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Fórum discute os rumos
do País para 2015

Fórum de ideias trouxe a
Fortaleza o economista da
Universidade de São Paulo (USP) Eduardo Gianetti.
O economista Eduardo Giannetti da Fonseca, foi o convidado da
quarta edição do fórum de ideias
“Brasil em Debate”, evento promovido pelo Sindicato das Construtoras (Sinduscon-CE), em parceria
com a Cooperativa da Construção
Civil do Ceará (Coopercon-CE). O
evento reuniu mais de 400 convidados entre empresários da construção civil e dos mais diversos setores
para discutir os rumos que se desenham para a economia do País.
O palestrante afirmou que acredita
no trabalho de Joaquim Levy, ex-secretário do Tesouro Nacional, mas
teme que ele não consiga lidar com
as questões políticas que envolvem
o cargo. Segundo Giannetti, os po-

líticos lidam melhor com a complexidade da economia, do que os
economistas, com a complexidade
da política.
Apesar dos grandes desafios que a
nova equipe econômica terá pela
frente, Giannetti argumenta que,
caso o ministro Joaquim Levy possa colocar em prática suas ideias, é
possível que o cenário de turbulências comece a mudar. “Dá para terminar o ano de 2015 com a inflação
convergindo para o centro da meta.
Não vai ser um ano de crescimento ainda, mas se tudo correr bem,
é possível imaginar um crescimento
de um a 1,5%”, prevê.
Para compreender os problemas vivenciados pelo Brasil atualmente,
é preciso analisar um fator: a carga
tributária, que aumentou em todos
os governos, desde 1988. “Hoje a
carga tributária bruta do Brasil é
de 36% do PIB, e mais, o Estado

brasileiro gasta 5% do PIB acima
do que arrecada”, aponta. Giannetti
afirma, portanto, que 41% do PIB
nacional é drenado do setor privado, das empresas, e das famílias.
Na contramão deste número, está
o percentual de investimentos em
máquinas, equipamentos e infraestrutura, que é de apenas 2,5%. “O
Estado está drenando 41% da nossa
renda e investindo apenas 2,5% em
capital físico, ou seja, naquilo que
multiplica a capacidade produtiva,
a capacidade de geração de renda,
que traz crescimento”, diz.
Além de Eduardo Giannetti, o
Fórum Brasil em Debate já trouxe para Fortaleza os palestrantes:
Ricardo Amorim, Arnaldo Jabor,
Dony De Nuccio e Fernando Henrique Cardoso. Ao todo, mais de
2 mil empresários da construção
civil, formadores de opinião e re-

presentantes de toda a sociedade
se reuniram para conferir as quatro palestras, superando o público
esperado em cada evento.
O presidente do Sinduscon-CE,
André Montenegro de Holanda,
enfatizou que o fórum de ideias
reflete a intenção do sindicato de
buscar maior diálogo com os órgãos e instituições, para representar melhor os legítimos interesses
do setor da construção civil . “O
nosso compromisso se mantém
firme, de atender as expectativas
dos nossos clientes e as demandas
da nossa sociedade. Portanto, um
fórum qualificado como este é fundamental para refletirmos sobre os
muitos desafios que ainda temos
que enfrentar para o desenvolvimento sustentável”, finalizou.

Editorial

Iniciando um
novo ciclo
É inegável o impacto da construção
civil na vida das pessoas. Construímos ruas e pontes, que reduzem
distâncias; erguemos edifícios, que
se transformam em lares, hospitais,
escolas ou tantos outros ambientes
indispensáveis para o bem-estar dos
cidadãos em qualquer sociedade.
Consciente deste importante papel
na sociedade, o Sinduscon-CE tem
buscado atuar nos âmbitos federal,
estadual e municipal, buscando soluções para entraves ou necessidades do setor.
Em 2014, não medimos esforços
neste trabalho. Atuamos na capacitação dos profissionais da área, por
meio da Uniconstruir; no bem estar dos colaboradores do setor, por
meio do Programa Qualidade de
Vida na Construção; nas condições
de trabalho, pelo Programa Obra
Segura. Além disso, estabelecemos
parcerias e discussões sobre assuntos relevantes, junto a órgãos como a
Cagece, Coelce, Cartórios, Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio
Ambiente e da Secretaria Municipal
de Finanças, dentre outras. Ao todo,
são 37 comissões que atuam em todas as áreas que possuem relação
direta com o desenvolvimento do
setor, como imobiliária, obras públicas, relações trabalhista, sustentabilidade e construção pesada.
Para celebrar este trabalho encerramos 2014 comemorando a entrega
do Prêmio da Construção 2014,
que reuniu colaboradores, clientes,
parceiros, fornecedores, investidores, empreendedores, industriais,
autoridades, jornalistas, amigos e
parentes. E iniciamos 2015 com as
energias renovadas para mais um
ano de trabalho e convidamos você
para fazer parte desta história.

André Montenegro de Holanda
Presidente do Sinduscon-CE
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Caviver
O vice-presidente da área Imobiliária do Sinduscon-CE, José
Carlos Gama, ratificou o apoio
da entidade para viabilizar o
término da obra do Centro de
Aperfeiçoamento Visual Ver a
Esperança Renascer – Caviver,
que ficará pronto até abril deste
ano, no bairro Meireles. O Caviver é uma ONG, coordenada pela
médica Islane Verçosa, que tem
o objetivo de atender e reabilitar
crianças, jovens e adultos carentes com deficiência visual com
destaque para a Catarata Con-

gênita e Retinopatia da Prematuridade e tem um importante
papel no diagnóstico, tratamento e prevenção à cegueira. A obra
também tem o apoio do Projeto
Casa da Criança, que em média
a cada dois anos adota uma instituição para beneficiamento. O
Projeto Casa da Criança, é uma
organização com reconhecimento Federal, qualificada como
OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), que defende os direitos das
crianças e adolescentes em ter-

ritório nacional através de ações
de beneficiamento.
Assim como o Sinduscon-CE, você
também pode fazer a sua parte!
Abaixo dados bancários para
doações:
Conta corrente:
CNPJ: 08.222.387.0001-32
Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer
Banco do Brasil – BB
Ag. 3473–8; CC. 26910–7

220 empreendimentos
Até o final do ano passado, cerca de 220 empreendimentos e
mais de 68 empresas já haviam
aderido ao “Selo Juridicamente Perfeito”, lançado pelo Sinduscon-CE, em março de 2014,
através do “Programa Incorpo-

rar”. O selo foi disponibilizado
para uso das empresas associadas que desejem divulgar o RI
dos seus empreendimentos. O
projeto visa alertar a sociedade,
em especial o consumidor, sobre
importância de verificar a exis-

tência do Registro de Incorporações (RI) antes de adquirir um
imóvel na planta e incentivar os
construtores e incorporadores a
trabalharem dentro das regras
da LEI 4.591 de 16 de dezembro
de 1964.

setor, de maneira mais acessível
para gestores públicos, empresas
e mesmo auditores do tribunal. A
meta é reduzir a possibilidade de
desvios. Segundo o presidente do
TCU, Augusto Nardes, a cartilha
é um “passo a passo para se evitar
equívocos e, assim, não prejudicar

o país”. O manual de 145 páginas
traz também perguntas e respostas sobre os temas abordados. Para
baixar o manual, faça o download
através do endereço:

Obras públicas
O Tribunal de Contas da União
(TCU) lançou manual para a contratação de obras públicas no país,
feito com apoio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC). O documento vai unificar
o entendimento do tribunal sobre
os principais questionamentos do

http://portal2.tcu.gov.br/portal/
pls/portal/docs/2675808.PDF
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Manual do comprador
Como parte do Programa Incorporar, o Sinduscon-CE lançou o Manual do Comprador,
reunindo dicas de boas práticas

e orientações úteis de forma didática para quem deseja comprar seu imóvel. O conteúdo do
manual contempla alguns te-

mas fundamentais, dentre eles:
como tornar realidade o sonho
da compra do imóvel, análise
de contrato, condições de pagamento e tipos de financiamento, explicação de termos técnicos e lista as responsabilidades
do incorporador e comprador.
O manual foi distribuído nos
stands de venda dos empreendimentos, construtoras, imobiliárias e cartórios de registro de
imóveis. Se você deseja fazer o
download do manual, o arquivo está disponível no endereço:
www.sindusconce.com.br/ri/manual
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Relações trabalhistas

Acidentes de trabalho na construção civil
balho. A Previdência Social está
preocupada com o aumento na
solicitação desse tipo de benefício.
No ano passado, o gasto total com
o pagamento do auxílio-doença
chegou a quase R$ 2,3 bilhões.

Sinduscon-CE investe em ações para evitar os acidentes no trajeto dos operários ao trabalho

Segundo dados da Previdência
Social, houve aumento no número de pessoas que sofreram
acidentes no trajeto de casa para
o trabalho no Brasil. Só em 2013,
mais de 100 mil trabalhadores

tiveram de se afastar do emprego por causa desses acidentes de
percurso. A pessoa pode estar
no próprio carro, moto, bicicleta
ou até no ônibus. Se estiver indo
ou voltando do trabalho e sofrer

mais de 100 mil afastamentos por
acidentes de percurso em 2013
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um acidente, ele é considerado
acidente de trabalho.
Quem sofre o chamado acidente
de trajeto tem direito ao auxílio-acidente, porque muitas vezes precisa ficar meses afastado do tra-

R$ 2,3 bilhões gastos com
pagamento do auxílio-doença em 2014

Já no local de trabalho, menos
gente se acidentou. Houve uma
redução de 2,2% de 2012 para
2013. O setor de serviços é o que
tem mais vítimas, porque é o que
mais emprega, segundo o governo. Na construção civil, a preocupação com possíveis acidentes
está presente no dia-a-dia das
construtoras, que investem em
treinamentos e equipamentos de
segurança para os trabalhadores.
Para reforçar os cuidados também na hora de ir e vir ao trabalho, o Sinduscon-CE lançou
o Café na Ciclovia, programa
inovador que tem como foco a
conscientização dos operários
sobre segurança no trânsito.

redução de 2,2% de 2012 para
2013 nos acidentes de trabalho

Café na Ciclovia

I Café na Ciclovia reúne
300 operários ciclistas

Para alertar os operários da construção civil que se deslocam ao
trabalho de bicicleta, no último
dia 9 de dezembro, a ciclovia
do canteiro central da Avenida
Washington Soares foi palco do
I Café na Ciclovia, realizado pelo
Sinduscon-CE.
Os participantes que fazem diariamente o trajeto receberam um
kit com cartilha, camisa, colete
refletivo, buzina, adesivos e lanche, além de assistirem a palestras
educativas sobre cuidados durante
o percurso. Cerca de 300 ciclistas
participaram do evento.
“O projeto, que terá outras edições, visa levar aos ciclistas e operários da construção civil, que se
deslocam ao trabalho com esse
meio de transporte, as informações necessárias para eles terem
boas práticas no trânsito. Hoje o
uso da bicicleta é uma realidade
em Fortaleza, e todos devem tomar consciência que a utilização
só traz benefícios, seja para saúde
e sustentabilidade”, destaca André
Montenegro de Holanda, presidente do Sinduscon-CE.
Segundo Cláudio Henrique Santos, idealizador do evento, o Café
na Ciclovia tem o objetivo de lem-

I Café na Ciclovia reuniu cerca de 300 operários ciclistas.

brar aos ciclistas que frequentam
as ciclovias sobre os seus direitos e
deveres no trânsito. “Antes de sair
pedalando por aí, é sempre bom
se informar sobre as regras básicas para circular nas ruas e evitar
acidentes. Esse será o primeiro de
muitos eventos para os ciclistas,
com foco na cidadania”, enfatizou.
A utilização de bicicletas como
meio de transporte ao trabalho é
cada vez mais recomendada, não
só pelos que se preocupam com

André Montenegro, presidente do Sinduscon-CE e Cláudio Henrique Santos, idealizador do evento.

questões de mobilidade e meio
ambiente, mas também por médicos - que veêm o transporte
como uma grande oportunidade
para as pessoas realizarem o mínimo de exercícios físicos diários.
Com a ideia do arquiteto Cláudio Henrique Santos, o Sinduscon visualizou uma ótima oportunidade de discussão do tema,
junto à sociedade geral, além de
proporcionar aos usuários das
ciclovias informações objetivas

para que todos possam se integrar ao trânsito de Fortaleza.
Para o operário da Dias de Sousa
Construções, José Ferreira de Brito, o evento é de suma importância
para que todos saibam seus direitos
e deveres. “Trabalho como servente
de pedreiro há 15 anos e sempre utilizei a bicicleta como meio de transporte. Sempre senti falta de informações sobre o trânsito. Os ciclistas
precisam de mais eventos como
este”, enfatizou.

Patriolino Dias, diretor do Sinduscon-CE, entregando o vale-bicicleta a um ganhador.
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Prêmio da Construção

Sinduscon-CE premia
os melhores da construção civil

Agraciados da 13ª edição da Festa do Prêmio da Construção.

O Sinduscon-CE promoveu
no dia 28 de novembro a
13ª edição da Festa do Prêmio da Construção, que reuniu cerca de 1.300 convidados no Buffet La Maison.
Dias de Sousa Construções
recebeu o prêmio “Construtora do Ano”, pelo segundo
ano consecutivo.
Mais de 1.300 convidados, entre
empresários da construção civil,
autoridades, jornalistas, formadores de opinião, parceiros e associados prestigiaram a 13ª edição da
Festa do Prêmio da Construção,
promovida pelo Sinduscon-CE. O
evento teve r objetivo de reconhecer as ações exercidas em prol do
desenvolvimento do setor e homenagear os grandes nomes que se
destacaram em diversas categorias.
Em seu discurso, o presidente do
Sinduscon-CE, André Montenegro,
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destacou a atuação conjunta da diretoria neste primeiro ano de mandato, reforçando a mensagem do
vídeo institucional transmitido na
abertura do cerimonial. “Essa visão
de atuação conjunta se aplica perfeitamente à nossa construção civil.
Como vimos no vídeo, todos somos
peças importantes e cada um representa uma pequena parcela, mas
que se torna imprescindível para
alcançar o resultado final”, comenta.
André ainda reforçou as diversas
áreas de atuação da construção civil,
reforçando sua relevância pelo impacto direto da sua atuação na vida
de todos os brasileiros. Segundo ele,
propostas do setor envolvem social
e economicamente o país, mas encontra ainda na burocracia empecilhos ao crescimento. “O trabalho é
árduo. Mas temos conseguido a sensibilização de gestores e entidades
para unir forças e buscar solução às
barreiras impostas ao crescimento. O setor da construção civil vive

um momento de estabilização após
anos de forte crescimento. Devemos
fechar o ano de 2014 com 2,5% de
crescimento, acima do valor esperado para o Brasil”, afirma.
Após a palavra do presidente, foi
realizada a entrega das premiações, O grande ápice da noite foi
o anúncio do vencedor da categoria “Construtora do Ano”, que

pelo segundo ano consecutivo foi
conquistado pela Dias de Sousa
Construções. A escolhida recebeu
o troféu Waldyr Diogo de Siqueira, cujos critérios se basearam na
comprovação de práticas, registros,
documentações e controles, normas e legislações e foram fundamentados nos pilares de gestão de
qualidade, segurança do trabalho e
meio ambiente. “O grande diferencial desta edição foi a avaliação da
‘Construtora do Ano’. A ganhadora
só soube na hora, com sigilo total
das informações”, enfatizou André
Montenegro de Holanda, presidente do Sinduscon-CE.
Além da revelação da Construtora do Ano, a festa homenageou os
seguintes agraciados: Raimundo
Saraiva Coelho, conhecido como
Tenente Coelho, que recebeu in
memoriam o Troféu Caixa “Resgate Histórico”; o engenheiro Luciano
Gonçalves Scipião, com o Troféu
Tigre “Tecnologia e Qualidade”;
C. Rolim Engenharia, que recebeu
o Troféu FIEC “Responsabilidade
Social”; o mestre de obras da Scopa Engenharia, Manoel Messias
da Costa, escolhido para o Troféu
Gerdau “Operário do Ano” e Beto
Studart, aclamado com o Troféu
CBIC “Desenvolvimento Setorial”.

”Meus amigos, eu quero dizer para vocês que a emoção é muito grande. Muito grande mesmo, jamais eu
poderia imaginar que nós iríamos ter um bicampeonato. Realmente, a alegria é imensa e a satisfação é
muito grande, porque pelas regras foi um prêmio de
meritocracia. Você está certíssimo presidente em ter
copiado a forma de premiar. Eu quero agradecer a
Deus em primeiro lugar, segundo ao meu filho e diretor, que levamos a empresa com muito orgulho. Nós
não poderíamos ganhar esse prêmio sem os nossos
colaboradores que aqui estão representados”.
Maria das Graças Dias

MBA EM GESTÃO
DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
E DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

Comece do jeito certo: construindo uma carreira de sucesso com um MBA FGV.
A Fundação Getúlio Vargas é uma das instituições brasileiras de ensino e pesquisa mais respeitadas em todo
o mundo. E a MRH é a conveniada exclusiva FGV para os cursos mais procurados do mercado. Matricule-se.

85 3025.9770 | www.mrhgestao.com.br

Novo código

Tribunal de Justiça do Estado institui o Código de
Normas Notarial e Registral do Estado do Ceará
Expectativa é que mudanças dêem celeridade aos processos

go Felipe destaca que uma das
principais mudanças no Código
diz respeito à uniformização dos
procedimentos necessários a uma
prestação de serviço mais célere e
eficiente por parte dos notários.
“Isto porque no estado do Ceará,
principalmente no que diz respeito aos serviços utilizados pelo setor da construção civil, era muito
comum a adoção, por parte dos
Oficiais de Registros de Imóveis,
de procedimentos distintos para a
realização de um mesmo ato notarial. Tal conduta gerava uma profunda insegurança jurídica para o
construtor, além de demandar uma
demora que prejudicava o desenvolvimento e lançamento dos imóveis”, acrescenta Tiago Felipe.

Desde o dia 02 de janeiro entrou em vigor o novo Código do Serviço Notarial e Registral do CE.

Setor da Construção civil
espera maior celeridade
e uniformidade dos procedimentos, de modo
que o usuário do serviço
possa ter seu pleito atendido adequadamente.
O novo Código do Serviço Notarial e Registral do Estado do
Ceará, instituído através do Provimento nº 08/2014, entrou em
vigor em 2 de janeiro de 2015. O
documento foi atualizado pela
Corregedoria Geral da Justiça do
Ceará e lançado durante solenidade realizada, em dezembro, no
auditório Cardeal Dom Aloísio
Lorscheider, no subsolo do Palácio da Justiça (Cambeba), reunindo magistrados, advogados, titulares das serventias extrajudiciais e
demais autoridades.
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Publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do último dia 28 de
novembro, o documento estabelece normas a respeito dos deveres
e vedações dos notários, do atendimento ao usuário, dos livros e
pastas obrigatórios e da lavratura
dos atos notariais e registrais.
Para o setor da construção civil, a
expectativa é que “com o advento
do novo Código haja uma maior
celeridade nos procedimentos
notarias, além, claro, de uma uniformidade desses procedimentos
por parte dos Notários, de modo
que o usuário do serviço possa ter
seu pleito atendido da forma mais
adequada’, destaca o advogado da
Área Regulatória de R. Amaral
Advogados, Tiago Felipe.
O corregedor-geral da Justiça,
desembargador Francisco Sales
Neto, coordenador dos trabalhos,

disse que “as grandes mudanças
implementadas nesses últimos
quatro anos quanto às serventias
extrajudiciais motivaram que fizéssemos a inserção dessas alterações na nossa consolidação de
normas, ao mesmo tempo em que
providenciamos uma profunda
atualização dos demais dispositivos que a integram”.
A elaboração do documento contou ainda com a participação do
Sindicato dos Notários, Registradores e Distribuidores do Estado
(Sinoredi/CE), da Associação dos
Notários e Registradores do Ceará (Anoreg/CE) e da Central Estadual de Contratos de Alienação
Fiduciária (Cecaf).

Principais mudanças
O advogado da Área Regulatória
de R. Amaral Advogados, Tia-

Outra mudança bastante importante está relacionada à compatibilização da Norma com a nova
realidade tecnológica da atualidade, possibilitando a utilização
de meios eletrônicos tanto para
a operacionalização de procedimentos cartorários, como também para facilitar a comunicação
com o usuário do serviço.
“O Código representa, sem sombra de dúvidas, um avanço no
tratamento das questões registrais do Estado do Ceará, conferindo um grande benefício para
a sociedade cearense”, observa
o advogado.

Quais impactos
para o setor
Segundo o advogado Tiago Felipe,
em relação à construção civil, merece destaque a definição de que a
cobrança de custas e emolumentos
decorrentes do ato de registro do

parcelamento do solo, incorporação imobiliária, da instituição de
condomínio ou da especificação de
empreendimentos deve ser feita em
ato único, não importando a quantidade de unidades autônomas envolvidas ou de atos intermediários
existentes. Essa é a previsão dos art.
1041 e 1042 do novo Código.
“Para o setor da construção civil,
representa uma grande vitória,
haja vista que os cartórios de registros de imóveis tinham a interpretação de que só seria possível o registro em ato único das operações
imobiliárias decorrentes do Programa Minha Casa Minha Vida,
a partir da análise do § 1º do art.
237- A da Lei nº 6.015/73 (Lei de
Registros Públicos). A partir da vigência do Código essa divergência
de entendimentos foi finalmente
dirimida”, analisa.
Outro ponto importante, na opinião do especialista, relaciona-se ao
estabelecimento de critérios para a
indicação de pendência relativa ao
Memorial de Incorporação. “O Setor da Construção Civil encontra
grandes dificuldades para saná-las,
tendo em vista que após receber
uma comunicação com a indicação dos itens a serem corrigidas e
apresentá-las ao Notário, eram surpreendidas com novas pendências

“Isto porque no estado do
Ceará, principalmente no
que diz respeito aos serviços utilizados pelo setor da construção civil, era
muito comum a adoção,
por parte dos Oficiais de
Registros de Imóveis, de
procedimentos distintos
para a realização de um
mesmo ato notarial. Tal
conduta gerava uma profunda insegurança jurídica
para o construtor, além de Tiago Felipe
Advogado da Área Regulatória
demandar uma demora de R. Amaral Advogados
que prejudicava o desenvolvimento e lançamento terão quinze dias corridos para
apresentar, por escrito, de uma só
dos imóveis”
não informadas na primeira indicação de pendência. Tal conduta
gerava uma considerável demora
nos procedimentos, prejudicando
o lançamento de uma série de imóveis”, diz Tiago Felipe.
Com o advento do novo código,
expressamente agora, está previsto, através dos arts. 593 (parágrafo
único) e 919 (parágrafo único), que
os Oficiais de Registro de Imóveis

vez, todas as exigências que julgarem necessárias ao arquivamento
com o respectivo fundamento legal, e, satisfeitas as referidas exigências, terão o prazo de quinze dias
para fornecer Certidão.
Caso seja elaborada nova nota
devolutiva de pendência onde
as exigências sejam relacionadas
à omissão ou inércia do Oficial
Registrador no exame do procedimento administrativo relativamente ao Memorial de Incorporação o Oficial Registrador

responderá pelos prejuízos que
causar ao Incorporador.
Ainda em relação às pendências
Oficiais de Registro de Imóveis,
nas notas devolutivas de pendências relativamente aos títulos apresentados, ao se referirem aos princípios do Código devem fazê-lo
de forma clara, detalhada e com
objetividade, sendo defeso fazê-la
de forma genérica.

O novo código
O Provimento anterior, nº 06,
datava de 2010. Nesses últimos
quatro anos houve significativas mudanças no Ordenamento Jurídico brasileiro, com
alterações tanto no Código de
Processo Civil quanto no Código Civil, com a possibilidade, por exemplo, da realização
de inventários e separações
por via extrajucial. Além disso, no âmbito do Estado do
Ceará houve a expedição de
uma série de provimentos regulamentando assuntos diversos. Esse cenário de mudança
legislativa gerou a necessidade de uma nova atualização
do Código.
O documento está disponível
no link: http://goo.gl/GF6TYT

9

Plano Diretor

Em destaque: o Plano Diretor de Fortaleza
Trabalhos de regulamentação do Plano Diretor e atualização
de suas leis complementares estão em tramitação

O Plano Diretor promove a ordenação e a expansão dos núcleos urbanos, além de adequar a distribuição espacial da população.

O Plano Diretor de Fortaleza e suas leis complementares estão em fase de regulamentação, segundo a
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
(Seuma).
A Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério das
Cidades foi criada com o desafio de
estruturar nacionalmente o planejamento territorial urbano e a po-
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lítica de gestão do solo urbano, na
direção apontada pela Constituição
de 1988 e pelo Estatuto das Cidades.
O Plano Diretor é o Instrumento
básico de um processo de planejamento municipal para a implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos
agentes públicos e privados. É uma
lei municipal que deve ser elaborada com a participação de toda a
sociedade. O Plano Diretor é responsável por trazer o ordenamen-

to de todos os instrumentos modernos previstos pelo Estatuto das
Cidades. As Leis complementares
ao Plano ajudam a funcionar os
objetivos e as diretrizes de ordenamento definidos para a cidade. É
ele quem organiza o crescimento
e o funcionamento do município.
Para a secretária municipal de Urbanismo e Meio Ambiente Águeda
Muniz, “pensar a cidade é desenvolver ao máximo as suas capacidades, tornando-a, ao mesmo tempo,

um lugar cada vez melhor para se
viver”. Com esse objetivo, um dos
compromissos do prefeito Roberto Cláudio com a nossa cidade é a
regulamentação do Plano Diretor
de Fortaleza e a atualização de suas
Leis Complementares. O trabalho
vem sendo desempenhado pelas
equipes da Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano, sob a Coordenação do Arquiteto e Urbanista
Prisco Bezerra Júnior, e da Coordenadoria de Políticas Ambientais. O
Plano atual foi aprovado no ano de
2009 e as suas leis complementares
que estão sendo atualizadas são: Lei
de Uso e Ocupação do Solo, datada
de 1996, e Código de Obras e Posturas, datado de 1981.
De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
(Seuma), os trabalhos de regulamentação do Plano Diretor e atualização de suas leis complementares
se iniciaram, portanto, no ano de
2013. Neste tempo foram elaborados os projetos de lei que tratam da
Transferência do Direito de Construir, da Outorga Onerosa da Alteração de Uso do Solo e do Sistema
Municipal de Áreas Verdes. As duas
primeiras, discutidas e aprovadas
pela Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor (CPPD), se

encontram para discussão, votação
e aprovação na Câmara Municipal
de Fortaleza desde o início de junho
de 2014. E a minuta do Sistema Municipal de Áreas Verdes, também
aprovada pelo Conselho Municipal
de Meio Ambiente (Comam), se
encontra para revisão final da Procuradoria Geral do Município para
assim ser também encaminhada a
Câmara Municipal.
Quanto à Lei de Uso e Ocupação
do Solo, a Prefeitura está finalizando a seleção para a escolha de uma
equipe técnica que atuará exclusivamente em sua atualização, a qual
será iniciada em 2015. Já o Código
de Obras e Posturas se encontra
em processo de atualização. “Já
foram disponibilizados aos representantes da CPPD sete dos doze

capítulos propostos na estrutura do
referido código para que possam
contribuir com sugestões”, destaca
Águeda Muniz.
Apesar de não fazer parte da regulamentação do Plano Diretor
de Fortaleza, se encontra também
na Câmara Municipal, o Projeto
de Lei que dispõe sobre a Regularização de Obra Construída. É um
projeto importante e imprescindível para toda e qualquer cidade
brasileira que busca o controle urbano. Este projeto de Lei vislumbra
a regularização da cidade informal.
O Sindicato das Construtoras do
Ceará, Sinduscon-CE, tem assento
e é uma das entidades que participa dos debates de urbanismo e
meio ambiente e apresenta propostas para a PGM, CPPD e Comam,

juntamente com outras entidades
representativas da sociedade civil.
“Todas as instituições que compõem o fórum de debates são convidadas a cada reunião, que possui
pauta específica, e é anunciada com
antecedência aos membros”, conclui Águeda Muniz.

Em poucas palavras
Plano diretor é o instrumento básico de um processo de
planejamento
municipal
para a implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos
agentes públicos e privados.

É importante
ressaltar que:
A aprovação de cada uma dessas legislações segue um rito:
discussão técnica e aprovação
da proposta pelo Conselho
Municipal competente – no
caso das legislação urbanística é a Comissão Permanente
de Avaliação do Plano Diretor
(CPPD) e em relação à Legislação Ambiental, o Conselho
Municipal de Meio Ambiente
(COMAM) –; envio à Procuradoria Geral do Município
(PGM) para elaboração de minuta e posterior debate e votação na Câmara de Vereadores
de Fortaleza.

Para abrir novos caminhos,
nosso país tem a força do aço Gerdau.
A força da transformação.

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.

www.gerdau.com

/gerdau

/gerdausa
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