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acesso a informações sobre o registro de incorporações, foi desenvolvido o Selo Juridicamente Perfeito.
Segundo a promotora de Justiça,
Ann Celly Sampaio, “a lei de incorporação é bastante antiga, vamos
fazer cumprir a lei”. É importante
que os corretores e incorporadoras
sigam a lei na íntegra, e se houver
alguma dúvida o Sinduscon-CE tem
uma ação que auxilia as construtoras em diversas dificuldades com relação aos cartórios. Se o cliente quiser ter acesso ao RI, poderá ter esta
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O Programa Incorporar, lançado
há pouco mais de um mês pelo Sindicato das Construtoras - Sinduscon-CE já conta com a adesão de
mais de 100 empreendimentos do
mercado imobiliário. O programa
tem como objetivo incentivar boas
práticas através de mercado e esclarecer sobre a Lei de Incorporações
Imobiliárias. Uma campanha de esclarecimento sobre a obrigatoriedade do registro de incorporações de
imóveis para empreendimentos comercializados na planta foi desenvolvida pelo Sinduscon-CE. Para
que o consumidor possa ter fácil

Registro de

A promotora de Justiça Ann
Celly Sampaio Cavalcante, Secretária Executiva do
Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), falou sobre
a Lei de Incorporação, afirmando que existe um calendário mensal de fiscalização por segmentos e que
são consideradas todas as
denúncias recebidas.
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fazendo a diferença
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Consulte:
ferramenta
de maneira mais fácil,
www.sinduscon-ce.org.br/ri
acessando o site www.sinduscon-ce.
org.br/ri. Confira a entrevista com
a procuradora de Justiça Ann Cely
Sampaio sobre a Lei de Incorporação, e tire suas dúvidas com relação à
atuação e ao cumprimento dessa Lei.

Mercado Imobiliário

Mão-de-obra

Artigo Jurídico

86º Enic

Feirões oferecem praticidade
e boas oportunidades para os
consumidores cearenses em
busca de imóveis.

IBGE aponta que indústria da
construção civil foi a que apresentou
maior valorização dos salários nos
últimos quatro anos.

Cota de emprego para Pessoas
Portadoras de Necessidades
Especiais aplicada as
Empresas Privadas.

CBIC realiza em Goiânia-GO
a 86ª edição do Encontro
Nacional da Indústria
da Construção - ENIC.

Pág. 3

Pág. 4

Pág. 10

Pág. 11

Editorial

Construção segue
firme com bom
desempenho
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Sinduscon-CE assina Convênio com
Tribunal de Justiça do Ceará
O Tribunal de Justiça do Ceará
(TJCE) firmou convênio, com o
Sinduscon-CE para garantir a contratação de apenados e egressos do
sistema carcerário no mercado de
trabalho da construção civil. O convênio dá início ao projeto “Reconstruir, tijolo por tijolo num desenho

mágico”, que atenderá inicialmente
100 reeducandos e valerá por cinco anos, podendo ser prorrogado
por igual período. A assinatura do
documento ocorreu no dia 02 de junho de 2014, no Palácio da Justiça,
no Cambeba. A iniciativa pretende
obter resultados na sociedade, em

relação à diminuição da violência, e
na vida pessoal dos egressos e apenados. “Vamos dar oportunidade de
trabalho e também o exemplo. Dessa forma, outros sindicatos poderão
vir a empregar essas pessoas”, disse
o presidente do Sinduscon-CE, André Montenegro de Holanda.

Seminário O Futuro da Minha Cidade
A construção civil no Ceará continua com bom desempenho em
2014. Concluímos os três primeiros meses do ano registrando
um crescimento no volume de
vendas na ordem de 14,89%, e
devemos registrar números positivos para este primeiro semestre. Possuímos uma demanda reprimida e a existência do crédito
abundante, possibilita a muitos
cearenses o sonho da aquisição
da casa própria.
Estas vendas, que movimentaram R$ 672,1 milhões, no primeiro trimestre do ano, aqueceram também a economia e
impulsionaram a geração de
muitos postos de trabalho.
Estes são alguns dos temas que
trazemos no Jornal da Construção deste mês, bem como abordamos assuntos ligados aos ganhos reais dos trabalhadores do
setor da construção civil e aos
benefícios para os consumidores
com a certificação de qualidade
das construtoras. Além disso,
apresentamos o guia lançado recentemente pela CBIC, que auxilia na elaboração do Manual
de Uso, Operação e Manutenção
das Edificações.
André Montenegro de Holanda
Presidente do Sinduscon-CE
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André Montenegro (Presidente do Sinduscon-CE), José Carlos Martins (Presidente da CBIC)
e equipes do Sinduscon-CE e CBIC (CMA).

O Seminário O Futuro da Minha
Cidade, que aconteceu no dia 16
de junho, para São Gonçalo do
Amarante contou com um público de aproximadamente 100
pessoas, que tomaram conta do

Auditório de Utilidades da CearáPortos, no Pecém. A questão de
planejar uma cidade para que ela
seja mais sustentável e mudar um
pouco o dia-a-dia da população,
em conhecer melhor o meio onde

caminha, onde transita, foram assuntos mais debatidos pelos palestrantes Silvio Barros, ex-prefeito de Maringá, e a jornalista
Natália Garcia, criadora do projeto “Cidade para Pessoas”. Esteve
presente no evento o prefeito de
São Gonçalo do Amarante, Cláudio Pinho, que elogiou muito a
iniciativa e se mostrou disposto
a ajudar cada vez mais no desenvolvimento do município. O
evento também contou com as
presenças dos presidentes do Sinduscon-CE, André Montenegro
e o presidente eleito da CBIC, o
engenheiro José Carlos Martins.

Construção civil gera empregos
O presidente do Sinduscon-CE,
André Montenegro de Holanda,
afirma que o setor deve gerar 34
mil empregos no Ceará até o final
deste ano. Ele atribui os resultados
ao número de lançamentos imobiliários. Adianta que, no segundo
semestre, começam a ser construídas 20 mil unidades do programa

Minha Casa, Minha Vida e outras
sete mil unidades em lançamentos,
que devem gerar mais 27 mil novos
empregos diretos. Ele também comenta que a estimativa para cada
unidade a ser construída é geração
de um emprego direto e três indiretos. O setor da construção é um
dos setores que mais geram empre-
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gos no País e hoje já possui mais de
três milhões de trabalhadores formais. Fortaleza é destaque no mercado imobiliário brasileiro. Hoje o
setor da construção está aquecido,
um exemplo são os investimentos
de obras feitas pelo governo, por
meio do Programa de Aceleração
de Crescimento (PAC).

Para André Montenegro,
presidente do SindusconCE, A Feira de Imóveis ajuda muito a movimentação
do mercado. Além das excelentes oportunidades e
muitas ofertas, o comprador já pode sair com uma
carta de crédito da Caixa
Econômica Federal.

Feirões aquecem o
setor imobiliário no Estado
Eventos têm oportunizado bons negócios e atraído consumidores

Um feirão de imóveis é sempre
uma grande oportunidade para
quem deseja fazer um bom negócio. Após o início do ano de 2014,
foi aberta a temporada de feirões
imobiliários, que acontecem não
somente na Capital, como também no Interior no Estado.
Em junho, o Cariri recebeu o 10º
Feirão Caixa da Casa Própria e
a 7ª Feira de Imóveis do Cariri,
realizados em uma parceria da
Caixa Econômica Federal com o
Sindicato das Construtoras – Sinduscon-CE. O evento ocupou um
espaço maior, no recém inaugurado Centro de Convenções do
Cariri e contou com 32 estandes
de parceiros. Durante o evento,
foram oferecidos cerca de 3.500
imóveis na região.
Para o presidente do SindusconCE, André Montenegro, “eventos
como este, a Feira de Imóveis do
Cariri, ajudam muito, pois movimentam o mercado. Durante os
feirões além de encontrar boas
oportunidades e muitas ofertas,
você também sai com uma carta
de crédito da Caixa. Tudo em um
lugar só. Nossos planos são de realizar o Feirão da Região Norte, em
Sobral, em parceria com a Caixa,
no segundo semestre do ano.”
Durante a solenidade de abertura,
o superintendente regional da Caixa, Paulo Henrique Angelo Souza,
destacou o papel da Caixa como
braço operacional do Governo
Federal na realização da política

Feirões atraem consumidores com boas oportunidades de negócios.

habitacional. “A Caixa vem realizando um trabalho forte na área
de habitação ao oferecer o crédito
com as melhores taxas do mercado
e para as diversas faixas de renda
da população. São lares que o Governo Federal financia, por meio
da Caixa, para milhares de famílias
cearenses. Destaco aqui também a
parceria com o Governo do Estado
do Ceará e com as prefeituras locais para a execução do maior programa de habitação já visto neste
país, o Minha Casa Minha Vida. Só
em Juazeiro do Norte, 713 casas estão na fase final de conclusão e em
breve beneficiarão cerca de 3 mil
pessoas”, destacou.
Para a representante Regional do
Sinduscon Cariri – Zona Norte,
Patrícia Nery, “neste ano, estamos
inovando, pois o evento sai do shopping para ocorrer no Centro de
Convenções, que é um local muito
mais confortável para o cliente e o
expositor. Ele ocorreu durante três
dias, iniciando na sexta, porque

até 6ª edição ele acontecia a partir
do sábado”.
Também durante o mês de junho,
em Fortaleza, a MRV Engenharia promoveu seu quinto feirão de
2014, realizado em loja própria da
construtora, no bairro Maraponga.
Nesta edição, a empresa ofereceu
descontos em tabela que foram de
R$ 9 mil a R$ 51 mil, além de ITBI e
Registro grátis e condições especiais
de parcelamento, em até 60 vezes,
para alguns empreendimentos.
A Lopes Immobilis, pertencente
ao grupo LPS, neste ano, realizou

“A Caixa vem realizando
um trabalho forte na área
de habitação ao oferecer
o crédito com as melhores taxas do mercado e
para as diversas faixas
de renda da população.”
Paulo Henrique Angelo Souza
Superintendente regional
da Caixa

quatro feirões imobiliários: o Imóvel Fest, no Shopping Parangaba;
o Shopping do Imóvel, no North
Shopping Jóquei; o MDFest, evento da Moura Dubeux no North
Shopping da Bezerra de Menezes;
e o Feirão da Construtora Magis,
na sede da Lopes Immobilis. O
sócio-diretor Executivo da Lopes
Immobilis, Ricardo Bezerra, destaca que “a Lopes Immobilis tem por
pressuposto a proatividade e a gente percebeu que esses feirões imobiliários são realmente uma forma
inteligente de atrair clientes.”
Ele destaca ainda que os clientes
têm grandes benefícios, durante o
Feirão, pois encontra todos os produtos disponíveis na Região em um
só lugar. “Quando você participa
de um evento imobiliário, normalmente as construtoras criam condições especiais para a aquisição
dos imóveis naquele momento”,
acrescenta. Somente no Imóvel Fest
foram gerados R$ 25 milhões em
negócios, dos quais R$ 15 milhões,
aproximadamente, foram realmente
fechados, viraram contratos.
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Relações Trabalhistas

Valorização da Mão de obra na construção civil
Setor é destaque na geração de postos trabalho e elevação nos rendimentos

Em relação à 2013, salário médio do trabalhador da construção teve uma elevação de 14,5%.

O desenvolvimento da economia brasileira tem proporcionado
mais oportunidades de emprego e ganho real nos salários para
muitos trabalhadores. Segundo o
IBGE, entre os setores produtivos,
foi na indústria da construção civil
que os salários tiveram a maior valorização nos últimos quatro anos,
superando inclusive segmentos
do comércio e de serviços, como
transporte e limpeza urbana.
No Ceará, levantamento feito pelo
Sindicato das Construtoras – Sinduscon-CE – aponta que, no período de março de 2002 a fevereiro
de 2014, o piso de um servente da
construção civil teve uma variação
de 211,74%, enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC – neste mesmo período, foi
de 112,73%. “Isso representa um
um ganho real de quase 50% para os
operários da construção civil”, avalia
Fernando Pinto, vice-presidente de
Relações Trabalhistas do sindicato.
De acordo com o coordenador de
Estudos e Análise de Mercado do
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Instituto de Desenvolvimento do
Trabalho (IDT), Erle Mesquita, o
setor da construção civil tem apresentado melhor ganho de rendimento se comparado a outros
setores de atividade econômica.
“No entanto, há que se destacar
que os ganhos de produtividade e
a intensidade do trabalho na construção civil favorecem esse melhor
desempenho do trabalhador para
além dos salários propriamente ditos, especialmente quando se leva
em consideração a composição
dos rendimentos de outras categorias”, esclarece Mesquita. Segundo
ele, de acordo com dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego,
realizada na região metropolita-

na de Fortaleza, o salário médio
do trabalhador da construção civil era de R$ 1.235, em março de
2014, representando uma elevação
de 14,5% se comparado ao mesmo
período do ano passado.
O coordenador do IDT acrescenta
ainda que a indústria da construção
civil não se destaca somente em termos de ganhos de rendimento para
os trabalhadores, mas também em
relação à oferta de postos de trabalho. Entre dezembro de 2008 e abril
de 2014, o número de profissionais
neste setor cresceu de 98 mil para
149 mil trabalhadores, o que já corresponde há quase 9% do total de
postos de trabalho da RMF.

Profissionais empregados no setor da construção
Dezembro de 2008 | 98 mil

Abril de 2014 | 149 mil

Ramon Esteves, consultor trabalhista e sócio da Focvs Consultoria,
destaca o “respeito pela categoria e
pela negociação coletiva” para chegar a estes resultados. Inovador, foi
um dos primeiros segmentos da
indústria a negociar a participação
nos resultados, que significa, na
prática, a possibilidade de um décimo quarto salário ao empregado
assíduo, ressalta Esteves. “O auxílio
alimentação é outro benefício considerável, assim como os reajustes
salariais”, destaca.

O BOM PROFISSIONAL É AQUELE QUE
ESTÁ EM CONSTANTE RENOVAÇÃO
A Uniconstruir busca fomentar o desenvolvimento setorial, estimulando a
participação por meio da ampliação do saber. Utilizando professores renomados na área, a ação desenvolve mensalmente cursos, oficinas, palestras,
workshops e seminários, sempre alinhando a cultura organizacional com as
competências essenciais do setor da construção civil.
Conheça a seguir os novos cursos da Uniconstruir:

Julho

Saiba mais sobre a indústria da construção

Logística e Lógica na Construção Civil
De 14 à 19/07 - Profº Luís Carlos Aguiar Lopes

Projeto de Canteiro de Obras
De 21 à 26/07 - Profº Luís Carlos Aguiar Lopes

• Atualmente, a construção
civil é responsável pelo primeiro emprego de muitos
cidadãos e pela profissionalização de parcela importante da sociedade.

Agosto

• Recente pesquisa indica
que o perfil do profissional
da construção civil é o de
um pai de dois filhos, com
idade próxima aos 35 anos,
que pensa em estudar mais
para o aperfeiçoamento
profissional. Tem acesso à
internet e pratica esporte.

MSProject 2010
Dias 04, 06, 11, 13 e 18/08 - Profº Felipe Cantal de Sousa, Msc., MBA, PMP, CSM.

Leitura e Interpretação de
Projetos de Engenharia
Dias 25, 26, 27, 28, 29/08, 01, 02, 03 e 06/09
- Profs.: Dácio Carvalho, Eduardo Cabral, Joaquim Mota, Marcelo Silveira e Joaquim Caracas

Aspectos Técnicos e Legais do Projeto de
Prevenção contra Incêndio e Pânico
Dias 20, 22, 23, 25, 27, 29 e 30/08
Profº Major Marco Antônio Silva Gomes

Planejamento e Controle Físico-Financeiros
de Obras de Engenharia
De 18 a 22/08 - Profs.: André Quinderé e José
de Paula Barros Neto

• Além dos salários, os trabalhadores da construção
também possuem diversos
benefícios como redução da
contribuição sobre o valetransporte, café da manhã
e almoço obrigatórios, o
auxílio-alimentação, seguro
de vida, participação nos
resultados, hora-extra superior à legal e trabalho aos
sábados controlado.
Fonte: Focvs Consultoria

mais informações:
patriciabley@sinduscon-ce.org.br
(85) 3246-1477

Entrevista

Entrevista

Entrevista com Ann Celly Sampaio
Em entrevista para o Jornal da Construção a promotora de Justiça Ann
Celly Sampaio Cavalcante, Secretária Executiva
do Programa Estadual
de Proteção e Defesa do
Consumidor (Decon), do
Ministério Público do Estado do Ceará, fala sobre
incorporações imobiliárias – legislação, fiscalização e ações de informação aos construtores.
Quais as principais orientações
aos incorporadores, aos corretores, aos consumidores?
Ann Celly Sampaio
Para os corretores e incorporadores a minha principal orientação
é cumprir a legislação na íntegra.
A lei é bastante antiga, vamos fiscalizar e se constatarmos que ela
não está sendo cumprida, vamos
fazer cumprir a lei. Outra orientação que eu posso dar é que
utilizem o trabalho do Sinduscon-CE. Ele tem uma ação que
auxilia em diversas dificuldades
que as construtoras têm, como
em relação aos cartórios. Essa
ajuda pode fazer a diferença. Para
os consumidores, estamos lançando uma cartilha com muitas
informações, na qual buscamos
traduzir a legislação para a língua
do povo, destacando os cuidados
que devem ser tomados na aquisição de um imóvel.
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“Para os corretores e incorporadores a minha principal orientação é cumprir a legislação na íntegra.
A lei é bastante antiga, vamos fiscalizar e se constatarmos que ela não está sendo cumprida, vamos
fazer cumprir a lei.”
Ann Celly Sampaio
Secretária Executiva do Decon

O que determina a lei de incorporações e o Código de Defesa
do Consumidor em relação às
incorporações imobiliárias?
Ann Celly Sampaio
A Lei das Incorporações, que
regula as incorporações imobiliárias, é uma lei de 1964. Ela
sofreu alterações a partir de
1965 e outra em 2004, mas o que
basicamente ela regula é que
todo empreendimento só pode
ser ofertado, ou seja, colocado
à venda, quando for efetuado
o registro no cartório devido,
com todas as especificações determinadas no Artigo 32 dessa
Lei, como o título de propriedade do terreno, as certidões ne-

gativas, o projeto de construção
aprovado, o cálculo das áreas de
edificações, as certidões negativas de débito da Previdência
e o memorial descritivo, dentre
outros inúmeros documentos.
Aliado a isso, existe outro tópico
que fala da publicidade dos empreendimentos. Para qualquer
propaganda de um empreendimento é necessário o Registro
Imobiliário (RI). Tem que estar
registrado no cartório. O único
anúncio permitido é nos Classificados. Corroborando com esse
entendimento legal, da matéria
da lei específica, que disciplina
sobre esse assunto, temos o Código de Defesa do Consumidor
(CDC), determinando que toda

informação tem que ser correta,
clara, precisa e ostensiva para o
consumidor, para não restar a
menor sombra de dúvida e, em
não sendo esta informação correta, clara, precisa e ostensiva,
ela não tendo a natureza, característica, quantidade, qualidade,
segurança, desempenho, durabilidade e garantia, constitui crime
na relação de consumo. Então
assim, nós que fazemos a defesa
do consumidor, temos a obrigação legal de fiscalizar o setor, de
fiscalizar os empreendimentos
para verificar se eles estão de
acordo com a legislação, tanto
com a legislação específica da
matéria, quanto ao CDC.
Como o Decon-CE tem atuado
na fiscalização do cumprimento
destas leis?
Ann Celly Sampaio
Nós temos um planejamento anual onde inserimos vários
planos e metas. Baseado nesse
planejamento, elaboramos um
calendário mensal por segmentos e consideramos as denúncias
recebidas. No site www.decon.
gov.br, temos um link “Fale com
o Decon”. Nesse link, pode-se fazer perguntas, tirar dúvidas e fazer denúncias. Ao receber as denúncias nós encaminhamos para
a fiscalização, mas temos muito
cuidado antes de fazer isso, porque muitas vezes essa denúncia
é feita pelo concorrente e, às
vezes, não procede. Em alguns
casos, antes de fazer uma fiscalização, solicitamos informações
e documentos e verificamos que,
em alguns casos, a denúncia não
procede. Quando necessário,
fazemos o auto de infração e a
empresa tem dez dias para contestar. Depois, fazemos a análise

da contestação e as diligências
necessárias. Caso seja verificada
a inconformidade com a lei, aplicamos uma multa que pode ser
de 200 a 3 milhões de Unidade
Fiscal de Referência do Estado
do Ceará (UFIRCE) e a empresa
tem dez dias para recorrer a JURDECON. Estabelecemos a multa conforme critérios objetivos
e subjetivos. São considerados
vários fatores como a reincidência, o porte do estabelecimento
e a disponibilidade da empresa
em solucionar o problema. Tem
empresa que, nos dez dias concedidos, busca resolver o problema e isso é considerado. Além
disso, no planejamento anual de
2014, deixamos algumas matérias do ano passado, porque estávamos tentando negociar com
os segmentos, no sentido deles
se autorregularem, para não precisar efetuar fiscalização e, consequentemente, uma autuação.
Não temos alegria nenhuma em
multar uma empresa, não temos
alegria nenhuma em constatar
uma irregularidade, seja ela qual
for. A nossa maior alegria é fazer uma fiscalização e constatar
que o segmento está organizado,

de acordo com a sua legislação
específica. Suspendemos as fiscalizações nos empreendimentos
lançados nesse período, por conta da Copa, pois estávamos realizando fiscalizações em outros
segmentos, mas vamos retornar

“A nossa maior alegria é
fazer uma fiscalização e
constatar que o segmento está organizado, de
acordo com a sua legislação específica.”
Ann Celly Sampaio
Secretária Executiva do Decon

e esperamos que estejam regulamentados. Acreditamos que não
vamos encontrar mais infrações.
Como a Sra. avalia a iniciativa do
Sinduscon-CE com o lançamento
do Programa Incorporar?
Ann Celly Sampaio
Conheço apenas o Selo Juridicamente Perfeito do Sinduscon-CE.
Mas um projeto que busca esclarecer é sempre uma ajuda a mais.
Entretanto, preciso destacar que
isso não é uma condição para
evitar uma fiscalização. Somente
uma fiscalização dirá se estão juridicamente perfeitos e, quando
testar, poderei dizer que podem
acreditar. Contudo, destaco que
conheço o trabalho do presidente
André Montenegro de Holanda.
Sei que é uma pessoa séria e que
está interessado na regulamentação do setor, para que esteja
funcionando como manda a legislação. Vou até olhar o site para
saber mais sobre o Programa.
As construtoras e consumidores
com dúvidas ou dificuldades
para o cumprimento da legislação podem buscar orientação
no DECON?

Ann Celly Sampaio
Não podemos dar consultoria,
somos um órgão de fiscalização,
que atua na defesa dos direitos
dos cidadãos. Entretanto, em nosso site, temos um link Fale com o
Decon, onde o consumidor pode
fazer a sua pergunta e tirar sua
dúvida. Além disso, vamos lançar
uma Cartilha sobre o tema.
O Sinduscon-CE está elaborando
uma cartilha de direitos e deveres dos compradores de imóveis.
Como a Sra. avalia essa iniciativa?
Ann Celly Sampaio
Qualquer iniciativa que facilite
a vida do consumidor é importante. As pessoas, não importam
de qual seja a área, precisam de
educação e informação sobre
garantias, prazos e especificações, dentre outras. Parabenizo
a iniciativa, entretanto, preciso
conhecer a Cartilha, verificar
o conteúdo e a forma como foi
escrita, saber se está em uma
linguagem para o consumidor.
Após esta análise do conteúdo,
me disponibilizo até em distribuí-la também pelo Decon.
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Artigo Financeiro

Números revelam bom desempenho
no primeiro trimestre de 2014
Vendas no período movimentaram R$ 672,1 milhões

Papicu está entre os bairros que mais se destacam no mercado imobiliário da cidade.

O setor da construção civil está
apostando que 2014 terá bons resultados. Os dados do Sindicato
da Indústria da Construção Civil
do Ceará (Sinduscon-CE) para o
primeiro trimestre do ano apontam para uma elevação de 14,89%
no volume de vendas realizadas.
Neste período, as vendas movimentaram R$ 672,1 milhões,

enquanto que no mesmo período de 2013 as vendas foram de
R$ 585,02 milhões. Do total negociado em 2014, 78,39% foi resultado da comercialização de unidades
residenciais e 21,61% comerciais.
O documento que traz os Indicadores do Mercado Imobiliário,
referentes ao trimestre de 2014,
elaborado pelo Setor de Estatís-

tica do Sinduscon-CE, registra
ainda que, durante o período, 137
empreendimentos tiveram como
resultado 1.539 unidades comercializadas, gerando uma variação
positiva de 1,12% comparado ao
mesmo período de 2013, com
1.522 imóveis.
Para o presidente do Sinduscon-CE, André Montenegro de

Holanda, “o setor da construção
continua bem aquecido. Em relação às vendas, o que tem ajudado é a demanda reprimida e o
crédito abundante, pois todos os
bancos hoje financiam o crédito
imobiliário. Além disso, eventos
como os feirões ajudam muito,
porque movimentam o mercado. Acreditamos que para este
segundo semestre, a tendência
é de que o setor continue firme,
os imóveis vão continuar tendo
aumentos, mas batendo com o
aumento da inflação.”

A desoneração da folha de pagamentos foi objeto de nova legislação através da Instrução Normativa (IN) da Receita Federal do Brasil
nº 1.436/2014, trazendo algumas
inovações sobre a matéria para as
quais deve atentar o empresariado
da construção civil.

A média mensal em 2014, da
Venda sobre Oferta – VSO dos
empreendimentos residenciais
tipo apartamentos foi de 5,40%,
casas 4,03% e 17,45% comerciais.

Desde novembro de 2013 até dezembro de 2014, as empresas cuja
atividade principal esteja enquadrada dentre as seguintes estão
obrigadas à sistemática: CNAE
2.0: 412 - construção de edifícios;
432 - instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em
construções; 433 - obras de acabamento; 439 - outros serviços especializados para construção.

Demonstrando a mesma tendência de crescimento e estabilidade,
os dados divulgados pelo DataSecovi, instituto de pesquisa do
Sindicato da Habitação do Ceará
(Secovi-CE), em relação ao mercado imobiliário em Fortaleza
e Região Metropolitana, no primeiro trimestre de 2014, revela
que na comparação com o primeiro trimestre de 2013, a quantidade de unidades lançadas cresceu 94,2%. Enquanto de janeiro a
março do ano passado foram 911,
nos três primeiros meses de 2014
chegaram a 1.769.

Bairros com maior
número de unidades vendidas.
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O documento Indicadores do
Mercado Imobiliário, produzido pelo Sinduscon-CE, revela os
bairros com maior número de
unidades vendidas. O valor do
m² na RMF, no trimestre, passou
de R$ 4.718,63, em 2013, para R$
6.127,87, em 2014, um aumento
de 29,87% na variação. Confira
os bairros que se destacaram no
comparativo entre os trimestres
de 2013 e 2014 e o valor do m².

Preço médio de venda do m² (residenciais + comerciais)

Primeiro Trimestre 2013

Guararapes
R$ 5.555,33

Papicu
R$ 4.704,65

Primeiro Trimestre 2014

Papicu
R$ 8.972,44*

Meireles
R$ 8.175,37

Joaquim Távora
R$ 4.577,19

Parangaba
R$ 4.991,75

Parangaba
R$ 4.017,71

Jóquei Clube
R$ 4.671,27

Jereissati III
R$ 2.049,51

Jereissati III
R$ 3.668,44

*O valor do m² do Papicu foi influenciado por um lançamento comercial nessa zona.

Desoneração da folha de pagamentos:
Inovações trazidas pela IN RFB 1.436/2014

A Contribuição sobre a Receita
Bruta (CPRB), instituída pela Lei
12.546/2011, substituiu temporariamente a Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) de 20%
sobre a folha de pagamento pela
alíquota de 2% sobre a receita bruta da empresa.

Por sua vez, de janeiro a dezembro
de 2014, as empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos CNAEs 421 (asfalto, vias em geral), 422 (barragens,
estações de energia elétrica), 429
(marinas, portos) e 431 (demolição, desmonte) também estão adstritas ao recolhimento da CPRB.
As empresas que abrirem CEIs
neste período deverão recolher a
CPRB até o final da obra.
Como obrigações acessórias, destaca-se a declaração em DCTF; pagamento por meio de DARF (cód.
2985); responsabilidade pelo recolhimento pelo estabelecimento matriz; prazo até o 20º dia do mês subsequente, sendo antecipado para o
primeiro dia útil anterior, quando
não houver expediente bancário.
Estando o setor da construção civil
enquadrado na desoneração pelo
CNAE, é imprescindível que as
empresas atentem se estão classificadas corretamente no CNPJ.
Será considerada atividade principal aquela cuja receita auferida ex-

Desoneração segue gerando dúvidas entre os construtores

ceder os 50% nos últimos doze meses ou esperada, quando do início
de suas atividades.
Como destaque da Instrução Normativa, destaca-se que a contribuição substitutiva deverá seguir
os mesmos critérios para PIS/
PASEP e COFINS para o reconhecimento no tempo de receitas e
para o diferimento do pagamento
dessas contribuições – regime de
caixa ou competência.
A retenção previdenciária na tomada de serviços de empresas desoneradas passou a ser de 3,5%.
A IN inovou, entretanto, ao estabelecer que, para fins de elisão de responsabilidade solidária, instituto
presente nas empreitadas globais,
que a retenção continuará sendo
de 11% pelo dono da obra, incorporador ou proprietário do imóvel.
Estabeleceu ainda que a CPRB não
se aplica durante a fase pré-operacional, período no qual as empresas estarão sujeitas à CPP - considerando que a Lei não fez nenhuma
ressalva neste aspecto, entendemos
ser discutível tal determinação.

Uma das principais inovações da
nova legislação se refere às reclamações trabalhistas. Nos períodos em
que a empresa estiver submetida à
desoneração, a condenação trabalhista não estará sujeita ao pagamento da contribuição previdenciária de
20% sobre o valor da condenação!
Para isso, a empresa reclamada deverá informar à Justiça do Trabalho,
em relação à época a que se refere a
reclamatória trabalhista, os períodos em que esteve sujeita à CPRB.
No caso de consórcios, houve sua
equiparação a empresas, de forma
que também estarão submetidos à
desoneração.
Nos casos em que a empresa líder
do consórcio assumir a responsabilidade pela contratação e pagamento de pessoas físicas ou jurídicas,
com ou sem vínculo empregatício,
a contribuição para a Previdência
Social relativa às pessoas físicas
vinculadas ao consórcio seguirá
a mesma sistemática a que estiver
submetida a empresa líder.
Nos casos em que as empresas integrantes do consórcio, mediante a

utilização de CNPJ próprio de cada
pessoa jurídica, forem responsáveis
pelo pagamento à pessoa física, com
ou sem vínculo empregatício, independentemente de a contratação ter
sido efetuada pelo consórcio, a contribuição para a Previdência Social
seguirá a mesma sistemática a que
estiver submetida a empresa beneficiária da contratação. Se desonerada, 2% sobre a receita bruta. Se não,
20% sobre a folha de pagamentos.
Estas são apenas algumas nuances
da legislação que trata da desoneração da folha de pagamentos. A não
observância da legislação poderá
levar a contingências tributárias.
Contate profissional de sua confiança para orientar sua empresa.
Por Alexandre Linhares
e Aleno Oliveira
Alexandre Linhares é sócio tributarista da R. Amaral Advogados e
Conselheiro do CARF..
Aleno Oliveira é advogado tributarista da R. Amaral Advogados
e professor.
Para maiores informações, visite o
site (www.sinduscon-ce.org/ce).
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Artigo Juridico

Mercado Imobiliário

Cota de Pessoas Portadoras de Necessidades
Especiais aplicada as Empresas Privadas

Lei obriga empresas públicas e privadas a destinarem de 2% a 5% das vagas de emprego aos portadores de necessidades especiais.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, trouxe
à tona a ideia de que todos têm direitos iguais e deveriam se tratar
fraternalmente. Posteriormente,
em dezembro de 1975, a ONU
desenvolveu a Declaração dos
Direitos das Pessoas Deficientes,
que procurava demonstrar que
todas as pessoas com deficiência
deveriam desfrutar dos mesmos
direitos e oportunidades das pessoas sem deficiência.
No Brasil, a Constituição Federal
de 1988 apresentou como objetivo garantir a inclusão de pessoas
portadoras de necessidades especiais através da igualdade de
direitos. Assim veio a Lei 8.213,
de 24 de julho de 1991, que tem
como objetivo obrigar empresas
públicas e privadas a destinarem
certa quantidade de vagas de emprego, variando de um percentual
de 2% a 5%, para as pessoas portadoras de necessidades especiais.
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Destaca-se que o Estado do Ceará, segundo dados publicados em
edição do dia 29/02/2012, no jornal O Povo, “ocupa a terceira posição no ranking nacional, com
maior índice de pessoas portadoras de deficiência no Brasil, apresentando cerca 2.340.150 pessoas

“A medida utilizada pelo
Poder Público para a fiscalização do que determina a Lei de Cotas é a autuação pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, da
empresa que vem a descumprir tal determinação
legal. Entretanto não existem outras espécies de
incentivos, que estimulem a contratação de profissionais portadoras de
necessidades especiais.”

com deficiência”, entende-se a
necessidade de uma política de
inclusão desses cidadãos.
Todavia, não basta ao Estado informar que é preciso salvaguardar determinado número de vagas para as pessoas portadoras
de necessidades especiais, atribuindo às empresas a obrigação
de contratar esses profissionais,
para evitar futuras autuações.
É necessário que ele também
propicie os meios de educação,
qualificação e capacitação para
que as pessoas portadoras de
necessidades especiais possam
vir a ingressar no mercado de
trabalho, não apenas para as
empresas cumprirem a lei de
cotas, mas sim para que possam
competir em pé de igualdade
com qualquer pessoa que possa
vir a desempenhar sua função.
Observa-se que no art. 24, inciso XIV, da Constituição Federal
prevê que a União, os Estados e

Empresários debatem crescimento da
construção civil com a Presidente Dilma Russeff

o Distrito Federal poderão legislar concorrentemente sobre
proteção e integração social das
pessoas portadoras de deficiência. A medida utilizada pelo Poder Público para a fiscalização
do que determina a Lei de Cotas
é a autuação pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, da empresa
que vem a descumprir tal determinação legal. Entretanto não
existem outras espécies de incentivos, que estimulem a contratação de profissionais portadoras de necessidades especiais.

Alguns assuntos foram
bastante destacados no
encontro, como as barreiras burocráticas e regulatórias que prendem
a aprovação de novos
projetos e acabam encarecendo o custo final do
imóvel. Além da lentidão
dos órgãos oficiais que
param o fluxo dos processos licitatórios das obras.

O Brasil carece de medidas adequadas para a real efetivação da
inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Contudo, tal situação pode evoluir para padrões muito além
da simples imposição legal, sob
pena de autuação. Deve-se partir da criação de mecanismos
que procurem garantir a referida inclusão a partir de uma efetiva capacitação destes cidadãos
por parte do poder público.

Cerca de 1.500 pessoas entre o
ramo da engenharia, arquitetura,
congressistas, fornecedores de materiais e tecnologia estiveram na
presença das lideranças políticas,
empresarial e comissões de todo o
país, destacando a participação da
presidente Dilma Russeff, do governador Marconi Perillo (Goiás),
entre outras lideranças. O encontro aconteceu no 86º ENIC, no
Centro de Convenções de Goiânia. Empresários da Indústria da
Construção Civil aproveitaram o
solene momento para levar alguns
assuntos importantes do setor para
serem debatidos com a presidente.
Os investimentos feitos pelo Governo Federal dentro do PAC são
estimulantes, além de gerar um desenvolvimento na infraestrutura

Em goiânia, mais de mil empresários do setor participaram do Encontro
Nacional da Indústria da Construção Civil (ENIC), promovido pela CBIC

Presidente Dilma Russeff discursa no 86º Enic, em Goiânia-GO.

do Brasil. O presidente do Sinduscon-GO, Carlos Alberto Moura,
ressaltou que “a complexa barreira
burocrática nos três níveis do governo, que aumenta enormemente
a estrutura do Estado e dos recursos demandados pelo custeio da
máquina pública, em prejuízo das
atividades para as quais o governo
existe: saúde, educação, segurança
pública, saneamento, infraestrutura de transporte e moradia, dentre
outras coisas”. Outro assunto que
também acabou sendo levado
para a presidente, foi à questão da
barreira burocrática e regulatórias
que prendem a aprovação de no-

vos projetos e acabam encarecendo o custo final do imóvel. Sem
contar com a lentidão dos órgãos
oficiais que param o fluxo dos
processos licitatórios das obras,
causando desconforto e prejuízo
para à sociedade e para as empresas. Foi reforçado que o programa
Minha Casa Minha Vida não pode
ser interrompido por conta desses
tipos de obstáculos burocráticos,
impedindo a realização do sonho
da casa própria para milhares de
famílias brasileiras.
Em resposta aos assuntos debatidos, a presidente afirmou que
o setor da construção civil é de

suma importância no programa
habitacional que garante moradia para às classes mais baixas da
população. “Não existe programa
sem subsídios. Este é o programa
federal que mais se gasta valor em
subsídios”, afirma.
No decorrer do encontro muitas
empresas se destacaram, levando
ideias e projetos grandiosos que
agregaram melhorias à sociedade.
Uma delas foi à empresa cearense
C.Rolim Engenharia, que conquistou o Prêmio CBIC de Responsabilidade Social 2014, vencedora na categoria Empresa, com o
projeto Mutirão do Bem.

Empresa cearense se destaca no 86º Enic

Por Catarina Arruda Maia
OAB/CE 20.093 - Cleto Gomes
Advogados Associados

Na noite do dia 21 de maio, a
C.Rolim Engenharia teve mais uma
conquista, com o projeto Mutirão
do Bem. A empresa cede a logística
e demais recursos necessários,
pedindo aos colaboradores da
empresa para oferecerem a mão de

obra. Mutirões que reformam as
residências de empregados, com
moradias em piores situações,
conseguiram produzir um ambiente
de trabalho mais tranquilo, humano
e acabou fortalecendo os laços de
amizade entre empresa e sociedade.

“Conseguimos quebrar o abismo
entre aquilo que se cobra do
profissional e suas condições de vida”,
disse Alexandre Mourão, diretortécnico da C. Rolim Engenharia.
A C.Rolim é uma empresa que
tem metas saudáveis em seu

portfólio, respeitando sempre
o meio ambiente. Em especial
pelas conquistas, que com seu
quadro técnico qualificado e
dedicado, consegue alcançar tão
marcantes objetivos na história
da construção civil.
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Produtos exclusivos e
desenvolvidos através
de Análise de Mercado

A Parceria entre a Mezzo Planejamento, a Bic
Corretora de Seguros e o SINDUSCON-CE
disponibiliza o Seguro de Vida em Grupo ideal
para sua empresa de Construção Civil.
Você e seus funcionários podem ficar
tranquilos, proporcionamos uma cobertura
completa na medida da sua empresa.

Veja algumas vantangens:
Regulação de Sinistro.
Agilidade nos processos do RH.
12 diferenciais que o mercado não possui.

Para mais informações entre
em contato com a nossa
Central de Atendimento, das
8h00 ás 18h00 pelos telefones:

O maior beneficio do nosso Seguro de
Vida em Grupo, é que ele foi desenvolvido
especialmente para o mercado
de construção civil
Sabemos exatamente o que esse
mercado necessita, e proporcionamos
vantangens e benefícios que outros
planos não oferecem.
oferecem

