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TCU e Sinduscon-CE apresentam
Guias para obras públicas
Documento auxiliará
na elaboração de
planilhas orçamentárias
de obras públicas
No início de março, o Sindicato da
Indústria da Construção Civil (Sinduscon-CE) e o Tribunal de Contas
da União (TCU), promoveram o
Seminário de apresentação do Guia
de Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas. O encontro aconteceu no auditório do
TCU Fortaleza.
A publicação é resultado da parceria
realizada desde abril de 2013, durante o ciclo de Diálogos da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) – TCU, ocorrido nas ci-

dades de Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Goiânia
(GO) e Belém (PA). No material
está unificado o entendimento do
Tribunal sobre os principais questionamentos levantados pelo setor
da construção, em relação às obras
públicas, colocando, de forma clara
e objetiva, a posição do TCU para
quem vai contratar saber como proceder, evitando assim dúvidas que
emperram procedimentos.
“Achamos que esse Guia é da máxima
importância e esperamos realmente que esse evento seja replicado em
outros estados. Ele nasceu de uma
parceria do TCU com o órgão central
da construção civil, dando esse tom
de diferentes visões sobre o mesmo

assunto. É um tema relevante e trata
de um dos aspectos sensíveis do controle de obras públicas, que é o orçamento das obras. Além disso, é muito
importante essa iniciativa de disseminar, nós chamamos aqueles que geralmente tomam parte dos contratos os
órgãos públicos, que são as empresas
e os órgãos de controle. Então, não
podíamos ter uma audiência mais
multifacetária”, destaca o secretário
de Controle Externo do TCU - Ceará,
Francisco José de Queiroz.
Hoje o Tribunal de Contas da União
tem uma atuação sistêmica nas fiscalizações de obras públicas realizadas
nos últimos vinte anos, denominada

Entrevista

BIM

Incorporar

Confira entrevista com
os palestrantes José Ulisses
Rodrigues e Rafael Jardim.

Veja as vantagens da
ferramenta que oferece
controle e produtividade.

Programa entra na segunda
fase com foco nos corretores
de imóveis.

Págs. 6 e 7

Pág. 8 e 9

Págs. 10

Fiscobras, no qual submete ao Congresso Nacional uma relação dos
empreendimentos que apresentam
indícios de irregularidades graves.
Para isso produziu um diagnóstico
dos investimentos públicos em infraestrutura, com o objetivo de ser
compartilhado com a sociedade.
Para o presidente do Sinduscon-CE,
André Montenegro de Holanda, em
virtude do documento ter sido elaborado após uma série de diálogos realizados em diversas regiões, ele compila
os principais questionamentos dos
diversos atores envolvidos. “É uma
orientação muito objetiva, dirime
muitas dúvidas que existiam, que não
ficavam muito bem esclarecidas. O
Guia é muito objetivo e acreditamos
que será de grande valia para as relações entre o poder público e a iniciativa privada em relação ao orçamento
de obras públicas”, complementa.

Editorial

Parceria para
o crescimento

Buscando sempre atuar como interlocutor do setor da construção
civil com os diversos órgãos, em
suas mais variadas esferas, o Sinduscon-CE promoveu, em parceria
com o Tribunal de Contas da União
(TCU), o Seminário de apresentação
do Guia de Elaboração de Planilhas
Orçamentárias de Obras Públicas.
Além disso, neste ano, um de nossos
focos é a parceria com a Conselho
Regional de Corretores de Imóveis
do Ceará para a divulgação do Programa Incorporar, que entra na segunda fase, entre os corretores de
imóveis, visto que são importantes
elos na relação entre incorporadoras, construtoras e clientes.
Trazemos ainda informações do
BIM (Building Information Model), uma ferramenta utilizada para
controle e produtividade em obras,
que permite a modelagem virtual
do empreendimento, antecipando
possíveis dificuldades, auxiliando no
controle de custos e planejamento da
obra, dentre outras vantagens.
Estamos sempre atentos as novidades do setor ou entraves que possam
ser dirimidos para a melhoria constante da construção civil no Ceará.
Contamos com a sua parceria neste
trabalho e boa leitura!

André Montenegro de Holanda
Presidente do Sinduscon-CE
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Sinduscon-CE participa da Adit Juris em SP
Nos dias 19 e 20 de março, São
Paulo foi palco da 4ª edição do
Adit Juris, o mais importante seminário do setor jurídico-imobiliário nacional. O Adit Juris
reúne profissionais conceituados
do ramo jurídico e os players do
mercado imobiliário brasileiro visando esclarecer as dúvidas mais
frequentes de investidores, construtores, incorporadores e redes
hoteleiras, relacionadas às leis
existentes para a construção civil.

Representando o Sinduscon Ceará esteve presente no evento o
vice-presidente da Área Imobiliária e presidente do Fórum de
Advogados da CBIC, José Carlos Gama, que também atuou no
painel sobre a Lei Complementar
140/2011 e o Código Florestal,
que contou com a participação
do assessor jurídico do sindicato, Raul Amaral. Na intervenção
feita por Gama foi exemplificado
o entendimento público-privado

no caso de Fortaleza, com a redução do subjetivismo existente em
relação a lei anterior.

Planejamento estratégico
Desde dezembro de 2014,
foram iniciadas as reuniões sobre o Planejamento Estratégico do Sinduscon-CE, acompanhadas pela consultoria do
Instituto Empresariar.
No último dia 02 de março,
aconteceram as oficinas sobre

Análise do Ambiente Competitivo e Análise do Ambiente Interno, onde foram analisados os
pilares estratégicos do sindicato,
os principais resultados obtidos
e avaliadas quais melhorias podem ser realizadas. A reunião
contou com a participação de Cí-

cero Rocha, do Instituto Empresariar, e Ênio Arêa Leão, da Arêa
Leão Consultoria Empresarial.
Os projetos vinculados ao escopo do Planejamento Estratégico
são: Alinhamento Estratégico,
Modelo de Gestão e Arquitetura
Organizacional.

“Inovação e Desenvolvimento
Tecnológico na Construção Civil - Desafios e Oportunidades”,
ministrada pelo conselheiro do
Green Building Council – Brasil (GBC) e presidente e sócio-fundador da empresa Método
Engenharia S/A, Engenheiro
Hugo Rosa. Com a mudança na
grade de cursos, a Unicontruir

tem o foco agora em três temas:
excelência - técnicas e inovações;
aperfeiçoamento - atualização e
reciclagem; e trainee - conhecimento estrutural. O público-alvo
é o profissional de mercado, que
precisa de cursos de complementação técnica, voltado para a formação prática, vivenciada no dia-a-dia das empresas.

Uniconstruir
A Universidade Corporativa do
Sinduscon-CE
(Uniconstruir)
entra em uma nova fase em 2015,
com cursos para o setor da construção civil atualizados com o
mercado atual e suas necessidades. Para marcar essa novidade, o
sindicato promoveu aula magna
no último dia 13 de março, no Hotel Gran Marquise, com a palestra
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Obras Públicas

Guia busca padronizar informações
planilhas orçamentárias de acordo
com o que entende o TCU como
correto, o que está na lei, e a partir dai o procedimento de licitação
fica bem mais fácil de começar
e terminar”.

No material são disponibilizadas orientações sobre a correta utilização
dos sistemas referenciais de custos da administração pública federal.

Intitulado de Guia de Elaboração de Planilhas Orçamentárias
de Obras Públicas o documento
apresenta de forma didática as
principais disposições legais e a
jurisprudência do Tribunal de
Contas da União (TCU) sobre
o orçamento de referência para
a licitação de obras públicas, expondo cada passo a ser seguido
pelos gestores públicos para calcular o preço final de uma obra.
Presente ao evento, o ministro
Emérito do TCU e membro da
Academia Cearense de Letras,

Ubiratan de Aguiar, destacou a
importância da iniciativa que
era um desejo, desde a época em
que esteve no órgão. “Naquela
ocasião, trazíamos um sonho de
reunir o setor privado e o setor
público numa sala para encontrar
caminhos para os desencontros
verificados nos processos. Ouvi
tantas vezes do setor privado,
principalmente àqueles dos locais
mais afastados desse continente
chamado Brasil, que a legislação
é muito falha, muito complexa.
Muitas vezes somos apanhados
por uma nova norma que surge,
até porque geralmente se cobra
do Legislativo uma maior produção de leis, quando na verdade deveríamos cobrar uma maior
qualidade das leis,” destaca.
Para o vice-presidente de
Tecnologia do Sinduscon-CE, Eugênio Montenegro, o documento “é
um guia muito importante porque
a partir das suas
orientações, todos os
órgãos públicos poderão tirar
as dúvidas para que elabore as suas
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Além disso, destacou a iniciativa da parceria com o TCU para
a realização do evento. “Um dos
papéis do Sinduscon é fazer essa
interlocução dos órgãos públicos com as empresas. Então esse
evento é o primeiro do Brasil a
dissecar o Guia, um evento que a
CBIC vai replicar em todo Brasil,
nas sedes regionais dos TCUs. Ele
é um marco muito importante
para a construção civil no Ceará
e do Brasil,” enaltece Montenegro.
O Guia de Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras
Públicas foi apresentado durante as palestras ministradas
pelo secretário de Infraestrutura Urbana do TCU, José Ulisses

“Nosso principal desejo,
sempre que somos convidados para eventos
desse tipo, é dizer que:
o que interessa para nós,
ao Tribunal de Contas
da União, é que as obras
sejam executadas com
qualidade, a um preço
justo e no prazo. É para
isso que a gente trabalha, para que isso se realize”, analisa o secretário
Ulisses Vasconcelos.
Ulisses Vasconcelos
Secretário de Infraestrutura
Urbana do TCU

Rodrigues Vasconcelos, e pelo
secretário de Fiscalização de
Infraestrutura de Petróleo, Gás
Natural e Mineração do TCU,
Rafael Jardim Cavalcante.
No material são disponibilizadas orientações sobre a correta
utilização dos sistemas referenciais de custos da administração
pública federal, em especial do
Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção
Civil (Sinapi), a estimativa de
custos de serviços de engenharia
consultiva e a elaboração de planilhas para celebração de termos
de aditamento contratual, dentre
outros assuntos.

Alguns erros
mais frequentes que
devem ser evitados,
presentes no
Guia em relação a
diversos assuntos:
• Quantificar serviços e obras
com um projeto sem o nível de
detalhamento adequado, que não
permita uma quantificação precisa dos serviços.
• Utilizar como unidade de medida “verbas” ou outras unidades
genéricas, assim como utilizar
descrições de serviço imprecisas
ou genéricas, tais como “diversos”, “despesas gerais”, “provisões
para contingências” e “eventuais”.

• Incluir, no objeto da licitação,
o fornecimento de materiais e
serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não
correspondam às previsões reais
do projeto básico ou executivo.
• Elaborar planilhas orçamentárias de obras públicas com injustificada superestimativa dos quantitativos dos serviços previstos.
• Elaborar planilha orçamentária contendo serviços de difícil
aferição, controle, medição e
comprovação, tais como o pagamento de equipamentos e mão
de obra por hora.
• Elaborar composição de referência de BDI contendo o IRPJ e
a CSLL em destacado.

• Deixar de aplicar alíquotas de
BDI reduzido para itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica
que possam ser fornecidos por
empresas com especialidades
próprias e diversas e que representem percentual significativo
do preço global da obra.

instalação do canteiro de obras
na composição do BDI.

• Deixar de incluir a CPRB na
composição do BDI, no caso de
obras com desoneração da folha
de pagamento.

• Não demonstrar e/ou detalhar
as estimativas de custos para a
contratação de projetos.

• Prever disposições editalícias limitando o BDI ou a remuneração
das licitantes. Apenas os preços
devem ser limitados.
• Incluir administração local,
mobilização/desmobilização
e

• Utilizar as alíquotas de PIS e
Cofins “cheias”, ou seja, 1,65% e
7,6%, respectivamente, sem considerar que haverá crédito tributário a ser compensado.

• Incluir o IRPJ e a CSLL no fator
“K” ou na TRDE.
O documento está disponível
para download no site do Sinduscon-CE, no link www.sindusconce.com.br/downloads.php.

Após os capítulos introdutórios,
com descrição dos principais conceitos, o guia apresenta o processo
de orçamentação de obras em três
etapas específicas, que são: levantamento e quantificação dos serviços, definição dos custos unitários e definição da taxa de BDI
(Benefício e Despesas Indiretas).
Além disso, também é possível
encontrar orientações sobre a
elaboração de planilhas orçamentárias para aditivos contratuais, as etapas de medição dos
serviços nas empreitadas por
preço global e as principais normas aplicáveis. Em todos os temas, após as orientações, há uma
sequencia de perguntas e respostas que facilita a compreensão do
conteúdo, bem como a encontrar
o assunto desejado.
“Esse evento é também uma ótima oportunidade para ouvir. Ouvir e consequentemente também
aprender. Para a gente aprimorar
esse contínuo aperfeiçoamento
que é trabalho do Tribunal de
Contas da União, da fiscalização
das obras públicas”, acrescenta o
secretário Rafael Jardim.

Anúncio Impacto

PROTENSÃO
SISTEMA DE FÔRMAS
CANTEIROS SUSTENTÁVEIS
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Secretários Rafael Jardim e Ulisses Vasconcelos - TCU
obra durante todo o transcorrer
do empreendimento”.

Sinduscon-CE foi pioneiro no Brasil na apresentação do guia de obras públicas.

Jornal da Construção:
E para o setor da construção civil?

Durante o Seminário de apresentação do Guia de Elaboração de Planilhas Orçamentárias
de Obras Públicas, realizado
no início de março, no auditório do TCU Fortaleza, o Jornal
da Construção conversou com
o secretário de Infraestrutura
Urbana do TCU, José Ulisses
Rodrigues Vasconcelos, e com
secretário de Fiscalização de
Infraestrutura de Petróleo, Gás
Natural e Mineração do TCU,
Rafael Jardim Cavalcante.
Confiram a entrevista:
Jornal da Construção:
Qual a importância do Guia de
Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas?
Rafael Jardim:
“Esse Guia, que o Tribunal está
expondo para a sociedade e para
o jurisdicionado, ele reúne toda
jurisprudência, todos os entendimentos que a corte tem para se
executar uma obra pública, desde
o início até o seu fim, e principalmente nessa fase de construção
do orçamento, que vai balizar a
6

Ulisses Vasconcelos:
“O Guia reúne a jurisprudência
do Tribunal ao longo dos anos
na fiscalização de obras públicas. Notadamente relativo à BDI.
É uma jurisprudência que se
constrói há anos. Depois de uma
primeira decisão que tratou do
assunto, especificamente BDI,
fomos evoluindo, construindo
uma jurisprudência mais consolidada, até sair o Acórdão
2.622/2013, que consolidou esse
tema, tanto para os gestores públicos como para os administradores privados”.

“Sem dúvida é um avanço porque um evento
como este, um Guia como este oferece o primeiro caminho para o diálogo. Para o Tribunal
ouvir, mesmo uma eventual crítica aos julgamentos anteriores.”
Rafael Jardim
Secretário de Fiscalização de Infraestrutura de
Petróleo, Gás Natural e Mineração do TCU

Rafael Jardim:
“Sem dúvida é importante, na
medida em que eles são partes
interessadas no processo. A administração avalia a viabilidade
do empreendimento, faz o projeto e licita. E na verdade se não
tiver potenciais interessados que
conheçam as regras das boas práticas orçamentárias, a própria
boa gestão dos recursos públicos,
pode estar comprometida. Uma
vez que o particular que também
se utiliza da lei para fazer a sua
obra, pode não estar muito bem
afeito, conhecendo muito bem
aquilo que ele pode fazer para
oferecer um preço interessante
para administração pública.
Jornal da Construção:
Quais as principais informações
que esse Guia está trazendo para
o setor?
Ulisses Vasconcelos:
“O orçamento de obras públicas
e alguns assuntos que não estavam ainda devidamente regulamentados, então o TCU traz a
jurisprudência firmada ao lon-

go do tempo. Ele traz também
no Guia a legislação criada, seja
no executivo, seja no Congresso Nacional, a respeito do tema,
desde as próprias bonificações,
as despesas indiretas, a administração local, ao ISS com Prefeitura. Então, são vários assuntos
que havia dúvidas dos gestores
de como aplicar corretamente e
esse Guia traz essas informações
de forma consolidada”.

fez. Um estudo bastante detalhado de vários contratos de obras
públicas. Foi um trabalho estatístico, com muitas obras, muito
bem fundamentado, muito bem
estudado, e o importante deste Guia é justamente porque ele
traz essas informações que não
ficam somente com o Tribunal,
mas sim com toda a sociedade”.

Jornal da Construção:
Podemos dizer que ele padroniza
um modelo que possa ser utilizado?
Ulisses Vasconcelos:
“Ele não tem a intenção de padronizar. Na verdade o próprio
Acórdão 2.622/2013 traz essas
referências, mas para os próprios
auditores do próprio Tribunal.
Ele não obriga a que gestores pú-

Jornal da Construção:
Podemos dizer que o Guia representa um avanço?
Rafael Jardim:
“Sem dúvida é um avanço porque um evento como este, um
Guia como este oferece o primeiro caminho para o diálogo. Para
o Tribunal ouvir, mesmo uma
eventual crítica aos julgamentos
anteriores. Uma oportunidade
para conhecer as dificuldades,
mesmo de entendimento, de
quem participa do processo orçamentário, de quem participa do
processo de construção das obras
públicas. E os construtores, representados pelo Sinduscon, são sem
dúvida, partícipes desse processo.
Nesse sentido o Guia é uma ótima oportunidade para capilarizar
esses entendimentos do Tribunal
e mesmo discuti-los”.
Ulisses Vasconcelos:
“O Guia é uma consolidação de
uma jurisprudência, é uma espécie de um estudo que o Tribunal

blicos sigam a esse Acordão. Eles
são referenciais para os auditores desse Tribunal, mas dado que
foi um estudo estatístico muito
bem fundamentado, os gestores
públicos também os têm como
norte, como orientação, como
um referencial”.
Jornal da Construção:
O Guia traz muitas mudanças na
forma de realizar o processo?
Ulisses Vasconcelos:
“Eu acho que a principal virtude
dele é informar. Informar não
só aos auditores do Tribunal o
resultado desse estudo estatístico, como aos gestores públicos. Numa área carente de informação. Os próprios gestores
não tinham muita informação
a respeito. Havia muita dúvida,
mas não se trata de um estudo revolucionário, na verdade é
um estudo estatístico em cima
de contratos existentes. A grande qualidade dele é justamente
tratar estes dados de forma consolidada e informar à sociedade
como um todo”.

Qualifique sua mão-de-obra
Dentro do Canteiro

Soluções em treinamentos que funcionam para sua empresa

“O Guia é uma consolidação de uma jurisprudência, é uma espécie de um estudo que o
Tribunal fez. Um estudo bastante detalhado de
vários contratos de obras públicas.“
Ulisses Vasconcelos
Secretário de Infraestrutura
Urbana do TCU
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Rafael Jardim:
“Não se pode dizer que ele implanta mudanças. Na verdade
ele estampa, ele transparece, ele
informa quais são os entendimentos do Tribunal de Contas
da União para bem executar uma
obra pública, especificamente na
sua fase orçamentária”.
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PINTOR DE OBRAS
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INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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COMAT

BIM e suas vantagens para o setor
Ferramenta oferece controle e produtividade em obras

processo, evitando resolver esses
problemas na execução das obras.
Além disso, é importante para a
elaboração do próprio AS BUILT
do empreendimento.”
A vantagem da ferramenta, aplicada ao setor da construção civil,
é que, “além da compatibilização
precisa dos projetos do empreendimento no tempo de execução
dos mesmos, a plataforma BIM
pode repassar aos empreendimentos, em tempo real, seus quantita-

BIM é um processo integrado que dá mais visibilidade aos resultados.

Imagine poder conhecer com antecedência os problemas que podem surgir ao longo de qualquer
empreendimento ou projeto. Isso,
sem dúvida, pode garantir ganhos
em tempo, custos, trabalho e muito mais. É por este motivo que o
BIM (Building Information Model) tem atraído tanto a atenção
dos profissionais que atuam no
setor da construção civil.
O BIM é uma ferramenta utilizada para compatibilização de
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projetos, planejamento e controle das obras. Ela permite que no
mês de início das obras, ou antes,
tendo os projetos prontos, seja
possível modelar o empreendimento e construí-lo virtualmente. Desta forma, a ferramenta é
considerada economicamente
importante, por reduzir gastos,
proporcionar a visão precisa de
orçamento e conceder maior
controle sobre o progresso da
construção, com a possibilidade
de estudar cenários e diferentes
planos de ataque a obra.

O diretor de Pesquisa de Processos
e Produtos do Sinduscon-CE, Jorge
Dantas, explica que “a tecnologia
BIM é um processo integrado que
amplia consideravelmente a compreensão dos empreendimentos e
dá mais visibilidade dos resultados.
Essa visibilidade permite que todos
os envolvidos nos empreendimentos permaneçam coordenados,
melhorem a precisão, diminuam o
desperdício e tomem decisões fundamentadas nas etapas iniciais do

“Com o BIM você consegue
antecipar as interferências
de projeto, planejar a sua
obra e identificar a logística
do empreendimento. Então,
você aumenta a sua produtividade, porque pode simular
métodos construtivos e logísticas de obra, para atingir
os objetivos que se propõe,
sendo portanto uma ferramenta fundamental para a
produtividade de controle”.
Paulo Sanchez
Líder de projeto da
COMAT / CBIC sobre
“Disseminação do BIM”

tivos e custos, facilitando a tomada
de decisão em relação aos custos.”
Além disso, “a visualização dos projetos em plataforma BIM é 3D, e os
softwares identificam as incompatibilidades, pois os projetos são realizados dentro de apenas uma plataforma. Também é possível simular
a construção virtual do edifício e
se antecipar a quaisquer problemas
que poderiam ocorrer decorrente
de um sequenciamento desordenado das etapas de construção dos
empreendimentos. Também é possível, por exemplo, ter o orçamento
preciso e com isso verificar se a obra
se manterá dentro do planejamento
orçamentário e de prazo durante
sua execução, diminuindo substancialmente os riscos do investimento”, complementa Dantas.

BIM tem atraído
a atenção de
órgão públicos
Com os projetos modelados no
BIM os construtores podem
ver com antecedência uma série de informações, como custos, gastos, orçamento, tempo
e prazo; e desta forma, redu-

Essa cultura BIM está cada dia
mais sendo disseminada no Brasil.
No Ceará, por exemplo, tanto projetistas, construtoras como profissionais da área de orçamento e
planejamento de obras têm investido na plataforma BIM, aperfeiçoando tecnologia, investindo em
treinamento de equipe e desenvolvimento da prática.

Saiba mais sobre o BIM
Que tipo de informações os
softwares BIM podem fornecer?
O BIM, além de fornecer todos
os dados de projeto que os atuais
softwares de projeto do mercado,
pode fornecer dados sobre: quantitativo de serviços, orçamento de
custos, compatibilização de proje-

zem-se os problemas de aditivos nas obras públicas.
“Esta é uma grande ferramenta
contra os aditivos de obras governamentais, foco de reclamação. Hoje, ela é muito utilizada
pelo Ministério do Exército, Aeronáutica e Banco do Brasil, dentre outros. Os órgãos estão vendo como a ferramenta que você

tos, planejamento e sequencia de
execução e controle de obras.
Vantagens da tecnologia
aplicada à construção civil
Por meio da utilização da tecnologia BIM é possível para os profissionais que atuam no setor da
construção civil obter diversas
vantagens, conheçam algumas:
• Controle dos custos;
• Certeza daquilo que se vai comprar, pois a modelagem oferece a
certeza da quantificação do material necessário;
• Controle e planejamento da
obra. É possível acompanhar mês
a mês o que foi planejado e o que
foi executado;
• É possível ver as interferências
de projeto – entre projeto de arevita os aditivos, porque ao fazer
o projeto em 3D, é possível ver
todas as interferências e antecipar os problemas que se possa ter
ao longo da obra”, analisa o líder
de projeto da COMAT / CBIC,
Paulo Sanchez. “Grande ferramenta para a produtividade dos
empreendimentos, que o mundo
inteiro usa como uma forma de
controle,” complementa.

quitetura, projeto de estrutura,
projeto de instalação elétrica e
projeto de instalação hidráulica.
Visualizando todas estas interferências você não tem perda de
tempo e de trabalho em obra; que
é o grande custo que a construção
civil tem: Desperdício.
Softwares utilizados
• Para modelagem - os softwares
podem ser: Archicad; Bentley;
REVIT; Vectorworks.
• Para a validação dessa modelagem - os softwares podem ser:
Solibri; NavisWorks.
• Para o planejamento e acompanhamento, que é chamado de 4D,
as ferramenta podem ser o Synchro; o BIM Navisworks Manage.
O secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas
da União no Estado do Ceará,
Francisco José de Queiroz Pinheiro, destaca que “todas as
inovações que a tecnologia da
informação nos permite são
do nosso interesse, pois a gente sabe das potencialidades que
ela nos oferece”.
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Programa Incorporar
fortalecerá atuação com corretores
Programa realizará palestras e divulgação de informações

O Programa Incorporar tem a proposta de dar maior transparência e segurança ao cliente comprador de imóvel.

Considerados como o principal elo entre as incorporadoras, as construtoras e
os clientes, os corretores de
imóveis são fundamentais
para disseminar as informações sobre as boas práticas
durante a aquisição de um
imóvel. Consciente da importância destes parceiros,
o Programa Incorporar inicia
2015 com atividades voltadas à sensibilização e divulgação de informações para
estes profissionais.
Atraindo a atenção pelo ineditismo
e completando um ano de atuação,
o Programa já atingiu cerca de 90%
do mercado cearense, além dos elogios recebidos pela Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC),
bem como de modelos para outros
Sindicatos no resto do país. “O Incorporar é um programa que veio para
ficar. Ele mostrou que o posicionamento do Sinduscon-CE perante a
sociedade é para defender a legalida10

de. Não apenas isso, o mercado cearense também está de parabéns pela
adesão ao Programa. Isso mostra que
o nosso mercado é forte, consolidado. Fortaleza é um mercado que tem
bons profissionais, que buscam o melhor para todos os entes, não apenas
para si. Todo mundo quer fazer uma
compra segura, uma venda segura e
ter um bom corretor para lhe auxiliar,” destaca o diretor de Planejamento do Sinduscon-CE, Gama Filho.
Durante o primeiro ano, foram elaboradas diversas ações focadas no
público interno - incorporadores e
construtores, bem como para clientes do mercado como um todo.
Nesta terceira fase, os corretores receberão um olhar especial. “Eles são
fundamentais para disseminar a informação para uma boa compra de
imóveis. Para tanto, precisam saber
quais os direitos e deveres das partes
envolvidas, quais as responsabilidades de cada ente, saber que ele corretor é um corresponsável na hora
da venda e poderá responsabilizado”,
acrescenta Gama Filho.

Sendo assim, serão fortalecidas as
ações de divulgação do Manual do
Consumidor, cujo objetivo é apresentar todas as informações necessárias para a aquisição de uma
unidade imobiliária. A Cartilha é
ilustrada, tem linguagem acessível
e busca esclarecer quais os direitos
e deveres do consumidor; as informações necessárias à compra de um
imóvel, com foco na parte legal; as
vantagens e desvantagens ou diferenciais de um item para outro; e
diversos conceitos, a exemplo da
explanação sobre o que é Registro
Imobiliário (RI).
Além de disponibilizada gratuitamente para donwload no site do Sinduscon-CE, o Manual foi distribuído
à população; nos stands de vendas
de imóveis de todos os empreendimentos que aderiram ao Programa
Incorporar. “Paralelamente a isso
vamos realizar eventos e palestras,
sempre voltados ao corretor de imóveis, e elaborar um mailling para disseminar informações”, acrescenta o
diretor Gama Filho.
“O registro de incorporação é o primeiro passo para o negócio ter su-

cesso. Os corretores que viabilizam
os negócios, fazendo essa aproximação entre construtor / incorporador
e o cliente, através da Lei nº 6.530, só
podem vender o empreendimento
incorporado. Então ele está proibido
de vender e pode até ser penalizado pelo CRECI se ele for constatado
que ele vendeu sem o registro da incorporação. Desta forma, é extremamente importante esse trabalho que
o Sinduscon está fazendo, iniciado
já no ano passado, quando lançou o
Programa Incorporar, e isso ai tem
dado um resultado grande porque
hoje são raros os empreendimentos
que não estão incorporados, graças
a esse bom trabalho que o Sinduscon
fez com seus associados e de maneira geral com todas as construtoras no
estado do Ceará. O CRECI apoiou
esse trabalho, divulgou imensamente,
porque é nosso interesse realmente
que o mercado seja todo legalizado’,
acrescenta o presidente do Conselho
Regional de Corretores de Imóveis do
Ceará, Apolo Scherer.

Programa
Incorporar
O Programa Incorporar tem a
proposta de dar maior transparência e segurança ao cliente comprador de imóvel, pois
informa quais os empreendimentos tem segurança jurídica. O Programa reúne uma
série de ações de sensibilização e divulgação das boas práticas no mercado imobiliário,
a exemplo do Selo Juridicamente Perfeito. A iniciativa é
do Sindicato da Indústria da
Construção Civil (Sinduscon-CE) e para saber mais sobre
o programa ou quais os empreendimentos já possuem o
Selo, basta acessar o site do
sindicato www.sindusconce.
com.br/ri.

Resolução ambiental do Banco Central estabelece obrigatoriedade para as instituições financeiras implementarem a
Política de Responsabilidade Socioambiental. Mudança de
regras na concessão de financiamentos imobiliários *
Foi encerrado no último dia
28/2/2015 o prazo para as instituições financeiras de grande
porte implementarem a Política
de Responsabilidade Socioambiental (PRSA), exigida pelo Banco Central, através da Resolução
4.327/2014. Já os pequenos e médios bancos terão que implementar essas práticas até 31/07/2015.
A Resolução nº 4.327/2014 dispõe
sobre as diretrizes que devem ser
observadas no estabelecimento e
na implementação da Política de
Responsabilidade Socioambiental
(PRSA) pelas Instituições Financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil.
O art. 4º da Resolução define o risco socioambiental como a possibilidade de ocorrência de perdas das
instituições mencionadas decorrentes de danos socioambientais
oriundos de atividades desenvolvidas com o suporte de empréstimos/financiamentos bancários.

Resolução obriga bancos avaliarem risco ambiental antes da aprovação do empréstimo.

zar os seus sistemas internos para
avaliar as possibilidades de dano
ao meio ambiente das atividades
e projetos que buscam financiamento bancário.

O gerenciamento do risco socioambiental das instituições financeiras deve considerar sistemas, rotinas e procedimentos que
possibilitem identificar, classificar,
avaliar, monitorar mitigar e controlar o risco socioambiental presente nas atividades e nas operações da instituição.

A importância da questão ambiental é tamanha que o art. 3º
da norma expressamente estipula
que as instituições devem manter
estrutura de governança compatível com seu porte, natureza de seu
negócio, a complexidade de seus
serviços e produtos oferecidos,
bem como as atividades, processos e sistemas adotados, para assegurar o cumprimento das diretrizes e dos objetivos da PRSA.

Na prática a Resolução obriga os
bancos a levarem em conta o risco
ambiental antes de aprovarem um
empréstimo. Para tanto, as instituições financeiras devem organi-

O estabelecimento da Política de
Responsabilidade Socioambiental por parte das instituições financeiras representa um grande
avanço no tratamento das ques-

tões envolvendo a proteção do
meio ambiente.
Por outro lado poderá representar
um entrave para o desenvolvimento da atividade da construção civil
na medida em que a norma não
estabelece expressamente o que as
instituições devem cobrar de pretendentes a financiamentos, deixando uma grande margem para
a subjetividade. Em consequência
disso, a subjetividade poderá representar uma maior burocracia
no tratamento dos financiamentos/empréstimos bancários.
Nesse contexto o Sinduscon e instituições financeiras deve construir uma agenda positiva com
vistas a estabelecer os parâmetros
e as diretrizes dos requisitos impostos pela Resolução, de maneira
que as novas rotinas e regras sejam
claras e objetivas. A Legislação

Ambiental brasileira já é bastante
exigente, de maneira que tal circunstância deve ser considerada
pelos bancos no momento em que
elaborarem sua Política.
A execução da atividade da construção civil segundo os ditames da
legislação ambiental, como já vem
ocorrendo, é fator primordial para
o desenvolvimento sustentável.
Nesse panorama a Resolução Ambiental do Bacen incrementada
por uma agenda positiva entre os
envolvidos na operação bancária
de maneira que sejam estabelecidas regras claras e objetivas para a
PRSA, mostra-se como um instrumento importante para a consecução da almejada sustentabilidade.
Dr. Tiago José Soares Felipe
Advogado da Área Regulatória
de R. Amaral Advogados
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