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EDITORIAL

nova lei de
manutenção
predial

A nova lei prevê
uma tabela da
periodicidade
que cada tipo
de edificação
deve cumprir.
André Montenegro de Holanda
Presidente do Sindicato das
Construtoras - Sinduscon-CE

Nesta edição 16 do Jornal da
Construção, vamos falar sobre regulamentação da lei de manutenção
predial, uma atividade obrigatória,
prevista por lei municipal em Fortaleza-CE e regulamentada desde o dia
24 de junho deste ano.
A nova lei prevê uma tabela da
periodicidade que cada tipo de edificação deve cumprir. Pela legislação,
construções com mais de 50 anos
devem ser vistoriadas anualmente, já
as edificações entre 31 e 50 anos devem ser vistoriadas a cada dois anos.
Essa ação trará ao mercado imobiliário maior segurança e sistematização
dessas inspeções.

Hoje sabemos da importância das Parcerias Público-Privadas
(PPPs). Com foco nesse tema tão
discutido nos últimos tempos, o Sindicato das Construtoras do Ceará
(Sinduscon-CE) promove em parceria
com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), no dia 1º
de outubro, no Centro de Eventos do
Ceará, a edição região nordeste do
“Seminário Regional sobre PPPs”.
Em razão do sucesso do Encontro Internacional: Infraestrutura e
PPPs realizado pela CBIC, em abril
deste ano, a entidade, em conjunto
com seus associados, decidiu a realização de eventos regionais.

No jornal, vamos dar informações sobre o evento, panorama sobre
as parcerias e um histórico de implantações no Brasil.
O evento tem como foco principal discutir ações que deram certo
no país e atuar no incentivo de novas
parcerias. Esse seminário é de suma
importância para a criação de novas
parcerias. No jornal, vamos dar mais
informações sobre o evento, panorama sobre as parcerias e um histórico
de implantações no Brasil.
Boa leitura à todos!

Expediente
Jornal da Construção
Este informativo é uma publicação
mensal do Sindicato das Construtoras
www.sindusconce.com.br
Luana Marques luana@sindusconce.com.br
Patrícia Bley patriciabley@sindusconce.com.br
Telefone (85) 3456-4050
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ENIC 2015

PREÇOS NAS
OBRAS PÚBLICAS
A Comissão de Obras Públicas
(COP) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) promoverá
debate sobre a formação de preços
nas obras públicas, no dia 24 de setembro, das 14h às 18h, durante o
87º Encontro Nacional da Indústria da
Construção (Enic), que será realizado
de 23 a 25 de setembro, em Salvador,
na Bahia.
Durante o painel da COP, empresários, juristas, TCU, Caixa Econômica,
administradores públicos, seguradora
e o Banco Mundial discutirão os diversos aspectos que influenciam na com-

posição
dos
preços/custos
dos orçamentos
em licitações públicas. Participe desse debate. É indiscutível a necessidade da
Indústria da Construção
mostrar-se forte, unida e
atuante nesse cenário, lutando para conseguir melhores e
mais justas condições para exercer suas atividades.
Mais informações:
www.enic.org.br
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ÚLTIMAS

CRÉDITO IMOBILIÁRIO
A Caixa Econômica Federal
lançou neste mês de agosto linha
de crédito imobiliário com recursos
do FGTS, para beneficiar construtoras e incorporadoras que produzem empreendimentos com unidades residenciais de até R$ 300 mil.
O financiamento é de até 80% do
valor da obra, limitado a 50% do

valor total de vendas, com taxas
de juros a partir de 8,5% a.a. De
acordo com o vice-presidente de
Habitação da Caixa, Teotônio Rezende, o montante disponibilizado
será no valor total de R$ 1 bilhão,
direcionado a empresas da construção civil que possuam empreendimentos destinados a atender

clientes de média renda. Empresas
interessadas devem apresentar o
projeto de engenharia, além de documentação para análise de risco,
que consta no site da instituição:
www.caixa.gov.br, área de “Downloads”, opção “Documentos para
Avaliação de Crédito – Empresas
da Construção Civil”.

MUSEU DA INDÚSTRIA

Os cearenses e turistas estão
com uma nova opção de lazer aos
domingos. O Museu da Indústria,

equipamento do Serviço Social da
Indústria (SESI/CE), abre de 9h às
13h, com uma exposição sobre a
história da indústria cearense e um
passeio pelo prédio histórico onde
está localizado o equipamento. A
intenção é oferecer ao público uma
nova opção de visitação em dias de
lazer como o domingo. No Centro,
além do Museu da Indústria, o Cine-

teatro São Luiz, o Theatro José de
Alencar e o Passeio Público oferecem programação aos domingos. O
museu está localizado em frente ao
Passeio Público e funciona de terça a sexta-feira, de 9h às 18h; aos
sábados, de 9h às 17h; e aos domingos, de 9h às 13h. O Museu da
Indústria fica localizado na Rua Dr.
João Moreira, 143 - Centro.

REFIS Municipal de fortaleza
Desde o mês de agosto, entrou
em vigor o Refis Municipal de Fortaleza, programa que possibilita o
parcelamento e descontos nos juros
e multas referentes a dívidas tributárias. O Programa que tem vigência
de três meses, oferecerá desconto de 80% para pagamento à vista; 60%, pagando parcelado
em duas e seis vezes mensais e consecutivas; 40%
no pagamento entre sete
e 12 parcelas mensais e
consecutivas; 20% no

parcelamento entre 13 e 18 vezes;
e 10% liquidando o débito entre 19
e 24 parcelas todos os meses. Para
quem aderir ao Refis em agosto, a
estes descontos serão acrescidos
mais 20%, podendo chegar a 100%
dos juros e multas. Para isso, o contribuinte não deverá conter débitos
no exercício de 2015. Na adesão
realizada no mês de setembro, o
desconto extra é de 10%. O atendimento será feito na SEFIN Centro
(Rua General Bezerril, 755 – Centro), Regionais I, II, IV, V e VI e Vapt
Vupt Messejana.

confira os descontos oferecidos
No pagamento
entre 19 e 24 parcelas
No pagamento
entre 13 e 18 vezes
No pagamento
entre 7 e 12 parcelas
No pagamento
entre 2 e 6 parcelas
No pagamento
à vista
Para adesões
em setembro
Para adesões
em agosto
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10%
20%
40%
60%
80%
+10%
+20%

LEGISLAÇÃO

Lei municipal oferece
flexibilidade para
uso do solo
em Fortaleza
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A Outorga Onerosa pode
ser aplicada aos projetos
especiais e aos polos
geradores de tráfego,
conforme previsto no
Plano Diretor e na Lei de
Uso e Ocupação do Solo.
Os imóveis que precisam de certa flexibilidade na alteração de uso, na
mudança de índices urbanos para sua
implantação, podem ser analisados
através de umalei sancionada neste
ano pela Prefeitura Municipal. É a Outorga Onerosa da Alteração de Uso
(Lei nº 10.335/2015), concessão emitida pelo Município aplicada nas aprovações de projeto arquitetônico que se
utilizem de alterações das normas de
uso e ocupação do solo.
A concessão citada foi sancionada junto a outras duas leis
municipais: Regularização de Edificações (Lei nº 10.334/2015) e Transferência do Direito de Construir (Lei
nº 10.333/2015), formando tripé que
regulamenta o Plano Diretor de Fortaleza. As normas foram votadas pela
Câmara Municipal, sancionadas pelo
Prefeito Roberto Cláudio e publicadas no Diário Oficial em 9 de abril de
2015.
A Outorga Onerosa, todavia, somente pode ser aplicada aos projetos

especiais e aos polos geradores de
tráfego, conforme previsto no Plano
Diretor e na Lei de Uso e Ocupação
do Solo. Ademais, tais projetos têm
que estar localizados na Macrozona Urbana, segundo o zoneamento
do Plano Diretor. O empreendimento
enquadrado nessas hipóteses, caso
extrapole algum parâmetro urbanístico, poderá ser aprovado mediante o
pagamento da outorga ao município.
A legislação poderá viabilizar a
implantação de equipamentos urbanos
e empreendimentos dos quais a cidade
precisa. Além disso, os recursos oriundos da outorga onerosa deverão ser
aplicados necessariamente em regularização fundiária, execução de projetos habitacionais de interesse social,
ordenamento da expansão urbana,
implantação de equipamentos urbanos
e comunitários, criação de unidades de
conservação e outras áreas verdes e
de lazer, entre outras melhorias urbanas, ambientais e sociais.

Os beneficiários podem pagar a
outorga mediante uma contrapartida
financeira ou, em igual valor, por meio
de doação de imóveis ou de execução
de obras de infraestrutura urbana nas
Zonas Especiais de Interesse Social.
Sendo assim, a utilização do benefício
dificilmente ocorrerá de forma indiscriminada, na medida em que só os projetos especiais e os polos geradores
de tráfego podem se beneficiar da lei.
Além disso, o valor da Outorga
não será simbólico. Na verdade, o
empreendedor deverá pagar o valor
de mercado do terreno virtual que
regularizasse todos os índices urbanísticos extrapolados. Por fim, todo
projeto em que se pretenda utilizar
o instrumento da Outorga Onerosa
deverá ser submetido a uma Análise
de Orientação Prévia na Secretaria de
Urbanismo e Meio Ambiente.

MANUTENÇÃO PREDIAL

Lei de inspeção
predial é
regulamentada
em Fortaleza
A lei nº 9.913/2012 prevê
que edificações privadas e
públicas devem passar por
vistorias periódicas, a fim
de evitar más condições e
consequentes acidentes,
como desabamentos
e incêndios

A manutenção preventiva de edificações em Fortaleza, é uma atividade obrigatória, prevista por lei municipal. Aprovada pela Câmara Municipal
há três anos, a lei nº 9.913/2012, que
trata da inspeção predial na Capital,
foi regulamentada no dia 24 de junho
deste ano. Desde então, edificações
privadas e públicas devem ser submetidas a vistorias técnicas e a manutenção preventiva de forma periódica,
de acordo com o que ficou estabelecido pela lei. Os seis primeiros meses
funcionarão de forma educativa, mas,
passados estes 180 dias iniciais, as
sanções e as multas, que variam de
R$ 1 mil a R$ 5 mil, passarão a vigorar
para quem não cumprir os procedimentos estabelecidos.
O engenheiro civil e presidente
do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Ceará (Crea-CE), Victor Frota Pinto explica que a manutenção preventiva fica a cargo de
quem está utilizando o imóvel.
Já a corretiva, se for decorrente de falha construtiva, o
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proprietário ou o condomínio deve acionar o responsável pela construção para
fazer a devida correção. Todavia, se o
problema detectado for decorrente de
uma falta de manutenção, de utilização
inadequada, não é responsabilidade
da construtora que fez o imóvel.
“Então, é bom que isso seja bem
separado: quem construiu pode ou
não ser acionado, dependendo da
causa que gerou aquele problema
que passou a apresentar, mas se está
tudo ok, tudo dentro das normas, tudo
dentro do especificado, o que apresentar lá na frente, a construtora está
liberada disso”, pontua.

A exemplo do que acontece em
outras cidades do Brasil, como Rio
de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre,
Salvador e Maceió, a recomendação
é de que seja acompanhado preventivamente o estado físico do imóvel
em todos os aspectos e isso deverá
ser feito, obrigatoriamente, por um
profissional habilitado. “Essa cultura
é que tem que ser implantada aqui
no nosso meio, porque aqui se acha
que vai gastar dinheiro. Então, acontecem problemas, de vez em quando. Mas, não é só problema de cair
um elemento estrutural, mas incêndios também”, sublinha Frota.

“Lógico que, quando o imóvel for mais
novo, com menos tempo de construção,
maior é o intervalo entre uma
vistoria e a outra”
Victor Frota Pinto presidente do Crea-CE
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Periodicidade
A lei de inspeção predial prevê uma tabela da periodicidade que
cada tipo de edificação deve cumprir.
Pela legislação, construções com mais
de 50 anos devem ser vistoriadas anualmente, já as edificações entre 31 e 50 anos
devem ser vistoriadas a cada dois anos. A
cada três anos, devem ser inspecionados os
imóveis: com idade entre 21 e 30 anos, as edificações comerciais (independente da idade), além
das construções industriais, privadas não residenciais, clubes de entretenimento e edificações públicas. “Lógico que, quando o imóvel for mais novo, com
menos tempo de construção, maior é o intervalo entre
uma vistoria e a outra”, resume Victor Frota.

PERIOdicidade para as inspeções prediais

A CADA
5 ANOS

A CADA
3 ANOS

A CADA
2 ANOS

ANUALMENTE

para edificações
com até 20
anos

para edificações
de 21 a 30
anos

para edificações
entre 31 e
50 anos

para edificações
com mais de
50 anos

SEMINÁRIO

Sinduscon-CE
promove evento
sobre Parcerias
Público-Privadas
em outubro
Evento em
parceria com
a CBIC acontece
dia 1º de outubro
no Centro de
Eventos do Ceará
O Sindicato das Construtoras
do Ceará (Sinduscon-CE) promove
no próximo dia 1º de outubro, em
parceria com a Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC),
o “Seminário Regional sobre PPPs”,
no Centro de Eventos do Ceará. O
evento contará com os principais
nomes sobre o tema, apresentações
de cases de sucesso e oportunidades de negócios para as empresas.
Atualmente, no Brasil existem mais
de 80 contratos de concessão administrativa e patrocinada.
Segundo o presidente do Sinduscon-CE, André Montenegro de
Holanda, o evento tem como objetivo discutir ações que deram certo

André Montenegro
de Holanda
presidente do Sinduscon-CE
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e atuar no incentivo de novas parcerias. “O Sinduscon Ceará, mesmo
sendo uma entidade de classe, vê
nas PPPs um formato que dá acesso
a sociedade a uma série de serviços,
tornando as cidades mais completas. Esse seminário é de suma importância para a criação de novas
parcerias”, enfatizou.
Neste ano, a Lei 11.079/04,
que trata sobre as Parcerias Público-Privadas, completa 11 anos de
promulgação. Sua criação se deu
a partir da necessidade do Estado
em buscar apoio para a realização
de suas ações, onde empresas privadas colaboram na implantação

de alguns serviços públicos e os
financia individualmente.
Na história da implantação no
Brasil, alguns fatores foram primordiais e serviram como estopim para
a criação das Parcerias Público-Privadas, entre eles citamos o crescimento da dívida pública e a crise
fiscal. Com esse panorama, houve a
necessidade de redução do déficit
fiscal aumentando-se a arrecadação e reduzindo os gastos públicos
orçamentários.
Como em todas as parcerias,
a operação tem suas vantagens e
desvantagens. Um dos riscos é o da
própria construção, pois o parceiro
privado irá ter que arcar com o ônus

“O Sinduscon Ceará, mesmo sendo uma entidade
de classe, vê nas PPPs um formato que dá
acesso a sociedade a uma série de serviços,
tornando as cidades mais completas.”
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da construção,
muitas vezes sem poder contar com
a remuneração
dos futuros usuários e nem do parceiro público; outro
risco é que diz respeito
ao financiamento, pois a
variação da taxa de juros
e da taxa de câmbio aliada a falta de crédito do setor
público poderia resultar na impossibilidade de cumprimento do
projeto.
Existem também os riscos de
desempenho, que são as falhas na
operação e manutenção dos bens e

dos equipamentos ligados ao projeto, o que poderia culminar penalidade pela falta de prestação de
serviço. E ainda o risco de demanda
que seria a possibilidade de baixa
demanda pelo serviço feito pelo
parceiro privado; o risco político que
é a quebra do contrato por mudança
de ideologia ou por política.
Visando garantir o sucesso da
parceria, bem como assegurar o pagamento da contraprestação devida
ao parceiro privado, o art. 8º da lei
11.079/04 elencou algumas garantias aos prestadores de serviço das
PPPs. O primeiro benefício é a vinculação das receitas dos entes e órgãos do Poder Público, porém apesar de bastante atrativo devem ser
observadas às vedações expressas

no inciso IV do artigo 167 da Constituição. Percebemos ainda a instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei e a contratação
de seguro-garantia junto a companhias seguradoras que não sejam
controladas pelo Poder Público.
Estão previstas também as garantias prestadas por organismos
internacionais ou instituições financeiras, que não sejam controladas
pelo Poder Público, e as garantias
prestadas por fundo garantidor ou
empresa estatal criada para essa
finalidade. Por fim, a lei ainda estabelece que todos os outros mecanismos por ela admitidos podem ser
levados em consideração visando a
satisfação do contrato pela parte do
parceiro privado.

DESONERAÇÃO EM FOLHA

LEI DE
DESONERAÇÃO
EM FOLHA de
pagamento
Com o aumento da inflação e a
diminuição do consumo, a economia
brasileira está sentindo os efeitos da
crise. Nesse contexto de dificuldades,
o Governo Federal vem aprovando
uma série de medidas para reduzir
os gastos e aumentar a expectativa
de receitas para que possa manter a
estabilidade orçamentária.
Dentre as várias ações a serem
adotadas, tentou-se aprovar a Medida Provisória nº 669/2015, que visava
reduzir o impacto da desoneração da
folha que havia sido concedida em
2011, através da Lei º 12.546/2011. O
consultor jurídico do Sinduscon-CE,
Alexandre Linhares, destaca que a
redução, que poderia reduzir o impacto orçamentário da desoneração em
aproximadamente R$ 12 bilhões, atingiria diversos setores da economia,
inclusive o da construção civil.
Essa medida, contudo, foi devolvida pelo presidente do Congresso
Nacional em decorrência da forma
legislativa escolhida ter sido inadequada para pleitear essa redução
(Medida Provisória – que tem um dos
pressupostos a urgência). Para voltar
ao Congresso, foi então foi elaborado
o Projeto de Lei nº 863/2015, que traz
o mesmo conteúdo legislativo da medida provisória replicado em seu texto.
A Câmara dos Deputados aprovou, em junho, o texto-base do projeto
de lei que reduz as desonerações das
folhas de pagamento de 56 segmentos
da economia, dentre eles a construção civil. A iniciativa eleva em mais de
100% a taxação da maioria dos setores
beneficiados, mas abre exceções para
algumas áreas, que terão um aumen10

to de imposto menor do que o governo propôs ao enviar o projeto de lei ao
Congresso. Conforme dados divulgados pelo Ministério da Fazenda, estima-se que, em 2015, a desoneração
da folha represente uma renúncia fiscal
de aproximadamente R$ 25,2 bilhões.
O projeto estabelece que empresas que pagam alíquota de 1% de
contribuição previdenciária sobre a
receita bruta ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS) passarão a
pagar 2,5%. Setores que hoje pagam
alíquota de 2% passarão a contribuir
com 4,5%. Empresas de transporte
rodoviário, ferroviário e metroferroviário de passageiros e empresas de call
center, que antes pagavam alíquota
de 2% passarão a pagar 3% da receita bruta ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
O deputado Leonardo Picciani, relator do projeto, promoveu novas alterações em seu relatório e deu tratamento
diferenciado a outros setores econômicos, além dos previstos inicialmente.
Foi incluído nesse rol, por exemplo,
os calçadistas e artefatos de material
têxtil, além de automóveis para o transporte de 10 pessoas ou mais (exceto
trólebus).

A previsão original de Picciani era
apenas conferir o benefício à comunicação social, transportes, call centers e
itens da cesta básica.
Nesse contexto, a opção pela tributação substitutiva da desoneração
será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre
a receita bruta relativa a janeiro de
cada ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita
bruta apurada, e será irretratável para
todo o ano calendário.
Para as empresas do setor de
construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 a opção dar-se-á por obra de construção civil e será
manifestada mediante o pagamento da
contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa à competência de cadastro no CEI ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita
bruta apurada para a obra, e será irretratável até o seu encerramento.
Desta feita, considera-se imprescindível, como forma de planejamento tributário, que as empresas cujos
CNAE´s estão previstos na desoneração realizem simulações para verificar
o regime menos oneroso o mais brevemente possível.

“É importante destacar que o setor mais beneficiado pela
desoneração concedida em 2011 foi o da construção civil,
uma vez que é o que possui o maior número de contribuintes
desonerados, conforme consta no sistema informatizado
da Receita Federal do Brasil”
AFIRMA Alexandre Linhares – Consultor jurídico do Sinduscon-CE e sócio da r. amaral advogados

