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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 2011. 

Ressaltamos que o quadro econômico e financeiro 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 como foco principal a partir de 2008: A) o 
Reparcelamento dos saldos devedores (vencidos e vincendos, correspondente a 
empréstimos firmados com o BNH e ou CAIXA), B) o Reparcelamento do Seguro 
Habitacional (através da conciliação efetiva dos valores devidos e os valores cobrados e 
pagos das faturas de seguro e C) a Revisão das Negativas de Cobertura do FCVS para 
recuperação dos créditos(através de depuração documental e lega). 

Continuamos assim 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 26/04/12, às 
17:00hs., 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, 12 de abril 2012. 

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 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

CONSELHO FISCAL 

Artur Guedes Neto 
José Antônio de Queiroz 

José Roberto Serra 
Claudionor Alves de Souza 

Mário Yukio Kaimoti 

Gilberto Aparecido Paisan 
José Fernando Fontes 

Eduardo Abrantes Valeria 

O Conselho de Administração foi eleito em Assembléia Geral Ordinária, com 
mandato de 03 (Três) anos (30/01/11 a 29/01/14), 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,forampublicados 
nos Jornais "Diário Oficial Estado", com sede na cidade de São Paulo, e no "Jornal da 

e Cidade de Bauru", com sede nesta cidade, nos dias 13, 14 e 17/04/2012. 
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DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

1-. 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 

A COHAB apresentou o desempenho operacional e econômico-financeiro 
correspondente ao exercício de 2011 conforme segue: 

FINANCEIRO ____ ,,, __ _ 
,FLUXO DE CAIXA 

Saldo Cx.lnicial 744.839.59 1 125.523,35 1 294.030,42 1 107.545,06 1 553.12040 1 1.356.823.31 1 2.860.746.56 

. 
ENTRADAS - PERÍODO 

Mês 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

i8n 2.364.914 01 2.592.482 49 2.780.045 02 3.085.760,75 2.734.382 27 3.114.616.00 2.837.120 94 

fev 2.323.988 55 2.495. 730 73 2.669.470 27 2.853.035 72 2.943.753 18 3.135.888 68 2.897.756 30 
ma,- 2.550.793.40 2.499.054,05 2.737.208 62 2.641.736 67 3.111.93180 3.329.756.37 2.928.509,53 

abr 2.281.619,09 2.261.586.42 2.443.380.54 2.748.458.53 2.735.707.82 3.361.148.80 2.987.357.84 

mal 2.361.508,33 2.628. 754,91 2.987.425 76 2.539.220 91 3.063.344.37 3.152.679.55 3.291.030.16 

iun 2.542.340.00 2509.427,79 2.568.740 79 2. 736.B86,36 2.BB7.166 14 3.213.831 22 3.352.131 94 

lul 2.571.403 24 2.591.207 43 3.039.465 02 3.209.842 91 3.081.562 74 3.069.056.71 5.097.164.60 

ano 2.621.933 24 2.670.001, 13 2.769.TT0,72 3.268.345.34 3.589927,20 3.820.904 98 3.230.606 29 .. , 2.687.347.82 2.481.132,64 2.845.497,84 3.030.426.26 3.957.645,23 3.046.920..49 3.338.557.07 

out 2.642.212 61 2.455.405 02 3.187.616,52 2.8TT.268,90 3.508.363 06 3.202.347 83 3.111.91827 

nov 2.538.986 37 2.4n.s9111 2.913.827 50 2.787.05715 3.025.593 <lll 3.200.595 61 3.046.323 58 

du 2.895.436 65 2.895.551,30 2.798.344,01 2.982.662.93 3.618.936.66 3.325.912 69 2.896.088.77 

Total 30.382.483,31 30.557.925,08 33.740.792,61 34.760.702,43 38.258.313,95 38.973.658,93 39.014.565,29 

Média 2.531.873,61 2.546.493,76 2.811.732,72 2.896. 725,20 3.188.192,83 3.247.804,91 3.251.213,77 

CUSTEIO - PERÍODO 

Mê, 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

lan 2.615.977,94 2.608.404,61 2.800.133,42 3.130.757.63 3.018.488.62 2.977.188.16 2.527.242.99 

lev 2.599.552 04 2.525.962 83 2.850.949, 14 2.836.231 87 3.152.475,90 3.064.286 67 3.115.036 10 

mor 2.654.658 46 2.447 .248,39 2.664.191, 16 2.643.715 38 3.059.879,47 3.681.299 87 2.866.434 26 

abr 2.262.663 62 2.1B2.329, 19 2.459.449,01 2.788.056,36 2.7'9.792,49 3.232.695.26 3.166.738 12 

mal 2.397.41' 15 2.669.787, 12 3.010.244, 14 2.487.154,89 3.022.816.65 3:114.340.38 3.226.185.79 

lun 2.498.610,43 2.552.601,64 2.658. 177 ,36 2.696.673.66 2.849.-484.20 3.385.292,21 3.149.533,93 

iul 2.515.329,51 2.443.307,J.4 2.957.093 88 2.-487.782,34 3.175.748,98 2.676.703 76 2.905.894,59 

oao 2.677.218 27 2.778.020 11 2.773.605 93 2.630.058 85 3.489.006 57 3.244.582 43 4.409.200 38 

set 2.627.186 81 2..580.074,09 2.832.267,51 2.794.439,94 3.429.678.92 2.791.11641 3.181.374.77 

OUI 2.663.533 77 2.393.367,88 3.184.564,29 2.985.555,37 3.381.016 63 3.159.575 16 3.058.007 .50 

nov 2.505.873,85 2.465.083,02 2.930.682.46 3.357.893,TT 3.033.741,29 2.873.911.10 4.050.538.38 

dez 2.983.782,70 2.743.231,79 2,805.919 67 3.476.807,03 3.092.481,32 3.268.744 27 3.742.472 60 

Total 31.001.799,55 30.389.418,01 33.927 .277 97 34.315.127 09 37.454.611 04 37.469.735,68 39.398.659,41 

Média 2.583.483,30 2.532.451,50 2 827.273,16 2.859.593,92 3.121.217 ,59 3.122.477.97 3.283.221,62 

Saldo ex.Final 125.523,35 294.030,42 107.545,06 553.120,4-0 1.356.823,31 2.860.746,56 2.476.652,44 

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Entradas -2.49% 0.58% 10.42% 3,02% 10,06% 1,87% 0,10% 

Custeio 1.44% ·1,98% 11,64% 1.14% 9,15% 0,04% 5,15% 

6 

1 



~ 
COHAB 

8 A U R U 

~ 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU 
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CONTÁBIL 

QUADRO 1 - DIREITOS 

1 Posição ................ lnfo Contábil .......... j 

Adiantamentos DiVersos 
Seguro Empreiteiros 
Prestações a Receber 
Negodações 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 Receber 
Créditos C/Acionistas (Prefeitura) 
Contratos firmados peta Cohab/Bauru 
Ações de Regresso - lnd.Perdas/Danos 
Lotes/Terrenos a Comercializar 
Imobilizado/Investimentos 

Jmpostos a Recuperar 
Outros ReaJizáveis - Longo Prazo 
Outros Realizáveis - Curto Prazo 

Total 

Total 

1 Poslção .. lnfo Atual - Contr-ole Interno.) 

Caixa/Bancos 
Depós'itos Vinculados/Disp.Trãnsito 

Total 

ITotal do Ativo ..................................... ) 

31/12/2011 

2.044.494.23 
7.659.14 

2-298_753.28 
46.044.906.63 

177_772.928.97 
(25.034. 766.38) 
165.443.954,23 

22.139,95 
55.336.705.65 

5.871 .. 364.84 
402.107.083.66 

497.513.38 
7.545.887.49 

357.355.38 
34.344,05 

10.818.208.31 
851.168.532,.81 

274.290.55 
99_972.39 

1.844.065.00., 
2.218.327.94 

31/12/2011 

97.438.76 
3.695. 714,26 
3. 793.153.02 

857 -180.01 3, 77 1 

QUADRO li - OBRIGAÇOES 

1 Posição ................ lnfo Contábil ............... ) 
Fornecedores 
Impostos a Recolher 
Receb.p/Amortiz.Dívidas 
Parcelamento/Prov.p/lR e CS Diferidos 
Outros Exigíveis 
Prêmios de Seguros 
Fcvs a Recolher 
Prov.Açoes Jud_/RecLTrabalhistas 
Cauções e Retenções Contratuais 
Res.Exerc.Futuros / Patrimônio Liquído 
Patrimônio Liquido (Passivo a Descoberto) 

Total 

!Poslçilo . .lnlo Atual - Controle Interno ...... ) 

Obrig.relativas a empregados 

Débitos C/Acionistas (Prefeitura Bauru) 
CEF - Fase Retomo a Vencer 
CEF - Desembolso bônus 

Total 

31/12/2011 
219.263,03 
575.950,70 

25.019.85 
501.689.32 

2.865.112.80 
92.749.506.14 
19.545.544. 71 
20.130.590,86 ,.. 

1.585.060.07 
1.337.114.32 

{56.951.812.43) 
82-583.039,37 

31/12/2011 

659.989,24 ,.. 
5.031.307.37 

762.740.986.1 O 
6.164.691.69 

774.596.974,40 

31/12/2010 

1 _063_532,65 
7.568.32 

2.644-227.36 
50.039.389.04-

171_ 106_3B5.56 
(25.034. 766.38) 
172.239.788,02 

55-449,82 
50.803_343.90 

3.811.778.31 
384.741.983,63 

491-.545.29 
7.598.658,98 

357.355.38 
34.344,05 

11.330. 708,66 
831.291.292,61 

862-851,43 
65.94-8,55 

989.891.94 
1.918.691,92 

31/12/2010 

127-347.43 
4.259. 773, 15 
4.387 .120,58 

31/12/2010 
254.352,35 
677.871.53 

28.939.01 
785.514.49 

1.846.075.99 
87.539.526,88 
19.318.053.50 
20.355. 732,31 

1.474.466,28 
1.306.260.12 

(38.840.587.48) 
94.746-204,98 

31/12/2010 

610.258.94 
4.669.971.46 

731.826.859.02 
5.743.810.71 

742.850.900, 13 

!Total do Passivo ....................................... ! 857.180.013,77 ! 837.597.105,11 f 
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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 futuros. 

1 

CONJUNTOS HABITACIONAIS- SALDO A RECEBER 

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

(') Negociações a Receber 
Bens Imóveis Disp.p/Comerc. 
Fgts a Receber 
lndeniz.Seguros a Receber 
TOTAL. ......................................... . 

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

31/12/2011 1 
165.443.954,23 

2.298. 753,28 
177. 772.928,97 
46.044.906,63 
5.871.364,84 

22.139,95 
55.336. 705,65 

452.790.753,55 

31/12/2011 
314.931.311,45 
232.932.077,27 

6.164.691,69 
554.028.080,41 

31/12/2010 1 
172.239.788,02 

2.644.227,36 
171.106.385,56 
50.039.389,04 
3.811.778,31 

55.449,82 
50.803.343,90 

450. 700.362,01 

31/12/2010 
228.838.775,31 
201.522.874, 16 

5.743.810.71 
436.105.460, 18 

ICRÊDITO ESTIMADO .................... ) -101.237.326,861 14.594.901,83! 

i(') Negociações a serem recebidas após o termino do financiamento contratual 
tdo mutuaria que realizou o acordo de parcelamento de prestações em atraso. 

A Companhia continua aplicando medidas com o objetivo de recuperar e regularizar a 
situação dos mutuários inadimplentes. 
Dentre estas medidas 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 Econômica Federal face ao término de prazo contratual; Negociações 
realizadas e/mutuários inadimplentes. 
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2) - Jurídicas : 
Podemos citar que em 2011 e 201 O foram: 
Retomados: 201, 184 imóveis; 
Recomercializados: 214, 182 imóveis; 
Notificação emitidas (Judiciais e Extrajudiciais): 2.864, 4.095 mutuários; 
Ações Rescisão distribuídas: 776, 788 mutuários 
Processos com Sentença e Trânsito em Julgado:218, 196 imóveis. 

CRÊDITO COM ACIONISTAS 

!CREDITOS COM ACIONISTAS 
Registro de Loteamento - Lotes Urbanizados 
lptu A Recuperar - Lotes Urbanizados 
Conv.Pref.Bauru - Desfavelamento 
Convênio 22/96 - Projeto Vila Olímpica 
Conv.Pref.Bauru - Mutirão Leão XIII 
PM.Bru. - Licitação/Gaita Convite 07/98 
PM.Bru. -Ação Ord.Condenatorio PN 10/93 
TOTAL ................................................................. . 

!DEDITOS COM ACIONISTAS 
Vale Compras 
Combustível 
IPTU - Imposto Predial e Territ.Urbano 
Energização Bauru WJ 
lptus - Compensados 
Contr.Melhorias Compensadas 
TOTAL ................................................................ . 

31/1212011 
27.776,39 
83.189,33 

246.326,85 
27.745,94 
97.790,54 
14.684,33 

º·ºº 497.513,38 

31/12/2011 1 
799.243, 13 
138.212,82 

3.649.57 4,89 
326.625,54 
116.600,11 

1.050.88 
5.031.307,37 

31/1212010 1 

27.443,16 
82.191,41 

243.372,04 
27.413,06 
96.617,47 
14.508, 15 

º·ºº 491.545,29 

31/12/2010 1 
786.690,74 
136.042,07 

3.223.127. 19 
321.495.73 

º·ºº 35.537,23 
4.502.892,96 

!CREDITO ESTIMADO ........................................... ! -4.533.793,99 ! -4.011.347,67 ! 

Créditos com Acionistas 
Trata-se de valores de transações da Cohab Bauru envolvendo a sua principal acionista, 
Prefeitura Municipal de Bauru, e correspondente a despesas de obras, projetos etc .. 
conforme demonstrado. 

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

SEGURO A PAGAR 

A Receber 
Crédito da Nevação 
TOTAL. ............................................... . 

A Pagar 
Seguros - Prêmios Pendentes 
Encargos s/atraso Seguros 
TOTAL. .......•........................................ 

!VALOR A SER RENEGOCIADO ............. ! 
Vr.original estimado slredução de juros 
Proposta Renegociação: 240 Parcelas 
Sistematica estimativa de amortização 
de parcela - Tabela Price 

31112/2011 1 

º·ºº º·ºº 
31/12/2011 
92. 749.506, 14 

º·ºº 92.749.506, 14 

-92.749.506,14! 

386.456,28 

31/12/2010 
0,00 
0,00 

31/12/2010 
87.539.526,88 

º·ºº 87.539.526,88 

-87 .539.526,88! 

364.748,03 (') 

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 / 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 devidos estão passando por um processo de 
batimento/depuração, que consiste em suma 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, portanto conforme tratativas em 
andamento junto ao TESOURO NACIONAL E CEF e após a finalização deste trabalho 
de batimento será firmado acordo do seguro em questão. 
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CEF -ACORDOS 

A Receber 
Fcvs a Receber (Nevação) 
TOTAL ............................................... . 

A Pagar 
Fcvs a Recolher - Trimestral/ Mensal 
CEF - Acordos a Vencer 
TOTAL ............................................... . 

31/1212011 1 

"402.107.083,66 
402.107.083,66 

31/12/2011 
19.545.544,71 

214.877.597,38 
234.423.142,09 

31/1212D10 
384. 741.983,63 
384. 741.983,63 

31/12/2010 
19.318.053,50 

301.465.209,55 
320. 783.263,05 

!CREDITO ESTIMADO ......................... J 167.683.941,57! 63.958.720,58! 

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 habilitados (validados) -....... 32.010 (R$ 382.121.185,03) 

Contratos auditados pela CEF -............ 31. 704 (R$ 380.121. 185, 03) 
Contratos à serem auditados CEF-........... .306 (R$ 1.485.358,05) 

Contr.c/negativa cobertura passíveis recurso administrativo-2. 755 (R$ 19.985.898,63) 
Total de Contratos Ativos - ......... 34.765 (R$ 402.107.083,66) 

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. 
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Vale destacar que a previsão de atuação do referido fendo 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. 

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL 

ATIVO PASSIVO 
Exercício 

CIRCUlANTE 
NAO CIRCULANTE 

CIRCUlANTE 
NÃO CIRCUlANTE PA1RIMÔNIO 

Realiz.Lonoo Prazo llll/estimentos Imobilizado =xin.Lonao Prazo Exercícios Futuros ÚQUIDO 
1999 46.764.640, 12 585.888.754,85 4.875,69 939.782,72 32.495.901, 17 559.741.039,44 42.028.880,43 [667.767,66) 
2000 55249.892,77 579.924.693,05 4.875,69 937.986,77 37.669.094,58 562.305.983,24 43598.510,81 ~.456.140,35\ 
2001 58.104.134,07 580.502.244,37 4.875,69 1.127360,61 51.926.350,72 561.230.772,43 46.854.943,74 !20273.452, 15' 
2002 63.890.171,16 581.752.875,70 . 4.875,69 1.110.153,01 72.403.713,52 564.159.183,70 47.276.891,56 m.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 [44.367.479,42' 
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 29.305270,39 37.896.211,53' 
2007 155.865.001,56 570.246.282,24 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 11.577.846,05 106.730.940,79 735.935.195, 19 4.161.251,63 16.731.604,25' 
2009 216.778.791, 1 597.602.982,80 4.875,69 11.498.915,91 112.788.037,50 728.950.440,03 593.550,92 16.446.462,89' 
2010 230.665.146,46 595.601.249,97 4.875,69 11.325.832,99 127.782.488,74 747.348.943,73 1.306.260, 12 38.840.587,48 
2011 239.726.170,77 606.635.634,69 4.875,69 10.813.332,62 134.619.949,83 778.174.762,05 1.337.114,32 56.951.812,43' 
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. . 
rulli:AOORES ECONÓMICO.FINANCEIROS 

. . .. . 
fill!lô 1006 211f ltll 111! 2111 

i idez 
Geral (AC+RlP,llC+ElP) 0,9i1l o,m1 0,971J o,9m 0,!442 
Imediata IDisooni,~f~C) 0,005! 0,0060 O,OOM o.mo O,Olí-0 
Conente ~C,llC) 1,ii27 1,9149 2,13!2 1,9220 1,1051 
S!ca iAfMI Ciculante-Es!oques,llC) 1,1!23 1,ml 2,!JIO 1,!21! 1,1049 

Estrutura 
. . . 

loolizltio do Palrimail Ü\lálO (IPl{ll-R!!. Rli'lajj -14,73% -56,9~ -165,71% .fü,i3% -31,14% 

Particiaeio do C!pill de Terceios (PC+!I.Pl{fl.-R!!.ReaVII}) -2121,06% .J634,41% -12161,14% -12210,23% -2976,49% 

Comoosicâo ia dMda (PC,~ +ElPI 9,81% 10,90% 12,67% 13,40% 14,60% 

entabilidade 
p . . ... ·.· . •·.·. 

Mall!!m O~racion~ Bruta ll.BiROll 16,55% 16,79% 17,61% 13,41% -21,4~ 

Mamem Oreraciooal líau~a l[POffiOl) 4,50% ~60% 3,71% 0,14% -32,57% 

Mamem Liquida llPI.EiROLI J,55% ~14% 4,57% 0,45% -~iJ% 

Giro do Alil'oO~onm 

~A-livesl .f11ré!iiros I PfPJ coljadas]ineó1 6,ll% 6,67% 1,31% 1,74% 1,14% 

Retomo sobre o A!MJ Oooracion~ ~AOlxGAOJ 0,29% 0,17% 0,27% 0,01% -~65% 

Retomo sobre o A!MJ Tolm 11.PlEIIA médio) 0,23% 0,14% O,ll% 0,03% -~67% 

Endividamento 
. . 

Quodenle de Emfr,idarnenlo WC-ElPiPC+ElJ'+PLJ 1,050 1,0425 1,~03 1,0199 1,11464 

Hecassidade financeira 
. 

M.COG-necessidade iq de capital de Giro(ACO-PCOJ 63.0ml0,09 74.461.004,SI 121.479.~,0I 103990.753,66 112.112.657, 12 

IICGCf · neres!ilde de Csp de ;io I COO!i rilei.~LCOG-CC 95.913.225,71 93204.343,92 126.627.940,39 108.931424,95 1lllJ92.536,52 

ca. · capital drllllanle tiq (AC-PC +OES) 63012.100,4! 74.448260,39 12H5Ul8,21 1íl3967!77.28 rn2.165211,i2 

flP • ffuxo de longo prazo (ELP.ffi.P) 76.697.627, 14 95271.146,25 141.632.132,24 nrnrn1,2J 1í1.747693,76 

CCP-capital Cirrulanle própno Wl·IP) m 111.371,62 111.736.331,91 ll.1481!Z31 14.Sl1.671,29 ~7.509.lli,iO 
catG das Ojeracàes (I.PlE+f.RNOp+Oepreciacào) 2.133.174,51 tlil219,M 3.181126,01 6!1.420.M 1123/i.102,~ 

folga Flnancsira [AC +RLPiPC +ElJ'+REf) Sl,33% Sl,11% 96,66% 96,68% Sl2i% 
Prazo pa~o PCF (PCf/CatG das opfilaoies) 3lli,61% 5210)1% 2141,11% 16455,32% -511,02% 

~azo ~; dÍlüai ll\1lil.lin111~de LPitiixa d11 opmeiJ 30i,íl31502 m,9991913 119,42376U 1063,509016 -33,39643946 

NCGCTA'I. -253,09% -306,10% -716,82% -662,35% -335,71% 

CCP+flPtllCDG 69,13% 102,71% 111,64% 121,55% 1211.76% 
l.la!gem Fmanceira [Catll das operacàesAlOL) 4,61% 3,17% 6,31% 1,01% -3~11% 

ido . 
Conlas à Receb~ICrédilos a RKmédio.ROBxliO) 1.M9,79 112W 1.JJ0,00 1.JM,U 1.1Sl,M 

2111 

0,9272 

Mlii 
1,1808 

1,1!11 

-2213' 
' 

-1900,i2% 

14,15' 

-18.631 
' 

-31,01' 
.29 85% 

' 

7,09% 

-220' 
-2,12% 

1,0665 

105.106220,SI 

151.239.!25,06 
1~.0M.497,14 
171.139.121,36 

14ô.133.604, 12 
í17.M0.174,4 

~59% 
•171,901 

-44,6196661 

-265,56% 
119,31% 
-2i,6i% 

1.J96,73 
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METAS E AÇÕES DA GESTÃO 

A) - Renegociação da Dívida do Seguro Habitacional (SHISFH) 
A Companhia não recolheu de 12/1997 até 12/2002, os valores relativos aos seguros 
cobrados nas prestações dos imóveis; e 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 de renegociação desta dívida se iniciou com a 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 (ambos em fase 
adiantada de implementação), 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, em 
fase de regulamentação na Caixa. 

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 seguimos 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; 
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- Busca junto à prestadora de serviços responsável pelo sistema de gerenciamento de 
crédito imobiliário, do desenvolvimento de novos programas auxiliares ao sistema que 
faça a importação dos dados dos contratos já habilitados na CEF; 
- 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/oi constituída. 

C) - Finalização Acordo Extraiudicial e Judicial - Constr. x Cohab 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 Coryuntos 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 coryuntos 
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 
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promessa de compra e venda das unidades construídas, com prazo de amortização e 
juros fixados contratualmente; 

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; irifluenciados 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: 

Legislação: Emaranhada teia legislativa protecionista cria e altera dia-a-dia a política 
habitacional do país. Editam-se novas leis criando benefícios ao mutuário, sem que 
sejam criados mecanismos (no mesmo tempo) que permita a segurança e continuidade 
das operadoras da habitação.Leis complexas e de difícil entendimento comum são 
discutidas em juízo 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 prejuízo à 
Companhia, a qual não 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 
questão; 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 dívida. Em um como noutro já ocorreram perdas para a 
Companhia, que é obrigada a repassar os valores relativos das inadimplências a CEF, 
mesmo que não tenha recebido os valores das prestações. 
A Cohab só conseguirá o equilíbrio do seu fluxo financeiro no final dos recebimentos das 
parcelas repactuadas. 

Descompasso das Receitas: (a) A situação economzca e financeira caótica e 
inflacionária que penalizou - por muitos anos - o nosso país nas últimas décadas, 
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causando altos índices de rotatividade do quadro fancional 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 assinatura 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 
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 II, Edson Francisco Silva, Mary Dota, Pastor Arlindo 
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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. 

CONlRATO DATA PRAZO DECURSO N' NOME QUANT. COHAB x M\lllJARIO COHAB x CEF TAXA 
CEF ASSINAI Pzo/Par~ PRAZO NÚCLEO LOCALIOADE DO UNI!. Saijo a Receber 

FCVS 
Prestaçao 

Saijo Devedor 
JUROS 

NÚCLEO CONST. SIFCVS IA)~J) C.E.F. 

1!15-2 24/112/1970 27~279 Mar/2003 002 PIRATININGA PaUNZIJÉ 61 O 00 000 7318 12.88363 400 
3426-28 04fllW1978 294-283 Fe\12004 033 BAURU N.ESPEAANCA 400 108.79175 47027097 1.152 74 594.854 ~ 0.50 

12840-35 OW12í1984 300-21!1 M010 107 BARRETOS BARRETOS! 406 779.15515 5.505214 33 28104.36 11.602.19317 480 
12182-66 1111&'1983 300-110 Seti2010 105 SJRPRETO SÃO DEOCLESWID 882 1.057.19761 17.520.000.85 23801.88 13.128.90144 4 70 
13571-32 ~1984 14~151 Nlri2011 108 QUATÁ PROHEMP 315 820.65488 5mli111100 1820134 5.138.16560 5ll 
17704-05 1N1&1988 300-161 üimo14 142 BAURU EDSON F.SILVA 937 12.946.10333 164.80548 33.09873 9.829.37131 260 
194911-64 16\J2/1988 300-151 Aoo'2015 153 BEBEOOURO RrnD. FRANSCISC. 280 18.704.621 íii 104.379.41 53.611,76 14.661.798 08 680 
19453-83 14,112/1988 300-146 Jari2016 154 BAURU MARYOOTA 3638 75.860283 83 1.412.55363 ~.16449 61.378.627 81 300 
10948-29 08'03/1990 300-134 Jari2017 157 UNS PQALT080Av1STA 347 6.356.76451 59.47588 34.499 87 4.108.870 82 550 
21100-54 23ro7l1990 300-134 Jar/2017 180 ílRATININGA ~RAT'IINGArl 198 1.355.43368 27.566.70 10.61067 1.368.67000 380 
21129-09 2&'09/1990 300-100 Fell'2018 176 MARtÍo\ MONSJOÃO TOFOU 414 3.502287.62 116.321.01 26.71084 3.300.64407 300 
23189-67 1111m991 300-114 Sel2018 181 BAURU XXI P ARLINDO vWIA 484 7.70059827 108.199.91 44.31661 6.094.41268 500 
23501~9 31/1~1991 300-101 M019 191 ASSIS ASSISN 577 5.762610.42 492.337 88 36.911?35 4.994.13452 4,10 
24161-66 30/12í1991 300-101 M019 192 COLINA COLINA& 315 4.910.910.67 144242,80 23.63772 3.470.193 38 480 
23593-15 29/11/1991 300-100 No\\'2019 195 SÁOMANUEL SÃOMANUELI 629 7.538.47698 446.20518 4922499 6.502.800 78 480 
13720-21 1~1211991 300-094 Mail2020 198 BEBEOOURO BEBEOOURO 1 888 13.961201.46 m.51040 76.817.18 10.792.41P 4 70 
24216-46 30/1m991 300-001 Aoo"Al20 199 SJBARRA JOAO IMTARRPJA 687 9.386.152-39 207.05356 55~17.04 7730.50285 4.40 
24102-25 30/12í1991 300-090 Sel2020 200 BAURU JOSE RE(lNO 1014 17.955.917 '.li\ 475.32566 105.387,08 14.517.480 88 510 
52885-72 23,00/1997 240-002 Jaru2018 207 BAURU PROCREDrl 182 2.997.531.08 8.005.88 19220.63 2.072.689.44 521 
19752-50 08Jl~1994 220-108 JLl'/012 000 DEPURDIVIDA 000 000 1.049.92 180.738.39 3,10 

TOTAL _____ - -· ·- 0-0HOH ... O 12654 191.794.691~7 33.711.097,53 992.693,88 181.484.355,36 

1 
% 1lfOMPOS~ÃO Perteocente 

52,116% Bauru 94.487.436,32 aoConiJnto 
47,94% Demais Cidade 86ml.91904 

100,00% DMda Vincenda 181.484.355,36 
3tUTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS 

DMda Vencida 17.812.754,39 T lial llMda 199197.109.75 
DMda Viocenda 181. 484.355 36 Créáto do Cot 33.711.097,53-
TolaL .......... 199.297.11!1,75- Diferença................ 165.588.012,22 -

%de Ufüação de aéillos perteocente 
1/Jização 2J-CRÉDITO FCVS DIVERSOS CONJUNTOS a outros coriunlo ha~laciooais 
100,00% Cré<itosNimção 231.861.484,52 33.711.097,53 16,91%+---
85,96% Dr.ida Coosoidada 199.297.10975+- 165.588.012,11 83,09% 
14,04% Sobra Nimções.. .......... 32.564.374,77 199197.109,75 100,00% 
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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 original dos decursos era de R$ 160.627.379,90, e o valor 
posicionado e atualizado até 31/12111 já monta em R$ 232.932.077,27. 

Os contratos que agora devem ser renegociados não tiveram seus créditos de direito de 
FCVS utilizado em sua amortização, em virtude disto agora demonstram elevados saldos 
residuais remanescentes para retorno ao FGTS. 

Lembramos que já foi elaborado um detalhado programa de prolongamento da dívida e 
saneamento das finanças, sendo que o projetos foram enviados a Câmara Municipal, 
onde obteve-se aprovação parcial dos mesmos, sendo que: 

Proieto 21/08/2009 31/12/2011 Situação 
I 46.033.193,99 57.773.217,44 -Aguarda aprovação Tesouro Nacional 

II 125.156.995.70 175.158.859,83-Não aprovado pela Câmara 
TOTAL 171.139.331,08 232.932.077,27 

DECURSO PRAZO· 07/2008 A 11l2010 Memória cálculo - 31/12/10 

DivldaTotal ....... 232.932.on,21 

Taxa 6% 12% 
Período" J.20 meses 20,558980~ 

Contrato Firmado em: 31/12/2011 

' 12 PROJETO - APROVADO PELA CÂMARA Vr. Orl.Rinal Vr.Atuallzado Juros Jr.Rem. Tx.lmp. Vr.Total 
079 0006874-20 08/07/2008 1271 1,70% 870.757,70 903.795,36 1.280,37 54.322,14 406.464,93 1.365.862,80 

080 0004036-22 08/07/2008 1271 2,90% 33,828.223,76 15.111.709,83 84.890,32 3.603.643,00 16.438.370, 78 5S.238.613,93 

081 0005750-15 08/07/2008 1271 0,70% m.402,74 800.670,75 467,05 19.799,23 347.803,68 1.168.740,71 

SUB-TOTAL ............ .35.470.384,20 36.816.175,94 86.637,74 3.677.764,37 17.192.639,39 57.TI3.217,44 

12 PROJETO - PENDENTE DE APROVACÁO DA CÂMARA Vr. Orie:lnal Vr.Atualizado Juros Jr.Rem. Tx.lmc. vr.Total 
093 0008981-68 08/04/2009 997 2,20% 178.548,53 182.537,65 393,39 11.145,60 64A98,93 25B.575,57 

044 0009714-49 08/05/2009 967 2,30% 2. 709. 761,50 2.769.111,27 5.307,46 171.405,B 949.537,36 3.895.361,22 

098 0009719-91 08/06/2009 936 3,10% 8.498.157,82 8.679.812, 76 22A62,75 701.403,41 2.933.948,48 12.337.627,40 

094 0005202-76 08/07/2009 906 2,80% 18.836.922,64 19.225.575,59 44.859,68 1.357.923,34 6.229.764,41 26.858.123,02 

095 0005791-09 08/10/2009 814 4,20% 22.260.412,.33 22.696.559,28 79A78,59 2.162.964,39 6.766.783,40 31.705.785,66 

097 0010940-32 08/10/2009 814 4,40% 7.201.016,62 7.342.105,71 26.921,06 733.136,29 2.198.387,06 10.300.550,12 

100 0011000-13 08/12/2009 753 4,40% 9.58B.898,59 9.775.589,38 35.843,82 902.978,91 2.689.317,45 13.403.729,56 

096 0011503-86 08/12/2009 753 4,50% 18.509.622,04 18.869.994,60 70.762,48 l. 782. 798, 76 5.201.612,61 25.925.168,45 

101 0009790-76 08/01/2010 722 4,10% 25.680.829,34 26.170.043,69 89.S02,11 2.1S9.264,10 6.839A61,37 35.258.271,27 

103 0010831-28 08/03/2010 663 4,20% 1.967.171,93 2.004.301,16 7.015,05 155.575,31 478.883,09 2.645.n4,61 

106 0011508-93 08/06/2010 571 4,00% 9.n5.654,36 9.896.924,70 33.050,26 630.001,73 2.009.916,26 12.569.892,95 

SUB-TOTA1 ... 125.156.995,70 127.612555,79 415.596,65 10.768.596,97 36.362.110.,42 175.158.859,83 

' TOTAL. .......... .. .............. 160.627.379,90 164.428.731,73 502.234,39 14.446.361,34 53.554.749,81 I 232.932.077,27 
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(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 25 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 
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 (Até Dez/2026)e Juros mais benéficos (Média ponderada), 
permitindo expressivo alongamento da dívida, com a redução dos encargos da COHAB. 

(b) Estimativa de Retorno - Execução Judicial 
O Conselho Curador do FGTS através da gerencia regional da CEF está ingressando 
com ação de execução contra a Companhia e seu principal acionista, cobrando o 
pagamento imediato. Como o Fundo de Garantia do Trabalhador não pode sofrer 
prejuízo, o contrato que decursa (vence) e o resíduo tem de ser pago em parcela única. 

A execução será realizada contrato a contrato até que se efetue o pagamento de toda a 
dívida pendente. 

Mesmo na situação da COHAB ser declarada extinta, insolvente, ou colocada em 
liquidação, mesmo assim o dinheiro do trabalhador (que é do FGTS) será objeto de 
ação judicial, contra então 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 permitem - caso de parcelamento - não gerar risco 
de confisco de receitas ou bens municipais, e se houver acordo, suspende a execução. 

(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 
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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. 

- 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; 
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 coryunto 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 diferenças 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 
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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 1993 não mais contam com o beneficio do FCVS 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 Conjuntos 
Habitacionais. 

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 já enviados e que se 
encontram pendente de aprovação no Tesouro Nacional, (b) a Cia conseguiu que a 
execução da dívida fique suspensa até a provação do Tesouro Nacional, permitindo 
assim celebração da renegociação junto a CEF. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A Companhia de Habitação Popular de Bauru - COHAB foi criada nos termos da Lei 
Municipal n. º 1.222, de lº de abril de 1966, como sociedade de economia mista, sendo 
regida precipuamente pela Lei das Sociedades Anônimas, e devidamente constituída por 
Escritura de Constituição lavrada no lº Cartório de Notas de Bauru, no dia 23 de 
setembro de 1966, no livro 341 às fls. 03 7v~ e registrada na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo (JUCESP) sob o n. º 335162, sediada atualmente na Av. Nações Unidas, n. º 
30-31, Jd. Panorama, nesta cidade e comarca de Bauru (SP). Trata de verdadeira 
entidade integrante à Administração Pública Indireta do Município de Bauru, e é dotada 
de personalidade jurídica de direito privado, vez que instituída sob a forma de sociedade 
de economia mista prestadora de serviços públicos, bem como exercendo atividade 
econômica, sendo que durante toda a sua existência, a COHAB levou a efeito a 
construção de aproximadamente 65.000 (sessenta e cinco mil) moradias, distribuídas 
entre 84 (oitenta e quatro) municípios do Estado de São Paulo, sendo a grande maioria 
no município de Bauru (SP), onde construiu aproximadamente 18.000 (dezoito mil) 
casas para a população de baixa renda, distribuídas por 35 (trinta e cinco) núcleos nas 
mais diversas regiões da cidade. No plano da Política Habitacional Brasileira e sob o 
aspecto do Sistema Financeiro de Habitação, a COHAB é enquadrada juridicamente 
como Agente Financeiro, nos exatos termos da Lei n. º 4.380/64 e Resolução do 
Conselho de Administração do BNH n. º 63/66 (RC 63/66), tendo por objetivo principal o 
estudo e solução do problema da habitação popular de Bauru e Região, planejando, e 
executando mediante a promoção de construções, comercialização, alienação, dentre 
outros, consoante objetivos entalhados no artigo 3º e incisos, do seu Estatuto. Em 
relação ao Município de Bauru, nos exatos termos da Lei n. º 1.222/66 (Lei de Criação 
da COHAB) e.e. o artigo 10 de seu Estatuto, aliada às Resoluções n. º 67/92 e 82/92, 
ambas do CCFGTS, ele - Município de Bauru - é devedor solidário da Companhia de 
Habitação Popular de Bauru no que tange à dívida desta perante o Agente Operador do 
FGTS. 

2. CONFORMIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo o Plano de Contas do Sistema 
das Companhias de Habitação Popular, em processo de aderência às novas regras 
contábeis, buscando a convergência com as atuais práticas contábeis adotadas no 
Brasil, conjugadas com as normas expedidas pela Caixa Econômica Federal - CEF, 
tendo em vista que a COHAB BAURU é agente financeiro do Sistema Financeiro da 
Habitação - SFH 
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Em 28.12.2007, foi promulgada a Lei nº 11.638, que altera alguns aspectos da Lei nº 
6.404/76, alterada posteriormente pela MP nº 449, de 3.12.2008, convertida na Lei 
11.941, de 27.05.2009. Esses pronunciamentos visam principalmente a harmonização 
das práticas contábeis adotadas no Brasil com os padrões internacionais de 
contabilidade emanados pelo JASB - International Accounting Standard Board Em 
linha com as alterações das Leis nº 11.638 e 11.941, o CPC - Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis emitiu ao longo dos exercícios de 2008 a 2011 
Pronunciamentos Técnicos que alteraram algumas práticas contábeis adotadas no 
Brasil, às quais a Companhia aderiu naquilo que é aplicável. A Companhia, em análise, 
interpretação e aplicação desses novos dispositivos, não identificou a necessidade de 
mudanças estruturais nas suas práticas contábeis que produzissem efeitos relevantes nas 
suas demonstrações contábeis, e no que se refere aos conceitos relativos a ajustes a 
valor presente dos elementos dos ativos e passivos de longo prazo (carteira de 
prestamistas e de retomo à CEF), constatou não ser aplicável tal conceito, face às 
particularidades das suas operações. 
A Companhia elaborou a Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto, 
partindo das informações contábeis e considerando as principais operações que tiveram 
influência nas disponibilidades. 

3. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS 

Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas para 
contabilizar certos ativos, passivos entre outras transações, com a adoção de várias 
estimativas referentes às vidas úteis do ativo imobilizado, às provisões necessárias para 
passivos e à determinação de provisão para imposto de renda, entre outras; as quais, 
apesar de refletirem a melhor estimativa possível por parte da Administração da 
Companhia, podem apresentar variações, impostas pelo mercado, em relação aos dados 
e valores reais de realização ou liquidação dos ativos e passivos subjacentes. 

3.1. Aplicações financeiras: são registradas pelo valor de aplicação; e quando 
aplicável, acrescidas dos rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço, 
não superando o valor de mercado, obedecendo a intenção e capacidade financeira da 
Companhia em mantê-las até o vencimento de seus prazos. 

3.2. Ativos circulantes e não circulantes: são demonstrados pelo custo original 
acrescido dos rendimentos auferidos e, quando aplicável, ajustados por provisão para 
valor de realização ou recuperabilidade. 

3.3. Ativo Permanente: o imobilizado está apresentado pelo custo corrigido 
monetariamente até 31/12/1995. A depreciação do imobilizado é computada pelo método 
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linear, a taxas anuais estipuladas pela legislação fiscal, sendo Imóveis de uso, 4%; 
Móveis e Utensílios e Instalações Administrativas, 10%; e Veículos, Computadores e 
Periféricos, 20%. A administração avaliou a condição de recuperabilidade desses ativos 
e concluiu que não haver necessidade de constituir provisão para adequar seus valores. 

3.4. Passivo circulante e não exigível: são demonstrados por valores conhecidos ou 
calculáveis, incluindo os encargos e variações monetárias "pró-rata" dia. 

3. 5. Empréstimos do Sistema Habitacional: Os financiamentos junto a CEF registram os 
empréstimos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), destinados à 
construção de conjuntos habitacionais, para repasse aos mutuários finais, através do 
agente financeiro COHAB BAURU, cedendo garantia em primeira e especial hipoteca 
transferível a terceiros, sobre os imóveis objetos de contratação, mediante Instrumento 
de Compromisso de Compra e Venda, com força de escritura pública, com pacto aqjeto 
de hipoteca, 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. O agente, em garantia das 
obrigações assumidas nos contratos de Carta de Crédito, cede caução nos termos do 
Decreto no. 24. 778, de 14 de julho de 1934, dos direitos creditórios decorrentes das 
hipotecas constituídas pelos mutuários finais. 

Os recursos captados nos empréstimos em questão foram aplicados segundo a Política 
Habitacional Nacional contemporânea às construções, através da construção de 
diversos núcleos habitacionais; porém, hoje, mercê variados fatores sociais e 
econômicos, aos quais a Cohab Bauru não deu causa, a companhia não reúne 
capacidade financeira de saldar nos moldes que o sistema financeiro da habitação exige, 
isto é, à vista, principalmente porque existe um alto volume de parcelas - ao longo dos 
anos - a receber dos mutuários. Os empréstimos são amortizados em prestações mensais 
em prazo de até 30 anos, acrescidos de juros que variam de 1 % a 8% ao ano. Os saldos 
apresentados no balanço estão líquidos das amortizações ocorridas até aquela data, e 
acrescidos da atualização e os juros ''pró-rata", baseados na variação da UP (unidade 
padrão), e taxas contratuais apropriados até a data do encerramento do exercício, 
líquidos dos encargos financeiros contratuais vincendos. 

Renegociação dos contratos: 
As políticas governamentais destinadas à habitação popular e o modelo do Sistema 
Financeiro de Habitação sofreram diversas alterações e adaptações ao longo de sua 
história, quando foram criadas novas legislações que alteraram o "status quo" das 
cláusulas e condições iniciais, acrescidas de critérios distintos no tratamento dos 
financiamentos repassados entre CAIXA - COHAB's - Mutuário, em particular: i) data 
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de assinatura do contrato; ii) data de vencimento da primeira prestação; iii) taxa de 
juros; e iv) data-base e índice de reajuste das prestações do mutuário/adquirente. Em 
função das sucessivas crises financeiras que agravaram o país e o povo braileiro, neles 
inseridos os mutuários do Sistema Financeiro Habitacional, ocorreram gigantescas 
levas de relamações de mutuários inadiplentes no plano jurídico, os quais em sua grande 
maioria conseguiram a redução dos valor das prestações, do saldo devedor e das taxas 
de juros em alguns casos. 

Estas duas situações (determinações legais e decisões judiciais), ditadas tão somente 
pelo ambiente externo (decisão do Governo Federal e julgamento judiciais), ambas fora 
do controle de decisão da Cohab, causou o descompasso econômico e financeiro do seu 
balanço, na medida em que a sua carteira passiva manteve a mesma qualidade e 
responsabilidade e a sua contra-partida - a carteira ativa - sofreu violento decréscimo, 
com perda das suas propriedades financeiras de retorno do capital emprestado aos 
mutuários. Nesse contexto, da somatória destes vetores, surgiu o desequilíbrio financeiro 
do Sistema conhecido como COHAB's. 

A situação particular da COHAB BAURU nos últimos anos revela que muitos contratos 
de financiamentos decursaram - chegado ao fim do prazo contratual, sendo que em 
virtude do não abatimento, por parte da CAIXA, do saldo remanescente do mutuário 
coberto pelo FCVS no saldo remanescente devido pela COHAB BAURU, criou-se um 
descompasso - desequilíbrio econômico e financeiro - onde os valores recebidos dos 
mutuários não foram suficientes para quitar os empréstimos tomados para cada 
empreendimento. 

Conforme Notas Explicativas 3.14, e 4.12; a COHAB BAURU tem Estoque de títulos 
FCVS represados, já habilitados e homologados pela CAIXA, no valor de R$ 
402.107.083,66. Trata de descontos já concedidos pela Cia aos seus mutuários 
(reduzindo assim a sua capacidade de fluxo de caixa), cumprindo a legislação, porém a 
mesma legislação que determina a concessão do desconto a vista no dia de HOJE, 
também determina que a Cia irá recuperar este dinheiro somente após longos anos, 
criando então um descompasso e desequilíbrio no seu fluxo de caixa e na realização das 
suas receitas. Se os descontos concedidos pela Cia fossem repostos pela CAIXA na 
mesma temporalidade e qualidade financeira, seriam suficientes para amortizar o valor 
dos contratos decursados que montava à época do início da renegociação R$ 
177. 764.332,52. 

Ao longo dos últimos anos a Administração envidou esforços no intuito de solucionar o 
seu problema de desequilíbrio entre seus recebimentos e pagamentos, e diante do 
decurso de prazo de diversos empreendimentos encetou deliberações nos foruns 
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competentes objetivando a renegociação junto a CEF em relação aos financiamentos 
decursados, até que em 2009 concluiu a necessidade de contar com auxílio externo 
financeiro e recorreu à sua instituidora e controladora majoritária, Prefeitura Municipal 
de Bauru. Depois de exposições e deliberações junto àquele órgão, bem como junto à 
Camara Municipal de Bauru, que delongaram vários meses permeados de extensas 
reuniões, a direção da Cia elaborou uma sugestão de operação garantidora que 
culminou na redação de uma minuta de projeto da lei visando autorizar o poder 
executivo a adquirir títulos CVS, de titularidade do Fundo de Garantia Por Tempo de 
Serviço - FGTS, mediante financiamento, para utilização em pagamento de dívidas de 
operações dos empréstimos habitacionais decursados da COHAB BAURU, bem como 
garantir operação de financiamento entre a COHAB BAURU e a Caixa Econômica 
Federal, como agente operador do FGTS para aquisição de títulos CVS, de titularidade 
do FGTS, destinados à liquidação de operações de empréstimos habitacionais, vencidos 
e vincendos junto àquele fendo. 

Solicitou na época que a proposta de projeto de lei, tivesse a abrangência dos contratos 
de financiamentos conforme quadro abaixo no total de R$ 177.764.332,52 e fosse 
estudada e se acatada pela municipalidade, encaminhada à nobre Câmara Municipal de 
Bauru, sob a forma de projeto de lei de autoria do poder executivo, esperando que o 
processo culminasse na sanção e promulgação da lei autorizadora, justamente por ser 
esta a principal condição dentre os requisitos exigidos pelo Conselho Curador do 
FGTS para possibilitar o financiamento de obrigações junto ao FGTS em condições 
financeiras que podem ser suportadas por esta companhia. 

A Municipalidade acatou a proposta e editou um Projeto de Lei em 16.08.2009, que, 
devidamente acompanhado de exposição de motivos, foi enviado para a Câmara 
Municipal de Bauru. 

Relação dos contratos a serem renegociados - Motivo do Projeto de Lei 
CT CONJ. CONJUTO HABITACIONAL CIDADE ASSINAT. Tx retorno Sa Ido devedor 

004036-22 080 NOVA MARILIA-IV MARILIA 29/12/1978 2,9 40.684.527,82 
005202-76 094 BOTUCATU-HUMB.POPOLO BOTUCATU 21/12/1979 2,8 19.328.961,33 
005750-15 081 TUPA li TUPA 18/04/1980 0,7 903.062, 10 
005791-09 095 VOTORANTIM 1 VOTRANTIM 30/04/1980 4,2 22.522.974,38 
006874-20 079 PIRATIN-O.FERNANDES PIRATININGA 23/12/1980 1,7 1.032.029,65 
008981-68 093 RIBEIRAO BONITO 1 RIBEIKAO BONITO 12/01/1982 2,2 189.826,08 
009714-49 044 DIVERSOS-AMPLIACAO BAURU 28/04/1982 2,3 2.847.266,50 
009719-91 098 TANABI-JD.CENTENARIO TANABI 28/04/1982 3, 1 8.841.117,07 
010940-32 097 PEREIRA BARRETO 1 PEREIRA BARRETO 05/11/1982 4,4 7.215. 701,02 
011000-13 100 AGUDOS-J.B.R.MATTOS AGUDOS 16/11/1982 4,4 9.617. 710,56 
011503-86 096 BARRETOS 1 BARRETOS 22/03/1983 4,5 18.476.135,30 
209959-08 000 OUTROS CONTRATOS CEF - 01/11/2006 6,0 6.625.001,44 
209926-09 000 OUTROS CONTRATOS CEF - 01/11/2006 6,0 253.034,97 
210351-88 000 OUTROS CONTRATOS CEF - 01/12/2006 6,0 773.927,60 
231229-22 000 OUTROS CONTRATOS CEF - 01/09/2007 6,0 8.836.602,01 
271999-86 000 OUTROS CONTRATOS CEF - 31/10/2008 6,0 29.616.454,69 

177.764.332,52 
Posição 01/09/2009 Taxa Média ................... 4,14800 
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A autorização legislativa é primordial e de vital importância para a aquisição dos 
créditos de titularidade do FGTS, que seriam aplicados na quitação dos saldos 
devedores residuais de empréstimos habitacionais tomados pela COHAB BAURU há 20 
ou25 anos. 

Os recursos captados pela Cia junto à CEF nos empréstimos em questão foram 
aplicados no cumprimento da Política Habitacional Nacional contemporânea, através 
da construção de núcleos habitacionais. 

As condições financeiras para a negociação do financiamento das dívidas da COHAB 
BAURU com a intervenção do município, na forma que a lei em voga autorizaria, eram, 
à época do pedido, mais favoráveis (taxas menores e prazos maiores) do que aquelas que 
se encontram abertas, atualmente, para a companhia firmar empréstimos de forma 
solitária. As operações seguiriam os moldes das Resoluções 479 e 512 e se mostram 
mais benéficas permitindo o elastecimento do prazo de financiamento para dezembro de 
2026 e juros calculados pela taxa média ponderada dos valores dos contratos 
envolvidos, equivalendo a 4, 148% e implicando em expressiva redução dos encargos da 
COHAB. O valor do encargo mensal projetado à época das negociações seria de R$ 
2.447.691,59, valor que estava dentro de um fluxo de caixa possível de ser cumprido. 
Dentre os objetivos perseguidos com a operação destacam-se (i) redução da necessidade 
de fluxo de caixa da COHAB BAURU, (ii) equalizar a insuficiência de garantias e a 
permitir a liberação das hipotecas caucionadas ao FGTS, (iii) pagar a dívida com prazo 
elastecido e taxa de juros reduzida, (iv) evitar que, na eventualidade de a COHAB não 
conseguir solver suas obrigações perante o FGTS, vir a Municipalidade ser obrigada, 
por solidariedade, suportar as dívidas e os prejuízos consequentes. 

O projeto correu longamente nos trâmites na Câmara Municipal de Bauru, a qual 
aprovou parcialmente a operação com abrangência aos contratos abaixo citados, no 
total de R$ 42.619.619,57, e condicionando à realizaçao de uma auditoria independente 
objetivando afirmar se os valores cobrados pela CEF são corretos, quando então a 
Prefeitura Municipal de Bauru licitou e contratou os serviços de revisão. 

Relação dos contratos autorizados renegociar pela Câmara Municipal 
CT CONJ. CONJUTO HABITACIONAL CIDADE ASSINAT. Tx retorno Saldo devedor 

004036-22 080 NOVA MARILIA-IV MARILIA 29/12/1978 2,9 40.684.527,82 
005750-15 081 TUPA li TUPA 18/04/1980 0,7 903.062,10 
006874-20 079 PIRATIN-0,FERNANDES PIRATININGA 23/12/1980 1,7 1.032.029,65 

42.619.619,57 
Posição 01/09/2009 Taxa Média ................... 4,14800 
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A empresa contratada encerrou seus trabalhos concluindo pela regularidade dos saldos 
contábeis registrados nos livros da Cia, exceto quanto a apropriação dos Juros de Mora 
- Taxa de Impontualidade - que faz parte da negociação encetada pela Cia, onde 
solicitou a sua isenção, com base em precedentes anteriores ocorridos com a Caixa e 
com várias COHABs, e que já havia sido noticiada nas Notas Explicativas de 2009 (9.A). 

Diante do atraso na solução para o pagamento do retorno dos empréstimos já 
decursados, a CEF decidiu tomar medidas judiciais e promoveu Ações de Execução por 
quantia certa contra devedor solvente as quais correm na 1 ~ Instância da Justiça 
Federal de Bauru, onde, na data da elaboração da presente Nota Explicativa, 
permanecem com efeitos de suspensão até que seja emitida Decisão Liminar do E. TRF 
da 3~ Região, ou se ultimem os atos necessários à repactuação da dívida, que serão 
deflagrados através do pronunciamento da Camara Municipal de Bauru, sendo que o 
assunto - 1 ~ Renegociação - ainda pende de decisão por parte da PGFN e em seguida 
da Camara Municipal de Bauru, por dependerem de decisão do Tesouro Nacional em 
relação à permissão de endividamento da municipalidade local; e a 2~ Renegociação foi 
negada pela Câmara Municipal de Bauru em 2012. 

3.6. DEPURAÇÃO DOS CADASTROS DE PRÊMIOS DO SEGURO 
HABITACIONAL DO SFH, DE RESPONSABILIDADE DA COHAB BAURU. 

Considerando a conscientização do Sistema COHAB's da existência de problemas 
advindos de dois vetores principais (i) erros na implantação do sistema automatizado do 
seguro habitacional nos idos do ano 2000, quando ainda não havia sido implantado o 
Anexo 16, e (ii) o fato de que antes daquela data o processo de alimentação do sistema 
era manual dependendo dos recursos da datilografia, falta de interpretações tempestivas 
em relação aos dados alimentados, bem como o atraso no trânsito dos documentos e 
instruções; os quais geraram a criação de uma base de dados em uma quantidade 
estimada de 5. 000 contratos em duplicidade no sistema da Seguradora, a Cia diante da 
necessidade de aferir o valor real dos débitos para com as Companhias Seguradoras do 
Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação decidiu em 03.11.2008, 
através da Portaria no. 11/2008/DP, realizar a análise dos seus contratos ativos e 
inativos sob o crivo do Roteiro de análise do Fundo de Compensação de Variações 
Salariais, objetivando adequar e renegociar a dívida contraída com o Sistema do Seguro 
Habitacional em conformidade com a legislação temporânea, qual seja a Resolução no. 
193 de 28.04.2006 e suas modificações através do batimento geral do cadastro da 
Seguradora com o da Estipulante, segundo as normas vigentes e as características 
particulares de cada mutuário. 
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O processo de depuração cadastral consiste na realização de trabalho técnico de 
identificação dos contratos averbados na Apólice do SHISFH quanto às seguintes 
situações: (a) Contratos liquidados por antecipação ou decurso de prazo, cujo 
cancelamento não foi informado à seguradora, (b) Pagamento indevido por ter havido 
sinistro e indenização, mas o imóvel permaneceu relacionado no Anexo 16, gerando 
indevidamente novas contribuições, (c) Existência de Contratos em duplicidade no 
Anexo 16, (d) Casos de Casas retomadas, onde somente são devidas as contribuições de 
seguro por danos fisicos, e que constam ainda no Anexo 16 pagando contribuições por 
morte e invalidez, (e) Casos de erros de classificação do mutuário, seja por categoria 
profissional ou por erro de enquadramento nos planos de financiamento conforme o RA, 
de reajuste trimestral, que é o correto, para reajuste mensal (/) Existem retificações que 
dizem respeito a revisões dos índices adotados pela Seguradora quando dos reajustes de 
encargos mensais. Até 31.12.2011 foram revisados 22.000 processos, dentro de um total 
aproximado de 49.000 processos a serem revisados, abrangendo os processos -
contribuições: prêmios pagos à seguradora - de julho de 1998 até dezembro de 2010. O 
processo de depuração cadastral consiste na realização de trabalho técnico de revisão 
dos valores das pendências referentes a prêmios de seguro e de regularização dos dados 
cadastrais do Estipulante e das Seguradoras, para a conciliação entre os valores dos 
prêmios efetivamente devidos e os valores dos prêmios cobrados mensalmente, e a 
análise das condições iniciais e alterações contratuais individuais. 

A metodologia para depuração dos cadastros de prêmios do Seguro Habitacional do 
SFH respeita os termos das Resoluções CCFCVS; sendo que as tarefas de revisão e 
reevolução próprias do batimento cadastral são de Responsabilidade da COHAB 
BAURU Os valores de prêmios de seguro pagos são comparados, mês a mês, com os 
valores devidos, apurados na conformidade da revisão até a data de posicionamento da 
dívida objeto da renegociação, e serão demonstradas em relatório de divergências que 
será utilizado pela Estipulante COHAB BAURU na renegociação da dívida com a 
Seguradora, com os valores que foram apurados no final do batimento. 

3. 7. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: O reconhecimento, a 
mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações legais são 
efetuados de acordo com os princípios contábeis em vigor. 

3. 7.1. Ativos contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a 
Administração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou 

• decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. 

3. 7.2. Passivos contingentes: são constituídos levando em conta a op1mao dos 
assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a 
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complexidade no posicionamento de tribunais, sempre que a perda for avaliada dentro 
da opinião dos juristas da Cia como provável; quando poderia ocasionar uma provável 
saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança. 

3.8. Obrigações legais: decorrem de obrigações tributárias, e têm os seus montantes 
reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis. 

3.9. Resultado: apurado pelo regime de competência. 

3.10. Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos de caixa foi 
elaborada pelo método indireto, partindo das informações contábeis e considerando as 
principais operações que tiveram influência nas disponibilidades. 

3.11. Instrumentos jinanceiros:Os instrumentos financeiros ativos e passivos (caixa, 
bancos, aplicações financeiras, demais contas a receber e a pagar) estão registrados no 
balanço patrimonial a valores contábeis. 

3.12. Redução ao valor recuperável de ativos: O Pronunciamento Técnico CPC 1 
determina que seja avaliada a necessidade de redução do valor recuperável de ativos, 
onde a Cia constatou que os seus ativos não estão registrados por valor superior àquele 
passível de ser recuperado por uso ou por venda. 

3.13. Ajuste a Valor Presente: O Pronunciamento Técnico CPC 12, estabelece os 
requisitos básicos a serem observados quando da apuração do Ajuste a Valor Presente 
de elementos do ativo e do passivo quando da elaboração de demonstrações contábeis. 
Enquadram-se na análise os grupos de contas representativos dos valores à receber de 
mutuários e dos valores à retornar à CEF, que estão devidamente suportadas em contas 
analíticas individuais, para cada empreendimento, no caso dos valores a receber de 
mutuários e cada contrato, no caso dos financiamentos com recursos da CEF ou outro 
órgão concedente. Os saldos apresentados em cada conta, de empreendimento ou 
contrato de retorno a CEF, representam o saldo devedor (estado da dívida) na data de 
encerramento de cada exercício social, ou balancete periódico, acrescido dos encargos 
financeiros de juros, atualizações ou mora relativos a cada exercício (período), pelo 
regime de competência, seguindo as instruções determinadas pela Instrução 
COSIBNHIID 03/75. 

No seu item 11, o CPC 12 preceitua em relação aos empréstimos e financiamentos 
subsidiados, que cabem considerações sobre a especificidade da atividade. No caso das 
COHABS, face às particularidades da operação, com o crédito concedido por apenas um 
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único ente governamental - Caixa - não há mercado consolidado para este tipo de 
dívidas de longo prazo no Brasil, as quais sujeitam-se às regras impostas pelo Governo 
Federal, fugindo desta forma das regras do mercado livre, excetuando-se então às 
regras impostas pelo CPC 12, a qual não é aplicável no caso das carteiras imobiliárias 
ativas e passivas. 

Coriforme se comprova pelas notas 3.5, e 4.21, a Cia está na fase de retorno dos 
empréstimos que foram concedidos pelo extinto BNH e em seguida pela CEF, e provendo 
a administração da carteira subsequente que é o recebimento dos seus mutuários, não 
existindo um efetivo mercado competitivo destes tipos de crédito de longo prazo no 
Brasil para estes passivos nem para os ativos correspondentes. 

Em outro prisma, analisando a essência, constata-se que inexiste a incorporação de 
encargos faturas nas prestações vincendas - ativas e passivas, e os saldos em 31 de 
dezembro refletem tão somente a variação até aquela data. Assim sendo, as operações 
praticadas pela Cia não estão contempladas no CPC 12 nem sujeitas à aplicação do 
conceito de valor presente por taxas diversas daquelas a que tais empréstimos e 
financiamentos já estão sujeitos. 

3.14. FCVS A RECEBER: O Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) 
criado pela Resolução n. 25, do Conselho de Administração do extinto Banco Nacional 
da Habitação (BNH), em 16/6/1967, transferido sucessivamente para a CAIXA, Banco 
Central do Brasil (BACEN), Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente e 
Ministério da Fazenda, por Decretos-Lei, Resolução do Conselho Monetário Nacional e 
Leis Federais, tem por finalidade (i) garantir o limite de prazo para amortização das 
dívidas dos financiamentos habitacionais, contraídas pelos mutuários do Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH); (ii) assumir em nome do devedor, os descontos 
concedidos nas liquidações antecipadas e nas transferências de contratos de 
financiamento habitacional; e (iii) garantir o equilíbrio da Apólice de Seguro 
Habitacional relativo aos contratos firmados com a CAIXA, datados até 23/4/1993, 
conforme Lei n. 8.692/93. Os saldos estão atualizados até a data do balanço pela 
variação da UP (unidade padrão); e sua realização está vinculada ao cumprimento 
obrigatório da formalização da documentação dos processos que envolvem as fases de 
habilitação, homologação e controle das restituições, através da CAIXA. Existem 
diferenças que são apuradas pela CAIXA quando ela procede a evolução os contratos 
dos processos de cobertura na concessão de descontos aos mutuários, que estão sendo 

, revisados, eliminando inconformidades legislativas e operacionais relativas ao processo 
de concessão de descontos na transferência por sub-rogação. Existem casos onde os 

~ valores a habilitar perante o FCVS são menores que os saldos constantes na 
contabilidade; e outros, onde os valores são maiores. Os saldos contábeis representam 
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os descontos efetivamente concedidos pela Cia. aos seus mutuários. Por consequência, a 
diferença global entre o total concedido e o total em habilitação; ainda pendente nas 
rotinas do roteiro de análise da CEF pode representar lucro ou prejuízo para a Cia, 
sendo que tais valores não são mensuráveis e somente serão conhecidos quando do 
término da análise da CEF, e assim, por ser uma rotina externa à Cia, esta não tem 
condições de apurar valores que permitam cumprir o CPC 01 - Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos, mesmo porque não sabe se os valores serão positivos ou 
negativos. 

3.15. FCVS - Contribuição trimestral: Com base na isenção prevista no artigo 12 da Lei 
10.150, de 21 de dezembro de 2000, a Companhia, desde lº de janeiro de 2001, deixou 
de recolher as contribuições trimestrais ao FCVS, e as contribuições trimestrais devidas 
e não recolhidas ao FCVS referentes às competências compreendidas entre o 4º 
trimestre de 1986 e o 4º trimestre de 2000 foram atualizadas mensalmente pela variação 
da Troca Referencial (TR), com acréscimo de juros de 0,5% ao mês, que será motivo de 
futuro encontro de contas. 

4. INFORMAÇÕES DE SUPORTE CONTÁBEIS 

4.1. Caixa e equivalentes de caixa 
A conta Caixa representa os numerários em espécie relativos a desencaixe de pequena 
monta, contas bancárias que aglutinam os recursos disponíveis, numerários em trânsito 
e cheques em trânsito. 

Os equivalentes de caixa estão representados pelas aplicações financeiras contratadas 
com a CEF e são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data 
do balanço. 
Caixa e Equivalentes de caixa 31/12/2011 31/12/2010 
Caixa e Dequivalentes de caixa 37.405,85 43.282,44 

Depósitos Bancários à Vista 43.821,58 64.509,30 

Bancos Conta Vinculada a Contratos 21.027,82 21.027,82 

Cheques Emitidos (4.816,49) (1.472,13) 

Numerário em Transito - 3.069.352,96 

Títulos Vinculados ao Mercado Aberto 2.435.548, 78 -
Titulas, Valores Imobiliários e Depósitos 1.260.165,48 1.190.420, 19 

TOTAIS 3.793.153,02 4.387.120,58 

4.2. Prestações a receber 
A conta registra as parcelas emitidas contra os mutuários, bem como a projeção para as 
amortizações a serem realizadas pelos mutuários nos próximos 12 meses, como também 
os acordos por parcelamentos incluem os encargos de juros e mora até a data da 
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assinatura do contrato de parcelamento. Os saldos representam os valores a receber de 
mutuários, pelos contratos com compromisso de compra e venda das unidades pelo SFH, 
deduzidos da Provisão para Perdas com Recebimento. Estes saldos sofrem influência das 
particularidades do funcionamento do Sistema Habitacional, das excessivas 
modificações impostas pelo Governo Federal na política da Habitação Popular; e das 
decisões judiciais relativas a mutuários inadimplentes que requerem revisão dos seus 
valores mensais ou acumulados; bem como daqueles que faleceram, ou ainda dos que 
promovem repactuação de suas dívidas - inclusive de forma administrativa. Esta 
influência no valor contábil e teórico da Carteira de Valores a Receber de Mutuários; 
pode acarretar ajustes de exercícios anteriores, e por dependerem de eventos e decisões 
de ordem externa, não são passíveis de mensuração. Para as prestações vencidas, os 
encargos de mora são apropriados em contrapartida do resultado do exercício quando 
do efetivo recebimento, e as prestações vencidas há mais de dois anos são 
reclassificadas para o grupo do ativo não circulante. 

PRESTAÇÕES A RECEBER 31/12/2011 31/12/2010 
Prestações a Receber 201.438.429, 61 197.530.154,20 

Provisão Perdas com Recebimentos de Créditos -25.034. 766,38 (25.034.766,38) 

Total 176.403.663,23 172.49S.387,82 

4.3. Impostos s Recuperar 
Trata-se de valores utilizados para compensação de pagamento de Imposto de Renda e 
Contribuição Social através de PerDcomp. Representam saldos dos tributos recolhidos e 
não compensados. 

IMPOSTOS A RECUPERAR 31/12/2011 31/12/2010 
Impostos a Recuperar 274.290,55 862.851,43 

Total 274.290,SS 862.851,43 

4.4. Seguros represados - Indenizações de sinistros a receber 
Valores a receber da Seguradora, pelas ocorrências de morte e invalidez de mutuários, 
dos saldos dos valores de sinistros ainda não quitados pela Seguradora por existir 
atraso da Cia no pagamento das contribuições mensais, os quais comporão um faturo 
encontro de contas após processo de depuração do valor da dívida. Os créditos estão 
sendo depurados - Nota 3.6 - juntamente com os valores devidos pela Cia à título de 
contribuições mensais. 

INDENIZAÇÕES RECEBER - SEGURADORA . 31/1272011 31/12/2010 
Indenizações a Receber 55.336. 705,65 50.803.343,90 

Total SS.336.70S,6S S0.803.343,90 
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4.5. Outros Valores Realizáveis a Curto Prazo - Parte 
Representam os saldos das contas transitórias operacionais e outras de pequenos 
valores. 

OUTROS VALORES CURTO PRAZO 31/12/2011 31/12/2010 
Adiantamentos 419.494,23 88.532,65 
Movimentação Seguro 7.659,14 7.568,32 

Valores a Receber FGTS 22.139,95 55.449,82 
Estoques 11.825,16 26.137,97 

Despesas Antecipadas 21.723,40 17.376,10 

Total 482.841,88 195.064,86 

4. 6. Adiantamentos a construtora Sanear/o Engenharia Ltda 
Representam os saldos dos depósitos efetuados conforme acordo preliminar constante 
dos autos - Processo 1841 /2006 - onde a construtora requereu o sobrestamento do feito 
muito embora tenha recebido decisão favorável da Justiça Estadual. A Cia depositou até 
31.12.2011 o valor de R$ 1.625.000,00, que permanecem enquanto perdurar o 
adiantamento de liquidação da sentença, uma vez que a Sanear/o aguarda a decisão do 
julgamento das demais ações das outras construtoras por julgar que poderá beneficiar
se de tais decisões. Vide Nota 4.20 que complementa o assunto. 

4. 7. Convênio celebrado com a Construtora Jakef 
Representam os valores a receber da Construtora Jakef, pela prestação de serviços de 
assessoria na montagem de pastas de interessados em conjuntos habitacionais em função 
de Convênio datado de 12.01.1994. Houve condenação contra a construtora em 
18.03/2004 no valor de R$ 661.582,02, acrescido de juros de mora, correção monetária, 
multa de 1 %, indenização de 10% e honorários de sucumbência, tendo havido Recurso 
por parte da ré, que foi negado em 18.08.2010, e decisão em apelação datada de 
04.04.2011, diga a autora (Cia). 

CONSTRUTORA JAKEF 31/12/2011 31/12/2010 
Convenio Construtora Jakef 181.403,26 181.403,26 

Total 181.403,26 181.403,26 

4.8. Valores tributários a recuperar -Imposto de Renda e Contribuição Social 
Representam os valores recolhidos a título de imposto de renda e contribuição social que 
foram motivo de indeferimento de compensação pela Receita Federal e a Cia promoveu 
nova PerdComp e solicitou a restituição do valor. 
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IMPOSTOS A IJECUPERAR EM FASE RECURSO 31/12/2011 31/12/2010 
Imposto de Renda e Constribuição Social 1.185.598,60 431.104,58 

Total 1.185.598,60 431.104,58 

4.9. Outros Valores Ativos a Realizar 
Representam os valores recebidos de mutuários e ainda não aplicados na amortização 
pela falta de documentos e ou identificação; e os valores que foram bloqueados nas 
contas correntes . 

. ouraos ATIVOS" A·REAUZAR 31/12/2011 31/12/2010 
Auto de Penhora/Bloqueio Judicial 261.159,73 178.877,21 

Prestações Amortizadas e Não Destinadas 169.475,74 144.916,26 

Total 430.635,47 323.793,47 

4.10. Devedores por vendas compromissadas com recebimento de Longo Prazo 
Representam os saldos a receber dos mutuários, vinculados aos contratos com 
compromisso de compra e venda das unidades habitacionais, através do Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH), cuja amortização é feita em prazos de até 30 anos, 
resgatáveis em prestações mensais, atualizadas com base na variação da UPR (unidade 
padrão do real). Vide Nota 3.13. 

DEVEDORES A RECEBER LONGO PRA2O 31/12/2rfll . 31/12/2010 
Devedores por Vendas Compromissadas 152.841.865,99 156. 770. 368, 06 

Prestações a Receber 37.280.247,51 41.729.267,72 

Total 190.122.113,50 198.499.635,78 

4.11. Terrenos e Bens Imóveis disponíveis para Comercialização 
As áreas compreendem glebas desapropriadas, retomadas, adquiridas ou recebidas em 
doação para futura urbanização. São registrados ao custo de aquisição ou valor 
simbólico nos casos de doações e acrescidos dos valores de benfeitorias efetuadas. Os 
valores dos terrenos foram corrigidos até 31 de dezembro de 1995, nos termos da 
legislação vigente à época. Conforme decisão da Cia os bens serão vendidos para 
aplicação na quitação dos empréstimos habitacionais, sendo por isto, transferidos para 
o Circulante no exercício de 2011, objeto de avaliações a preço de mercado. 

BENS IMÓVEIS 31/12/2011 31/12/2010 
Bens Imóveis Disponíveis Comercialização 5.903.249, 74 3.843.663,21 

Terrenos 2.459,15 2.459,15 

Total 5.905.708,89 3.846.122,36 

4.12. FCVS A RECEBER 
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Trata dos saldos de descontos concedidos aos mutuários em cumprimento a legislação 
do FCVS em processos habilitados perante o FCVS e distribuídos nas diversas fases de 
análise por parte daquele órgão (homologados, em análise, em recurso para revisão das 
negativas de cobertura) sendo que a Cia optou por não criar provisão para perdas por 
julgar que conseguirá habilitar todos os créditos, estando em fase recursa!. 

FCVS A RECEBER 31/12/2011 31/12/2010 
Saldos Habilitados e em Fase Recursai 402.107.083,66 384. 741.983,63 

Total 402.107.083,66 384.741.983,63 

4.13. Imobilizado 
Registrado ao custo de aquisição e corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 
1995. A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com as taxas fiscais 
permitidas. 

. 'IMOBILIZADO 31/12/2011 . 31/12/2010 
Maquinas, Aparelhos e Equip Construção 236,84 236,84 

Móveis e Utensílios, Maquinas e Equipamentos Escrit, 529.467,20 577.539,76 

Instalações de Escritório 106.401,02 106.401,02 

Biblioteca e Materiais Correlatos 11.175,20 22.705,07 

Veículos 284.359,39 243.818,91 

Computadores e Periféricos 873.825,86 852.238,72 

Direitos de Uso 23.643,61 23.643,61 

Edificações- Imóveis da Cia - Reavaliação 1.499.175,84 1. 719.400,43 

Terrenos - Imóveis da Cia - Reavaliação 9.018.743,24 9.429.281,37 

Outros Imóveis da Cia 106.455,21 106.455,21 

Aquisições de Software 172.578,28 144.173,84 

(-) Depreciação Acumulada ( 1.812. 729,07) ( 1.900.061, 79) 

TOTAIS 10.813.332,62 11.325.832,99 

4.14. Fornecedores e Prestadores de Serviço 
Tratam dos saldos de fornecedores de materiais e de serviço aplicados nas operações 
sociais. 

FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO 31/12/2011 31/12/2010 
Fornecedores e Prestadores de Serviço 108.331,49 11.745,54 

Total 108.331,49 11.745,54 

4.15. Transações e saldos com parte relacionada 
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As transações da COHAB BAURU envolvendo a sua principal acionista, Prefeitura 
Municipal de BAURU O valor de R$ 3.649.574,89 é devido à Municipalidade local a 
título de IPTU, os quais são corrigidos mensalmente pela variação da UPF. 

TRANSAÇÃO COM PARTES RELACIONADAS - PMB 

Vale Compra 

Combustíveis 

IPTU em Atraso 

Energização de Conjuntos Habitacionais 

IPTU Compensados 

Contribuição de Melhoria 

TOTAIS 

4.16. Impostos e Obrigações Fiscais e Sociais 
Tratam das obrigações normais operacionais. 

IMPOSTOS, OBRIGAÇÕES FISCAIS E SÔCIAIS 

Impostos, Contribuições e Consignações a Recolher 

Obrigações Relativas a Empregados 

Provisão Férias e Encargos 

TOTAIS 

31/12/2011 
799.243,13 

138.212,82 

3.649.574,89 

326.625,54 

116.600,11 

1.050,88 

5.031.307,37 

31/12/2011 
575.950,70 

1.665,13 

658.324,11 

1.235.939,94 

4.17. Obrigações por Empréstimo - Parte do Curto Prazo 

31/12/2010 
789.655,95 

136.554,85 

3.383.880, 75 

322.707,54 

322.707,54 

37.172,37 

4.992.679,00 

31/12/2010 
677.871,53 

397,79 

609.861,15 

1.288.130,47 

Trata da parcela dos empréstimos habitacionais vincenda no próximo exercício. 

OBRIGÂÇÕES POR'EMPRÉSTIMbS 31/12/2011 31/12/2010 
Obrigações por Empréstimos 12.747.113,64 12. 595. 528, 92 

Total 12.747.113,64 12.595.528,92 

4.18. Seguro Habitacional 
Trata da dívida com o Seguro Habitacional em fase de depuração e renegociação. Vide 
nota 3.6. 

SEGURO HABITACIONAL 31/12/2011 31/12/2010 
Premies Seguros a Pagar 92.749.506,14 87.539.526,88 

Total 92.749.506,14 87.539.526,88 

4.19. Dívidas com o FCVS 
Trata da dívida com o FCVS que será compensada com os valores que forem habilitados 
em futuro encontro de contas. Vide nota 3.15. 
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DÍVIDAS COM o FalS 
. 

31/1.2/'1i1ll 3l/'J2/}!JW 
Fcvs Trimestral a Reoolher 19.522.169,55 19.287.995,87 
Fcvs Mensal a Reool her 23.375,16 30.057,63 

lOTAIS 19.545.544, 71 19.31&053,50 

4.20. Outros Valores Passivos de Curto Prazo 
Trata da taxa de apoio comunitário, bem como o registro do Acordo celebrado com a 
construtora Sanear/o Engenharia Ltda quando da paralisação da execução. Vide nota 
4.6. 

OUTROSVALCHSAOJRTO PRAZO 31/1.2/'1i1ll 31/'J2/}!JW 
Taxa Apoio Comunitário 384.723,92 m 105,05 

Acordo Judicial - Sanearia Engenharia Ltda 1625.CXXl,OO 975.CXXl,OO 

lOTAIS 2.CXB.723,92 1.355.m;,cx; 

4.21. Dívidas Habitacionais do Passivo Não Circulante 
4.21.1. O valor de R$ 749.993.872,46 representa as obrigações de retorno do Sistema 
Habitacional e registra a parte de curto prazo dos valores dos empréstimos vinculados 
ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e outras verbas congêneres, destinadas à 
construção de conjuntos habitacionais, para repasse aos mutuários finais, através do 
agente COHAB BAURU. Vide Notas 3.5, 3.5.1. 

4.21.2. O valor de R$ 6. 164.691, 69 representa a conta de valores devidos a titulo de 
Bônus (Decreto-Lei 2164/84), concedidos proporcionalmente aos valores das prestações 
mensais vencidas, e efetivamente pagas - de lº/101984 a 30/09/1985 - aos mutuários em 
dia com as obrigações contratuais. Os bônus foram emitidos pelos Agentes Financeiros e 
os valores transformaram-se em crédito junto ao antigo BNH, para resgate no prazo 
máximo de cinco anos a contar de Jan/86; em parcelas mensais com juros 
remuneratórios limitados a 7% ao ano; acrescidos de correção monetária trimestral de 
acordo com a variação da UPC. 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 
BNH com base no que estabelecia o subitem 1.4.2 da Res. Dir. 19/84, concedeu 
adiantamentos aos Agentes, por conta do faturo resgate dos bônus utilizados. Os valores 
dos Bônus Habitacionais foram registrados na contabilidade, como obrigações, e são 
atualizados mensalmente pela variação da UP F mais juros. 
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EMPRÉSTIMOS'HABITACIONAIS- RETORNO 31/12/20U 31/12/2010 
Emprétimos da CEF - Fase de Retorno 749.993.872,46 719.231.330,10 

Credores por Recursos Vinculados 6.164.691,69 5. 743.810, 71 

TOTAIS 756.158.564,15 724.975.140,81 

4.22. CONTINGÊNCIAS PROVISÕES E AÇÕES JUDICIAIS 
Grupo de contas utilizadas na constituição de Provisões para Perdas com Ações 
Judiciais, sendo que no transcorrer do exercício de 2010 a Provisão passou a ser 
constituídas em função da possibilidade de Perda, conforme julgamento do 
Departamento Jurídico da Cia emitido através de relatórios. 

Existem ações judiciais impetradas contra e pela COHABIBAURU, 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 . 

. 
PROVISÕES LEGAIS 31/12/2011 31/12/2010 

Provisão para Contencioso Trabalhista 628.700,28 853.841,73 
Provisão Perdas Ações Judiciais/Contratos/Acordos 6.469.024,02 6.469.024,02 
Provisão Perdas Ações Mutuários Contra COHAB 11.211.583,00 11.211.583,00 
Provisão Perdas Ações Fiscais contra COHAB 1.821.283,56 1.821.283,56 

TOTAIS 20.130.590,86 20.355.732,31 

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 - 30/06/2008 - 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 GCJ, 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 
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ocasiona incerteza quanto à decisão e valoração; sendo que o assunto está sendo objeto 
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. 
Vide Notas 4.6, e 4.20. 

4.23. Outras Dívidas Fiscais - IRPJ e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTES 
SOBRE REAVALIAÇÃO -R$ 300.546,97 
Saldo de tributos incidentes sobre reavaliação que estão sendo realizados à cada 
exercício. 

·ouTRAS DIVIDAS FISCAIS 31/12/2011 31/12/2010 
Parcelamento de Débitos - 181.432,62 

Imposto Renda e Constribuição Social Reav Diferidos 300.546,97 362.171,71 

TOTAIS 300.S46,97 543.604,33 

4.24. Outros Valores Exigíveis de Longo Prazo 
Trata de cauções de conjuntos habitacionais retidos sobre os valores pagos no 
faturamento para as Construtoras Schaim Cury, Cojan Engenharia Ltda e Almeida 
Marinem relação à conjuntos habitacionais BAURU XVIII e XVII, as quais entregaram 
as obras entre os anos de 1988 e 1990. Os valores foram retidos por ter sido instaurada, 
em 3/out/1995, uma Ação Civil Pública - Processo 1786/95 - por parte dos mutuários 
contra as construtoras em fanção de ter havido problemas nas construções não sanados 
pelas construtoras, o qual permanece em fase de recurso no TRF3 . 

. 
OUTROS VALORES LONGO PRAZO 

. 
31/12/2011 31/12/2010 

Outros Valores Exigíveis Longo Prazo 1.585.060,07 1.474.466,28 

Total 1.585.060,07 1.474.466,28 

4.25. Resultados de Exercícios Futuros 
Trata de Juros contratuais de conjuntos habitacionais no valor de R$ 232.681,65, e 
Receitas Futuras a receber da EMDURB MARÍLIA (condenada em Ação de 
Desapropriação), pendendo o valor de R$ 1.073.578,47, e reconhecimento de resultados 
à medida do efetivo recebimento. 

RESULTADO EXERCÍCIO FUTURO 31/12/2011 31/12/2010 
Receitas Diferidas 1.337.114,32 1. 306. 260, 12 

Total 1.337.114,32 1.306.260, 12 

4.26. Patrimônio Líquido 
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O Capital atual da Companhia é de R$ 4.500.000,00, totalmente subscrito e 
Integralizado é representado por ações ordinárias e nominativas sem valor nominal, com 
participação majoritária da Prefeitura Municipal de Bauru . 

. 
PASSIVO A DESCOBERTO 31/12/2011 31/12/2010 

Capital Subscrito e Realizado 4.500.000,00 4.500.000,00 

Reservas de Capital 
Reserva para Participação emlncentivos Fiscais 16.591,74 16.591,74 

Ajuste de Avaliação Patrimonial 
Reserva de Reavaliaçãode Edificações 937.613,14 1.121.681, 74 

Reserva de Reavaliaçãode Terrenos 8.288.466,08 8.679.589,85 

(-) Impostos s/ Reavaliações ( 300. 546, 97) (362.171, 71) 

Total das Reservas de Reavaliação 8.925.532,25 9.439.099,88 

Reservas de Lucros 
Reserva Legal 69.101,29 69.101,29 

Prejuízos Acumulados 
De Exercícios Anteriores (52.351.812, 76) (30.471.255,80) 

Do Exercício Corrente (18.147.467,91) ( 22. 394.124, 59) 

Ajuste de Exercícios Anteriores 36.242,96 

Total dos Prejuízos Acumulados (70.463.037,71) (52.865.380,39) 

Total do Passivo a Descoberto (56.951.812,43) ( 38.840.587,48) 

4.26.2. Passivo a Descoberto 
A composição do Patrimônio Líquido da Cia em 31.12.2011 apresentou saldo do Passivo 
a Descoberto onde a variação ocorrida refere-se, principalmente, à apropriação dos 
Juros de Mora; conhecidos também como Taxa de Impontualidade, devidos à CEF pelo 
atraso no resgate (Retomo) dos Empréstimos Habitacionais decursados, os quais estão 
em fase de renegociação. Muito embora tenha existido a dispensa, por parte da CEF, no 
passado, em outras renegociações, isentando a Cia, de parte da Taxa de Impontualidade, 
e exista ainda a mesma possibilidade nas negociações em andamento - já arguida nas 
atuais negociações; a Cia decidiu, ouvindo o parecer da área jurídica e a recomendação 
dos auditores independentes, prover o registro das verbas pontuais. 

4.27. Cobertura de Seguros 
A Cia contratou seguros para proteção de seu patrimônio, de acordo com as 
características dos bens, a relevância e o valor de reposição dos ativos, e os riscos a que 
estejam expostos, observando-se os jimdamentos de ordem legal, contratual e técnica, 
em montantes considerados suficientes para a cobertura dos riscos envolvidos. 
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4.28. Receitas do Exercício 
A Companhia está mantendo sua capacidade operacional de gerar receitas: 

Receita de AtiviHades Operacionais . 31/12/2011 31/12/Wl0 
Receitas Financeiras 13.366.353, 72 12.687.641,71 
Receitas de Produção - -
Receitas de Comercialização 244.530,00 762.265,01 
Receitas de Desenvolvimento Comunitário - -
Receitas na Gestão de Créditos 1.062.053,40 1.072.356,35 
Variações Monetárias Ativas 45.903.944,85 42. 220.435, 78 
Reversão de Provisões 225.141,45 11.466. 376, 15 

Total das Receitas 60.802-023,42 68.209.075,00 

4.29. Despesas de Atividades Operacionais 
As Despesas de Atividades Operacionais foram sobrecarregadas no exercício em fanção 
da Taxa de lmpontualidade dos contratos decursados em fase de renegociação: 

• DESPESAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 31/12/2011 31/12/2010 
Despesas Financeiras 59.420.449,92 63.471.985,88 

Despesas de Comercialização 2.432.653,60 2.003.245,45 

Despesas na Gestão de Crédito 834.472,25 713.255,43 

Variações Monetárias Passivas 9.444. 774, 77 16.680.840,57 

Total 72-132.350,54 82-869.327,33 

4.30. Despesas Administrativas do Exercício 
A Companhia conseguiu reduzir seu custo administrativo no exercício: 

• DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
. 

31/12/2011 31/12/2010 
Despesas de Pessoal 4.299.297,31 3. 965. 944, 98 

Despesas com Encargos Sociais 1.303.635,56 1.722.337,46 

Despesas com Serviços de Terceiros 1.084.201,50 1.062.830,61 

Despesas com Materiais 77.610,66 77.096,61 

Despesas com Encargos Diversos 514.169,35 530.035,49 

Total Despesas Administrativas 7.278.914,38 7.358.245,15 

4.31. Resultado Líquido do Exercício Ajustado 
O Resultado Líquido do Exercício Ajustado pela exclusão da Taxa de lmpontualidade 
apresenta um saldo credor (Lucro Líquido) na ordem: 

RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO 31/12/2011 31/12/2010 
Resultado Liquido -18.147.467,91 -22.394.124,59 

Taxa de lmpontualidade 18.393.617,28 35.161.132,53 

Resultado Líquido Ajustado (Lucro) 246.149,37 12.767.007,94 
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5. OUTRAS DIVULGAÇÕES 

5.1. Prejuízos fiscais 

De acordo com a legislação fiscal atual, a Cia possui pre1uzzos fiscais para 
compensação futura, posicionados em 31/12/2011, com o imposto de renda pessoa 
jurídica, no valor de R$ 93.687.642,19, Base Negativa da CSL no valor de R$ 
94.124.168,92. 

5.2. Sistema de Gestão de Mutuários e Banco de Índices 

A Cia adotou novo sistema para gerenciar seus Créditos Imobiliários conhecido como 
GCJ Gráfico, ainda em fase de implantação e treinamento operacional, o qual possui 
características aperfeiçoadas na gestão dos créditos imobiliários, para continuidade nas 
rotinas de depuração operacional, e consolidação de informações e saldos, o qual utiliza 
o banco de índices imposto pelas leis vigentes e decisões em processos judiciais. 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Apresentamos as Demonstrações 
Popular de Bauru, relativos 

Contábeis 
ao Exercício de 

do Cohab 
2010, nos 

Companhia de Habitação 
termos estabelecidos pela 

legislação pertinente. 

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31/12/2011 
C<>MPAl'.JHIA DE HABITAÇ ...... O POPULAR DE BAURU 

C.N-P.J_ (M'F) -45.0"'1 0..07"1/000"1--031 

BALANCO PATRtMONtAL EM 31 DE r"U!:CZEMBRO DE 2011 

ATt:V'O 

CfACULANTE 

C..bus ............. - .•...•.........•...••..•.•.•••....•....••.•.•••.•.••.••.••.•.••.••••.••.•.•••••••••••.••••••••.• 
0ep6sfto!I. aancitrlc>a- 6 VJata •••..••..•.••.••.•.•.•...•....••.•.....•......•...•.•....••...•.....•....•... 
Cti,equea EmlUdoa •.•.•.••.•••••.....•.•••••.......•••••......•.......••.•....••.........••.•.. 
Otsponlbllida<lo em Tr.S.-...lto ...•...••.••..•. ., .••••••••.••••• -•.•.••. - •.•• _ ........................... . 
TJ:tul.o:s V!neuJados ao l.t-erc:acro Aberto ..........•....•.......•.....................•..•....... 
Tltutc>:s. Vtl la,re• Mottlli6rloa a Dap óattoa ••••.•.••.••.••.•.•••.••.••••.•••...••.•••..•..•..•••.• 

.A...c:11 .. ntem....n"tns ·············································································-················ 
Mavlrnentaç.&o de Seguro - SFH 
Preat .. çõoa il!lo Receber ..... . 

Valores a R .. ceber do FGTS ····················-··················································· 
lndenlz•~ à Racob-er ct• S.gUT"aó-or• •.•......................•............••.•.......••... 

Impostos • Contrtbulça.os • R.a>cupo-rar ·-····-•··········-··············•···················-· 
E•toques •....•...•..••..•..•.•.. ., ............................................................................ . 

Valores Oevectorea Tranalt6rl~ ................................................................. . 
0-P>OS&:S Anteclpad- ... 

Out..-oa Valo,.._ Re•Uzilv1!!14s à Curto Prazo ...•.......................•........................ 

NÃO CIRCULANTE 

REALl:ZÁ;VEL À LONGO PR.AZO 
Oe,vodoll'"'08 Por Vonctaa Co,npromlsaadaa .......................•.......................... 

B•n• lmóva-la Dlaponlveta. para Comerclallzaçiio ...... ··········-···············-······ 

Projetos em Faae de Oeaenvolvlmento ··········-·-·················•····-·······-··········· 
Te...-r-enoa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••....•••..••••.•••••..••••.....••..•. 
Titulns, Valoro& ,_,obfllãrlo• e Oepbattoa ..................................................... . 

Pr ... :sraçõ-e,s il Receber._. ································-··················· 
Ou-troa VL'tlore& ReaHrilvela li Longo Prazo 

TC>T"AL DO REALJ.z.ÁVEL Â LON'GO PRAZO ••••••••••.••.•.••.••.•.•••••.•••••••.••.• 

tNVESTIMEN'TOS 

EM 3'1/'f2/'1 .. 

R$ 

37.-cos.as 

64.8'9.40 
(.4...616.49) 

º·ºº 2.•3S • .&-ce;7e 
1.260.165,46 

2.0•• . .&S•.23 
7.659,14 

176.403.&s.3 • .23 
22.139~95 

55. 336. 705,6-S 
27•.290.55 

"1"1.625.16 

º·ºº 21.723,40 

1.B"IO.S16.44 

1 s:z.a-11.sas. 99 
S.903.2 .. "'•7• 

º·ºº 2.-459."IS 

º·ºº 37 . .ZS0.2-t.7,5"1 

41 0.607.8"12.30 

606..635.634,.&9 

EM 31112/10 

""' 

43.282.-
65.537,"t2 
('1.472,13) 

3.,069.352.SG 
o.ao 

'1."190.420,19 

"'1.063.5'32,65 
7..588,32 

172.495.387..82 
.SS.-449,..82. 

50.803.343,90 
S-62.851,A3 

2.G.137.97 

º·ºº 
"17.378,1'0 

9-48.377 .87 

"1. 56.7"70_368.06 
3.8-4-3.eEl-3,21 

º·ºº 2.-459.-tS 
0,00 

-t.-t.729..26"7,72 
393.255.491 83 

696.60-t. 249,97 

Pertlclpaç.ilo ""'m Outn,,a Empre-a.aa....... 99.,C,8,C 99•.~ 

Pertlclpayllo por ln°""ntl-..o• Flacala. .............................................................. ,_ ______ 3=·""="'=º"ª+------"3"."""ª"'=ºcsc., 

TOTAL DOS tNVE STfME.NTOS ••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••• H•••••••M••••••••• 4.876..69 4,375.69 

fMOstLIZA.00 
TÁNGIVElS 
Mã.Qulnas. Ap.ere1nos e Equtp.Comunlt.................... 236.84- 236,84 
Móve-ls, Ute-n,s.llloa. Maqulnna e Equlp.Escrttórlo..... 529.•EU'.,20 577.539, 76 

lnstelnçõoa de t:acrltórlo......................... 106.-t01,02 1 oe .... O"l ,02 
Blbllotece e Meterlftlft Correlatas................ 11 .175-.20 22.705,07 
VeJculo-9........................................................................................................ 28-4.359.39 2.43.8"1B,9"1 
Compu"ta<lor ... a e Perl-fõrlooa......................................................................... B73.B25,B6 852 • .236,7'2. 
EcU1'"ic.a9a....a - ln~Oveia da Cla. - R-e-avallado................................................... 1.-499.175-.6"' 1.719.4-00,-43 
Te-rrenos - Imóveis da CJa. - Reaveliodo ..•••.••.••••..••••.••••.... _ ..•......•...•.. _......... 9.0"16.7-43.24 9.429.281.37 

Outros lm6veta da Cfa 106.45.5-• .2"1 106.'455,21 

fl.terJos: Oe-precleçõ--&• .Acumu11:1<1aa.... ·:.;:;:;_;:;_:;::_;:;_;:;_;:;_~-=======.r---"';"''~-""~~9~-~•~T;;•~=~n:-r----~''::;,-~:;ª;',;3~.4~0~0~,~T>~ 
TOTAL DOS IMOfflLfZADOS. TÁNGIVEJ::,, 10,700.784~8 1-t.29-4..677,~6 

fNTÁNGfVEIS 
Dlren:o de uao 
A,QulalçAo de Softwares ... 
M-na•: ..._mortl2<•ça .... ,..._cumulad•••••••••••••••••••••••••••••••••· 

TOTAL DOS IMOBtLIZADOS INTÁNGlVE.Js •••••••••••.••.••••••••••••••• -·····-····· 

TOTAL DO fMOBlLlZAOO •••.••••••••••••••••.••••.••••••••••••• H••·············••H••H••······ 
TOTAL DO ATIVO NÃO CtRCUL.ANTE. ------------

TOTAL DO ATtvO ·········-·········••H••H••·············••H•••H••························ ......... _ 

23.643.61 
172~578.28 

• 1 .. 3.es_. , s~ 
62.667,74 

867.180.013,77 

.2.3.643.61 
1-4--4.173.S.C. 

'"1-3-e.-"1 e2~ 
31.165,83 

837.697.105,'1-t 
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COMPANHlA DE HABITAÇAO POPULAR DE BAURU 
C.N.P.J. {MF} 45.010.0'71/000"l...03 

BALANCO PATRFMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

PASStvO 

CJRCULANTE 

Fornecedores e Pr&s.tl!ldores de 5-el"Vlço.s. ............................................ . 

Impostos, Contlibulç6es e Consignações à Recolher .................................. . 

Obf"le>açõ- Relsttvas l!I Empregedos 

Provisões ............•.............•.................•.....................•.......•..............•••........ 
Obrlgaç,õe.s por Emprô-stfrn019, •...........•..••.•.•..............•................•.............•.... 

Reool>llnontO'!S pJ'Amortlza9Bo do Dívidas •.••••••••••••••••.••••••••••••••.••••.•••••.••.••••.. 
Roceb. p-/cta. de Sln1$tro, L. Anteclp. e Amort. Extrnol'"dlm!irlct •••••••..•.••••..•.•.. 

Pr&nioa. de Soguroa à Pegar ........................... - ........................................... . 
Valores à Transferir oo t.1utuârto ....•.....•..••.•.•...........•..........•..•..•.•...........•.... 

CTédttos à Repas.sutr •.......•...........•.•••..•.•.•....•.....•..•..••.••.••.•.•......•..•....•.•........ 

FCVS à Recother .....•..........•..•...........•...••..•...............................•..........•..•.... 

Vl!ltores Crodores TrensJtôrioa ····························-········································ 
Pl!lroelarnento de Dê.bitos ........................••.•......•.........•................................. 

Outros Valores Exigíveis à Curto Prazo. ........ . 

NÃO CfRCULANTE 

PASSlVO :EXtGlVEL Â LONGO PRAZO 

Empréstimos da CEF - Fase de Re-t:o.rno .................................................... . 
Credores. por Recu:ns-os Vinculados ............................................................ .. 
Provisão para Co-ntencl~o Trabalhista ..........•...........•........................•..•..... 

Provlsao para Pe-n:fas c/Aç3- Judiclalsl'Cõntr■toaJAcordos 

Pf"ovtsilo para Pen::ta.s e/Ações Mutuârk>-s contra l!I Cohab ......................... . 
Provisão parl!I Perdas e/Ações Fiscais contrl!I l!I Cohab .......... . 

Paroetarnento de Dêbtto.s ............................................................................. . 
Provlsiio para IR e CS Dlferkfo.s .................... . 

Outros Valores Exigíveis à Longo Prazo ................................................. . 

TOTAL DO EJUGÍVE.L A LONGO PRAZO -·· .. ·······-----·------1 

RESUL TAOOS OE EXERcicros FUTUROS 

EM 3'fl'f2111 
RS 

5.250.570.40 
575.950,70 

1.66S.13 
658:.32-4, 11 

12.747.113.&4 

25.019.BS 

º·ºº 92. 749.5-06.14 
855.373,SS 

o.oo 
19.545.54-4,71 

º·ºº 201.14-2~3S 
2..009.73.8,92 

134.619.949.83 

749.993.872,46 

6. 1'&4.691 ,69 

628.700,28 

6.469.024,02 

11.211.583,00 
1.821.283,56 

º·ºº 
300.546,97 

1 .585. 060,07 

EM 311'12/"lO 

RS 

4.92 •. 323.81 
677.871,S3 

397.79 
809.861,15 

12.595.528,92 

28.939.01 
o.o·o 

87.539.526.SS 
490~955,93 

º·ºº 
19.316.053,50 

º·ºº 241.910,16 
"t .355. '120,-06 

127.782.488 74 

7'19.231' .330,1 O 

5.743.810,71 
853.&41.73 

6.469.024,02 

1 1 .211.583, 00 
1.821.283.56 

1'81'.◄32,62 

362:.171,71 

1.474.466,28 

Recoitas Diferidas ................................................................................ ········ 1-----'"·c•c•c7~· '~'"•"•c==if-----~'"·c3coe=.026=0~• 1"2"'1 
TOTAL DOS RESULTADOS DE EXERcjctos FUTUROS......................... 1.337.114,32 '1.306.260,12 

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE ••••••••••••••••••·••••••••••••••• .. •••••1---~7cT9~•c5c1c1~-"c7~6c•c3c7+ ___ 7c...,~c-"="c5c•c2cOc3~,6c5co 

PATRIMÔNIO LÍQUfOO (PASS1VO A DESCOBERTO) 

Capltal Social 
Capital Subscrito e Realizado ................................................................... .. 4.500.000,00 4.500.000.,00 

Rea erva• de e.apitai 
Reserva p/Participagii.o em lncentivGs Flsc8ls ......................................... . 16.59-t,74 

AJuates de Ava11açao Patrimonial 

Reserva de Reevallação - Edlftcaç6es ........... 937.613,14 1.121.681,74 
Reserva do RoavaDação - Terrenos....................... ................................. 8.288.466,GS 8.679.589,8S 

(-) lmpo.stos -sobre Reavaliação ôe Bens .................................................. t----~"•'cº=ºc·5~46=c9c7"·,'t-----='==a·c'c7c1=7=1l"i 
TOTAL OE AJUSTES DE. AVALIAÇÃO PATRIMONIAL H••·••·••··•··•··•••--• 8.925.532,25 9.439.099,Ba 

Re•ervas de Lucros 
Roserva Logl!II ..... 

Pre:Juizos Acumulados 

69.101'~29 

Oe Ex,orcfclo'S Anteriores .................................................. (52.351.812, 76) 
Do Ex.crciclo .. .. ('18.14 7 .4-67. 91) 

69.10'1~29 

(30 .... 71.255.80) 

(2:2.394.124, S9) 

Ajl.l'St6 de Exerciclos Anterlores. ...••...•..••...••......••.•••..••.••.••...••..•••.....••....•.• ,_ _____ 36=0.204~20.c""~+-----------1 
TOTAL DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULAOOS ·•••M•••• .. m•••······ (70.463.037.71) (52.865.380,.39) 

TOTAL 00 PASSIVO A DESCOBERTO/ PATRlMÔNIO L}QUIDO ..... t66.951.812.43} t 38.840.587 .48 

TOTAL 00 PASSIVO •••••••••••••••••••••••••••• - .................................................... . 837 .597 .1os,'11 
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DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS EM 31/12/2011 

COMPANHIA DE HABITAÇAO POPULAR DE EIAURU 
C.N.P.J.1Mf)45.010.071/0001-03 

EM RS 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31/12/11 

RECEITAS DE ATMDADES OPERACIONAIS 

Receitas Financeiras 13.366.353.72 
Receitas de Produção .............. .................. º·ºº Receitas de Comercialização 244.530.00 
Receitas de DesenvoMmento Comunltárl .... ........ ··•······ ·······-···-·· º·ºº Receitas na Gestão de Crédlt-- 1.062.053,40 
Variações Monetárias Ativa" 45.903.944.85 
Reversão de Provisões 225.141.45 

SOM~ 60.802.023,42 

DESPESAS DE ATMDADES OPERACIONAIS 

Despesas Financeiras (59.420.449.92) 
Despesas de Produção .. ........ -
Despesas de Comercialização ... - ............... .......... (2.432653,60) 
Despesas de DesenvoMmento Comunitário ....... ····················· ......... -
Despesas na Gestão de Crêdltn ····•········ (834.472,25) 
Variações Monetártas Passivas {9.444.77 4, TT) 

sou· ···-----·-· (72132350,54) 

LUCROBR 111.330.327,12 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Despesas de Pessoa1 ..................... ············· (4299297,31) 
Despesas com Encargos Sociais (1.303.635,56) 
Despesas com Serviços de Terceiro., (1.084.201,50) 
Despesas com Materiais (77.610,66) 

Despesas com Encargos Diversos (514.169,35) 

SOM"- 17.278.914,38) 

DESPESAS TRIBUTÁRIA< 1245.519,85) 

LUCRO OPERACIONAL ÚQUIDO (18,854.761,35) 

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ... --- 1.361.580,76 

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ..... (654.287,32) 

OIFEREN-. 707.293.44 

LUCRO DO PERÍODO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 118.147.467,91) 

( - ) Contribuição Social Sobre o Lucro ... _ 0,00 

LUCRO DO PERÍODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 118.147.467,91) 

{ - ) Provisão para o Imposto de Rend"' 0,00 
( - ) Provisões Estatutárias ............ ......... 0.00 

RESULTADO ÚQUIDO DO PERÍODO 118.147.467,91) 

EM RS 
EM 31/12/2010 

12.687.641.71 

º·ºº 762265.01 
0,00 

1-072.356,35 
42220.435.78 
11.456.376,15 

68.209.075,00 

163.471.985,88) 

-
(2003245,45) 

-
(713.255,43) 

(16.680.840.57) 

182.869.327,33) 

114.660.252,JJ) 

(3.965.944.98) 
(1.722.337,46) 
(1.062830,61) 

(77.096,61) 

(530.035,49) 

17.358.245,15) 

(195.164,29) 

(22.213.661,77 

372373,35 

(552836.17) 

-180.462,82 

122.394.124,59) 

0,00 

(22.394.124,59) 

0,00 
0,00 

{22.394.124,59) 
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DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA EM 31/1212011 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
Método Indireto 

Histórico . ·""" . 
. . - 31112/201 t. · I. , 31112/2010 . . 

Fluxos de Caixa da-Atividade Ooeracional 
Lucro Liquido (18.147.467,91) (22.394.124,59) 

(+) Depreciacões 217.131,77 205.272,51 

(+) Resultado Bab<a de Ativo lmobffizado 587.876,16 971,69 

t=l Lucro Ajustado 117.342.459,93) 122.1s1.ssoi391 

Varia cão dos Valores a Receber (10.323.263,55) (11.621.703,49) 

Variacão dos Impostos a Recuperar 588.560,88 (762.545,24) 

Variacão dos Estoques 14.312,81 (5.340,52) 

Variacão das Despesas Antecipadas (4.347,30) 5.400,28 

Variação do Realizâvel a Longo Prazo (11.034.384,72) 2.001.732,83 

Variacão dos Exigíveis de Curto Prazo 6.825.241,09 15.036.494,93 

Variação das Provisões de Curto Prazo 48.462,96 (42.043,69) 

Varia cão das Obrigações de Longo Prazo 31.050.959,77 29.837.551,38 

Variacões das Provisões de Longo Prazo (225.141,45) (11.439.047,68) 

Variacão dos Resultados Exercícios Futuros 30.854,20 712.709,20 

Caixa liquido proveniente das atividadades operacionais (371.205,29) 1.535.327,61 
. 

·Fluxos de Caixa da Atividade de lnve.stimentos 
. 

. 
(-) Aquisição de Imobilizado (292.507,56) (33.161,28) 

Caixa liquido utilizado nas atividaáaes de investimentos (292.507,56) (33, 161,28) 

. . Fluxos de <;aixa·da Atividade de Financiamento 
Caixa liquido utilizado nas atividadaes de Fianciamento - -
Variação Liquida de Caixa e Equivalentes {663.712.85) 1.582.166,33 

Caixa Inicial Período 3.175.672,57 f.673.506,24 

Caixa Final Período 2.511.959,72 3.175.672,57 
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DEMONSTRAÇÃO VALOR ADICIONADO EM 31/12/2011 

Geração e distrll:>ulção de riqueza e renda 
Dtstrlbufç-ão por partes Interessadas 

Demonstrar-""'º do Valor Adicionado OVA 31/12/2011 31/1 .. 2/201 O 

1. RECEITAS 
1.1 lntennedlação Financeira 60.576.881.97 56.742.698,B5 
1.2 Prestação de Serviços 
1.3 Provisão p/deved duvldosos-R.eversão/(constltulção) 225.141.45 11-4-66.376.15 
1.4 Não Operacionais 707.293,44 (180.462,82) 

Totais 61.509.3'16.86 6B.028.612.,18 

2. DESPESAS DE tNTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 72.132-350~54 82..869.327~33 

.3. UISUPJrOS ADQUtRtDOS 
3.1 Materiais. enercia e outros 386.507.50 400.003,66 
3.2 ServJços de Terceiros 1.084.201,50 1.062..830,6'1 
3.3 Perda.rrecuperação de Valores Ativos º·ºº º·ºº Totais 1.470.709.00 1 .462:.834.27 

4. VALOR ADICIONADO BRUTO {1-2-3) (12.093.742.68) (16..303.549.42) 

5. RETENÇÕES 
5.1 Deprecia.ção, amortização e exaustão 205.272,51 207.128,44 

6. VALOR ADlCtONADO Llauroo PRODUZIDO PELA ENTIDADE (4-5) (12.299.015~19) (16.51 0~677,86) 

7. VALOR ADlClONAOO RECEBIDO EM TRANSFER~NCJA 
7.1 Resultado era equivalência patrlmonlal º·ºº º·ºº 
8. VALOR ADtctONADO A DtSTRtBUJR (6+-7) (12.299.0'15~'19) ('16.5"10.677.,86:) 

9 OJSTRIBUlÇÃO DO VALOR ADlCIDNADO 

9. 1 Pessoal e encargos 5.602.932.B7 5.688.282.44 
9.2 Impostos. taxas e contribuições 245.519,05 195.164,29 
9.3 Aluguéis º·ºº º·ºº 9.4 Juros sobre capital próprio e dividendos º·ºº º·ºº 9.5 Lucros retidos (18.147.467,81) (22.394.124,.59) 
9.6 Contribuição Social sob-re Lucro º·ºº 0,00 
9.7 Imposto de Renda sobre Lucro º·ºº º·ºº 

DEMONSTRACA·o LUCROS/ PREJUÍZO ACUMULADOS EM 31/12/2011 

COMPANHIA DE HABITAÇAO POPULAR DE BAURU 
C.N.P.J. <MFl 45.010.071/0001-03 

Demonstração dos LucrosJPreiuizos Acumulados 31112/2011 31/12/2010 
Descrição RS RS 

Saldo de Preiuizo (52.865.380.39 (30.471.255,80' 
Mais: Realização Ai.Patrimonial 513.567,63 . 
Mais: Lucro LíQuido (18.147.467,91 (22.394.124.59 
Mais: Ajuste de exercícios anteriores 36.242.96 -
SALDO ANTES DA DESTINACAO ........................... (70.463.037.71 (52.865.380,39 
-) Destinacão para Reserva Leoa! 0,00 º·ºº '-) Distribuição no período º·ºº º·ºº -\ CaPitalizacão oarcial do Lucro 0,00 º·ºº -) Destinação para Reserva de Lucros Retidos 0,00 º·ºº SALDO DO PREJUIZO ACUMULADO .................... {70.463.037, 71 (52.865.380,39' 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

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

Examinamos as demonstrações contábeis consolidadas da COHAB Cia. de Habitação Popular de 
Bauru (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro 
de 2011 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis consolidadas 
A Administração da companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fràude ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Essas 
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja 
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis consolidadas estão livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis consolidadas. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante nas demonstrações contábeis consolidadas, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis consolidadas da 
entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, 
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da 
Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a 
avaliação da apresentação das demonstrações cpntábeis consolidadas tomadas em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 

Base para opinião: 
1. As contas que envolvem o Seguro Habitacional (NE 3,6, 4.4, e 4.18): Prêmios de Seguro à 
Pagar, que monta em 31.12.2011 a importância de R$ 92.749.506,14, e Indenizações a Receber da 
Seguradora - valores que a Seguradora deve à Cia pelas indenizações represadas que monta em 
31.12.2011 a importância de R$ 55.336.705,65. Ambos saldos apresentam inconsistências em 
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função da adoção de índices evolutivos e a existência de datas e valores inconsistentes que 
influenciam os saldos; em valores não mensuráveis. A Cia está promovendo rotinas de reevolução 
e batimento dos saldos dos processos de seguro pendentes para em seguida promover o encontro 
de saldos entre os valores ativos e passivos e a repactuação do eventual saldo passivo. Não foi 
possível a confirmação externa dos saldos por a Seguradora não ter respondido à circularização 
até a data do presente relatório. 

2. Os saldos das contas do FCVS - ativos e passivos - continuam dentro dos procedimentos 
normais de revisão e homologação de cobertura do FCVS, bem como da interposição de recursos 
pela Cia, onde a CEF emite relatórios onde 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. Os valores são documentados através dos relatórios analíticos emitidos 
pela CEF em valores que não são passíveis de mensuração futura por sofrerem alterações mensais. 
A Cia continua com as rotinas de revisão desses processos, em relação a cobertura, descontos 
concedidos, e ressarcimento, visando a eliminação de inconformidades relativas aos antigos 
procedimentos nos processos de concessão de descontos na transferência por sub-rogação. As 
diferenças são apontadas mensalmente pela CEF, e em seguida conferidas pela Cia, que de 
imediato promove os ajustes ou recursos necessários. As importâncias, por dependerem de 
informação externa, e de providências futuras e critérios aplicados pela CEF, bem como da falta de 
resposta à circularização, não são passíveis de mensuração. (NE 3.14, 3.15, 4.12, 4.19). A Cia 
possuía registrado em suas Demonstrações Financeiras, em 31.12.2011, amparado por relatório 
analítico interno, um saldo a receber do FCVS de R$ 402.107.083,66, e uma dívida de 
contribuições trimestrais que serão motivo de encontro de contas de R$ 19.545.544, 71. 

3. Persiste sem definição jurídica o inquérito (NE 4.22) instaurado a pedido de mutuários na Proc. 
Judicial de Bebedouro que provocou em 30.06.08 um procedimento de evolução do saldo devedor 
retroativo dos contratos pertencentes ao Conj. Habit. Residencial Franciscano, onde os novos 
valores apurados de saldos residuais e parcelas foram sobrepostos no sistema GCI, reduzindo a 
carteira de recebimentos (no exercício 2008) em R$ 5.439.954,26. 

4. A Cia, considerando negociações e responsabilidade solidária da CEF, não realizou provisão 
para perdas com ações judiciais de processos das construtoras, pendente de decisão do Tribunal 
(NE 4.22) pelo motivo, julgada por ela - através de aconselhamento jurídico - de ser impossível de 
mensuração, por não conhecer a decisão no mérito e no aspecto financeiro. Até data do presente 
relatório os seus advogados não responderam à circularização. 

5. O Sistema "Gerenciador de Créditos Imobiliários - GCI" utilizado para gerenciamento dos 
créditos a receber dos mutuários está migrando para o GCI Gráfico com aperfeiçoamentos 
visando à consistência dos dados. Seus efeitos não são passíveis de mensuração pela fase de 
implantação, e a revisão das múltiplas taxas e índices que são aplicados individualmente aos 
contratos. Assim não foi possível realizar a revisão dos bancos de índices do sistema . 

6. A Cia avaliou o CPC 12 - Ajuste a Valor Presente - AVP (contas de Devedores por Vendas 
Compromissadas e dos Financiamentos Imobiliários em fase de retorno à CEF), representativos 
dos saldos das Carteiras Habitacionais com vencimentos a partir de 360 dias, e julgaram a norma 
não ser aplicável. As carteiras constam da exceção da CPC 12 (NE 3.13). 
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CEP 17011-105 - Bauru - SP 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, exceto em relação aos pontos e ajustes 1 à 6 supra que afirmamos 
nossa opinião, a posição patrimonial e financeira da COHAB Cia. de Habitação Popular de Bauru 
em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Lins (SP), 02 de abril de 2012. 

WRM Auditoria e Consultoria Ltda. 
CRC (SP) sob nº 2SP017965/0-0 

Walmir da Rocha Melges 
Contador - CRC 1SP072333/0-6 - Ibracon 0430. 

Auditécnica Auditores Independentes 
CRC (SP) sob nº 2SP 024.981/0-4 - CVM nº AD 11.037 

Mauro Morgan de Aguiar 
Contador CRC N° 1SP053.458/0-8 - IBRACON 3317. 

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 RELATÓRIO dos 
AUDITORES INDEPENDENTES, consideramos regular a prestação de contas do 
exercício adotando a opinião expressa no capitulo OPINIÃO das conclusões do relatório 
dos Auditores Independentes. Assim, adotando os assuntos já apontados nas NOTAS 
EXPLICATIVAS e no citado RELATÓRIO, sugerimos a aprovação pela Assembléia 
Geral Ordinária dos Senhores Acionistas. Bauru (SP), 16 de abril de 2012. 

GILBERTO AP. PAISAN 
Presidente 

JOSÉ FERNANDO FONTES 
Membro 

EDUARDO ABRANTES VALER/O 
Membro 
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