
REMUNERAÇÕES PAGAS PELO 
FMH À COHAB-SP 

COHAB-SP / Diretoria Financeira 



 Resolução CMH nº 20, de 28 de Setembro de 
2006 
Resolução CFMH nº 23, de 12 de Junho de 
2002 alterada pela Resolução CMH nº 33, de 17 
de Junho de 2008 (Programa Locação Social) 

REMUNERAÇÕES: BASE LEGAL 



 

1. FASE DE PRODUÇÃO: 
Base de Cálculo: Percentual sobre o valor efetivamente 
investido/desembolsado em projetos, obras e instalações e demais 
ações vinculadas ao Fundo, incluindo a regularização fundiária, desde o 
projeto à conclusão da obra, que se dá com o fechamento do custo, 
sendo: 

 7% quando empreendimentos produzidos por empreitada 
global; 

 8% quando empreendimentos produzidos em regime de 
mutirão ou outra modalidade construtiva aprovada no âmbito 
do FMH e que se mostre mais dispendiosa para o agente 
operador COHAB-SP. 

 R$10,00 por U.H., quando empreendimento do extinto FUNAPS 
que se encontra em fase de regularização para posterior 
comercialização incluindo obras e legalização a título de 
remuneração de Despesas de Gestão. 

TIPOS DE REMUNERAÇÕES 



 

2. FASE DE COMERCIALIZAÇÃO: 
Abrangência: Custos decorrentes da atuação das Diretoria Comercial e Social e 
áreas subordinadas para execução, coordenação e supervisão do trabalho social 
e comercial e da Superintendência Jurídica e áreas subordinadas necessários ao 
bom desempenho dos programas do Fundo Municipal de Habitação. 
Base de Cálculo: Percentual sobre o valor efetivamente 
investido/desembolsado em projetos, obras e instalações e demais ações 
vinculadas ao Fundo, incluindo a regularização fundiária, desde o projeto à 
comercialização, sendo: 
3% quando comercialização de empreendimento produzido por empreitada 
global; 
4% quando comercialização de empreendimento produzido em regime de 
mutirão ou qualquer outra modalidade construtiva aprovada no âmbito do 
FMH que se mostre mais dispendiosa para o agente operador; 
5% do valor atualizado do investimento ou de avaliação considerados como 
parâmetro para a comercialização no caso de U.H. produzidas por outros órgãos 
e com regularização fundiária e comercialização sob responsabilidade da 
COHAB-SP 
 

TIPOS DE REMUNERAÇÕES 



 
3. FASE ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS: 
Base de Cálculo: R$7,00 mensais por imóvel, para cobertura dos custos 
decorrentes de manutenção de sistemas informatizados e serviços 
necessários à gestão da carteira imobiliária (controles de contratos, 
contas, subsídios, adimplência/inadimplência) e manutenção das 
equipes de acompanhamento técnico/social, de atendimento- e de 
serviços jurídicos. 
 

TIPOS DE REMUNERAÇÕES 



 4. FASE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FMH: 
Base de Cálculo: 0,16% ao mês sobre o saldo atualizado dos contratos 
ativos após a fase de produção vinculados ao Fundo para cobertura de 
despesas decorrentes de manutenção de equipe administrativa e 
contábil responsável pelos registros, acompanhamento e atendimento 
das entidades que façam uso dos recursos do Fundo para produção 
habitacional, execução e elaboração de relatórios de gestão e prestação 
de contas, sistemas informatizados de administração e controle dos 
recursos do Fundo, equipe de manutenção e conservação dos imóveis 
integrantes do quadro funcional da COHAB-SP. 

TIPOS DE REMUNERAÇÕES 



 

5. REMUNERAÇÃO LOCAÇÃO SOCIAL: 
Base de Cálculo: 10% do valor de recuperação mensal do aluguel social, 
relativo à gestão do contrato, cobrança e controle da adimplência. 
 

6. REMUNERAÇÃO PARCERIA SOCIAL (EXTINTO): 
Base de Cálculo: 4,5% do valor efetivamente pago. 
 

TIPOS DE REMUNERAÇÕES 



 

 

REMUNERAÇÕES PAGAS 2018 



 

 

REMUNERAÇÕES POR EXERCÍCIO 

2018 2019

Gestão Locação  Social 216.936,26      225.128,09      

Gestão Parceria Social 27,00               ENCERRADO

Administração FMH 10.947.365,28 11.262.085,02 

Gestão FMH 991.808,62      1.026.536,60   

Regularização 242.116,00      193.490,00      

Produção 216.250,61      374.864,56      

Comercialização 96.195,98        163.497,29      

Total Remunerações FMH 12.710.699,75 13.245.601,56 

Resumo das Remunerações por Exercício

Exercício
Tipo de Remuneração



 

REMUNERAÇÕES PENDENTES 

2018 2019

Gestão Locação  Social -                 -                 

Administração FMH 5.928.724,05 6.327.768,47 

Gestão FMH 497.881,95    -                 

Regularização -                 -                 

Produção -                 -                 

Comercialização -                 -                 

Total Remunerações FMH 6.426.606,00 6.327.768,47 

Exercício

Resumo das Remunerações Pendentes por Exercício

Tipo de Remuneração


