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Parceria para revitalização
de espaços públicos

As cidades contemporâneas têm
crescido em porte e torna-se cada
vez mais necessário a constituição
ou melhoria de espaços públicos que
garantam o bem-estar social. Neste
sentido, as parcerias público-privadas têm se constituído como uma
alternativa para oportunizar novos
equipamentos ou a manutenção de
espaços de lazer ou de convivência
para a comunidade.
Nesta área, o setor da construção
civil tem participado de diversas
ações em busca da revitalização
de espaços públicos, a exemplo

da modalidade de Operação Urbana Consorciada (OUC) ou do
Programa Adoção de Praças e
Áreas Verdes. Na Capital, várias
iniciativas se destacam à exemplo
da Operação Consorciada Parque
Foz do Riacho Maceió, que proporcionou à comunidade o Parque Otacílio Teixeira Lima Neto e
a reurbanização local, bem como
um trabalho de paisagismo e reflorestamento, utilizando a vegetação nativa da região, conforme
estudos ambientais.

Para estimular a realização de novas
OUCs em Fortaleza, a gestão municipal realizou no dia 14 de agosto,
em parceria com o Sinduscon/CE e
Banco do Brasil, uma reunião de trabalho com o tema “Operações Urbanas Consorciadas: Novas Oportunidades de se Investir em Fortaleza”,
apresentando casos com êxito desse
tipo de parceria firmados nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. O
evento foi voltado para empresas do
setor imobiliário que estejam bus-

cando novas oportunidades de se
investir em Fortaleza.
Outra estratégia que tem conquistado a Capital cearense é o Programa Adoção de Praças e Áreas
Verdes. Atualmente, o Programa
contempla 160 praças e áreas verdes, sendo 40 já adotadas e 120 em
processo final de adoção.
Saiba mais sobre as iniciativas realizadas nesta área.
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Editorial

Juntos, somos mais

A construção civil no Ceará demonstra sua força a cada dia. Seja pela consistência para enfrentar as flutuações
da economia ou pela firmeza para
lutar contra os entraves que impossibilitam o maior crescimento do setor.
Uma força advinda da união de nossos empresários.
Vivenciamos um sentimento de que
todos pertencem a um mesmo setor e que temos problemas comuns,
mesmo considerando o porte das
empresas. Para superar os desafios,
reconhecemos que juntos somos
mais e conquistamos ainda mais.
Em grupo, por meio do Sindicato, estamos lutando para vencer diversos
entraves. Buscamos parcerias com
instituições que atuam diretamente
com o setor, a exemplo da Seuma;
atuamos para reduzir os custos da
burocracia e facilitar a qualificação
dos trabalhadores que atuam na área.
Além disso, temos ainda sensibilidade
de perceber o importante papel que
exercemos na sociedade. No campo
da responsabilidade social, desenvolvemos diversas ações por meio
do Programa Qualidade de Vida na
Construção, bem como temos grandes exemplos de adesão ao Programa
de Adoção de Praças e as Operações
Urbanas Consorciadas.
Estimulamos as boas práticas no
setor por meio do Programa Incorporar e a qualificação através da Uniconstruir. Mas, para que tudo isso dê
certo, sua participação é fundamental. Nossa solidez advém do grupo
coeso que formamos e da possibilidade de ouvir todos os associados.

André Montenegro de Holanda
Presidente do Sinduscon-CE
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Uniconstruir oferta muitas qualificações
Outubro possui um calendário de
cursos e palestras voltados para
aqueles que desejam aproveitar
os últimos meses do ano para
aprofundar ou atualizar os seus
conhecimentos na área da construção civil. A Uniconstruir, universidade corporativa do Sinduscon-CE, traz uma agenda variada
e direcionada aos temas atuais ou
relevantes para os profissionais
que atuam no setor.
No início do mês, ocorrem as aulas do Curso de Projeto de Canteiro de Obras, com o objetivo
de proporcionar aos alunos o conhecimento dos elementos básicos necessários ao Planejamento
e Projeto de Canteiros de Obras.

Em seguida, haverá a capacitação em Leitura e Interpretação
de Projetos de Engenharia, com
vistas a formar mão de obra qualificada para atender às demandas
de instituições públicas e privadas e do setor produtivo na área
de projeto estrutural.

Construção Civil, realizado em
parceria com a Fundação Astef,
com o intuito de proporcionar
aos alunos o conhecimento dos
elementos básicos necessários ao
planejamento que compõe a base
de sustentação da gestão logística
em obras civis.

Ainda durante o mês, a Uniconstruir oferecerá a formação em
MSPROJECT 2010, para preparar os profissionais da área para
o bom desempenho no Programa
de Gerenciamento de Projetos
MS-Project 2010, destacando as
suas principais características e
técnicas para a melhor utilização
do mesmo. Encerrando outubro,
haverá o Curso de Logística na

Lançada em março de 2010,
a Uniconstruir tem investido
na melhoria constante do profissional da área, promovendo capacitações e palestras, em
consonância com os interesses
do setor. Para saber mais informações sobre os cursos ou realizar a sua inscrição você pode
acessar o site do Sinduscon-CE:
sindusconce.com.br/cursos.php

Programa Incorporar lança
Manual do Comprador de Imóvel
O Programa Incorporar traz mais
novidades para os consumidores que desejam adquirir os seus
imóveis: o Manual do Consumidor. A cartilha ilustrada, voltada
para a sociedade, com linguagem
acessível tem o intuito de esclarecer quais os direitos e deveres do
consumidor; as informações necessárias à compra de um imóvel,
com foco na parte legal; e diversos
conceitos, a exemplo da explanação sobre o que é Registro Imobiliário (RI). Ela será distribuída
para a população; em stands de
vendas de imóveis e para os próprios corretores, bem como ficará
disponível para download no site
do Sindicato.

O Programa Incorporar tem a
proposta de dar uma maior transparência e segurança ao cliente
comprador de imóvel, pois informa quais os empreendimentos
tem segurança jurídica ao comprar o sonho da casa própria. O
Programa reúne uma série de
ações de sensibilização e divulgação das boas práticas no mercado
imobiliário, a exemplo do Selo Juridicamente Perfeito.
Lançado em maio de 2014, o Programa já contabiliza mais de 180
empreendimentos que aderiram
ao Selo “Juridicamente Perfeito”,
de 50 empresas participantes. A
iniciativa é do Sindicato da In-

dústria da Construção Civil (Sinduscon-CE) e tem o objetivo de
alertar a sociedade, em especial
o consumidor, sobre a importância de verificar a existência do RI
antes de adquirir um imóvel na
planta.
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
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Em agosto, com o objetivo de
estimular o financiamento imobiliário, bem como de veículos e
do crédito consignado, o governo
federal, por meio do Ministério
da Fazenda, divulgou as medidas para regulação do sistema
de crédito para aumentar a segurança jurídica, reduzir o custo e
simplificar as operações de financiamento. A iniciativa representa
um estímulo a mais para o setor
da construção civil.
Dentre as medidas anunciadas,
está a simplificação dos procedimentos de aquisição de imóveis.
Para tanto, o governo vai concentrar todas as informações relativas
ao imóvel em um único cartório,
numa espécie de registro nacional de imóveis. A decisão tem o
intuito de eliminar a necessidade
de consultas a diversos cartórios,
proteger o comprador do imóvel,
aumentar a segurança jurídica nas
operações, reduzir os custos operacionais para a aquisição e financiamento e facilitar a captação de
recursos no mercado financeiro
para o financiamento imobiliário.
O governo anunciou ainda a criação de um novo instrumento de
captação com garantia patrimonial da instituição financeira,
com o objetivo de aumentar o
funding disponível para o financiamento habitacional. A criação das Letras Imobiliárias Garantidas, conhecido no exterior
como Covered Bond, é uma
inovação no país e tem o intuito de atrair investidores, e têm a
vantagem da isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas.
Outra medida está relacionada
ao incentivo ao crédito garantido pelo imóvel quitado (Home
Equity) que permitirá o alongamento e a melhoria do endividamento das famílias, visto que
parte dos recursos da caderneta
de poupança, aplicados no mer-

Novas medidas visam simplificar

a aquisição de imóveis

Pacote foi anunciado em agosto pelo governo federal

cado imobiliário, poderá ser
usado para operações de crédito que tenham imóvel quitado
como garantia.
Também foram anunciadas medidas para aprimorar a segurança
jurídica do crédito consignado
privado; as de fortalecimento de
garantia (Alienação Fiduciária),
que visa reduzir riscos e aumentar oferta de crédito; e às destinadas a simplificar o reconhecimento de crédito tributário de
operações inadimplidas.

Desburocratização
é necessária
Apesar das medidas lançadas pelo
governo federal para alavancar o
crédito imobiliário e reduzir o déficit habitacional representem um
avanço, são necessárias ainda outras iniciativas para dar mais celeridade ao processo de aquisição de
um imóvel, bem como reduzir os
custos com a burocracia.

De acordo com o presidente do
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará
(Sinduscon-CE), André Montenegro, no Brasil, “o excesso de
burocracia para a construção e
aquisição da casa própria aumenta em até 12% o valor final
do imóvel para o proprietário.
Isso equivale a R$ 18 bilhões
por ano, considerando-se os financiamentos com recursos do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) e da caderneta de poupança, com base na
média de unidades novas entregues anualmente. Além disso, a
burocracia aumenta o prazo de
entrega da casa própria, consumindo cerca de dois anos dos
cinco que um imóvel financiado
pode levar para sair do papel”.
As informações foram divulgadas pela Câmara Brasileira
da Indústria da Construção
(CBIC), a Associação Brasileira
de Incorporadoras Imobiliárias
(Abrainc) e o Movimento Brasil

Competitivo (MBC), contidas
no estudo “O custo da Burocracia no Imóvel”, realizado
pela Booz&CO.

Antes da medida
• Consulta a vários cartórios;
• Risco jurídico durante e depois da aquisição do imóvel;
• Custos operacionais elevados;
• Prazos longos no processo
de aquisição.

Depois da medida
• Informações centralizadas
do imóvel;
• Baixo risco jurídico durante e
depois da aquisição do imóvel;
• Redução dos
custos operacionais;
• Processo de aquisição e financiamento mais acelerado.
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Entrevista com Jurandir Gurgel
Em entrevista ao Jornal da
Construção, o secretário
de Finanças de Fortaleza,
Jurandir Gurgel, traça um
panorama sobre o trabalho a frente da secretaria,
mudanças em dois anos
de sua gestão e sobre novos projetos que serão
implantados, com foco no
melhor viver da população de Fortaleza.
Como o Sr. avalia o trabalho
desenvolvido pela Secretaria de
Finanças e quais são as perspectivas para os próximos anos?
Jurandir Gurgel
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Quando assumimos a Secretaria Municipal de Finanças de
Fortaleza (Sefin) elaboramos
o Programa de Fortalecimento do Fisco (Fortfisco), a partir do diagnóstico de cenários
encontrados na cidade e na
própria Secretaria. O Fortfisco tem como fundamento uma
gestão fiscal eficiente que pressupõe aumento da arrecadação,
controle dos gastos correntes,
elevação dos investimentos e
controle do endividamento,
que tem como consequência a
geração de poupança pública.
Sob a égide deste fundamento
definimos seus direcionadores:
otimização da arrecadação e da
gestão financeira, modernização da gestão, inovação tecnológica, melhoria da infraestrutura física, fortalecimento da
comunicação interna e externa
e melhoria do atendimento ao
contribuinte/cidadão. Busca-

para realizar os compromissos
assumidos pela gestão Roberto
Cláudio de renovar Fortaleza
sob a égide de uma cidade criativa, inovadora, empreendedora, justa e pacífica.
Em 2014, houve reajuste nos
valores cobrados pelo IPTU?
Quais foram as principais diretrizes para esta mudança?

“Buscamos imprimir um novo estilo de gestão,
direcionamos os esforços com uma fina sintonia com o princípio do equilíbrio entre agentes,
contribuintes e governo, com as premissas da
transparência e imparcialidade, com o diálogo
com a sociedade e com a intransigente defesa
do interesse pública.”
Jurandir Gurgel
Secretário de Finanças de Fortaleza

mos imprimir um novo estilo
de gestão, direcionamos os esforços com uma fina sintonia
com o princípio do equilíbrio
entre agentes, contribuintes e
governo, com as premissas da
transparência e imparcialidade,
com o diálogo com a sociedade
e com a intransigente defesa do
interesse público. Com este trabalho queremos ser reconhecidos até 2017 como uma referência nacional na gestão das
finanças públicas municipais.
Qual o principal foco
de atuação da Secretaria?
Jurandir Gurgel

O propósito da Sefin é tornar
Fortaleza um lugar melhor para
se viver. E com este objetivo temos coordenado, fiscalizado e
controlado as atividades referentes à política fiscal do Município, com o empenho de todos
os nossos colaboradores e com
os investimentos em tecnologia.
Uma cidade do porte de Fortaleza apresenta grandes desafios
para a Administração e desde o
início de 2013 a Secretaria trabalha para que a gestão tributária e financeira possa atingir
níveis satisfatórios que atendam as demandas da cidade e

algum núcleo para atendimento
a estes empresários? Como entrar em contato?

educação e saúde e nível de crédito do Município.

Jurandir Gurgel
Após um cuidadoso estudo realizado por técnicos da Secretaria
de Finanças foi sugerido um reajuste do IPTU tendo como base
o princípio da justiça fiscal (progressividade), de modo a cobrar
mais daqueles que possuíam
bens de maior valor e uma renda
mais alta, beneficiando, na outra
ponta, os mais pobres (princípio da capacidade contributiva).
Promovemos uma atualização
da base de cálculo atendendo à
obrigação legal imposta aos Municípios a cada quatro anos e ao
artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 11. Constituem
requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da
competência constitucional do
ente da Federação).
Consideramos ainda que o incremento da arrecadação do IPTU
minimizará o grau de dependência gerado pelos Municípios das
transferências constitucionais,
fortalecendo o federalismo fiscal brasileiro. Por ser tributo que
compõe a base de cálculo da Receita Corrente Líquida - RCL e
a Receita Líquida e Transferida,
seu incremento amplia a base
para o comprometimento de
gasto com pessoal, gastos com

Portanto, o ajuste aprovado em
dezembro de 2013 teve como fatores motivadores a questão legal,
a gestão fiscal e a justiça fiscal.
Importante ressaltar que a base
de cálculo do IPTU encontravase, e ainda é, bastante defasada.
Outro ponto fundamental é que
a mudança nas faixas de valores
venais dos imóveis da planta de
Fortaleza foi discutida amplamente e aprovada pela Câmara
de Vereadores em dezembro de
2013. Com a aprovação pelo Legislativo, o total de isentos pelo
valor venal dos imóveis foi ampliado, favorecendo cerca de 500
mil pessoas, ou 20% da população da cidade.
Haverá mudanças em 2015? Em
caso positivo, como deverão
ocorrer? Haverá políticas diferenciadas para empresas/setores
econômicos?
Jurandir Gurgel
Conforme definido no Código Tributário Municipal (artigo
271, § 1º), “no ano em que não
houver reavaliação dos valores
constantes da Planta Genérica de
Valores Imobiliários eles serão

“O ISS Fortaleza, sistema desenvolvido por técnicos da
Casa, permite maior controle
do Fisco e também maior segurança aos usuários”.
Jurandir Gurgel
Secretário de Finanças
de Fortaleza
reajustados pelo mesmo índice
e critério de atualização monetária dos valores estabelecidos em
moeda corrente”. Portanto, em
2015, teremos apenas a atualização monetária.
Algumas construtoras são grandes contribuintes do IPTU, há

Jurandir Gurgel
Ainda não dispomos de um
núcleo específico para grandes
contribuintes do IPTU, porém
estamos estudando uma demanda neste sentido levantada pelo próprio Sinduscon em
um de nossos encontros. Para o
IPTU 2014, no entanto, implantamos um atendimento diferenciado para este público, que tem
canal aberto com a Célula de
Gestão do IPTU e também com
a Célula do ITBI. Para descentralizar os serviços, a Sefin instalou Núcleos de Acolhimento
ao Cidadão (NAC) nas Regionais I, II, IV, V e VI que podem
ser acessados por empresas e escritórios. Outra forma de atendimento mais rápido é o agendamento eletrônico através do
0800 28 00 155. Todas estas iniciativas têm como foco um de
nossos direcionadores estratégicos: a melhoria do atendimento
ao contribuinte/cidadão.
Quais as mudanças implantadas em relação ao ISS? Qual
o objetivo desta inovação e
expectativa da SEFIN?

Jurandir Gurgel
Implantamos na Sefin um monitoramento do ISS de forma
mais científica e segura, utilizando as melhores ferramentas
tecnológicas que nos permitem
acompanhar os diversos setores contribuintes e sua arrecadação, melhor direcionando
nossas ações. Uma importante
mudança é o início da gestão
própria deste imposto que, a
partir de agosto deste ano, passou a ser feita pela Sefin. O ISS
Fortaleza, sistema desenvolvido
por técnicos da Casa, permite
maior controle do Fisco e também maior segurança aos usuários. Com esta ferramenta a
Sefin está agilizando a emissão
de Notas Fiscais de Serviços eletrônica, a Escrituração fiscal de
Serviços eletrônica e a emissão
de Documento de Arrecadação
Municipal (DAM). Outra ação
lançada em abril passado foi o
programa Nota Fortaleza, com
o objetivo de conscientizar o
cidadão sobre a importância de
pedir a nota fiscal de serviços.
Esse programa já alcançou mais
de 25 mil cadastros e premiou
mais de 800 pessoas com valores em dinheiro que variam de
R$ 100 a R$ 30 mil.
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Capa

Responsabilidade social

Parcerias garantem
bem estar à população

O desenvolvimento de uma parceria

Operação consorciada e adoções de praças têm
proporcionado melhores estruturas à comunidade

Operação Urbana Consorciada Parque Riacho Maceió

As cidades contemporâneas têm
crescido em porte e torna-se cada
vez mais necessário a constituição
ou melhoria de espaços públicos,
que garantam o bem-estar social.
Neste sentido, as parcerias público
-privadas têm se constituído como
uma alternativa para oportunizar
novos equipamentos ou a manutenção de espaços de lazer ou de
convivência para a comunidade.
Localizado às margens do Riacho
Maceió, o Parque Otacílio Teixeira
Lima Neto – Bisão é um dos exemplos bem sucedidos de Operações
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Urbanas Consorciadas (OUC), em
Fortaleza. Ao longo de décadas,
construções irregulares, acúmulo
de lixo e escoamento impróprio de
esgotos às margens do Riacho resultaram na degradação ambiental
da área que, em períodos chuvosos,
sofria com problemas de inundações, prejudicando as famílias que
ocupam suas margens.
Para promover a reurbanização
do local, (no quadrilátero compreendido entre as ruas Senador
Machado, Teresa Hinko e avenidas Abolição e Beira-Mar) a Pre-

feitura de Fortaleza e a NORPAR
– Nordeste Empreendimentos e
Participações Ltda optaram por
firmar uma Operação Urbana
Consorciada. O modelo de parceria oportunizou a revitalização
e uma área, com 26.690,31 m2 e
de propriedade da NORPAR.
O Parque Otacílio Teixeira Lima
Neto constitui-se como a primeira
parte do investimento, que agregará posteriormente um empreendimento residencial. A área conta
em sua estrutura com playground,
quadras, bancos e áreas de convivência. "Foi desenvolvido um
trabalho de paisagismo e reflorestamento, utilizando a vegetação
nativa da região, conforme estudos ambientais. O parque teve três
grandes preocupações: uma preocupação com o lazer, uma preocupação urbanística, mas também
uma preocupação ambiental. Toda
a implantação foi acompanhada
de perto pelos agentes da Seuma",
esclarece a consultora jurídica da
NORPAR, Rachel Melo.

A Operação Consorciada Parque
Foz do Riacho Maceió foi aprovada pela Lei Nº. 8503, de 26 de dezembro de 2000, republicada em
4 de fevereiro de 2002, tendo sido
devidamente aprovada pela Câmara Municipal. Rachel Melo conta
que o projeto é muito antigo e, no
passado, foram emitidas licenças
que não puderam ser executadas
em virtude da presença de mais
de 80 famílias residindo na região.
Ao longo dos anos, ocorreu uma
negociação e uma a uma foi sendo
retirada, até que a área do parque
foi liberada para construção. Hoje,
restam 12 famílias na área onde
futuramente será construído o empreendimento residencial.
A ação foi executada com o apoio
da atual administração municipal,
por meio da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).
O projeto foi elaborado pelo arquiteto Otacílio Teixeira, da Prefeitura Municipal de Fortaleza - inclusive o parque recebe o seu nome,
que faleceu ano passado. Toda a
implantação foi acompanhada de
perto pelos técnicos da Seuma. Já
existe também o projeto inicial do
empreendimento residencial, que
ainda não foi iniciado em virtude
de uma negociação com as famílias residentes no local.

À frente da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma),
Águeda Muniz, explica que “a Operação Urbana Consorciada (OUC)
é uma modalidade de parceria público-privada, onde o poder público exerce o seu papel estatal de intervenção e regulação e a iniciativa
privada participa com os recursos
técnicos e financeiros promovendo as transformações urbanísticas,
ambientais e sociais em áreas urbanas degradadas/subutilizadas”.
Em Fortaleza, a primeira OUC se
deu por meio da Lei Municipal
No. 8.503/2000, compreendendo
parte do Riacho Maceió, no Mucuripe, onde um parque urbano
foi implementado pelo ente privado, e como contrapartida do setor
público, o potencial construtivo
da Beira Mar foi transferido para
a área de entorno.
Ainda em Fortaleza, estão em implementação a OUC do Sítio Tunga, no bairro Luciano Cavalcante,
por meio de convênio firmado
entre a Prefeitura de Fortaleza,
através da Seuma, e as empresas
FCM Comercial e Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários. A iniciativa permitirá a
construção de um novo Parque
Público Urbano, que receberá intervenções importantes como pas-

SEUMA explica o que são as
operações urbanas consorciadas

SEUMA, em parceria com o Sinduscon-CE e Banco do Brasil, promoveu em agosto último reunião de trabalho
com o tema “Operações Urbanas Consorciadas: Novas Oportunidades de se Investir em Fortaleza”.

seios, estacionamento, iluminação
e equipamentos de lazer. Também
está em desenvolvimento na Capital a OUC da Lagoa do Papicu,
com o Grupo JCPM, responsável
pela obra do Shopping Rio Mar,
que realizará ações sociais, revitalização e limpeza da lagoa e obras de
mobilidade urbana.
Para estimular a realização de
novas OUCs em Fortaleza, a
gestão municipal realizou no último dia 14 de agosto, em parce-

ria com o Sinduscon/CE e Banco
do Brasil, uma reunião de trabalho com o tema “Operações
Urbanas Consorciadas: Novas
Oportunidades de se Investir em
Fortaleza”, apresentando casos
com êxito desse tipo de parceria firmados nas cidades do Rio
de Janeiro e São Paulo. O evento foi voltado para empresas do
setor imobiliário que estejam
buscando novas oportunidades
de se investir em Fortaleza.

E mais...
O novo plano diretor de Fortaleza de 2009 prevê em seu
art. 324 e respectivo Parag.
Único, que as Operações
Consorciadas já existentes
devem ser mantidas. Em caso
de incompatibilidade, o novo
plano diretor dispõe que deve
ser respeitado o constante na
lei específica da Operação
Consorciada já existente.

“Estas operações consorciadas são
estratégias desenvolvidas entre entes públicos e privados com o intuito de somar forças para o desenvolvimento urbano de nossa cidade.
Somos parceiros destas iniciativas,
pois reconhecemos o importante
papel social que o setor da construção civil possui hoje para Fortaleza, bem como para todo o estado,”
destaca o presidente do SindusconCE, André Montenegro.
7

Capa

Responsabilidade social
tarias Regionais, e se trata de uma
parceria entre a Prefeitura de Fortaleza, pessoas físicas, empresas
e entidades da sociedade civil. “A
adoção é voluntária, sendo o desafio maior da gestão: sensibilizar
as pessoas a cuidar de seu bem público numa busca contínua de melhor qualidade de vida na Cidade”,
acrescenta Águeda Muniz.

Adoção de praças
traz benefício
para todos
Outra estratégia que tem conquistado a Capital cearense é o Programa Adoção de Praças e Áreas
Verdes. Atualmente, o Programa
contempla 160 praças e áreas verdes, sendo 40 já adotadas e 120
em processo final de adoção. Para
a secretária de Urbanismo e Meio
Ambiente, Águeda Muniz, “tanto
a implantação do instrumento das
Operações Urbanas Consorciadas,
como o Programa de Adoção de
Parques e Praças têm a finalidade
maior que é garantia do direito a
cidade e a sociedade, objetivo principal da política urbana brasileira,
prevista no Estatuto da Cidade”.
O Programa Adoção de Praças e
Áreas Verdes é coordenado pela
Coordenadoria de Políticas Ambientais da Seuma, em parceria
com a Vice-Prefeitura e as Secre-
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O Programa considera que a cidade contemporânea é a cidade
onde a sociedade e o poder público agem para o bem viver em comunidade. “Além disto, as praças
e parques são espaços públicos, e a
sociedade também deve cuidar do
que é seu. É daí que surge o sentimento de pertença. O sentimento
do voluntariado deve ser trabalhado. Assim, teremos a volta das
pessoas às ruas, ao convívio com a
cidade”, destaca a secretária.
Bons exemplos do Programa são
as praças já reformadas e entregues, a exemplo da Praça Engenheiro Pedro Felipe Borges
(Cocó), da Praça da Medianeiras
(Aldeota), do Parque das Iguanas (Luciano Cavalcante), Praça Moreira de Sousa (Meireles),
dentre outras.

Quem já
decidiu adotar
A iniciativa já conquistou diversos
adeptos em Fortaleza. Entre praças, canteiros e áreas verdes, já foram 39 adotadas pelo Programa de

Adoção de Praças e Áreas Verdes,
segundo dados da Coordenadoria
de Políticas Ambientais (CPA), da
Secretaria de Urbanismo e Meio
Ambiente (Seuma). Na relação
consta, a praça Bárbara de Alencar,
pela Novaes Engenharia; a praça
dos Engenheiros, pelo CREA, a
praça Cristo Rei, pela Lotil Engenharia, e a praça localizada entre
Av. Abolição com Av. Antonio Justa, pela Diagonal; bem como outras empresas de setores diferentes
já aderiram.

uma área abandonada com mato
e entulhos, próximo à avenida
Bezerra de Menezes, nas imediações onde era o terreno da Casa
do Engenho, a C. Rolim Engenharia irá revitalizar e construir
uma praça. No caso, a Prefeitura
irá realizar a limpeza do local e a
construtora fará o plantio das árvores e equipará a praça. E na rua
em frente ao Bosque do Bem está
sendo construído um empreendimento residencial

Em sua oitava edição o Dia Nacional
da Construção Social (DNCS) 2014
teve como tema a “Família: o alicerce do que se constrói na vida”. Neste
contexto, no final de agosto, reuniu
os trabalhadores da construção civil e
seus familiares para juntos celebrarem
a maior festa destes profissionais e o
mais importante evento de responsabilidade social do setor no país.

Celebrando o bem-estar do trabalhador
Dia Nacional da Construção Social reuniu mais de 8 mil trabalhadores em
uma grande festa com lazer e serviços para os trabalhadores da construção

Organizado pelas entidades da Indústria da Construção, o evento ocorreu
em 38 localidades, quando foram oferecidos diversos serviços gratuitos,
como exames médicos, segunda via de
documentos, atividades culturais, de
lazer, etc. O evento recebeu também a
participação das comunidades locais.

Dentre as construtoras que já investiram no Programa, dois importantes pontos da cidade contam com o cuidado e manutenção
constante da C. Rolim Engenharia:
a Praça Portugal e a Lagoa do Papicu. No primeiro, funcionários da
construtora cuidam da limpeza e
tratam as plantas do local, deixando o importante cartão postal da
cidade sempre em perfeito estado
de conservação. Já na Lagoa do
Papicu foram plantadas 4 mil mudas, além de serem transplantadas
as árvores dos terrenos onde a C.
Rolim constrói para o local. Nas
proximidades da lagoa, a construtora conta com um container para
manutenção do local, com dois
funcionários zelando diariamente.

“A adoção é voluntária, sendo
que o desafio maior da gestão é sensibilizar as pessoas
a cuidar do seu bem público”

Neste contexto, destaca-se também o Bosque do Bem, com
previsão de início das obras no
final deste ano. Onde hoje existe

Águeda Muniz
Secretária de Urbanismo e
Meio Ambiente de Fortaleza

No Ceará, a iniciativa é da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC) e do Sindicato da Indústria
da Construção Civil (Sinduscon-CE),
com o apoio do Serviço Social da Indústria (Sesi) e, neste ano, beneficiou
8.396 participantes por meio de 93
mil atendimentos nas áreas de saúde,
lazer, educação e serviços ao cidadão. Presente no evento, o presidente
da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção, José Carlos Martins, destacou que “o Dia Nacional, além de ser
festivo, é um momento de comemoração da parceria entre empresários, trabalhadores e fornecedores, numa lição
de plena cidadania”.

realidades e proporcionar bem-estar
para todos.”
A programação incluiu também serviços e atrações como shows, sorteio
de brindes, aferição de pressão arterial, orientações sobre saúde, higiene e
orientação sobre saúde bucal, oficinas
de reciclagem, atividades de lazer esporte e oficinas para geração de renda.

Na opinião do presidente do Sinduscon-CE, André Montenegro, “este é,
sem dúvida, um importante momento
para todos nós que fazemos parte da
construção civil. Uma oportunidade
para demonstrarmos a importância
do trabalhador, valorizando-o oportunizando um dia de lazer e serviços
para ele e sua família.”

“Acreditamos que ações de responsabilidade social, que têm esse momento de celebração de resultados no
DNCS, possam proporcionar ganhos
em produtividade para as empresas
por meio da melhoria da qualidade de vida de seus colaboradores. O
evento consolida os princípios da
cidadania corporativa nas empresas
de um dos segmentos que mais avançam, empregam e geram riquezas no
Brasil”, afirma José Carlos.

A vice-presidente de Sustentabilidade
do Sinduscon-CE, Paula Frota, defende ainda que “sabemos da importância
da família para a construção do bem
-estar de todos. O trabalhador tem que
estar bem no ambiente familiar para
se sentir bem no ambiente de trabalho. Desta forma, no evento deste ano,
buscamos integrar ainda mais estas

Em sua 8ª edição, o DNCS em Fortaleza teve um público recorde de
8.396 pessoas, contabilizando 93 mil
atendimentos realizados nas áreas
de saúde, lazer, esporte e cidadania, chegando ao primeiro lugar em
comparação com outras Capitais.
Além de Fortaleza, 38 cidades em
todo o Brasil realizaram o evento.

Copa da construção
Este ano, especialmente em Fortaleza,
o Dia Nacional da Construção Social
teve um atrativo a mais: as finais da
Copa da Construção, maior evento
esportivo do setor no Estado, envolvendo equipes formadas por trabalhadores da construção civil. Na disputa,
o time da construtora Mota Machado
conquistou o tetra campeonato, vencendo por 3 x 2 a Engexata.
Como é de costume na Festa de Encerramento da Copa da Construção,
teve banda de forró, comidas típicas
(baião de dois, paçoca e churrasco),
entre outros atrativos. “Preparamos
um evento voltado para os trabalhadores da construção civil e seus familiares. Para que eles possam se confraternizar e aproveitar os atrativos desta
grande festa do setor”, comenta Paula
Frota, vice-presidente de Sustentabilidade do Sinduscon-CE.

Serviços oferecidos
Dentre os serviços ofertados gratuitamente, estão:
Saúde: Odontologia, pediatria, ginecologia, otorrinolaringologia e clínica geral, além de aferição de pressão arterial

e de glicemia, avaliação física e nutricional, oftalmologia e acuidade visual,
dermatologia, cardiologia e vacinação.
Cidadania: Retirada de certidão de
identidade, CPF e cadastro do Sesi.
Lazer: Torneio de sinuca, banho de piscina para as crianças, circuito de brincadeiras com cama elástica, recreação,
brinquedos infantis e apresentações
teatrais. Além disso, houve apresentação musical com o grupo de forró Banda de Tijolo e sorteio de brindes, como
TVs e celulares.

O DNCS no país
Em 2014, 38 localidades realizarão o
DNCS. São elas: Fortaleza, Goiânia,
Anápolis, Brasília, Cuiabá, Palmas,
Boa Vista, Manaus, São Luís, Maceió,
Natal, Recife, Aracajú, João Pessoa,
Salvador, Uberaba, Belo Horizonte,
Patos de Minas, Uberlândia, Rio de
Janeiro, Blumenau, Joinville, Brusque,
Londrina, Curitiba, Cascavel, Porto
Alegre, Capão da Canoa, Vale do Rio
Pardo, Bento Gonçalves, São Leopoldo, Pelotas, Novo Hamburgo, Balneário Camboriú, Santa Rosa e Porto
Velho, Rondônia e Maringá. Cada
localidade desenvolve as ações do
DNCS, que são planejadas de acordo
com a demanda de seus trabalhadores.
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Giro pelo setor

Artigo Jurídico

Custo da construção civil
No Ceará, o custo aumentou 6,8% em doze meses
O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), calculado
pelo IBGE em parceria com a
CAIXA, apresentou variação de
0,52% em agosto, ficando 0,06
ponto percentual abaixo da taxa
de julho (0,58%). No Ceará, a variação foi negativa (-0,37%) em
agosto, quando o custo da construção, por metro quadrado, ficou em R$ 839,28. No acumulado de doze meses, porém, os
custos variaram 6,8%.

Entre agosto de 2013 e agosto de
2014, todos os estados do Nordeste apresentaram variação acima de 3%. O Ceará é o quinto
colocado, ficando atrás de Pernambuco (9,77%), Rio Grande
do Norte (7,77%), Piauí (7,45%)
e Bahia (6,85%).
No Nordeste, a média de crescimento foi de 6,89%, abaixo da
nacional, de 7,22%. Os dados divulgados pelo IBGE consideram
a desoneração da folha de paga-

mento de empresas do setor da
construção civil.
O presidente da Coopercon-CE,
Marcos Novaes, afirma que os dados são importantes para que o
setor acompanhe as margens de lucro, que variam bastante ao longo
do ano. Segundo ele, a cooperativa
trabalha para reduzir os custos da
construção civil, a partir do momento que une forças para garantir
melhores preços e prazos e, ainda,
fornecer preços justos aos consumidores do mercado imobiliário.
“Temos parcerias com diferentes
fornecedores de matéria-prima,
e este ano renovamos o contrato
com o Banco do Brasil, garantindo
financiamento e agilidade na aprovação de crédito para as 98 empresas cooperadas”, destaca.

Para o diretor de Estatística do
Sinduscon-CE, Fernando Diniz,
essa redução mensal reflete a conclusão de obras de grande porte
no mês de agosto, com os insumos que tinham sobrepreço voltando ao valor normal. “Mas no
acumulado do ano, ainda temos
um aumento superior à inflação,
por isso os preços dos imóveis
tendem a estabilidade ou leve alta,
acima da inflação”, explica.

Com a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002) o prazo prescricional para as pretensões de
reparação cível foi reduzida de vinte
para três anos, nos termos do art.206,
§ 3º, V, o que sem sombra de dúvidas
demandou uma maior atenção por
parte dos operadores do Direito.

O diretor da Dias de Sousa Construções, Patriolino Dias, avalia: “o aumento nos custos na
construção civil faz com que
nós construtoras tenhamos que
investir em ações que possibilitem ganhos na produtividade,
como alternativa de equilibrar
os custos”, afirma.

Art.200. Quando a ação se originar
de fato que deva ser apurado no juízo
criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

Para abrir novos caminhos,
nosso país tem a força do aço Gerdau.
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Verifica-se que de acordo com o
art.200 do Código Civil, enquanto
não se apurar o fato, com absoluta certeza, na esfera criminal, estará
obstaculizado o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória da vítima. A finalidade do
mencionado dispositivo foi evitar,
diante da repercussão do fato em diversos âmbitos, sentenças contraditórias entre os juízos cível e criminal,
especialmente quando a decisão deste for determinante para o daquele,
permitindo a vítima aguardar a solução do ilícito penal para dar início à
demanda reparatória no cível.

A princípio, com uma simples leitura
do referido dispositivo, somente após
a sentença definitiva no processo criminal é que o prazo prescricional no
cível teria início, já que o fato necessitaria de apuração na esfera criminal.
Ocorre que a interpretação literal do
art.200 do Código Civil não pode ser
feita de forma absoluta, sendo possível extrair da leitura do dispositivo
legal uma interpretação diversa da
inicialmente traçada.

O aço da Gerdau tem a força da transformação.

Diminuir distâncias é uma forma de conectar pessoas e gerar mais desenvolvimento. Para criar
novos caminhos, o aço da Gerdau se transforma. Reciclamos milhões de toneladas de sucata
para produzir aço de qualidade, que vai continuar abrindo horizontes para o futuro.

Além da mencionada alteração, o
Legislador inovou ao criar uma nova
causa impeditiva da prescrição, fazendo constar no Código Civil dispositivo inédito, veja:

Foi criada assim uma nova causa
impeditiva da prescrição, distinta
das causas mencionadas nos arts.
197 a 199 do Código Civil. Tal inovação se fazia necessária em razão
da redução do prazo prescricional
da pretensão de reparação civil no
novo diploma, para apenas três
anos (art. 206, §3°, V).

A força da transformação.

www.gerdau.com

/gerdau

/gerdausa

Da inteligência do art. 200 do código civil
causa impeditiva da prescrição

Não há dúvida que a responsabilidade penal (a ser apurada na ação em
que se discute a ocorrência de aci-

dente de trânsito, por exemplo) é independente daquela a ser perquerida
na esfera cível, consoante disposto no
art.935 do Código Civil, veja:
Art.935. A responsabilidade civil é
independente da criminal, não se
podendo questionar mais sobre a
existência do fato, ou sobre quem
seja o seu autor, quando estas
questões se acharem decididas no
juízo criminal.
Desta forma, não pode e nem deve
prevalecer a interpretação literal do
art.200 do Código Civil, uma vez
que o ajuizamento da ação de reparação cível, para constatação da responsabilidade civil, independe do
ajuizamento de ação penal.
Não obstante a sentença penal condenatória transitada em julgado produza efeitos na esfera cível, o processo
civil é independente do processo criminal e deve ser promovido pelo interessado, sem desrespeitar os prazos
prescricionais previstos no Código
Civil. Levando-se em conta que o fato
tratado em eventual ação de reparação cível pode ser apurado no processo civil a par da existência de processo criminal, não se aplica a regra do
art.200 do Código Civil.
Se a reparação civil independe da
apuração do ilícito criminal naquela
esfera própria, não há nenhum impedimento para o transcurso do prazo
prescricional a contar da data da efe-

tiva ocorrência do dano, não tendo
aplicação, pois, o disposto no art.200
do Código Civil. Aplica-se, portanto, à espécie, a prescrição trienal do
Código Civil, cujo prazo, teve como
termo inicial, a data da ocorrência do
fato, não sendo necessário o transito
em julgado da ação penal.
Nesse sentido, de acordo com o
entendimento do STJ, não havendo prejudicialidade entre as esferas
cível e criminal, ou seja, nos casos
em que a ocorrência ou autoria independam de apuração criminal,
a regra do art.200 do CC torna-se
inaplicável, pois a parte lesada já
possui todos os elementos necessários para pleitear a reparação civil, sendo desnecessário aguardar o
transito em julgado da ação penal.
Não há dúvida que nos casos em
que a propositura da ação civil ficar
condicionada ao término da ação
penal a regra do art.200 do CC deve
ser aplicada, pois a parte prejudicada no ilícito civil necessitará de elementos para a propositura da ação,
o que só vai ocorrer com o transito
em julgado da ação penal.
Com efeito, o impedimento do prazo prescricional, prevista no artigo
200 do Código Civil tem cabimento
quando incerta a existência do fato
delituoso e/ou a autoria, quando, então, deve-se aguardar a instrução do
juízo criminal. Nos casos em que o
ajuizamento da demanda reparatória

não dependa do resultado da ação
penal - quando inexiste dúvida a respeito da autoria do fato ou mesmo da
sua ocorrência -, fica afastada a aplicabilidade do art.200 do CC.
O conhecimento dos fatos e a autoria
impede reconhecer a necessidade de
apuração de fatos na esfera criminal,
não havendo necessidade de aguardar o transito em julgado da ação
penal para dar inicio ao prazo prescricional da ação cível, que começaria
a contar desde o ato ilícito praticado.
Tanto é possível tal interpretação
uma vez que o ilícito civil praticado
por alguém poderia ter sido perpetrado mesmo no caso de eventual
absolvição na esfera penal, pois o
eventual dever de indenizar, na esfera cível, independe, no caso concreto, do juízo de convicção proferido no âmbito criminal.
Nesse sentido, não há dúvida que a
interpretação do art.200 do Código Civil deve ser feita levando em
consideração os argumentos acima
apontados, não havendo necessidade de aguardar o transito em julgado da ação penal para ter início
ao prazo prescricional, que deverá
iniciar a partir do ato ilícito.

Edésio do Nascimento
Pitombeira Filho –
Advogado Pleno de Cleto Gomes
- Advogados Associados
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