 

O processo consiste na realização de trabalhos técnicos de revisão dos valores das 
pendências referentes a prêmios de seguro e de regularização dos dados cadastrais do 
Estipulante e da Seguradora, para conciliação efetiva dos ,valores devidos e os valores 
cobrados e pagos. 

A metodologia a ser aplicada nos contratos basear-se-á nos parâmetros e condições que 
regem as Normas e Rotinas da Apólice do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro 
da Habitação e nos termos da Resolução do Conselho Curador do FCVS nº193/06. 

Através da correta quantificação da dívida relativa aos prêmios de seguro, poderemos 
(se devido) efetuar a renegociação e o parcelamento dos débitos do Estipulante perante 
o Seguro Habitacional do SFH 

Com a regularização do Seguro, a Companhia beneficiar-se-á principalmente da 
liberação dos Sinistros Represados e da liberação dos Lotes de Novação do FCVS, 
proporcionando a amortização destes valores nos Contratos de Empréstimos que estão 
em fase de retorno junto a CEF, e que começam a apresentar decurso de prazo (término 
do financiamento); e que por ainda apresentarem valores residuais estão sendo 
renegociados com prazos menores e taxas maiores junto a Caixa Econômica Federal. 

B) - Batimento Cadastral do Seguro Habitacional - SFH 
Para formalização do acordo de parcelamento de débitos com SH-SFH está disposta a 
Medida Provisória n~ 2.181-45, de 24 de agosto de 2001, regulamentada pela Resolução 
CCFCVS n~ 133/2002, com as alterações introduzidas pela Resolução CCFCVS n~ 
193/2006. 

Providências em Andamento: 
- Depuração dos contratos de financiamentos ativos conforme o roteiro de análise do 
FCVS; 
- Busca junto à prestadora de serviços responsável pelo sistema de gerenciamento de 
crédito imobiliário o desenvolvimento de novos programas auxiliares ao sistema que 
faça a importação dos dados dos contratos já habilitados na CEF; 
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- Levantamento do valor real do débito, em razão das divergências cadastrais entre a 
Cohab e a Seguradora: 
- Apuração de todos os valores pagos de MIP comparando com os valores depurados, ou 
seja, que deveriam ser pagos; 
- Analise da documentação, depuração de todos os contratos inativos e ativos, e 
convocação dos mutuários correspondentes para esclarecimentos e implantações no 
sistema. 

Realização das correções e suas dependências: 
- Somente após termos todos os contratos depurados e implantados no sistema 
(Bat. Cadastral) teremos condições de apurar o valor real do débito e aplicar as 
correções monetárias e capitalizações conforme Circular SUSEP n°. 111, de 03 de 
dezembro de 1999. 
- Convocação dos mutuários - Atuamos em 87 municípios do Estado de São Paulo; 
- Aguardar os resultados e os prazos legais para decisão final das ações judiciais que 
mutuários movem contra a Cohab e as ações judiciais que a Cohab move contra os 
mutuários; 
- Aperfeiçoamento do sistema operacional para processamento dos dados obtidos e 
demonstração das diferenças pagas de prêmios de seguro habitacional em toda a 
evolução de cada contrato de financiamento, por mês e por ano em todo período que a 
dívida foi constituída. 

C) - Finalização Acordo Extrajudicial e Judicial - Constr. x Cohah x CEF 
- A Companhia vem buscando e mediando através de contatos e negociações junto a 
CEF e Construtoras, alternativas para a superação do litígio de ações pleiteando o 
pagamento de diferenças de correção monetária sobre valores de faturas e retenções 
contratuais realizadas quando da construção de diversos Conjuntos Habitacionais. 

D) - Renegociação de Empréstimos com Decurso de Prazo (CEF) 
Relativo a diversos Contratos de Empréstimo de Financiamento vinculados ao SFH, e 
que foram destinados à construção, comercialização e financiamento de conjuntos 
habitacionais através da utilização de recursos do FGTS; 

Firmados pela Cohab/Bauru junto a CEF, mediante Instrumento de Compromisso de 
Compra e Venda, na qual a CAIXA comparece como interveniente anuente e credora 
hipotecária, e também, cessão fiduciária dos direitos decorrentes dos contratos de 
promessa de compra e venda das unidades construídas, com prazo de amortização e 
j uros fixados contratualmente; 
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CRONOLOGIA DOS ACONTECIMENTOS ATUAIS 

Os contratos de financiamento com prazo médio de 20 a 25 anos começaram a findar o 
seu período de retorno ou como é comumente conhecido no mercado habitacional, 
começaram a decursar, e devido às sistemáticas, particularidades e peculiaridades 
próprias das evoluções dos financiamentos; influenciados por efeitos governamentais de 
cunho legal, e do próprio mercado dos mutuários, geraram saldos devedores residuais -
no seu término de prazos originais - os quais, legalmente se tornam imediatamente 
exigíveis e provocam o enforcamento das operações financeiras da companhia. 

Dentre os vários motivos legais e mercadológicos que provocaram a situação de falta de 
caixa no momento do decurso dos prazos, podemos destacar os seguintes itens: 

Descompasso das Receitas: (a) A situação econômica e financeira caótica e 
inflacionária que penalizou - por muitos anos - o nosso país nas últimas décadas, 
causando altos índices de rotatividade do quadro funcional das empresas e do 
desemprego. (b) O formato operacional de várias das gestões passadas - da Cia - que 
contribuiu por formar e consolidar o censo comum - incorreto - nos mutuários do 
Sistema Habitacional Nacional e em especial na população atingida pelas operações da 
Cia; de que as dívidas e saldos devedores proveniente da construção de imóveis de 
conjuntos habitacionais, por fazerem parte da política habitacional de cunho social não 
seriam cobrados; ressaltando que este tópico não é privilégio da COHAB Bauru, mas do 
sistema habitacional como um todo, e que isto provocou o aumento da inadimplência até 
entre aqueles que tinham condições de honrar os pagamentos. (c) Que muitos dos atos 
operacionais e decisões de antigas diretorias foram cumpridos de forma obrigatória em 
virtude da Lei Federal (com foco em uma política paternalista de cunho social) e das 
rotinas internas de depurações de contratos de mutuários, dos recálculos, sinistros, 
quitações, transferências, novações; os quais em muitos casos dependem tão somente de 
decisões judiciais que por assim fogem ao livre arbítrio da gestão da Cia; sendo que 
estes atos influenciam os valores das parcelas vencidas e saldos devedores vincendos e o 
fluxo de caixa e a geração de receitas. ( d) Que dia-a-dia a Cia cumpre rotinas de revisão 
de conceitos, dados cadastrais e financeiros, aplicando as regras aplicáveis no momento, 
as quais por terem sido alteradas após a assiryatura dos contratos de financiamentos -
ativos e passivos - se contrapõem às regras praticadas originalmente; por força de 
mudanças contemporâneas na política habitacional imposta pelo Governo Federal que é 
o seu Gestor Maior; e que tudo isto provoca como conseqüência imediata e lógica o 
aumento e/ou redução de juros e índices de atualização aplicados anteriormente; 
repercutidos nos valores das parcelas e dos saldos devedores. Ressaltou ainda que 
regularizações de atos geradas em virtude de decisões e práticas administrativas e 
operacionais de períodos anteriores não podem ser repassadas aos contratos com a 
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CEF; e então são fatores que oneram dia-a-dia o resultado e as finanças da Cohab, 
causando prejuízos irreparáveis. 

Utilização Créditos FCVS no Acordo Cohab x CEF - 2003: (a) Que a Cohab celebrou 
com a CEF em 26/03/2003 um acordo quando renegociou e confessou uma dívida de R$ 
601.023.459,64, da qual o valor de R$ 17.812. 754,39 relacionava-se à divida vencida e o 
de R$ 583.210. 705,25 a dívida vincenda. (b) Que a dívida confessada consolidou 
renegociação para a amortização de 20 conjuntos, no valor de R$ 181.484.355.36, 
quando a COHAB efetuou o pagamento a CEF com a utilização de títulos CVS existentes 
na época, oriundos da novação dos créditos da Cia. até aquela data, caucionados juntos 
ao FCVS. (c) Que diante da necessidade de redução dos repasses, a Diretoria da época, 
optou por utilizar estes créditos CVS nas amortizações dos contratos com os maiores 
comprometimentos + os de maiores taxas de financiamento, e os empreendimentos 
considerados como problemas. (d) No valor renegociado de Bauru foram incluídos 6 
conjuntos: Jd. Nova Esperança li, Edson Francisco Silva, Mary Dota, Pastor Arlindo 
Viana, José Regina, Procred IV, que representaram 52% do valor da renegociação da 
dívida consolidada, ou seja, R$ 94.487.436,32. (e) Portanto que para que isto fosse 
possível, ocorreu a utilização de estoques de créditos CVS pertencentes a outros 
conjuntos habitacionais. 

Contratos em fase de decurso de prazo os quais devem ser renegociados por 
demonstrarem elevados saldos residuais remanescentes para retorno ao FGTS, e para os 
quais não possuem estoques de créditos FCVS para utilização em sua amortização, 
destacando que o valor posicionado em 26/03/03 era de R$ 181.484.355,36, e o valor 
posicionado e atualizado até 30/06/09 já montava em R$ 285.396.581. 73; foi elaborado 
um detalhado programa de prolongamento da dívida e saneamento das finanças, o qual, 
foi apresentado em audiência pública na Câmara Municipal em 8 de outubro de 2009 
(ANEXO I), e que esta sendo implementado, parte com decisões já tomadas e o restante 
em andamento, a saber: 

(a) Reparcelamento dos saldos devedores, vencidos e vincendos. correspondente a 
empréstimos firmados com o BNH e ou CAIXA., quando da construção de conjuntos 
habitacionais com prazo médio de 20 a 2 5 anos através de negociação garantida pela 
Prefeitura Municipal de Bauru, através da edição de um PROJETO DE LEI que autoriza 
o Poder Executivo a adquirir títulos CVS - titularidade do FGTS, mediante 
financiamento, para utilização em pagamento de dívidas de operações de empréstimos 
habitacionais da COHAB-Bauru, bem como a garantir operação de financiamento entre 
a COHAB-Bauru e a CEF - agente operador do FGTS em uma operação visando a 
liquidação de operações de empréstimos habitacionais, vencidos e vincendos. Que nesta 

• decisão foram analisados as seguintes normativas do Conselho Curador do FGTS que 
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autorizou negociações envolvendo a aquisição financiada de títulos CVS, para quitação 
de dívidas, ou prestar garantias: Resolução nº 408 que prevê o reparcelamento: prazo 
máximo de 78 meses e uma taxa de juros de 6% ao ano, a qual não é aplicável no caso 
da Cia, e as Resoluções 479 e 512, que são aplicáveis e mais benéficas, por permitirem 
prazo maior de financiamento em até 204 meses e Juros mais benéficos, de 4, 07%, 
permitindo expressivo alongamento da dívida, com a redução dos encargos da COHAB. 

(b) Renegociação dos contratos do período de 2008 a 2009 em 1 ª Etapa, e dos demais 
contratos a partir de 201 O em 2ª e 3 ª Etapa. 

(c) Medidas operacionais sendo implantadas (iniciadas em 2005) objetivando o 
saneamento e a recuperação da capacidade financeira: Combate a inadimplência, 
redução das despesas do custeio administrativo, cobrança das diferenças apuradas na 
depuração, reversão das negativas de cobertura FCVS, batimento cadastral do seguro 
habitacional, renegociação da dívida do seguro habitacional, finalização acordo -
Constr. x CEF x COHAB. 

- COMBATE A INADIMPLÊNCIA. dentro do âmbito Administrativo houve a 
intensificação das Depurações dos Saldos ativos; intensificação das Revisão dos saldos 
inativos; sistematização da cobrança - emissão automática de cartas de cobrança, 
flexibilização para realização de acordo de dívidas ainda não notificadas judicialmente, 
isto é, redução do valor da entrada para concretização de uma negociação (exigência 
atual - 30%); e renegociação e recuperação de créditos de valores residuais 
provenientes de contratos decursados, depurados, reativados que apresentam diferenças; 
e no âmbito Jurídico, a intensificação das ações de cobrança das inadimplências pelo 
Jurídico Contencioso objetivando a agilização das recuperações de crédito, das 
notificações judiciais, e conseqüente reintegração dos imóveis, já tendo cumpridas as 
seguintes tarefas: Imóveis Reintegrados: em 2008 - 231, e em 2009 - 159; Notificação 
extrajudiciais emitidas: 2008 - 2.151, e 2009 - 1. 077; Notificação extrajudiciais 
cumpridas: 2008 - 996, e 2009 - 773; Ações Notificação j udicial distribuídas : 2008 -
932, e 2009 - 244; Ações Rescisão distribuídas: 2008 - 1.115, e 2009 - 608; Processos 
com Sentença e Trânsito em Julgado: 2008 - 272, e 2009 - 222; e Acordos Judiciais: 
2008-523. 

- REDUÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO. estão sendo avaliados e aperfeiçoados os 
mecanismos de coordenação e controle dos gastos, identificando possibilidades de 
redução das despesas e implementando medidas de racionalização; a promoção do 
comprometimento de todos os gestores e funcionários na redução das despesas; Gastos 
operacionais administrativos Redução e contenção de gastos e despesas com compras, 
manutenção e serviços gerais no que for possível; Empregados do quadro permanente; 
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Recrutados e selecionados em concurso público e convocados por ordem de 
classificação para prover cargo no nível da carreira administrativa ou profissional. 

- COBRANÇA DAS DIFERENÇAS APURADAS NA DEPURAÇÃO. conforme instruções 
da CEF há necessidade da depuração de todos os contratos desde a data da assinatura 
até hoje, seguindo as regras do Roteiro de Análise do FCVS, para adequação da 
evolução financeira dos contratos aos diversos planos econômicos e/ou às alterações 
monetárias ocorridas ao longo dos financiamentos; sendo que a Divisão de depuração 
trabalha em conjunto com as demais divisões, a fim de atender às necessidades dos 
mutuários; quando na ocorrência de qualquer evento, como utilização do seguro, 
quitação do saldo devedor, amortização extraordinária do saldo devedor, recálculo das 
prestações, utilização de FGTS, transferência do imóvel, re-comercialização do imóvel, 
o contrato deve ser depurado com o objetivo de conferir a evolução do saldo devedor ao 
longo dos anos. Que houve a intensificação da cobrança das diferença e resíduos 
apurados pela depuração do contrato. agilizando as recuperações de crédito, e se 
necessário o envio de notificações judiciais, com a conseqüente reintegração dos 
imóveis. 

- REVERSÃO DAS NEGATIVAS DE COBERTURA DO FCVS considerando que o 
FCVS, criado em meados da década de 60. tem a finalidade de garantir a quitação dos 
saldos devedores dos financiamentos junto aos agentes financeiros na hipótese de 
existência de resíduo de saldo devedor após o término do prazo contratualmente 
ajustado, e que o fundo foi extinto por Lei em 1993, e assim, os contratos celebrados 
após 199 3 não mais contam com o beneficio do FCVS, e a existência de um total de 
Contratos Habilitados de 34.377 no valor de R$ 365.032.061,03. dentre os quais 
encontram-se Validados 26.304 no total de R$ 304.593.232, 75, e tiveram Negativas de 
cobertura 3. 754 no total de R$ 26.841.283,65, foram intensificadas as providências de 
reversão das negativas, através de depuração documental e legal. 

- BATIMENTO CADASTRAL DO SEGURO HABITACIONAL, intensificação dos 
procedimentos para inicio dos trâmites da RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DO SEGURO 
HABITACIONAL, bem como o alongamento do prazo de amortização da dívida e 
redução das multas moratórias. 

- CONSTR. x CEF x COHAB, a Cohab vem buscando e mediando através de contatos e 
negociações junto a CEF e Construtoras, alternativas para a superação do litígio de 
ações pleiteando o pagamento de diferenças de correção monetária sobre valores de 
faturas e retenções contratuais realizadas quando da construção de diversos Cõnjuntos 
Habitacionais. 
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FINALIZAÇÃO - todas as ações em andamento visam prioritariamente: (a)
Saneamento financeiro e operacional da Cia. (b)-Estabelecimento de uma operação 
sustentável que assegure o recebimento de todos os seus direitos. (c)-Evitar a oneração 
das finanças públicas municipais, onde a prefeitura seria chamada à responsabilidade 
como controladora majoritária assumindo o endividamento e o ressarcimento dos 
prejuízos antigos; enfim, o reparcelamento da dívida conjugada aos esforços para a 
redução de custos, otimização das receitas, realização de todos os ativos possíveis, 
aplicação de forma organizada e racional de recursos na quitação dos compromissos e 
cumprimento dos gastos operacionais, recuperação dos processos judiciais, e a 
recuperação de créditos com os mutuários possibilitará a continuidade dos negócios. 

Ressaltamos também (a) existência de promessa pela CEF quanto a não aplicação da 
multa moratória de 12% pelo atraso na quitação dos decursados, (b) a Cia conseguiu 
que a execução da dívida fique suspensa até o 30 de abril de 2010, permitindo assim a 
aprovação pela Câmara e celebração da renegociação junto a CEF. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO 
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009. 

(Valores expressos em milhares de reais) 

1. ATIVIDADE OPERACIONAL 

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHABIBAURU é uma 
sociedade anônima de economia mista, constituída nos termos do artigo 2º da Lei 
Federal n°. 4.380, de 21/08/1964, e da Lei Municipal n °. 1.222/66; controlada pela 
Prefeitura Municipal de Bauru. Sua finalidade atual é a de gerir os cr.éditos hipotecários 
de habitações populares, segundo as normas do Sistema Financeiro da Habitação -
SFH 

2. SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
As demonstrações financeiras seguem a Lei n°. 6.404/76 (consolidada com a Lei 11.638 
e MP 449/08), e seu plano de contas e registros contábeis obedecem a particularidades 
especificas das Companhias Habitacionais - Manual da Sistemática Contábil da ''ABC 
Associação Brasileira de Cohabs"; com seguintes principais práticas contábeis: 

A. Títulos, valores mobiliários e depósitos. 
Correspondem a recursos próprios e são registrados pelo custo, e acrescidos de 
rendimentos. 

B. Prestações a receber - mutuários 
Valores das prestações dos imóveis de mutuários, vencidas e a primeira vincenda, por 
aquisição de unidades habitacionais. Nas prestações vencidas, os encargos de mora são 
apropriados em contrapartida do resultado do exercício. 

C. Perdas no Recebimento de Créditos 
Valores provisionados para Perdas no Recebimento de Créditos sem Ações Judiciais no 
valor de R$ 25. 034. 766,38. 

D. Indenizações a receber da seguradora 
Valores devidos à COHAB pela Seguradora Excelsior Cia. Nacional de Seguros Gerais, 
face à ocorrência de morte e/ou invalidez permanente de mutuários, que são atualizados 
p ela variação da UPF (Unidade Padrão de Financiamento), montando em 31.12.2009 o 
valor de R$ 47.695.819,19. 
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E. IMPOSTOS A COMPENSAR 
Valores das parcelas de Imposto de Renda e demais contribuições a compensar. 

F. BENS IMÓVEIS 
Valores dos bens imóveis para comercialização, havidos por retomadas. 

G. Devedores por vendas compromissadas - mutuários 
Representam saldos a receber de mutuários, pelos contratos com compromisso de 
compra e venda das unidades pelo SFH; sendo que as particularidades do 
funcionamento do Sistema Habitacional; bem como das excessivas modificações 
impostas pelo Governo Federal na política da Habitação Popular; as decisões judiciais 
relativas a mutuários inadimplentes que requeiram revisão dos seus valores mensais ou 
acumulados, que faleceram, ou promovam repactuação de suas dívidas - inclusive de 
forma administrativa - influenciam o valor contábil e teórico da Carteira de Valores a 
Receber de Mutuários, bem como os resultados futuros, e acarretam ajustes de 
exercícios anteriores, não passíveis de mensuração. 

H. Imobilizado 
Registrado pelo custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31/12/95; depreciado 
pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens, através das taxas admitidas 
pela Lei. 

I. Empréstimos da Caixa Econômica Federal - CAIXA 
Empréstimos do SFH para a construção de conjuntos habitacionais e repassados aos 
mutuários mediante Compromisso de Compra e Venda. A CAIXA comparece como 
interveniente anuente e credora hipotecária. 
Os juros de mora sobre os valores de retornos em atraso estão registrados pelo regime 
de caixa, na data de pagamento das parcelas. 

J. Prêmios de seguros a pagar 
A Cia está depurando - vide Eventos Subseqüentes - os valores devidos à Seguradora, os 
quais apresentaram inconsistências - não mensuráveis - em função da adoção de índices 
evolutivos e a existência de datas e valores inconsistentes que influenciam os saldos, 
permanecendo as negociações e repactuação dos ,prêmios de seguros de 12/1997 a 
12/2009 que monta em 31.12.2009 R$ 78.935.073,33; sendo que os ensaios efetuados 
demonstram a expectativa de redução da dívida. 

K. Resultado de exercícios futuros 
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Apurado pelas particularidades fiscais do segmento habitacional das cohabs, sem 
guardar aderência ao regime de competência, em função do prazo de vida de cada 
contrato de mútuo. 

3. DEMAIS OPERAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS 
Ativos realizáveis e passivos exigíveis - inclusive as prestações a receber dos mutuários, 
e prestações de retorno de empréstimos - com prazos inferiores a 360 dias estão 
classificados como circulantes, escriturados pelo regime de competência; e acrescidos 
das atualizações aplicáveis, existindo valores que por particularidades, são 
reconhecidos pelo regime de caixa. 

4. PARTES RELACIONADAS 
As transações da COHABIBAURU envolvendo a sua principal acionista (Prefeitura 
Municipal de Bauru) têm os seguintes saldos: 

Créditos/Débitos com acionistas ~008 ~009 
Créditos com acionista majoritária 1.065 790 
Débitos com acionista majoritária 4.036 4.282 
~ituação líquida (2.971) (3.492) 

5. FCVS 
FCVS a Receber 
O FCVS (Res. CA BNH no. 25 - 16/06/67) tem a finalidade de garantir o limite de prazo 
para amortização das dívidas dos financiamentos habitacionais; assumir em nome do 
devedor os descontos concedidos nas liquidações antecipadas e transferências de 
contratos de financiamento habitacional; e garantir o equilíbrio da Apólice de Seguro 
Habitacional, relativos aos contratos firmados com a CEF até 23/04/93. 
A correção monetária da conta "Resolução CEF 1448/88 - 30% FCVS" é efetuada pela 
variação da UP F, e a da conta "FCVS a Receber - GCJ" é atualizada pelo sistema 
gerenciador da carteira de mutuários pela variação analítica ''pro rata die " - UP F. 
Segundo o artigo 6° da Lei 10.150/2000, os créditos das dívidas novadas poderão 
liquidar dívidas vincendas perante o FCVSICEF nas operações vinculadas a 
financiamentos habitacionais do SFH. 
Existem diferenças nos processos de cobertura na concessão de descontos aos 
mutuários, que estão sendo revisados; eliminàndo inconformidades legislativas relativas 
ao processo de concessão de descontos na transferência por sub-rogação; e existem 
casos onde os valores a habilitar perante o FCVS são menores que os saldos constantes 
na contabilidade; bem como outros, onde os valores são maiores. Os saldos contábeis 
representam os descontos efetivamente concedidos pela Cia. aos seus mutuários. Por 
conseqüência, a diferença global entre o total concedido e o total em habilitação; ainda 
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pendente no roteiro de análise da CEF pode representar lucro ou prejuízo para a Cia; 
mas tais valores somente serão conhecidos quando do término da análise da CEF. 
O saldo a receber pela Cia em 31.12.2009 é de R$ 369.185.714, 83. 

FCVS a Recolher - Contribuição Trimestral 
O FCVS - CEF vai promover, no ato de pagamento dos valores devidos à Cia, ao 
desconto das contribuições trimestrais que monta em 31.12.2009 o valor de R$ 

•· 
16.911.571,80. 

FCVS a Recolher - Contribuições do ano 2000 
O FCVS - CEF, ao homologar os pedidos de habilitação de FCVS, está promovendo o 
desconto individual - a cada homologação - das contribuições não recolhidas pela Cia 
do ano de 2000. 

6. CONTINGÊNCIAS PROVISÕES E AÇÕES JUDICIAIS 
Existem ações judiciais impetradas contra e pela COHAB/BA UR U, em fase de 
andamento processual de primeira, e segunda instâncias, cíveis e tributários nos foros: 
Federal e Estadual, das quais a Administração constituiu provisão contábil, onde os 
processos se encontram pendentes de julgamento, sujeitos às incertezas circunstanciais e 
processuais: Ações Trabalhistas movidas por ex-funcionários, o valor de R$ 
826.513,26. Contrato celebrado em 06.04.1993 com a sua acionista majoritária R$ 
6.469.024,02. Executivos fiscais municipais oriundos de IPTU dos mutuários em atraso, 
o valor de R$ 3.156.571,48. Ações movidas por mutuários, o valor de R$21.342.671,23. 

Permanecem os efeitos em relação aos mutuários pertencentes ao Conjunto 
Habitacional de Bebedouro - Residencial Franciscano que promoveram Ação Civil 
Pública na Procuradoria Judicial de Bebedouro, contra a Cia, que então efetuou -
30.06.08 - um procedimento global de evolução do saldo devedor retroativo de todos os 
contratos daquele conjunto; onde os novos valores apurados como saldos residuais e de 
parcelas foram sobrepostos no sistema GCI, gerando redução na carteira de 
recebimentos, em 2008, de R$ 5.439.954,26. 

A Cia deixou de criar provisão em relação às ações promovidas por construtoras por 
contrato de empreitada global de seus conjuntos habitacionais que reclamam - na 
Justiça Federal - diferenças advindas do atraso no desembolso e quitação das parcelas 
contratuais na época de grande mutação inflacionária, nas quais a Cia chamou, por 
solidariedade, a CEF à lide pelo motivo de que tais atrasos somente ocorreram por ter 
havido atraso - por parte da CEF - no cumprimento do cronograma financeiro, onde os 
processos, que já passaram pela fase pericial pendem de decisão do Tribunal, o que 
ocasiona incerteza quanto à decisão e valoração; sendo que o assunto está sendo objeto 
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de negociação com as construtoras e a CEF; inclusive quanto à decisão da Justiça 
Estadual de um dos casos, que está com o andamento sobrestado a pedido da autora e 
adiantamento de liquidação no valor de R$ 475.000,00, devidamente apropriado e 
quitado. 

7. CAPITAL SOCIAL 
O capital social subscrito e integralizado é representado por 4.500.000 ações ON com 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. 

8. SISTEMA DE GESTÃO DE MUTUÁRIOS 
O Sistema "Gerenciador de Créditos Imobiliários - CGJ" utilizado para gerenciamento 
dos créditos da Companhia para com seus mutuários procede normalmente à depuração 
de dados visando a consolidação das informações e saldos, e produz informações 
gerenciais e contábeis. 

9. EVENTOS SUBSEQUENTES 
A. A dívida - em atraso - do retorno dos empréstimos imobiliários junto a CEF, muito 
embora já tenha sido parcialmente ajuizada a cobrança, pende ainda de negociações 
entre a Cia e a CEF, onde a dívida será reparcelada em operação a ser contratada com 
a acionista majoritária - Prefeitura Municipal de Bauru - que irá adquirir com 
autorização legislativa, títulos do CVS que serão utilizados para a quitação deste 
retorno em mora; sendo que a multa moratória não foi apropriada de forma contábil por 
haver uma promessa verbal por parte da CEF em dispensá-la no ato da celebração da 
renegociação, o qual montava a importância de R$ 7.678.122,57. O assunto está 
tramitando pela Câmara Municipal. 

B. A Cia - depois de terminada a fase de testes e provas - iniciou nova fase de 
depuração dos contratos que possuem saldos ativos e passivos com o sistema de seguro 
habitacional, quando apurou uma alta expectativa de redução do saldo a pagar à 
seguradora, em função da aplicação de regras de evolução específicas à cada caso e 
período, sendo que esta operação é denominada Batimento do Seguro, a qual está sendo 
praticada por outras Cohabs por ser um problema conceituai e legal, geral do sistema. 

C. Existe, no bojo das discussões sobre a renegociação de dívidas com a CEF e 
assunção de responsabilidade por parte da acionista majoritária, em andamento na 
Câmara Municipal de Bauru, uma corrente partidária à decretação do estado jurídico 
de liquidação da Cia. Será elaborado planejamento visando o respeito à lei, aos direitos 
dos mutuários e da Cia, na continuidade das operações de recebimento das dívidas dos 
mutuários adimplentes e inadimplentes, com o conseqüente repasse à CEF; assegurando 
acima de tudo o recebimento de todos os direitos que a Cia tem à receber do FCVS, dos 
mutuários, do sistema de seguro e outros. 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Apresentamos as Demonstrações 
Popular de Bauru, relativos ao 

Contábeis do Cohab -
Exercício de 2009, nos 

Companhia de Habitação 
termos estabelecidos pela 

legislação pertinente. 
BALANCO GERAL ENCERRADO EM 31/12/2009 

COMP A N HlA DE HABITAÇÃO POPU LAR DE BAURU' 
C.N.P.J. (MFt -45.0 '1 0 .07'1 / 000'1 • 0 3 

BALANÇO PAT RIMONlAL E M 3 '1 D E D EZEMBRO D E 2 009 

A T rv o 

C IRCULANrTE 

Caixa . .. ............................................ .. . .. . . . .... . ... . ......... .... . ..... ...... .............. . ..... . 
Depósitos Bancârios à . V ista .... . .... . ........... . ....................... ................... ..... ... . 

Cneques Emitido.s .. . ...... . ....... . .. . .......... . .. . ... . ....... . . . ....................................... . 
O ts p o n.ib llkfade em T r iln.slto ................ ..... .... ........................ ............ . .. . ......... . 
Ti\:u-tos V in.cu:la cfos a-o ,_.orca.do Aberto .............................. ......................... . 

T i\u:los , V a lore s Mobili6.rios ,,. Depósitos ................. . ......... . ........ ........ .......... . 
Adia n t amento• .......... . ...................... . ........................................................... . 
M ovimen.taçill.o do Segurro - SFH .................................................................. . 
P~eataçôes à Roceber ........................... ... .......... . .... .. ........ .................... . ..... . 

V a lores a R o ceber d.o FGTS . ... ..................... . ..... . ....................•................... 
ln.den.l:iP:aç4os 6. Receber da S e guredora ..................... .. ............. ................. . 
lmpostoa -e Con.t rlbu:iç~"" a Recuperar . . . . ................ ............................. ... .. . 
E s l oqUies ........................................ ............................... . ...................... ........ . 
V a lores Oev~or&s Tra.nsit6ri0cs ..... .. ..... ... ............ . .... ......................... ........ . 

Despesa-a Antecipe.d- . ................. ... ............................. . . .................... ....... . 
Out ros Valores. Re.allz&veis à Curto Pra.:zo .................................................. . 

E M 31/12/2009 

RS 

68.281 ,34 
45.573,13 

0 ,00 
1 .580.679,59 

º·ºº 1 .131 . 15.2,28 
55.2. 747,27 

7 .516,18 
164.605.825, 39 

40.630.63 
47.695.819, 19 

1 00.306,19 
20. 797. 45 

º·ºº 22.776.38 
906.6816.1 4 

EM 3111 2/2!008 

RS 

24.41 1.06 
69.535, SB 
- 1 .793, 83 

7'99.299.09 
0 , 00 

1 .071 .332.65 
1 54.819,77 

7 .461 ,28 
1 81 . 321 .60-4, 1 -4 

1 8 .600,57 
43. 9-41 .835.SS 

397.208,66 
22.577,91 

20,00 

24. 709.80 
358.376,64 

TOTA L DO A T IV O C IRC ULANTE •••••••••••..••••••.•.••.•.•••••••••••••••. •••••••••• l-__ ...;2;;;.1.;;.6= .T;..7';..8;;;..;;;•7;..9;;;...;;1 .._"l.;;.6"+-----'2;;;2;;;.8= ..209==•-=;;;.l"".8:7~ 

NIÃO C IRCU LANT E 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
Oev<!l>Cto r -&s Por V ,enda.s Compromissad'.as . ... .. ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ....... .. . . . 170. 719.662, OS 1 90.-4 71 . 4S-4,85 

Bens lmó"""is Oisponivels para Comerc1a 11:z:açl!Lo ......... .............. ................. 4 .362.:279,23 3 .1:23. 5S-4. 40 
Projet0cs em Fase d.e Oesen volv lmento .................... ........ ...... .. ... . .... ............ 0 ,00 0 ,00 
Terrenos . . ... .. ... . . . . . . . . .. . ................... .. . .. . .. . . . . ... . . . . . . . .. . . ... . . ... . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . . ... . . . . 2 .459, 1 S :2.-459, 1 5 
T ltu los. Valo r &s Mobillâríoa e Oepóalto.-a ............................... ........ . .............. 0 ,00 o.oo 
Prest a.çlk!os à Receber ................................................... .................. ............. - . 5-82.031 ,35 38.001 .3-48,48 
Outr os Valores Roali:z:6.vels à t..onoo Pra.:z:o ................ ................................. .... ___ 3_77 __ .9_38 __ .5_5_ 1 _0_2-t-___ 36_ 0_ . 7_04_ ._.2_48_ ._0_7-t 

T O T A L DO REALIZÁVEL Á L ONGO P RAZO ...... . ... ....... . ... ... .... ..... . .... .... 597.e02.-982,.80 590.303.062 .-&5 

INVESlilM E NTO .S 
P a rtic ipação em Outras Empresas........................................ ....................... 99-4,64 99-4.64 

P a rtlc ip a .ção por 1n.con.t1vos Fiscais ............ . ........................ ..•.......... . ........... 1-------3_ ._8_8_1~ · º- 5-t-______ 3_ ._88_ 1_,_o_s-11 
T O T AL DOS l t,l;VESTIM ENTOS...... . ....... . . . . . ..... ... . . . . . ... ... . ...... . ..... . ....... . . ... 4.875 ,69 4..a--75,59 

IMOBILIZADO 
M6,quina-s. Apare lnos e Equlp .Comunlt........................ ...... . . ...... . ................. . 236,84 :238, 84 

Móve is. Utenailios, M"'<iu;lna.s e Equ op .Eacrítórlo ........ ... . ...... . ........................ 591 .968,21 SBS.231,21 
ln.at a.laçlloes dle Escritório ............................................. ................................. 106.511 .24 1 06.089. 91 
B ib lioteca e Mate r ia is Correlatos..................... ...... ......... . ......... . .......... ..... . ... 22. 763. 31 :22. 763,31 
V e ícul0<s. ................. .. .................. .. ............ ....... . .. ... ... .... •........ ................ . ...... 243.818, 91 243.81 B,91 
Comput e.do~&s e Perl-fêrlcos............ .. ........................................................... 999.702.35 879.603.35 
D ireito d& us,o. .. .............. ................................ . . ... ... ...................................... 23.643.6 1 23.643,61 
Edificaçaes - lm6veis da C oa . - Roa.valia.do. ................................... ............... 1 . 719. 400.43 1 .7 1 9 . 400,43 
T e r~e.-.oa - lm6veis da C la . - Reavaliado....................................................... 9 . 429.281 ,37 9 . 429.281 ,37 
Outros Imóveis da C la .... ... . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . ... . ... ... .. . . . .... .. .. ... . ..... .. ...... .. . ... 1 06. 455.21 1 06.4SS,21 
Aquis ição d.e Softwares... . .......... . ... . . .. .. . . .. . . ... .. ... ...... . ........... . ........ . .. . ... . ..... 1 -4-4. 173.84 1-4-4. 1 73,84 

M e nos: Oeprec ie9~ I Amortiz ac;;,~ A c u mula.dl!I.S . . ...... . ......... . ... . . . .. ····· ···· - --~(~1~.889==·~º ~3~9~ 4~1~).-__ ~ (~1~.682==·8= 5 ~1.9~4..._l 
T O T A L DO IM OBIL LZAOO.... . . ................... . ...... . . .... . ... ...... ... ............. . ...... "I "I .41NS.9"1 5,9'1 1 1.577 -046,05 

TOTAL DO A"TIVO NÃO ·C IRCU LANrTE ••. ••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••• l-----==•..:"l;;;.06= •:..77.:....;4,_.LA=Q+----'S-0= '-'1..:..aB= ;::S;.:,•7:....::- '-'''-'"'6:9=1 

TOT A L DO A T NO . •.•••••••••••••••••••••••.•••••.•••••••••••.•••••••.••••••.••••.•.••. •.••.••••..••.•.•. 825.886..565,.56 8:30.096.783,56 
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BALANCO GERAL ENCERRADO EM 31/11/2009 
COM PANHIA DE HABITAÇAO POPULAR DE BAURU 

C.N l.P .J. ( MF} 45.010•.071/ 0001 -03 
B ALANÇO PAT RIMONl!AL EM' 31 DE DEZE MBRO DE 2009 

PASSNO 

OJRCULAN,rE 

F orn.ecedorss e P r e.s t adores de S9rviços .... . ... . .... . ... . ..... . . . .... ... ........ . . . ....... . 

lmpos.t o&. Cont r lbu:lções e Conslgn .. çô,éa à Recoltwor .. ............ . . . .... . .. . ........ . . 

Obrli;Ja ções. Reh1tlv 11 s 11> E mpreÇJIKlos .. . . . ...... . ............ ..................... ..... ....... . . 
P r ovisões .............. . .. . .. . ... . ..... . ......... ..................... ..........•...........••....... , ........ . 

O b n ÇJ11.çêh~s. por Emprés;timoa ...................... .......... . . . ................................... . 

Recebimon.to..a p/Amortiz.açâo ds D ívktas . . .. . .......... ........... . ................... ... ... . . 
R eceb. plct11. de S in is t ro, L. Antecop . e Amort. Extraon:iinàn a ..................... . 

P r6m ios. O s Seguros à P a o a r ... ................. . .. . ..... . ........... . .............................. . 

Valore s à Tra n.sf'srlr 110 r.1u.tu á rio .. . ........................... . .................................. . 

Cr9d!ito s à Repassa r .. . .......... . .. ... ... .......... . . .. . .. . . .................. ........... . . ....... . .. .. . . 
FCVS à Recol1-r . ...... . .. . ........ . ..... . ........ . .. . . . ...... .. . ...... . ... . ............................. . 

V a •ore:s Credonss T r a nsltõ r io-s . .. .. .. . . .. ..... .. .......... . ..... . ........... . .. . .. .. .............. . 

Par cela ment o de De.bitos . ...... . .. ............. . ............................ ... ...................... . 

O utro s V aJore.s Exigív e is à Curto P r a zo .............. . .................................. ...... . 

EM 3111 2/2009 

RS 

4 .538.21 T , 56 

SBS. 901 ,15 
2 .504,80 

6 51 .904,84 
9 . T61 . 449,68 

2 T . 3 T9,36 
0 ,00 

T 8 .935. 073,33 
481 .282, 14 

0 ,00 
16.945.986,53 

º·ºº 0 ,00 
855.338, 11 

E M 3111212.00S 

RS 

4..290.180,68 
690.017, 93 

1 32..22 
959.018, 70 

9 . 045. 1 60,54 
4 3 .396,76 

0 ,00 

73.049.817, 0 1 
856.058,81 

0 ,00 
1 6 .900. 780,-

0 , 00 
443.860,67 
452.516, 8 1 

T OTAL DO PASSIVO C IRC U LANTlE • ••••• ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••. ..., ___ 1:..1= 2:a.7:...::38=.0:::· :::3~·7:..' ..: .50=1---.....:1.;:06:::~·:::T...:30=.::·940=;::•;r.·7'9:...::'I 

NÃO CIR CULANTE 

PASSIVO E><!tGÍVE L Á LONGO PRAZO 

E mpré stimos d& CEF - F a.-.e d a Retor" o .................................................... . 

Crectore s por Recursos V inculados ..... . . .......... . . .. ........................................ . 

P r ovisão piar a Contencioso T r abal h .ls t a ..................... . ..... ... . ........................ .. 

P rovisão p.a r a P.o rcta s c:JAçéS-ea Judicia isJCon t rat os.fAc oridos ...... ...........•.... 

P r oviai!l.o p a ra F>en:ias e/Ações 1.1 utuuÍl.rioa contra a Coh.ab ......................... . 

P r o visão p a r e . Percia.s c/Aç &ea F tscais co.ntr e , a Coh.ab ............................. . . 

Parcela ment o de D é bitos ................... .......................................................... . 
P rov isão para IR e CS D if"o r id.os .................................................................. . 

O utros V a toro s Exigíveis à Lon-gio P r a zo ............................................ ··········1-----.:..:.=..:::.==='-'-<I-----.:...::==== 
T OTAL DO EXIGÍ VEL A LONGO PRAZO ••••••• •••••••••••••••••••••• •••••••• •• ••••• •••• 

690.022.669,26 687. 31 7 . 9 1 2 , T7 
5 .373.188,38 4 .993. 770,85 

826. S 1 3,.26 442. 3'4-4, 30 
6 .469.024,02 6 . 469.024,02 

2 1 .342.671 ,23 32.4S0. 414.26 
3 .1 56.S71 , 4.8 2 .S72.876,20 

º·ºº º·ºº 380.497,03 3 98.822,3S 
1 . 3 79. 3 0 S ,37 1 .290. 030, 44 

728.950A+0,.03 735.935. 1 95,19 

RESULTADOS DE EXERciCtOS F UTU R O S 

R e c e it a s D l f e r kla s ························································································1-------======:t-----====== 
TOTAL DO.S RESULTADOS DE EXER cic1os F IJ'TUROS ••••• • ••••••••••••• ••••• 

593. SSO 92 4 . 1 61 .2S1 63 
593.550,92 4 . 1 6 1 .251 ,e.3 

T<OTAL DO PASSIVO NÃ•O CIR C ULANTE . . ... . . . . ....... . . . ......... .... . . . . . ........ __ ....:,..:.:======+--.....::....;;;=======t 7 29.1543 .990,95 7 ~-096.-446,42 

PATRIMÔtUO LÍQUI DO 

Capital .SOC.ia l 

C 11pltal Subscrito e R aalizsdo ........ .. . . . ....... .. . . ... .......... ... . . . .... , ..... . . .. . . . ... .. . .. . 4 .500.000,00 ◄.500.000,00 

Reservas de capital 

Res.erve plPartlclpa çilo em Incent i v os F isca is ................. . ... . . .................. . 16.591 ,7◄ 

Afustes de A v.altaçii,o Pa'trimonial 

Re..,.rva de Rea vali .. ç ã o - Edif i c a ções . . . . . . . . . . . .. . .. .. . ... . . . . . . . .. .. .. . .. . . . ... .. .. .... . 1 .178 . 403,22 1 .23S . 1 2 4 , 70 
R_,.rva de Reavaliação - Tar r e nos .... . .. .. ................... . ..... .. . ...... ............. . 8 . 7 94. 1 34,6 5 8 .908.679, 45 

( - ) Impost os s obra Reav .. liação de S ens ..... . .... ..................................... ... .... ____ .,(_38_0_ . 4_ 9_ 7.,a,_0_3:..)::+----....o( 398 __ ·..;822;.;;c=•.;;3..;S..a)'I 

T OTAL DE A..I U .STES DE AVAL IAÇÃ O PAT R IMONIAL ....... . . . ... . . ....... ... 9 .692.040,.&4 9 .7 -..ae1,.80 

Re•erv.a • de L ucr o • 

Reserv .. Leg11I ..........................•...................... .. .... .. ........ . ...... ..... ..••......... 69. 1 0 .,,29 6 9 . 1 0 1 ,29 

PreJ;uiiz.o• A c umulados 

De Exe rcícios Ant e r lo r .. s ..... . .. . .... . .. .. . .. . ........ . . .... ... . .............. . ...... .... , ........ ( 30.909. 337,92) ( - . TT9.S27 , T 9 ) 
Do Exe r cício . .. .. . .. .... . .. .... . .. .. . . . .. . . ......... . . .. .. . .. . . . . .... .. ... . ...... .... . . . .... ........... . . 285. 141 , 1 6 2 . 797 .288,80 

Aju•to cse E.xerc:íc l-oc• A n terior • • · . . .. .. . . ... . . . ...... . .. . ....... . .................. ........ . . ·· ·1-- ------ - ....::=-~ l---- ~=º:.:.·:"'c.,~:.,fl'=· esz==•..!~..c~'-1 
TOTAL DOS LUCROS ou PREJU izo s A C UMU LADOS ·············· · ········· (30.62◄.196,76) C31.I062.278,SS) 

TOTAL DO PATRI M ÔN:10 LÍQUIDO •••••••••• ••••••••••••• ••••••• - •••••••••••••••••••• 

TOT AL DO PASSJVO •••••••••••• •••• •••••••••••• ••• ••••••••••••••• •••• •••••••••••••••••• ••• _ •••••••••• 8 25..SSG.565,56 
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COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU 
Av. Nações Unidas, n.0 30-31 - Fone (14) 3235 - 9222 

CEP 17011-105 - Bauru - SP 

DEMONSTRAr .ÃO RESULTADOS EM Jl/1212009 
COMPANHIA DE HABITAÇAO POPULAR DE BAURU 

C.N.P.J. (MF) 45.010.071/0001-03 

DEMONSTRACÃO DE RESULTADOS EM 31/12/2009 

RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 

Receitas Financeiras ........................................................................................................................................................ . 
Receitas de Produção ....................................................................................................................................................... . 
Receitas de Comercialização ......................................................................................................................................... . 
Receitas de DesenvoMmento Comunitário ................................................................................................................. . 
Receitas na Gestão de Créditos ..................................................................................................................................... . 
Variações Monetárias Ativas ............................................................................................................................................ . 
Reversão de Provisões .................................................................................................................................................... . 

DESPESAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 

Despesas Financeiras ..................................................................................................................................................... . 
Despesas de PrOdução .................................................................................................................................................... . 
Despesas de Comercialização ...................................................................................................................................... . 
Despesas de Desenvolvimento Comunitário .............................................................................................................. . 
Despesas na Gestão de Crédito .................................................................................................................................... . 
Variações Monetárias Passivas ...................................................................................................................................... . 

SO' .. 

EM RS 
EM 31/12/2009 

14289.315,36 
0,00 

240.000,00 
0,00 

992.190,04 
37.874.883,70 
10.524:047,75 

63.920A36,85 

(40.319.360.35) 

(2.621.483,91) 

(741.383,78) 
(1 1.622.757,47) 

(55.304.985,51) 

EM RS 
EM 31/12/2008 

19.012.648,53 
0,00 
0,00 
0,00 

803.639,56 
41.369.132,36 

0,00 

61 .185A20,45 

(34.780.772,72) 

(2.771.909,73) 

(856.947,67) 
(12.001.780,39) 

(50A11.-410,51) 

LUCRO BRUTO------------------------tf--....!!:.!:~~~+--...l!!:~~~~ 8.615.-451 3-4 10.77-4.009 9-4 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Despesas de Pessoal ...................................................................................................................................................... . 
Despesas com Encargos Sociais ................................................................................................................................. . 
Despesas com Serviços de Terceiros .......................................................................................................................... . 
Despesas com Materiais ................................................................................................................................................. . 
Despesas com Encaro.os Diversos ............................................................................................................................... . 

DESPESAS TRIBUTÁRIAS ........ --····-·-··-·----·-----------------~ 

(4.727.602,68) 
(1.456217,00) 
(1.038.542,51) 

(87.888,21) 
(1.029.436,06) 

(8.339.686,46) 

(183.774,16) 

(4.461.466,92) 
(1277.254,30) 
(1.038.888,24) 

(141.128,90) 
(1.2-46.761,87) 

(8.165.500,23) 

(336.628,59) 

LUCRO OPERACIONAL ÚQUI00-----------------•--,-_---=9c..:.1~.9.=.c90:i7:...:2=-1----'2.2=7~1.::::.88c::...:.i1 ..:.;12
4 

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ..................................................................................................................................... . 

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ................................................................................................................................... . 

OIFERENÇA..---········· .. ---- ---··-·-·········· ............................. ______ 1 

602.279,77 

(409.129,33) 

193.150,44 

1.087.806, 15 

(200.095,33] 

887.710,82 

LUCRO DO PERÍODO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -----·----··········-··-·--· .......... ___ 285.141,16 3.159.591,9-4 
1----="'-'-'c.:.i..;_.;;.+--..;;..;..;.==..:!.:.,.;..j 

( - ) Contribuição Social Sobre o Lucro ..................................................................................................................... . 

LUCRO DO PERIODO ANTES 00 IMPOSTO OE RENDA ________ _ 

( - l Provisão para o Imposto de Renda ................................................................................................................... . 
( - ) Provisões Estalutárias .......................................................................................................................................... . 

285.141,16 

0,00 

(100.340,80) 

3.059.251 1-4 

(261 964,34) 
0,00 

RESULTADO LÍQUIDO 00 PERÍODO·----------- -------·----l---_!285~.1~-4~1:!,1!6,l--~2.';!_7!,97!,;.2~8~6~,8~0 
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COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU 
Av. Nações Unidas, n.0 30-31 - Fone (14) 3235 - 9222 

CEP 17011-105 - Bauru - SP 

DEMONSTRACAO VALOR ADICIONADO EM 31/12/2009 

Geração e dlstrtbul'ção de rtqueza e reooa 
Distnbuiçiio por pa.rtes tnter,ess:adas: 

Demonstracão do Valor Adicionado - OVA 
1. RECEITAS 
1 .1 Intermediação Financeira 
1 .2 Prestação de Serviços 
1 .3 Provisã.o p/deved duvidosos - Reversão/(constltulção) 
1.4 Não Operacionais 

2 . DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

3. INSUMOS ADQUIRIDOS 
3 .1 Materiais, energia e outros 
3 .2 Serviços cte Terceiros 
3.3 Perda/ recuperação de V a lo res Ativos 

4 . VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2 -3) 

5. RETENÇÕES 
5 .1 Depreciação, amortização e exaustão 

·Totais 

Totals 

31/12/2009 31/12/2008 

53.396.389, 1 O 61 .185.420,45 

10.524.047,75 0 ,00 
193.150,44 887.710,82 

64.113.587.29 6 2.073.131 .27 

55.304.98'5,51 50..411..410,51 

911 .136,80 1 .187. 762,38 
1 .038.542.51 1 .038.888,24 

º·ºº º·ºº 1 .949.679,31 2.226.650,62 

6.858.922,47 9..435.070,14 

6 . VALOR ADICIONADO LiQUlDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (4-5) 

206.187.47 

6 .652.735,00 

200.1 28,3 9 

9.234.941,75 

7 . VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERtNCIA 
7 .1 Res ultado, da e-quivaléncia patrimonial 

8. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (6+7) 

9 DISTRIBUIÇÃO 00 VALOR ADICIONADO 

9 .1 Pessoal e e-n carg.os 
9 .2 Impostos, taxas e, contribuições 
9 .3 Aluguéis 
9 .4 Juros sobre capita l próprio e dividendos 
9·.5 Lucros retidos 
9 .6 Contribu ição Social sobre Lucro 
9 .7 lmcosto de Renda sobre· Lucro 

º·ºº 
6.652.735,00 

6 .183.819,68 
183.774,16 

º·ºº º·ºº 285.141 ,16 
0 ,00 

º·ºº 

º·ºº 
9.234.941,75 

5 .738.721,22 
336.628,59 

º·ºº 0 ,00 
2 .797.286,80 

100.340,80 
261.964 34 

DEMONSTRAÇÃO LUCROS I PREJUÍZO ACUMULADOS EM 31/1212009 
COMPANHIA DE HABITAÇAO POPULAR DE BAURU 

C.N.P .J . (MF) 45.010.071/0001-03 
Demonstração dos Lucros/Prejuizos Acumulado! 3111212009 31/1212008 

Descri cão R$ RS 
Saldo de Prejuizo (31 .062.278,88) (44.179.527, 79} 
Mais: Realização Aj.Patrimonial 152.940,96 -
Mais: Lucro Líquido 285.141, 16 2. 797.286,80 
Mais: Ajuste de exercícios anteriores - 10.919.962, 11 
SALDO ANTES DA DESTINACAO ........................... (30.624.196,76' (3f062.278,88] 
(-) Destinação para Reserva Legal º·ºº 0,00 
(-) Distribuição no período 0,00 0,00 
(-) Capitalização parcial do Lucro 0,00 0,00 
{-) Destinacão para Reserva de Lucros Retidos 0,00 0,00 
SALDO DO PREJUIZO ACUMULADO .................... (30.624.196,761 (31 .062.278,88' 
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COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU 
Av. Nações Unidas, n.0 30-31 - Fone (14) 3235 - 9222 

CEP 17011-105 - Bauru - SP 

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

!Imos. Srs. DIRETORES E ACIONISTAS da 
COHAB Cia. de Habitação Popular de Bauru 
Bauru (SP). 

1) Examinamos o balanço patrimonial da COHAB COMPANHIA DE HABITAÇÃO 
POPULAR DE BAURU, levantado em 31 de dezembro de 2009, e as respectivas, 
demonstrações do resultado, dos lucros ou prejuízos acumulados e da demonstração do valor 
adicionado, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a 
responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião 
sobre essas demonstrações contâbeis. 

2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no 
Brasil, e compreenderam: (a) o planej amento dos trabalhos, considerando a relevância dos 
saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Companhia: (b) 
a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as 
informações contábeis divulgados: e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis 
mais representativas adotadas pela empresa, bem como da apresentação das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. 

3. Os saldos (N.E. 2 ''j'') dos prêmios de seguros estão sendo depurando para apurar os valores 
devidos à Seguradora, os quais apresentaram inconsistências - não mensuráveis - em função 
da adoção de índices evolutivos e a existência de datas e valores inconsistentes que influenciam 
os saldos, permanecendo as negociações e repactuação dos prêmios de seguros de 12/1997 a 
12/2003, que monta em 31.12.2009 R$ 78.935.073,33 Não foi possível a confirmação externa 
deste saldo em função da CEF não ter respondido à circularização até a data da emissão do 
presente parecer. 

4. A correção monetária da conta contábil "Resolução CEF 1448/88 - 30% FCVS" está 
registrada de forma global, e sofre variação da UPF; e a correção da conta "FCVS a Receber 
- GCI"; é atualizada pelo sistema gerenciador de mutuários de forma analítica, pela variação 
''pro rata die" - UPF; totalizando o saldo contábil no valor de R$ 369.185.714,83, 
demonstrado na N.E. 5. Não foi possível a confirmação externa deste saldo em função da CEF 
não ter respondido à circularização até a data da emissão do presente parecer. 

5. Existem cobertura e concessão de descontos (N.E. 5), em processos de restituição do FCVS, 
de mutuários a revisar, visando eliminação de inconformidades relativas ao processo de 
concessão de descontos na transferência por sub-rogação, que geram diferenças entre a 
COHAB e a CEF, as quais não foram passiveis de mensuração pela falta de resposta à 
circularização externa. 
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COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU 
Av. Nações Unidas, n.º 30-31 - Fone (14) 3235 - 9222 

CEP 17011-105 - Bauru - SP 

6. A CEF - FCVS continua com os procedimentos normais de revisão e homologação dos 
processos individuais de cobertura do FCVS, dos quais desconta e ajusta os débitos antigos, 
gerando alteração automática nos saldos de estoques do FCVS que são ajustados pela Cia ao 
proceder aos registros mensais - por totalizações - através dos relatórios analíticos emitidos 
pela CEF em valores que não são passíveis de mensuração futura. 

7. O inquérito instaurado (N.E. 6) a pedido de mutuários na Procuradoria Judicial de 
Bebedouro provocou em 30.06.08 um procedimento global de evolução do saldo devedor 
retroativo de todos os contratos dos mutuários pertencentes ao Conjunto Habitacional de 
Bebedouro - Residencial Franciscano; onde os novos valores apurados como saldos residuais e 
de parcelas foram sobrepostos no sistema GCI, gerando redução na carteira de recebimentos -
em 2008 - de R$ 5.439.954,26 permanecem ainda sem definição jurídica. 

8. A Cia, considerando as negociações e a responsabilidade solidária da CEF, deixou de 
realizar provisão para perdas com ações judiciais de processos movidos pelas construtoras, 
pendente de decisão do Tribunal (N.E. 6) e por este motivo, julgada por ela - através de 
aconselhamento jurídico - como impossível de mensuração por não se conhecer qual será a 
decisão no mérito e no aspecto financeiro, sendo que até data de emissão do presente parecer 
não apresentou a opinião oficial dos seus advogados, os quais não responderam à 
circularização. 

9. O Sistema "Gerenciador de Créditos Imobiliários - GCJ"; utilizado para gerenciamento dos 
créditos a receber dos mutuários necessita de aperfeiçoamentos visando à consistência dos 
dados; em valores que não são passíveis de mensuração face à multiplicidade de taxas e índices 
que são aplicados aos contratos; e assim não foi possível realizar revisão dos bancos de índices 
do sistema; pela falta de respostas do fornecedor do sistema. 

1 O. A Cia deixou de registrar a multa pelo atraso no pagamento do retorno dos empréstimos 
imobiliários junto a CEF, no valor de R$ 7.678.122,57, por haver negociação em andamento 
com a CEF, onde a dívida será reparcelada em operação a ser contratada com a 
responsabilização da acionista majoritária - Prefeitura Municipal de Bauru - em uma 
operação de títulos do CVS - mediante autorização legislativa - que serão utilizados para a 
quitação deste retorno em mora; por haver uma promessa verbal por parte da CEF em 
dispensá-la no ato da celebração da renegociação. 

11. Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos dos assuntos descritos nos parágrafos 3 a 10; 
as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1; de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil; representam; de forma adequada, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAUR U 
- COHAB, em 31 de dezembro de 2009, resultado de suas operações, as mutações de seu 
patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes ao exercício encerrado 
naquela data. 
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Lins (SP), 14 de Abril de 2010. 

WRM Auditoria e Consultoria Ltda. 
CRC (SP) sob nº 2SP0 17965/0-0 - lbracon nº 033. 
Walmir da Rocha Melges 
Contador - CRC 1SP072333/0-6-Jbracon 306 

Mauro Morgan de Aguiar 
Contador CRC Nº 1SP053.458/O-8 -IBRACON Nº 3317 - CVM Nº AD 5950 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Nós, membros do Conselho Fiscal da Companhia de Habitação Popular de Bauru, 
COHAB-BAURU, abaixo assinados, tendo examinado o BALANÇO PATRIMONIAL e a 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, levantados com base nas NBC's 
e Princípios Fundamentais de Contabilidade; e com base no PARECER dos 
AUDITORES INDEPENDENTES e seu Relatório Longo, consideramos regular a 
prestação de contas do exercício adotando a opinião expressa no item "1 O" das 
conclusões (Fl.nº2) do parecer dos Auditores Independentes. Assim, adotando as 
ressalvas já apontadas pelo citado parecer, sugerimos a aprovação pela Assembléia 
Geral Ordinária dos Senhores Acionistas. 

MAURO MANOEL NOBREGA 
Presidente 

Bauru (SP), 20 de abril de 2010. 

GILBERTO AP. PAISAN 
Membro 

PAULO ROBERTO MARTINELLO JÚNIOR 
Membro 
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ANEXO/ 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE 
BAURU 

Audiência Pública 

Local : Plenário da Câmara Municipal de Bauru 

Dia: 08 de Outubro de 2009 

PROJETO DE LEI 

Autoriza o Poder Executivo a adquirir títulos 
CVS titularidade do FGTS, mediante 
financiamento, para utilização em pagamento 
de dívidas de operações de empréstimos 
habitacionais da COHAB-Bauru, bem como a 
garantir operação de financiamento entre a 
COHAB-Bauru e a CEF - agente operador do 
FGTS. 

Operação: 
empréstimos 
vincendos. 

liquidação de 
habitacionais, 

operações 
vencidos 

de 
e 
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OBJETIVO 

Reparcelamento dos saldos devedores, 
vencidos e vincendos, correspondente a 
empréstimos firmados com o BNH e ou CAIXA, 
quando da construção de conjuntos 
habitacionais com prazo médio de 20 a 25 anos. 

Estes contratos, devido às sistemáticas e 
peculiaridades das evoluções dos 
financiamentos, geraram, no seu término 
(prazos originais), saldos devedores residuais, 
os quais, findos os prazos originais se tornam 
imediatamente exigíveis. 

MOTIVOS 

Resolução nº.408 que prevê o reparcelamento: 
prazo máximo de 78 meses e uma taxa de juros 
de 6% ao ano. 

Conselho Curador do FGTS autorizou 
negociações envolvendo a aquisição financiada de 
títulos CVS, para quitação de dívidas, ou prestar 
garantias. 

Resoluções 479 e 512 - mais benéficas: permitem 
prazo de financiamento 204 meses e . Juros de 
4,07%. 

Expressiva redução dos encargos da COHAB . 
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COMPROMETIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

Garantia Máxima - Anual 

Resolução Nº 479 ............. . 
Resolução Nº 512 ......... .... . 

16% 
22% 

Receita Municipio.. .... ......... 450.979.001,90 

Estimativa Res.Nº 479...... 450.979.001,90 
16% 

72.156.640,30 

Estimativa Res.Nº 512...... 450.979.001 ,90 
22% 

99.215.380,42 

Estimativa de Garantia....... 171 .372.020,72 

S/Receita Líquida 
S/Receita Líquida 

PRINCIPAIS FATORES QUE 
CONTRIBUIRAM NA 

FORMACAO DOS RESIDUOS 

1-LEGISLAÇÃO paternalista de cunho social. 

2- DESCOMPASSO DAS RECEITAS - inadimplência. 

3- UTILIZAÇÃO antecipada DE CRÉDITO FCVS em ACORDO 
COHAB x CEF - 2003 
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Fator - Legislação 
Emaranhada teia legislativa protecionista cria e altera dia-a-dia a polltica 
habitacional do pais. Editam-se novas leis criando beneflclos ao mutuário, sem que 
sejam criados mecanismos (no mesmo tempo) que pennita a segurança e continuidade 
das operadoras da habitaçao. 

Leis complexas e de difícil entendimento comum sao discutidas em julzo pelos 
mutuários, divididos basicamente em dois grupos: 

a)- Aqueles que realmente tem direitos adquiridos, e que conseguem reduzir os valores 
das suas parcelas, dos seus encargos e dos seus saldos devedores, causando 
preiulzo ã Companhia, a qual nl3o tem como repassar os efeitos das decisões 
judiciais ao órgão concedente do crédito, que é a CEF. 

b)- Aqueles que não tem direito adquirido, mas que por conveniência •ajuntam-se aos 
achismos da vida", e ao final da ação conseguem algum acordo para encerrar a questl3o; 
ou ainda perdem a ação (infelizmente poucos casos). 

A falta dos seus pagamentos nas datas vencidas já causaram problemas financeiros e 
econômicos, sobretudo por conseguirem também no final um acordo, que lhes propicia o 
reparcelamento de sua divida. 
Em um como noutro já ocorreram perdas para a Companhia, que é obrigada a repassar os 
valores relativos das inadimplências a CEF, mesmo que nl3o tenha recebido os valores 
das prestações. 
A Cohab só conseguirá o equilíbrio do seu fluxo financeiro no final dos recebimentos das 
parcelas repactuadas. 

Fator- Descompasso das Receitas 

a)- .Da sltuaçlo econômica - financeira que lá penaliza nosso pais há alguns anos, em virtude dos 
altos fndices de rotatividade do quadro funcional das empresas e do desemprego. 

b)- o formato operacional das gestões passadas terminou por formar e consolidar o 
censo comum inco"eto nos mutuários e na. populaçao de que as dividas e 
saldos devedores oroveniente da construçllo de imóveis de conjuntos habitacionais, por fazerem 

parte da polltica habitacional de cunho social não seriam cobradas. 
Isto provocou o aumento da inadimplência até entre aqueles que tinham 
condições de honrar os pagamentos. 

c)- Dos atos operacionais antigos ocasionados de forma obrigatória em virtude das rotinas 
internas de depurações de contratos de mutuários, dos recálculos, sinistros, quitações, 
transferências, novações etc .. 
Estio sendo revisados dia-a-dia os conceitos, dados cadastrais e financeiros, e as regras 
aplicáveis (contrapostas às regras praticadas), com conseqüência imediata e lógica no aumento 
e/ou reduçllo de juros e fndices de atualizaçllo aplicados anteriormente. 

Estes atos influenciam os valores das parcelas vencidas e safdos devedores vincendos e o fluxo 
de caixa e a geraçllo de receitas. 

Estas regularizações por terem sido geradas em virtude de correções de atos administrativos -
anteriores - operacionais nllo podem ser repassados aos contratos com a CEF. 

Estes principais fatores oneram dia-a-dia o resultado e as finanças da 
Cohab, causando prejulzos Irreparáveis. 
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Fator - Utilização Créditos FCVS no Acordo Cohab 
x CEF - 2003 

a)- A Cohab em 26/03/2003 confessou uma dívida de 
R$ 601.023.459,64, do qual R$ 17.812. 754,39 relacionava
se à divida vencida e R$ 583.210. 705,25 a dívida vincenda. 

b)- A dívida confessada consolidou uma renegociação para a 
amortização de 20 conjuntos, no valor de R$ 
181.484.355.36, onde a Cohab efetuou o pagamento a CEF 
com a utilização de títulos CVS existentes na época, 
oriundos da novação dos créditos da Cia. até aquela data, 
caucionados juntos ao FCVS. 

c)- Diante da necessidade de redução dos repasses, a 
Diretoria da época, optou por utilizar estes créditos CVS na 
amortizações dos contratos com os maiores 
comprometimentos + maiores taxas de financiamento, e os 
empreendimentos considerados como problemas. 

Fator- Utilização Créditos FCVS no Acordo Cohab x CEF - 2003 

d)- No valor renegociado de Bauru foram inclusos 06 conjuntos - Jd.Nova 
Esperança li, Edson Francisco Silva, Mary Dota, Pastor Arlindo 
Viana, José Regino, Procred IV, que representaram 52% do valor da 
renegociação da dívida consolidada, ou seja, R$ 94.487.436,32. 

e)- Portanto que para que isto fosse possível, ocorreu a utilização 
de créditos CVS pertencentes a outros conjuntos 
habitacionais. 
Os contratos que agora devem ser renegociados não tiveram seus 
créditos de direito utilizado em sua amortização, e agora 
demonstram elevados saldos residuais remanescentes para retomo 
aoFGTS. 

f)- Valor posicionado em 26/03/03 ............................... .R$ 181.484.355,36 

Valor posicionado e atualizado até 30/06/09 ........... .R$ 285.396.581.73 
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Contratos renegociados em 2003 com amortização antecipada 

DATA DECUR80 ... -· QUANT. COHAB • C EI' TAXA 

AaatNAT. PIIAZO NÚCLEO LOCAU DADE 00 UND. -- - JU..Oa 

NúcLI.O CONBT. !AI +iJl -- C.LP. 

24102/1970 Mw/2003 002 PIRATINNGA Po.UNZUI! e, 73,18 12.Nl,13 4.00 

04/0&'1971 ... /2004 º" BAURU N.ESPEl'ANÇA 400 1 .152,74 504.854.20 0.50 

08/12/1884 Out/2010 107 BAARETOS SARfU:TOSIII 408 28.204,38 11.802.193,17 4.80 

1110811183 Sol/2010 105 SJRPIIETO SÃO OEOCL.ESIANO 882 23.802,88 13.128.801 ,44 4,70 

0310511884 Abf/2011 108 OUATA PROHEMP 315 11.201,34 S.1'8.11S,OO 5.30 

2411a'1Htl Out/2014 142 BAURU EOSON ir.SILVA 1137 3S.ON,23 1 .121.371,3 1 2 ,80 

28/02111NHI """'2015 153 BEBEDOURO RES,O. ,RANSCISC 280 53.111,78 14 .891.711,DI e,80 
24/02/1988 Jan.12018 154 BAURU MARYOOTA ..... 350.184,41 11.SJl.127,1 1 uo 
OII03/1NO Jan/2017 157 UNS PC.ALTO BOA VISTA 347 S4.-'H,17 4.101.170,12 5,50 

23/07/1990 Jan/2017 180 PIRATINNGA PIRATlNNGA IV 1N 10.110,17 1.'81.170,08 3,80 

2110111900 ,..,120,a 178 MAAILIA MONS.JOAo tarou 414 21.710,84 S.SOl.844,07 uo 
11110t1tt1 Sol/2018 182 BAURU P.MUNDO VIAHA - 44.329,11 1.°'4.412.N 5,00 

31/ 10t1Ht Out/2010 101 ASSIS ASSIS IV •n 38.882,35 4.184.134,52 4,10 

3011211N1 Out/2010 102 COLINA COUNAIII 315 2'.837,n 3.470.193,38 4,80 

2911111tt1 Nov/2018 105 SÃO MANUE1. SÃO MANUEL NI 920 49.224,tt 1 .502.108, 71 4,80 

13112/1t91 M""2020 108 BEBEOOURO l!IE8EOOUA0111 ... 71 .117,11 10 .782.418,25 4,70 

30l12/tt91 """'2020 , .. SJIIAMA JOkJ MATARRAIA eo1 55.917,04 7.730.502,85 4,40 

30l11'1ff1 Sol/2020 200 BAURU JO~REGINO 1014 105.387,01 14.5 17.480,11 5,10 

23f0&'1ff7 Jan/2011 207 BAURU PftOCRED IV 112 11 .220,83 2 .072.611,44 5,21 

OII03'11KM Jul/2012 000 BAURU OEPUR.Ot\flDA 1.041,12 180.731,31 , .10 

TOTAL--
____ ,,_ .... ___ , .... ___ ,.. 

111.AaA.Jll,,JI 

ESTIMATIVAS DE RETORNO 

1 - EXECUÇÃO JUDICIAL 

2 - SEM A APROVAÇÃO LEGISLA TIVA (RESOLUÇÃO Nº 408) 

3 -A PARTIR DA APROVAÇÃO LEGISLA TIVA (RESOLUÇÃO Nº 479 E 512) 

1• Etapa - Renegociação dos contratos do perfodo de 2008 a 2009 

2• e 3• Etapa - Renegociação dos demais contratos a partir de 2010 

4 - COMPARATIVO - RESOLUÇÃO 408 x RESOLUÇÃO 479 E 512 
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ESTIMATIVA DE RETORNO . EXECUCAO JUDICIAL 

O Conselho Curador do FGTS através da gerencia regional da CEF está 
ingressando com açao de execuçao contra a Companhia e seu principal 
acionista, cobrando o pagamento imediato dos R$ 42 milhões de reslduos de 
contratos habitacionais vencidos em 2008, além de outros R$ 89 milhões que 
vencem até o final do ano. 

Como o Fundo de Garantia do Trabalhador não pode sofrer prej ufzo, o contrato que 
decursa (vence) e o resíduo tem de ser pago em parcela única. 

A execuçao será realizada contrato a contrato até que se efetue o pagamento 
de toda a divida pendente. 

Mesmo na situaçao da COHAB ser declarada extinta, Insolvente, ou colocada 
em /iquidaçao, mesmo assim o dinheiro do trabalhador (que é do FGTS) será 
objeto de açao judicial, contra entAo os acionistas, principalmente da 
controladora, Prefeitura Municipal de Bauru, que detém 72,8% do Capital 
Social. 

A cobrança judicial alcança todos os acionistas. 

As resoluções do Conselho Curador permi tem - caso de parcelamento - nao 
gerar risco de confisco de recei tas ou bens municipais, e se houver acordo, 
suspende a execuçao. 

ESTIMA TIVA DE RETORNO • SEM A APROVACAO LEGISLA TIVA (RES.408) 

O fluxo financeiro atual da COHAB não suporta o encargo de retomo mensal à CAIXA se 
no valor atual for agregado o reparce/amento dos saldos devedores residuais parcelados na 
forma da Resolução nº 408 do Conselho Curador do FGTS, pois esta possibilidade elevaria 
o encargo de retomo mensal de R$ 1.862.223,07 para R$ 3.938.551,83 em 2009, depois, 
em 2017 a prestaçlio chegaria a R$ 6.048.n1.70, e em 2020 ao pico de R$ 6.174.221, 10. 

Estas cifras, ao longo dos tempos, se tomadas em contraposiçlio às receitas da Companhia 
com o encerramento dos financiamentos com os mutuários finais, seja por decurso do prazo 
contratual ou liquidaçlio antecipada, é financeiramente impraticável e com certeza levaria a 
insolvência nlio só da Companhia mas também do Municlpio, em virtude da mesma ser a 
acionista maj oritária. 

a.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

o 
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ESTIMATIVA DE RETORNO - A PARTIR DA APROVACAO LEGISLATIVA 
(RES.4791512} 

As operações nos moldes das Resoluções 479 e 512 se mostram mais benéficas porque 
permitem a dilataç/10 do prazo de financiamento para 204 meses, com juros correspondentes à 
taxa média dos valores dos contratos envolvidos (estimado em 4,07594%), implicando em uma 
expressiva reduç/10 dos encargos mensais. 

O valor do encargo mensal projetado ficaria no montante de R$ 2.447.691,59, e a reduçlo de 
R$ 1.490.860,24. 

1• ETAPA-Renegociaçso dos contratos do perfodo de 2008 a 2009 , .... 11.1.Nl,._I 1: ,~:;:.. -~ IÃ ·- --~-~ ·-· ,_ .. _ 
1

-~ ... • .. r-···-.. 7 C8 <H:JNII. A1UII. 
1- ~ 1 ~ 

Cl1D ~,= -~ o = 1-- 170 o 7•u • ~,O,,,.MIRJMV o = «ulll<.521 2.90 
~o 

2l!!. 
T\.AIII O = lmllll.1 ll10 o.-
e:Jll.C\1VK.MiFO'ClD o = 19.3:111.11111, 2.111 131.481 

· - ·-· N:) - 11- 421 UZUII'-" 

• RIBA'Oe::NTOI o ov.mi 1111.=o ·~ 1191 2.-
~ o O!l'lUII 2.847'""' , .. 44.1,-; 1 
T-..0~ o llv.llll 

• 
:.10 111.,.. 137.te:!. 

1 1 ta.IX» 4.31 :ai. 1~_,A -~ í111 .. ~-·· IUl3AO.BtffETOI 1 10'3'.III 440 .. 
1§11 

111.w:OI 
100 =10»1 lar.:11 ~ BR'-"l"Tt:S 3 1nm 440 :ai. Wll211 
0115 =1~ ~I 3 1nm •to 311 --·- - N:) llllll &710,nD.911 -· uai.a ---
000 CCNIRO.TOSCIT 25 1a3ll1 • nu 8. 1 1.721 3.-• 
000 C21CD51-81 SCJIRCS!l.RIRO.. SI cmow 0.00 11 Ul4 12.-. 
000 llZlt= f'R:XRDfl/ 115 0&'3)17 oOO 114- 111.114 137,llllCl 
000 111'1-«I aJTR:6CCNIRO.T06CIT 10 otr.DUI 0.00 3,M. 3)1.419, ª""' ·-· ~N> - - 2M7At1.o 112.all ti 

~ Olr2D 171.1311.331,08 578.7111,31 1.16l233,II 2M7.lt1,III 2111UM, 12 3.1311.91,83 

Mesmo após a finalizaç/10 desta 1• etapa, a fim de reduzir-se o repasse até 2020, a Companhia 
deverá proceder a 2• e 3• etapas de renegociaç/10, incluindo entoo os demais contratos 
existentes, fechando entao um ciclo financeiro passivei de pagamento. 

Para realizaçao desta 2• etapa, estima-se que o prazo fixado seria de 195 meses a um juros de 
3,4068% nos mesmos moldes das Resoluções 479 e 512, o que implicaria cumulativamente em 
2020 em uma reduçio de R$ 3.492.808,98 nos encargos mensais. 

2B e 3ª ETAPA - Renegociaç/10 dos contratos a partir de 2010 
HO DATA 

orcu.-ao 

Dl'"'U"IADD NO AND .. ,. t ,Hot 

ICU"t,t,no ND ANO,... ,., 1 

u•t,t,oo NO 4No.... ::rt1 

u■•Aoo 110 &No.... :z■U 

01r:u"•A00 No ANo ,.. 2•• 

OICU .. IAD" H" AHO ... •t•O 

10 DIVIDO" 

1 .102 7 

...... , . 
n . a .112 a 

.. ' 

l ■.1 ■7.1t ■ U 

TX OIUOIHAL 

, ,o , 11 H 

•OI 'l,4H,U 

41.:rlft 

• • •·•••·•' a ,., .... ,u.,u 2 :1, • . • 

:z:z:z.11 t • tt.122 H :1.•12.t• t 11 

••.t7:a 11 :1.nl. H 

lt .HT U .,., 

. a . 1 • 

..... 
,... . .......... , 

HA1■.,1 • .u2. , t 

, .... 
lll■A■f.71 ■,f I .IU 7 

1
2 ~,,_+,--_-_-'-_'":_"'"'·'_'"'''_·"''_'"''_"'--tt':_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_1f:_-:_'"'"_''-"'_•"'_'".'.._••••'=t':.-:_-:_-'_:__''':_"':_A"-'t_,.,__-'+'r--=1===•=·' =' ·::••::' ::';:=-~, 

, ••• • 11 
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RIHDOQO.ÇÃO • AES.478 • AES.512 

O encargo de retomo mensal seria de R$ 2.447.691,59 em 2009, de R$ 2.795.332,57 em 
2017, e de R$ 2.681.412, 12 em 2020. 

Portanto o montante a ser repassado passa a ser financeiramente suportável pela Cia .. 

COMPARATIVO • RESOLUÇAO N°408 x RESOLUÇAO Nº478 E 512 

:mi :al10 :al11 :al12 2013 :al14 :al15 2016 :al17 :al18 :al19 3l20 2021 2!122 20Zl :a:124 :a:125 l!llll :a:127 l!llll :a:129 :m> llXl1 

48 



~ 
COHAB 

■ A U li U 

~ 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU 
Av. Nações Unidas, n.0 30-31 - Fone (14) 3235 - 9222 

CEP 17011-105 - Bauru - SP 

MEDIDAS OPERACIONAIS sendo 
IMPLEMENTADAS (desde 2005} objetivando 8 

RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA 

01 - COMBATE A INADIMPLENCIA 

02- REDUÇÃO DAS DESPESAS DO CUSTEIO ADMINISTRATIVO 

03 - COBRANÇA DAS DIFERENÇAS APURADAS NA DEPURAÇÃO 

04 - REVERSÃO DAS NEGATIVAS COBERTURA FCVS 

05 - BATIMENTO CADASTRAL DO SEGURO HABITACIONAL 

06 - RENEGOCIAÇÃO DA DIVIDA DO SEGURO HABITACIONAL 

07 - FINALIZAÇÃO ACORDO- CONSTR. x CEF x COHAB 

COMBATE A INADIMPLÊNCIA 
• Âmbito Administrativo: 

Intensificação das Depurações dos Saldos ativos; 

Intensificação das Revisão dos saldos inativos; 

Sistematização da cobrança - emissão automática de 
cartas de cobrança; 

Flexibilização para realização de acordo de dívidas 
ainda não notificadas judicialmente, isto é , redução do 
valor da entrada para concretização de uma negociação 
(exigência atual - 30%). 

Renegociação e recuperação de créditos de valores 
residuais provenientes de contratos decursados, 
depurados, reativados que apresentam diferenças. 
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COMBATE A INADIMPLÊNCIA 
Âmbito Jurldico: 

Intensificação das ações de cobrança das Inadimplências pelo Jurldlco 
Contencioso objetivando a agilização das recuperações de crédito, das 
notificações judiciais, e conseqüente reintegração dos imóveis, 

Imóveis Reintegrados: 2008 - 231 
2009 -159 

Notificação extrajudiciais emitidas: 2008 - 2.151 
2009 -1.077 

Notificação extrajudiciais cumpridas: 2008 - 996 
2009 - 773 

Ações Notificação judicial distrlbuldas : 2008 - 932 
2009 - 244 

Ações Rescisão dlstrlbuldas: 2008 - 1.115 
2009 - 608 

Processos com Sentença e Trânsito em Julgado: 2008 - 272 
2009 - 222 

Acordos Judiciais: 2008 - 523 

NO ESTADO 

A COHAB/BAURU oomen:ializoo 
64.7~ unidades em 87 municipios 
dO EstadO até hoje 

Composiçlo atual : 
• Unidades Ativas ............ 20.817 

- Unidades Quitadas. ......... 43.917 
Sinistro.... .. .. 7.334 
Novllçlo/D.PrlZo ...... 32.529 
Li~Antecipadl ........... 4.054 

Adimpltnda / lna<impltnda : 
Unidades Em Coorança ..... 21.118 

9.975 mutuários paQlfT1 as parcelas 
men11i1 em dia, o que representa 
47,23%. 

4.365 mutu6rioI devem entre uma e 
tres prestações, °" seja 20,87%. 

6.778 mutu6rio1 devem acima de 
trh prestações, °" seja 32, 10%. 

NÚMEROS DA CQHAB 

EII BAIMIU 

A COIW3/!IAURU oonlll\Jiu 18.154 
unidades, o que representa 28,04% 
dO total. 

Composiçlo atual : 
- Unidades AtivH ............... 6.132 

- Unidades Quitlda~ ......... 12.022 

Adimpltnda / lnadimpltnda (8"uru): 
2.401 mutu.trioI pagam as parcelas 
mensais em dia, o que representa 
11 ,37% dO que estio em da. 

1.228 mutu'®s devem entre uma • 
tres prestações, °" Nja 5,81% dõa 
que estio nasta faixa. 

2.503 mutuirios devem acima de 
trts prestações, °" Nja 11,85% 

O Corj. tllbil. Ma,y Dota com""'' 
3.268 I.M"lidldes con1truidl1, ,.aponde 
por 59,33% dõs conltltol em Bauru 
• 17 ,33% no gerá constnido. 

A Cohab tem R$ 34 milh6e1 a .-.ceber 
de mutuários em 8"uru, MndO que 

RS 19 mi!Me1 de --slo dO 
Mary Dota. 
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POSICAO EM ATRASO 

0,00 0 , 00 2.,.,1.,01,,, 
12.111 . 4 1 1, 21 ,., . , ,1 . ,12 , 02 111 . ,10 . 2,, , ,1 

CARTEIRA A TIVA • COHABIBA URU 

co•Ja•ro• 21. 1 1, 1 100, 
.&'a Dia , . , ,., 1 47, 231 

1 . , ,_,,., 
1 20 .,, 

+ , f . 771 1 32 , 101 

Cidade d• Bauru 
.&'a ••uru 1 , . 1,2 1 ª' o•• 

.&'a Dia 1 2 . 40 1 1 11 ,11 

1 . , 1 1 . ZZI 1 ., , 11 t 

+ , 2 . .503 1 11 , 151 

Con .Hab.Mar11 Dota 
Marw Dota 2 . ,.,., 1 u 521 ·- Dia 1 l . 201 1 5 , 711 

1 . J 1 ... 1 4 , 111 

+ , , .. 1 , ... 
CARTEIRA ATIVA • COHABIBAURU ·- Atra•o ll. 143 

1 . , .. ,,., 
+ , f . 771 

·- Atr•• o , . ?J 1 

1 . , 1.221 

+ , 2 . .fOJ 

·- .ltra•o 
1 . , .. , 

+ J , .. 
,. .. ,, .. ·-. ., .. ,, ... 
.,.1., •• ••ti••··· . ,, • ., •• e "'' • • " .... 1 •. 

10 0 1 
31 , 1 7 1 

'º ,.,. 
auru ,,.,,, 
11 , 021 

Outra• Cidade• " H .PH 1 70, PO" 100,00" 
7.57C 1 35,87" H ,23" 
3 .13 7 1 1C,85" 20,01" 
C.275 1 20,24" 32, 1 º" 

O•m•I• Con unto• Bauru " 3 .277 1 15,52" 2P,0C" 
1. U5 1 5,ee" 11,37" 
3H 1 1,83" 5.81" 

1. 737 1 8 ,2 3" 11,85" 

8 . 188. PH,25 17.0P0.P 13, 08 
, _.,,, ,1.,, 'º e .873. cez,11 1e.cs1.eie.e 1 

Inadimplência Média - 2003 a 2009 

Ano Em dia 1a3 4a6 7a24 25a36 Sup36 

2005 10.158 5.018 1.390 2.893 1.073 4.679 

2006 9.286 4.850 1.478 3.128 873 4.796 

2007 9.429 4.444 1.289 2.763 797 4.734 

2008 9.635 4.536 1.145 1.821 664 4.419 

2009 9.975 4.365 1.008 1.453 376 3.941 

------

12.000 

10.000 

8.000 
02005 

02006 
6.000 

[(l .w..O 
■2007 

4.000 02008 

2.000 ■2009 

o 
Em dia 1 a 3 4a6 7 a24 25a36 Sup36 
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OTIMIZACAO DAS RECEITAS - AUMENTO DA ARRECADACAO 
Para que a Companhia nSo dependa de repasse ou apolte da Prefeitura, estaremos efetuando um amplo 
combate a inadimplência a fim de atingir os lndices de recuperaçSo das Prestações em Atraso 
demonstradas no quadro abaixo, sendo necessária portanto o estabelecimento de estratégias ainda mais 
agressivas para encurtar os ciclos de cobrança, de forma a obter resultados mais rápidos e com maior 
rentabilidade nas operações de recuperaçSo de crédito. 

-Ano 
Ano - - --- 1.f.Nl•-13 :U141N.112 1.--zr 
2010 29.712168.97 4.31.Sl'.180 li48l.5U142 
2011 29.51fl.DID78 378217586 li 12/i m 711 
2012 29.421.=18 3270.51187 !1194=38 
2013 29.17163942 281357187 fQ887.0f421 
2014 2589.189119 290fi"'54 1514415118 
2015 22.051.85187 29/1l.trX149 1!1080711141 
2016 1889.1 ... 68. 27828<1.39 2u23=35 
1D17 17._ ... 80 z.aa~• 22.1121-oe 
2018 1/iB<l.115712 1.412•-91 24. 17/i 146.911 
2019 14.871. 21 1.474.1/S/49 25921!'"Cl9 
2Cl:III UM 32 2,r'1111,.. a1111=ss 
2021 5724. 34 2m~-23 Ulli!/6437 
2022 4.547. sg 2225491:JJ 1.342-•38 
2023 35/iS 115 1.847.DID 72 1.2.59.<7"80 
2l)llf 2825.0l!l!!84 1.0f5.611i75 1. 171. 900 83 
21125 2207154 63 633.746.26 1,0/12.807.57 
211,'6 f.54f.rn()5 321.44951 99295082 
2027 1.05f.~""'45 195.827. 16 90fill21 15 
.:me 612 /i6457 111211029 82298175 
:.1129 '5llW 12 44.12028 741 ...... 61 
3lD D/X) QIX) 68.7""'55 
2031 QIX) QIX) (U}.915.19 

ror111.. ..... .2al515<n<80 4207521«87 211414.""68 

" A""8Çllosa,m-do(JJI//Jnl9"5fl5:1Jll.2.59.238,llf 

(j Ntlgooaç(m """-do (JJI/IJnl 9"5fl5 46.23!1504,25 

--P.A 

u" 
l8" 
l8" 
53% 
11-"' 

ª"" ll°" 

'~"" 21-"' 
27.°" 
3117% -'ª°" 'ª°" 'ª°" 'ª°" 'ª°" 'ª°" 'ª°" 'ª°" 'ª°" 'ª°" 'ª°" 

r, A""8Çllosem.,...a,m--do/9Qfllllaç,losfl5 175917.823,80 

---TOTAL - --1UIU1•n .z,cm• cfiiiii,:r 111T.1T•• 
«1514.-99 2'75tn408 l!IR55122 5«1-52 
«1075=44 24113=57 31518132 M156115 
41. 881l .'Dl 22 2451.81918 272/lf981 1911-(13 
42878261«1 2 431.411995 23(46482 911l.~•l!tl 
43941127991 2157./Q"77 l!C!!M29 1.2112 ... 80 
44.00311971 1.837.115499 l!C!:tf~37 1.51Qa51112 
4JOIIQ:H141 1.574.-97 ZJf.88728 1. 785 2119 20 
.a&l1llZ53 1--., m.-• ,.--s 
424.Jllun,,n f.«xl-Clll 111.ffllB 2tn4.<fflf92 
42261831711 1.a-10 122.niiiii711 218016192 
41.11"-53 -IIJ 7ZU:flt:r :ut•-• 
1Q079.=94 ffl.074.38 llf.4.-35 118079.53 
11115.319/ill 3711-llf 1/lli-15161 111.- ·•78 
4472.•-311 297.149 74 137.-119 IOf.9114 73 
500.80722 2354:H 14 81134 73 97.-40 
3923.-46 183921155 11281~19 9(2=98 
2fflwn38 1211451 IH 26.78146 8274590 
215/i:1J175 8187112 1/i:tt 113 755'.11115 
1.511T.""'61 51.0005 12'" 88 68.56181 
861.=99 li~1e 3~ 1111 81.~55 
l!tl7.~55 DIX) IX) 65-:JJ 
(U}.915.19 QIX) IX) SJ.u-27 

51110Cl532935 llf.817.41139 37fl'-'16107 17.100.0fl /i/1 

REDUCÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO 
- Avaliar e aperfeiçoar os mecanismos de 

fLUXO CU8TEIOI 

CUITEK> )111Z/200t 11nz12001 )1112/ztOI -coordenação e controle dos gastos, e., 17.873.315,IO 22.3Ul.137. 18 22.537.374,88 18.803.183,38 

identificando possibilidades de redução ...... 4 .207.091,91 t.1)'27.382,85 1.eea.200.00 1.040.000.00 

das despesas e implementando medidas 
,.,. 729.217,97 870.241,42 585.185,44 3Sl.t82.17 

C. UIION.. J:1.101.121,41 14.0U.711,11 21.GI0,740.SO H..201.Ml,N 
de racionalização. 

-Promover o comprometimento de todos ·- 1121.892,79 2.331U47,03 2.MIO]iii,-48 2.354..7,44 ......... t 703.087,30 20813158,48 2.153.007,88 1807. 102,11 

os gestores e funcionários na redução das ......... 15H27,06 203880,12 108-182,77 57 188,86 

despesas. ·-- 1 701.324.86 2 221.150,15 1,521 461,82 1017827,32 ·- 87352,81 380.0le,OI 10a.4S8,33 135710,00 

Contib. 8.131,52 5.731,80 5.842,53 5.803,03 

- Principais pontos a serem avaliado: ,_ 1798.737,82 1.922.473,M 1.378.437,45 1 451 .731.38 

• Gastos administrativos - 1.832.110 o.oo o.oo o.oo 
operacionais ou.o. 317.217,12 1.178.274.31!5 1.107.214,25 814.457.N 

Redução e contenção de gastos e despesas C.OPERAC. 7A7t.711.fJ 10.JM.ltt.U l.lM.3'1.7t 7.74'.IH,77 

TOTAL 
J.1m• "" 3371l"" 92 
3llll'"' Of 
34!1Qn az 
357318 46 
3882--...,86 
38112-48 
3511_=45 
.11121-0. 
35315:llll f7 
351231982 ~, ... 
d-llf 
8711""63 
539.37138 
420.217.27 
32/i97570 
231-20 
1711.69181 
fl23'172 
71.~42 
65~ :1J 
fll"-27 

.f54llf.901"' 

.. -- .... 
20118.215,83 

115-566,58 

31.808,11 

2.144.7M,17 

281.133,08 

200781.12 

1.356,18 

113081.92 

15.078JIII ...,,. 
181.303,48 

o.oo 
1ou08,43 
II0.101,11 

com compras, manutenção e serviços gerais 1 no que for possível. 
TOTAL j :M.JIIA11,11 1 U.MI.HQ,t2 j 34.111.117,H j 17.147.171,IO j l.10I..JU.U 1 

--·,...._ 
• Empregados do quadro permanente 
Recrutados e selecionados em concurso =f~ público e convocados por ordem de ------- \ classificação para prover cargo no nível da Ili \ 

carreira administrativa ou profissional. "' ... ~. ,,. 
' --~ • 

- ~ 
.. --
11H - -
• - • 
• ~ -.~ - ---
• -----.. .. -.. .., -.. 
-- -- -

52 



• 

~ 
COHAB 

a A U li U 

~ 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU 
Av. Nações Unidas, n.0 30-31 - Fone (14) 3235 - 9222 

CEP 17011-105 - Bauru - SP 

COBRANÇA DAS DIFERENÇAS APURADAS NA DEPURAÇAO 

Conforme instruções da CEF há necessidade da depuração de todos os 
contratos desde a data da assinatura até hoje, seguindo as regras do Roteiro 
de Análise do FCVS, para adequação da evolução financeira dos contratos aos 
diversos planos econômicos e/ou às alterações de moeda ocorridos ao longo 
dos financiamentos. 

A Divisão de depuração trabalha em conjunto com as demais divisões, a fim de 
atender às necessidades dos mutuários. 

Na ocorrência de qualquer evento, como utilização do seguro, quitação do saldo 
devedor, amortização extraordinária do saldo devedor, recálculo das prestações, 
utilização de FGTS, transferência do imóvel, recomerciallização do imóvel, o 
contrato deve ser depurado com o objetivo de conferir a evolução do saldo 
devedor ao longo dos anos. 

Tarefa: Intensificação da cobrança das diferença e 
resíduos apurados pela depuração do contrato, agilizando 
as recupera9ões de crédito, e se necessário o envio de 
notificações Judiciais, com a conseqüente reintegração dos 
imóveis. 

REVERSÃO DAS NEGATIVAS DE 
COBERTURA DO FCVS 

O FCVS, criado em meados da década de 60, tem a finalidade 
de garantir a quitação dos saldos devedores dos 
financiamentos junto aos agentes financeiros na hipótese de 
existência de resíduo de saldo devedor após o término do 
prazo contratualmente ajustado. 
O fundo foi extinto por Lei em 1993. 
Assim sendo, os contratos celebrados após 1993 não mais 
contam com o benefício do FCVS. 

Situação do FCVS 

Total de Contratos Habilitados ➔ 34.377 = R$ 365.032.061,03 
Contratos Validados ..... ........... . ➔ 26.304 = R$ 304.593.232,75 
Negativas de cobertura .......... 7 3.754 = R$ 26.841.283,65 
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REVERSÃO DAS NEGATIVAS DE 
COBERTURA DO FCVS 

Rotina dos contratos no FCVS 
No término do prazo do financiamento dos contratos, e nas 
transferências com a cobertura do fundo ou liquidações com 
desconto previstas pelo Roteiro de Análise do FCVS, os 
contratos são analisados e habilitados pela administradora do 
FCVS - CAIXA. 
Após o período requerido pela, CEF, estes contratos recebem a 
situação de: 
Homologados - O contrato será analisado para discussão ou 
aprovaçao dos valores apresentados entre CEF x AGENTE. 
Existindo a aprovação, os contratos entram na fase de contratos 
validados. 
Negativa de Cobertura - O contrato será analisado em relação 
a problemas de esfera documental, e que se passíveis de 
recursos, são revertidos na situação de homologados, para 
posterior validação. 

BATIMENTO CADASTRAL DO SEGURO HABITACIONAL 
- O processo consiste na realização de trabalhos técnicos de revisão dos valores das 
pendências referentes a prêmios de seguro e de regularização dos dados cadastrais 
do Estipulante e da Seguradora, para conciliação efetiva dos valores devidos e os 
valores cobrados e pagos. 

Principais atividades desenvolvidas: 

a) - Levantamento do valor real do débito, em razão das divergências cadastrais 
entre a Cohab e a Seguradora. 

b) - Apuração dos valores Indenizados à Cohab/Bauru pela seguradora por 
sinistros decorrentes de Morte ou Invalidez Permanente (MIP) e comparação com os 
valores depurados. 

c) - Anãllse da documentação dos contratos inativos e ativos 

Somente após a depuração de todos os contratos teremos condições de apurar o 
valor real do débito e aplicar as correções monetárias e capitalizações conforme 
Circular SUSEP nº. 111 , de 03 de dezembro de 1999. 

Com a correta quantificação da divida relativa aos prêmios de seguro, 
passaremos à renegociação e o parcelamento dos débitos perante o Seguro 
Habitacional do SFH . 
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RENEGOCIAÇÃO DA DIVIDA DO SEGURO HABITACIONAL 

O projeto tem por finalidade proceder a depuração e o batimento cadastral 
junto a Seguradora - Excelsior S.A. 

Consiste na realização de trabalhos técnicos de revisão dos valores das 
pendências referentes a prêmios de seguro e de regularização dos 
dados cadastrais do Estipulante e da Seguradora, para conciliação efetiva 
dos valores devidos e os valores cobrados e pagos. 

Através da correta quantificação da divida relativa aos prêmios de seguro, 
poderemos efetuar a renegociação e o parcelamento dos débitos do 
Estipulante perante o Seguro Habitacional do SFH. 

Com a regularização do Seguro, a Cohab vai se beneficiar da liberação dos 
Sinistros Represados (receita) e da liberação dos Lotes de Novação do 
FCVS, proporcionando a amortização destes valores nos Contratos de 
Empréstimos que estão em fase de retomo junto a CEF. 

FINALIZAÇÃO ACORDO- CONSTR. x CEF x COHAB 

A Cohab vem buscando e mediando 
através de contatos e negociações junto a 
CEF e Construtoras, alternativas para a 
superação do litígio de ações pleiteando o 
pagamento de diferenças de correção 
monetária sobre valores de faturas e 
retenções contratuais realizadas quando 
da construção de diversos Conjuntos 
Habitacionais . 
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Os esforços em andamento visam: 

a)-Saneamento financeiro e operacional da Cia. 

b)-Estabelecimento de uma operação sustentável que assegure o 
recebimento de todos os seus direitos. 

c)-Evitar a oneração das finanças públicas municipais, onde a 
prefeitura seria chamada à responsabilidade como controladora 
majoritária assumindo o endividamento e o ressarcimento dos prejulzos 
antigos. 

o reparcelamento da dívida conjugada aos esforços para a 
redução de custos, otimização das receitas, realização de todos os ativos 
possíveis, aplicação de forma organizada e racional de recursos na 
quitação dos compromissos e cumprimento dos gastos operacionais, 
recuperação dos processos judiciais, e a recuperação de créditos com os 
mutuários possibilitará a continuidade dos negócios. 

Conclusão: 

Através deste objetivo principal e com a continua 
ampliação do relacionamento institucional com os 
órgãos e ministérios governamentais, ligados à solução dos 
principais problemas relativos às operações sociais, a 
Companhia poderá voltar à condição de agente de 
formulação e execução de política habitacional, pleiteando 
então a liberação de recursos dos órgãos governamentais, e 
atuando novamente de forma contínua e permanente, nos 
programas habitacionais destinados à produção, 
comercialização e financiamento de habitações para moradia 
própria. 

EDISON BASTOS GASPARINI JUNIOR 
DIRETOR PRESIDENTE - COHABIBAURU 

PAULO St':RGIO GOBBI 
DIRETOR ADMJFINANCEIRO - COHABIBAURU • 

56 



• 

• 

• 

__...---i\ 
COHAB 

a A U li U 

~ 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU 
Av. Nações Unidas, n.º 30-31 - Fone (14) 3235 - 9222 

A Preteilura _, Ollr~ • .. _., 
• P~o do &!,prfftlmot 

• Re•-clmanto do Prejulzo Acumultdo 
• Afcer com N encwgoa do f~o 

CEP 17011-105 - Bauru - SP 

IMollêndeda~ 
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RIOStTDA. ... . 
Alldn'lrôúlOÇioda--•--~---ló
dol pt,ta &Ãlll«l'tll6II dl S6d0lt ~ M t"Mlzri em primlil'a ~ 
ç1o,,__E~ooLWC...-. 1.378, 1~-.
Paulil&I.SioPaulo-SP.wn28Mabrildl2010.U8:50h.conetandodeot--doclo•~-(i)ologo, __ _ 
""""°do-ooáll; o (il)_o_Cotloo.,_ 
Don - T ...... Sio Poulo-SP, 20 do olxl do 2010. Daniela -
T-nodo-·-T-S/A. (21,2S o2A) 

IMOBWRIOS l;.JR~-
A edfflinlltraçlodl ~ e NU adc:io ~ conr.ocam MA IÔ
dol .-,a a~ dt Sdc:iol qa se~. em primeira corwoc:a
çlo, no-~ Lw e... Borrinl, 1.378, 1~ ondar, -
Paulll.l.Siol'l<llc>SP,om29do-do2010.ls9:101l,conatandodaot-dodloM~maWno&:(I)._...,.. __ 

ou lorl do conhlo aocial; e (il) dN.libk o - c.rsc. EdultOo 
Don - T....._ Sio f'oub.SP, 20 do olxl do 2010. Donlola -
T-noc1119rillo--T-IIA. (%1,2S o2A) 

BROOKLYN EMPREENDIMENTOS S.A. 
CMP.NF rf' 11.3S4.022J0001-2S ----COHYOc:AÇÃO 

Reem m unh0fw edOr'ill6lli dllta ~ c:iorwlcllda. • M rtu'li
,.,, .-,, ANemb1111 Geral 0l'dh"1II a~ N 10:30 haras do dill 
30o04/20101W--·-~-101 -11'---q. IIOl,-~...---AOO-l)Conl80-----•-cl..do.1o•açõoo_ _,_c111200t:-l)~Alo<n»do--do 
Soc:illdada. S1o flilMAo, .1MMl2010. A DIAETORIA (20. 21 a 23,04/2010) 

ORBE S/A ORGANIZ. BRASIL. DE ENG. 
CHP.ME r, eo.835.824I0001-03 

Aloclll--°"""""" 
Em 2$'1XW2010. -~ - - -. SP-SP. 
Dei~: 1) - u Domonoooç<loo A- do 2008; 
2\ B1i1c1o m OritabiL Mndo ...... 1 6fa. Zuraldl At10 AtLi.. CPF r,t 

~,., .. ,~ •• 23 de abril de 2010 

,,.. n uatr •• Rom S. 
W ROMI' ~-arJ rf se.120.<12M>001-e:, 

NRE 35.300,m&.751 
AllclllAo<anllodo~clll~rf'OT/10 

~=~',.•Ao,n_:~~~!.1::=.: 
"'""-~éii~.M;iNi'ril>i'ói<X>·~ eona6Q,------~ -•-AILConlMcanoo,tg;,wJ--IIYft)p.ó, 
prio, sa,u Mrwa cro.., 18 do- do 2010. •- lua lloml • 

~ J=:1-~'=.!~º méP.9 

Companhia de Habita910 
---. Popular de Bauru 
~ CNPJ(MF)45.010~~o.k_-o3 

COIMJClfflOOoo-.!'"~~~-~-• INfizn noAv. NoçON 
u-»31, -do---.-, no<ll2ll/4/2010, u 1-. 
-,doDlo:NJO:o)LMndapnlllÇlodo-•-dolll-
-•l........,....,_•VCIIIÇlodo~•-io-
ç,llooh- _,..,.,,,_dooPfflC)OIMdoCor&-•dlou-lndopendo.-..;c) Elllçlo doo....,,_ do Cor& __ , •l 
Ouooo_....,.clll __ dll_,_à-,çlodoo 
-no--oo-.,,ol.M 133dal.llSA04f78.-2Ql4/2010. ____ ...... do~doAdm. (21, 230 :M) 

GMHG PARTICIPAÇ ES S.A. 
CHl'JNI' rf' OS.1211,ll64/0001-81 

______ ...,..,.~ 
F'icatn oc:wwoc.io■ <11 ■t9. ■dOnlna para ~ GMI ~ 
noAol.P--kldocnok,rf'1130, Tom,IV,7'.,_, _ 
811>1, omSP/SP, M 11:S>hotaodo~do2010. pono
rwn..._a ...,._ ordem do dia: dlicontM •~• 
rnon&trllÇ6N lln&ranl ,...,.,._ ao -.releio rindo em 3 1.12.2001. 
Sio Po"'°' 21 do-clll 2010.A~ (21, 23, 24) 

Dl"10 Oficial Emp,osarial 

BANCO VOTORANTIM S.A. 
CNP.NMF rf' 58.588.111/0001-()3 

CONVOCAÇÃO ~•~~~ l!XTIIAOROINÁIIA 
Sio-oo-doBonoc>-S.A.•
omp,tmo;.a-.do-OMI~-• 
IMlizanl...,. Mi-ooc:ial. loc:oliada na Ca4)i1al do &lado do Sio 
Pauto. naAYlnldadM ~ Unidle. n• 14.111, TOfT8A. 18" andei, 
.. 1Ck00 ,,,_ do dia 30.04.2010. .,_. ,_ • ~ cio 
AINn'tlWiaO.,.,~l'Nludl.em 11Al2/2010, para~ 
•-doCOC)laloodoldoBan.:o_lffl_lnc .. 

Sio Polllo, 20 ·-do 2.010. --··"" 
lllato-SP, d• HgUinte Oldem dodia: •) examln., dillc::wf u . da-•-~"-

e,dc:klt IOdM encetradOt em 31/12/2008 a 31/i2/2001t, b) 

:=:=:;~~-:.== 
1 ~ . Eliae Faulto-SP, 1~0. Ruben• Ometto 
- - Pr-doCoNd>odo/ld- (21-23-:M) 

- .... ~o.ta10rdhWll, 1rtilizar.,.nodia30l'04l2010.•1ehofal. 
na Ndt toeillt, na C... 1 dl Fa.Nnda Sotndo, 8lilrTo Sobrado, em EMN 
F....,.gp, oom • ...._ ormm do dia: C•} toear'!W't,W, diacutir • votar o 
R-da~••-•--oo 
--.,,_._ .. 311121'20CO; (b)-•--do 
~ (c)~01,adli1• •-1cw• oConNh,ConNIWo-.NfOro 
cao, oa menibrm do eor..lho Rlc:el, ftlcando-1.a • ~ .....-. 
ti. de remune,aç;lo. EJlu F•~P. 1SMM/2010. RUbeM OmMIO 

---~-- -23-2'4 
, . . , .. ~ 

Dl"10 0ftclal Emp,osarial 

BM&FBOVESPA S.A. -
BOLSA DE VALORES, 

MERCADORIAS E FUTUROS ~-CNPJ n• 08.34e.e01,U>01•25- NIRE 35.300.361.452 

, . 

_ .. __ ~!~ A!!!!!!J:!1!,!~~~- .. 
- oo s,._-o PIO"' de 30 {lrtrà)- • ponlrdo -
-...-•-dod-do~-mo-ootn1r __ dao_dll_.-.O_~~ 
Mfonii----•~nolonNdo 
potiglala4•do o,Ugo171dalAin'&I04179.A--•
a o pagamento r-.pe,ctNo deYwlo Nr efeüv■doa no loc:91 ebebro 
lndicado, durante o perkldo CIO txerofdo do diretto de pr1fer6nd■, berrl 
oomo, • tubecriçio • lntegtalilaç;lo dH IObrM reMtWd■e. Rua 
Sampaio V.na. ,.. 44, na cidade de Slo ,,...., _ &t-.do de Slo Pauto. 
--22•-•2010A1n--Cii-.-1U. 

FEDERAÇÃO DOS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO 

ESTADO DE SÃO PAULO-FEEESP 
CNPJ: 08.373.ll8SI0001-M 

ASSEIIIIÚIA QEllAL EXTRAOAOIHÃRlA 
EDITAL OE CONVOCAÇÃO Flclln_oo ___ F_quleoe 

no plenO gozo da__. dntoa lh'ldic■il • M ~ an ~ 
Gwat Exlrllordfn6nl no pr6ldmo ele e da maio de 2010. .. 14h30, na 
-•F~A-llr.--221!-111111~>-
Sio-~ .. - - · .... doll--· • Ngf..irca Ofdem do da : 1.R,alizaçlo de ~ apecfflce M 
lldwnaç:10 da On6ca Chapa mnoorrence raMtiYa ao prooeao e6eitoral 
.... ~dl~Cot-..,,__8flno"""'1oratro 
_ .... _._. __ .,.. ___ _ 
p,1rMk1I - · ■ AINntJIMI Nft r..itz:d wne h0rl apól, no 
rnNmO dia a 100.a, oom quatquer nl'.lmlfo de alOdldoe praMtW• 
8ao PMlb, 23 de ■btl de 2010 ---F~---

sao Paulo, 120 (74) - 75 

EDITORA GLOBO S.A. 
CNPJ 04.087.1~/0001~ 

CONVOCAÇÃO 
Ficam conYid9doe 01 Nnhot .. ~ • M reutlirem .m ANem. 
bl6ôaGe<alOrdlo"'1a•-·""--.. 1w. Joguor6n' 
1485 - S1o PNo/SP, • 10:00 hotao do eh 30 ..... de 2010, • 1m 
de dellbef•rem totn • MgUinte o,de,n do dêa: a) Exame da C0f1N da 
AdrftinistraQlo • dN C»n.o,.a,açi0ee RnancwN r....,..,.._ ao-~ 
cio aoc::ia1 findo .m 31.12.2009: b) ~ sobn1 a dNlineçtodo tucro 
Kquldodo •wddotnoo em 31.12.2008aadiltribuic;:6o oedMdendo&; 
e) ftdr oe honof"1oe doe lldminiltradofn ela CompaMia. Slo PMM>
SP, 16da obrilda2010. _ , Jotge LlJlzda Blrroo-ega- Proolde<>-
1edoC......,doldmi 2G-21,23) 

...__ J-: PBMS do Brasil S.A. --
e T"J-1118 , CNPJn'03.4411.80Ml001-24 Con-11#•------Flc:am oa 5,.. ec:ioniltN de MIPf .. PBMS do BINI LA., corNOCadot 
Plf"I se reunirem em~ Geral~• 1h. a. em?' 
-• • 15:30ha, do dlo 2&'04/2010, Ni - Soàll, -Ida 
na Al. Mamolt. n' 989, "'"· 1102. Alpnr,,tlle, 81ruo<1/SP, pera lmlrem 
doeteguintn 9MUf'lt:01: a. 'Oel_..,tobr• • utiliz:açlo doAFN; no valor 
doR$11.000.000,00porao......,..doc:aplal,o~dollldo1► 
rnaneiecenta, b. Rllti6car a~ IOtlt"e ■~de nova tod
aoeda, na qual ■ PSMS do &.il S .A. dtt.t 4K do capital eoc:ial; e. 
~. r4Mllo • ~ement■çto c:to Ettatuto Soda! deetll n:ova ao. 
- ; d.OOfNlio-.....dlllntM-da--- 20do 
PH da 2010 L ull CarJAI MYake N«tllkA - DkfkK::PceOentt 

(20-21-23) 

Companhia de HabitaçAo 
........_ Popular de Bauru 
~ CNPJ(MF)45.010.0T1AJ001-()3 

Con,,ocomoooo~p/A'.~'&'.:_·:-.G.~- no~ Nl9õoo 
- 30-31, - da__., lleutu/SP, no cio 2111412010. u 1-. 
---AOO:•)lànclll~clll-•-doO.. 
--,.--._..do~•--
ç,llooft---doo-doCor&F-•dod-_.., e) ElelçAodoo .,.....,_ do ConL Flocll. _ , o) eu....-•-·--•-,ç10--no--. .. -.,,.,_M 133dll.118.-lllutu, 
2Q1412010.Ar1ur--• PYN.do~·--(21, 23•:M) 

,-:..-FLORESTAL IGUAÇÚ S/A-, 
1 CNPJ7S?OnfllClOAXMl1-M 1 

sao Po<Jlo, 120(75) - 119 

dFibria ...... a -IH• •=.9' 
Fibrla Celulose S.A. 

COmponhlo-

Alo;_N~..:=.:.-2b;.:L3:.-3:::.., 
~ ..... ~....,.···· q . ...... . ._ ........ _ 

--(,i) opro,oçAodl~do...,....-idlCO..,.· 
nN■• em dlCOl'T6ncil de .. dllo pardal, CMO ■p'IM(SI. com aconM-
qOo,M ... IIIÇlodoMigo~doEollluloSociot t..w) opro,oçAodllou-
- do caplll IIOCiol da COn'C)Omll no-cio RS 5.1117 .ll»lf1, Mm 
..,..., de ncMa aç6N. not 11mm do ■tt. 181, f 11, da UI n.• S.404178. 
•-lnlograliDido-~clll.-logolodl-.. 
do•-•-111.can1~.u~doMigo~doe:. 
lllUIO Socll&. Enootill'8m-ee • dilpollçlo doe ■donliltal, na ■l(fe d■ 
eon.,.m,o, o6pio do-dl ,._•~do ~ 
--omY,._•do-do~-omv, 
-Sio-19clllolxlclll2010. OÍIMMi-AfVO<"il,l•OilOb 
- (20, 21 02:W4i21110) 

Tangaré Energia S.A. 
CNP,.W n' OS.573.3111/0001-M • NIAE 36.300.175.280 

EDITAL OE CONIIOCAÇÃO 
ASSElllllEACIEIALOfflllNÃN4 

Acwncorwoc:edoeOINnhorel:~a .. '9UIWliffl am ~ 
Gorol Onlrwtl. que__. no cio 211 do- c1112010, u09:00 
- .. --no•--rf'2438• '!1'0IÚl•Cotv,IO 
31/pot1o• Sio Puo • SP, po,a---·---do 
dlo:o)Exo,no,-•~do-clll~ 

• .... Domonob1,ç6N - --do - doo 
_, ___ ., ___ _,, 

31.12.2008: b) ~da~ do-do - C) 
Elolçloclll-doConoollodOAdmlnilOaçlopo,a~ 
clll co,goo - • d) Fbilçlo dl ---.çic dol. odt, • ..,_ .. 
pwao~da2010. 

Sio Poulo, 20 ·-da 2010 Jorge-·----~·~ 
P'9lno do D16r1o otlclll ...tlftcado pelo 1__. Oficial do Eotodo de 8'o Paulo em 23/04/201 O 09:27:47, 
N" cio UM do Cenlfloaclo: 17CEAZAl!3751X>t:IACOOOEFll450BAC1148AAE9158 
[ Tlcut: 12111177 J • www.fm~d•l.com.br 

.. ~·--·--...,,,_ ___ oó--..... -.-q .... _.,._...,. __ _ 
çlo, ,_,..-~ LulrCotloo8flntnl, 1.3'111, 1~ondar. 8'oolcln 
,,__SioPWo-SP,om29dl-clll2010. .. 8:2811,-doOf' -dodlo•---(l)ologo,--
oulol(_do--• (IO -•-CotlooEduonlo 
Don - T- Sio Plulo-SP, 20 de - da 2010. Danlllo -
r~•-•-T-1/A. 121,21 o:M) 

-LE. IIJIGUI EMPREEN>NOOOS MOlllÁRIOS LTDA., tomo púbi• 
(O qua ·-do ama • l.lcença do 0pe<açio de Lotumtnto N" 
'2000001, m. 10 ~o Joniffl !Umlté. sl1o 6 RUA MANOB. 

Dl6rio Oficial Empmanal 

Companhia de HabitaçAo 
........_ Popular de Bauru 
~ CNPJ(MF)45.010.0T1Al001-03 

eon.oc.m.. oo-. ec.;A.o.8'JE. :-.~-. no Ao!. Naçõoo 
Unidu, 30-31, Mde da.,...,,..._ BautwSP, no dia a1412010, k tet... 
-.doD1o:MI0:1)1.111ufadll~clll-•-dolll-
- •)L11uo.-•VCIIIÇlodo~•--
QOII bnolllrM, aco.11p1WINdwdaa pal'ICWdoCOna. F'..i edl ~ 
- indopondonlo:o)Elolçlodoo .,....,_do Cor&-., __ , •l 

0uooo ........ --•---·dlopooi;lo-
- ....... --.. -· ,.,_Atl 1"3cllll.118.404l78.-2Gl4/2010. ____ PYN.do~doAdm.(21, 23• 24) 

TASA 11IITUIWUA AMEIIICANA LTDA., tllfN público que •-eu do 
ama a Ucença fil't.io, de lnst.o(oçjo PI", 111Mdodt de : s«v1çm •-Porio • t""""'21çio"" toddos. sito• Ruo JcR Moreno, m 
• Jd.Alwnda, Amtriano M. 

SioPo<Jlo, 120(76) - 133 

Fundação de Estudos e Pesquisas 
Agrlcolas e Florestais 

CNPJ 50.7K714'0001~5 
Tftuk>: EXTRATO DO CONTRATO DE.RNADO 00 PREGÃO 00Cl2010 
~ nOmeto rf 004l'2010 - OFEPAF. 
Modalidade do Ucilaçlo: PregAo ~ 004/2010- OFEP>F. --~ .,. ,""""° t.1s:. "OA.1:t•~'-lt'WICna v uc · 

CAMPINAS S.A. - CEASA/CAMPINAS 
c.N.P..l ...-.7'1ellN1-t4 

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO 
f"rolocolo e ou.m.2010-Tomada•~,_ oaino10-~ ,-o,sno,o 
- ~ : Cofttrataoio•~patalm~·~fNdlcaa 

~~~~~~::!..:":: 
,...lreç.lo doe ..-.490&, obfelO do~ oontrato.. Contrtc:Mla ,,._. •• 
ContJ1lttda • lffloon6M5a • M 131..211,11 ,~ • trtMa • ~ fflll,. 
----•duMow9,_.•......_•e1Mo~. "'9lncllcO.,._de ~--....... nlo._. .......... ,.... ....... 
~ diN ~ ~ • par1ir dl -..lo dl Õfdlffl dl Si11v1oo, • _. 
M!iSda p'1fo..., dt E,...,...,.,.. de C.... c.m,-n. 
,.,.... e 011Jt1.2010 - 01ap,enaa • ~ r, cmno,o - eontr• ,.. 
011r'ZG10 - 0bjlto: Cantr• da,,.._. da MNlicoe ,-,. ~ ... •..,_•s...t.ta•~• ..... nottDnll~~ 
~ YEOM:AMr l.NGEHHNIA I CX>NSTIIUQ0U LT0iA. - OWJ N' -
11.151.444i.00t1-GI - Yakw:,..,.., .... ..,,....--...,o .. ..,..,,... ... 
,. • ContntaiN. ,____,...,. 1,..-,00 lollD""' • .,,._.. tMlat. 
~ O pruo de~doe~ fllD dwwt ~ ao pariodo 
dl'11&Nlilld&NCbla.~•panlrcll.,.....dl0f'dlffl• ........ •-
.... ,.__,.E~daC...~ ---«-(a debbr em 24,04/2010t ~ . : • PflOlONGAMOOO, JD MARIA D. ZDCCA, GENEJW. 

, 1, ~~~ Dl.-1.?~ .~ ~ -•~ Olldol do Eàdo cio Uo Paulo em 21/04/Z010 01:21:41, 



-
s.lbado, 24 de abril de 2010 Diirio Ofidal Empresarial 5.\o Paulo, 120 (76) - 105 

~ 
82.073.131,27 
61.18õ.420,45 

0,00 
0,00 

887.710,82 
50.411.410,51 

2.228.e50,12 
1.187.762.38 
1.038.888.24 

0,00 
9.435.070,14 

ixo auinadoa, lendo examinado o BaL Palrirn. • • Dem. do Aeaul. do Longo. consideramo& regular a prestaçlo de contas do e:xerç. adotando ll sugerimoe, a aprovação p/AGO dos Acionista& Sauru/SP, 20/4/2010 . .W..u 
Exerc.,18Y8tltadosabaaenuNBC'lePrincl FundamentaisdeContabl· 'niio te&Sanoitem•11•dasoonclulões A .nl2 do rdosAudit. llanoel Paulo Rol»rtollltrtlnelloJtJnlor,G""-rto Palu n 

· llmO&.Sr&. Diretores• Acionlltaa da Coheb Bauru • Bauru'SP.1) Examl· emvak>r85quenl.osAopuslveisde menslA'8Ção futura. 7. Olnquérikl lrstaurado(N.E.6)a pedido de m..it na 
namos o balanço patrimonial da Cohab BauN , levanlado em 31/12/2009, e as reGl)eClMLS, demon$UllÇOe$ do re- Proc:l.K8doria JI.Klicie1 de Bebedouro pro-.ocou em 3CW6/2008 um procedimento ~Ide ewluçlo do aakk> devedo, 
suhado, OOl luctot ou prtjuiml .cun--.Aado& a da demonstração do w.lOr adicione.do, oomtspondentes ao exercício retroa.IM> de k>dos os contratos do6 rnututrioe: perlencenles ao ConjunlO Habitacional de Bebedouro - Residencial 
,mo Nlquela dalt., elabore.doe &Ob • respongabilidade de sua ,c:tmll'iwaçto. NoMa ~id&de • a de ex- Franciacano: onde os l"IO\CI valorN: apurados como saldoc residu&ss e de parce4u 1nm ~ no sis&ema 
preaaar uma opinilo IObte NS&S demonsttações conlábeia. 2) Noleos exames foram conduzidoe: de acordo e/u GCI. gerandO reduçlo na carteira de recebimentos - em 2008 - de A$ 5.439.954,26 i,.manec:em ainda sem defi~ 
normas de auditoria aplic:áveS no Sra.si~ e ~eram: (a) o planeJa,nento dOG trabalho&, oonalderando a rele- çlo jt.KÍdica. a. A Cia. oonaiderando as ntgociaçõea • a reaponaabilidade aolid4ria da CEF, deixou de realizar pnM
Yência dos saldol, o volume de transações e o si8tema conlábil • de c:or«roles inlell'nosda Cia.: (b) a cons&a~ d são M)&rdaa com ações judiciais de proc8S80IS movidoe pelas construtoras, pendente de decielo do Tribunal (N.E. 
base em les'8$, das evid6nciaa e dos regi&lfos que SLIJ)C)(tllm OI Ylllores • as iiformações contábeis dMJ98dog: e 6) e por ~e motiw, ;..,,gada por ela· atravél de aoooselhamento jtM'idic:o • como lmpou/1/91 de mensuraçlo por não 
e) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas ado&adas p8'a 8"1)f858, bem como da se conhecer qual i8f'á a decisão no mérlo • no aspecto linancei~ sendo que até dala de emi&do do presente 

entaçlo daa demonstraçõea conlábeis IOmadas em ~l.('110. 3. Os saldos (N.E. 2 'T') do& pr6mioa de seguros parecer nl.o apresentou a opinilo oficial dos l&lll advogad06, 01 quais nlo respondefam à circularizaçlo. 9. O si. 
sendo depU'ados para apurar 06 valofes deYido6 à Seguradora. 06 quais apresenta/8.m inc:onaistlncias-não tema-cierenciador de Cr6ditos lmobiliáriol - ocr: Ltilizado plgerenciamenlO do5 crédik>& a recebef dai mutuát108 ~'"'8C6 • em função da adoção de índices 8YOl11M:18 e a existência de datas e va1or8S inoonsislentes que inllu- necessita de aperleiçoamentos visando à con&i8tência dos dados; em valorN que nlo alo passíveis de 

nciam OI sakios, permanecendo as negociaç,ões e repactuaçlo doa prtmios de seguros de 12/1997 a 1212003, mensuraçlo lace à 1T1Jlliplicidade de taxas e lndk:es que slo aplicados aos contrato&; e usi'n não foi pc,ufvel rea
ue monta em 31/12/2009 RS 78.935.073,33. Nãol:>i posgfvel a conlitmaç.lo externa cleste saldo em lunçloda ~zarrevislodosbancol5de índiceGdoMtema;pelataltaderespostasdotomecedordo&islema. 10. ACiadeb;oude 

CEF nAo 18' respondido à cin:ularizaçlo a1' a data da emissão do presenle parecer. 4. A C01TIÇl.o monetéria da registrar a multa pelo atraso no pagamento do retomo dos emp,istimos imobititrk:>s junto a CEF. no va1or de R$ 
tacordbil .. ReeoluçioCEF 144&'88-30% FCVS"est6reg.tradadel0ffl'l8gk)bal,eaolfevariaçlodaUPF;ea 7.678.122,57, por haver negociação em andamenlO da CEF, onde a dívk:Sa será repercelade em operação a ser 

o de oonta " FCVS • Reoeber'-GCr; é atualizada pelo sistema gertoeiedorde mutuários de fonna anaJílica, contratada e/a responsabilização da acionista majorittria • PreCeitura Murjçipal de Bauru • em uma opeílçlo de 
la variaçlo -pro rata dia• • UPF: totalizando o saldo c:ordbil no Wlbrde R$ 369.185.714,83, demonstrado na N.E. lltuloe do CVS• mediante auloriz.açlo legislativa• que serão utiizados para a quitação deste retorno em mora; por 
Não foi f)0651vel a oonlirrnação e::ictema deste saldo em fi.nção da CEF nAo ter respondido à citcularização alé a haver uma promessa verbal por parte da CEF em dlspensé48. no alO da cetebtaçlo da reneooeieçlo. 11. Em nos.a.a 
ta da emisslo do presente parece,. 5. Existem cobertura e concessão de deaeonlo8 (N,E. 5), em proeeuoa de opinião, axcei:I quantoa01 elei101do6 asaootosdeserilOI nos parf,graloe:3 a 10;udemon&traçõesoontábecs refe

reslill..riÇAo do FCVS, de n'I.Jluários a revisar, visando eliminação de inconk>rmidades re«a.tMI.S ao processo de c:on- ridas no partgndo 1; de aoordo elas práticas conW>eis adotadas no Brasil; representam; de forma adequada. em 
de desc:onl06 na trans.lerência por slb•rogeç.lo. que geram diferenças entre a COHA8 e a CEF, as quais não lodos os aspeet:06 relevanlfl, a posição patrimonial e l lnaneeira da Coh■b e.una, em 31/12/2009, resukado de 

IOl'&m pessíwia da mensuração pela lalta de resposta à circularização axt•na. 6. A CEF • FCVS continua r:Joa pro- suas operações, valor adicionado e lucros/prejuízos acurmJados referente1 ao exen:k:io encerrado naquela data. 
imenlol normal& de rtlYisão e hOmologaÇlo d06 processog indim.Jals de cobertura do FCVS. d08 quais des- Uns/SP, 14J04/2010. WRII Audltorl. • C-onsultorla Lld& - CRC (SPJ ,,-2$Po1796.S-t).<) • tbracon ,,-033. Wnn 
ta e ajusta os díbieos antigos, gerando alteração autonw.tica nos saldos de esloquN do FCVS que 510 ajustados da ROCM "-"'9• · Conl8dor • CRC 1SP072333'0-6 • lbnlCOn 306. M,uro llorr,an de AguW • Contador - CRC n 

a C.._ ao proceder aos registros mensais• P0f' totalizações• atravá dos relalóros analíticos emitidos pela CEF 1SP053.45&0-8. lblacon n• 3317. C VM n' AD 5950 

~ ~\ 
_ ... --~ 
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