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Debate sobre segurança jurídica reunirá ministro e
consultores no 90º Enic

O 90º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic) trará para debate diversos
assuntos atuais que são de extremo interesse para os empresários do setor da construção
civil e do mercado imobiliário. Um deles é a segurança jurídica, tema que integra a
programação da Comissão de Infraestrutura (COP), da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), com a correalização do Senai Nacional. O painel “Segurança jurídica:
pilar para o desenvolvimento da infraestrutura” será realizado no primeiro dia de reuniões
das comissões técnicas, em 17 de maio, das 14h às 18h, com mediação de Carlos Eduardo
Lima Jorge, presidente da COP/CBIC.

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, é o convidado pela
comissão para falar sobre eficiência na fiscalização e controle. Ele fará uma exposição
enfatizando o necessário equilíbrio entre Gestão e Controle, sem o quais se poderá incorrer
em um verdadeiro “apagão decisório”.
Três consultores da CBIC também farão parte do painel. O advogado Fernando Vernalha
lançará e apresentará o estudo “Aprimoramento da matriz de riscos em concessões
rodoviárias”, feito por seu escritório – Vernalha Guimarães & Pereira. Já a cargo do
consultor Cláudio Frischtak está o lançamento e exposição do estudo sobre “Custo das
obras paralisadas”, elaborado pela Inter.B Consultoria. Por sua vez, Jurandir Silva abordará
os aspectos de revisão dos Acórdãos do TCU envolvendo orçamentos em licitações
públicas.
A edição 2018 do Enic acontecerá de 16 a 18 de maio, em Florianópolis (SC), e a
programação completa de todas as comissões da CBIC pode ser conferida no site oficial do
evento. Clique aqui para mais informações e efetuar sua inscrição.
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Crédito para financiamento de imóveis cai pela metade desde
o pico em 2014

Matéria publicada no jornal

O Estado de S.Paulo de ontem (01/04) destaca que o

volume de crédito destinado ao financiamento de imóveis com dinheiro da poupança caiu
pela metade no último ano, na comparação com 2014, antes da crise econômica e quando

esses recursos atingiram patamar recorde. O montante acumulado para financiar a compra
e a construção da casa própria em 2017 foi de R$ 83 bilhões, ante os R$ 168 bilhões de
três anos antes, segundo dados do Banco Central, em valores reais, já considerado o IPCA
(índice oficial de inflação). Os números de 2017 representam a terceira queda seguida do
volume de financiamento.
Uma das explicações para o recuo do crédito imobiliário está na situação da Caixa
Econômica. Sem capital para cumprir regras internacionais de proteção, o banco estatal
reduziu os financiamentos e aumentou os juros. Na matéria, o presidente da CBIC, José
Carlos Martins, ressalta que "ela tem 70% do mercado, mas não tem capital para
continuar no ritmo pré-crise". Ainda segundo Martins, também pesou a perda de recursos
da caderneta de poupança, que havia ficado menos atrativa para o investidor com a alta
dos juros no fim do governo Dilma Rousseff”. Clique aqui para acessar a íntegra da
matéria.

(Com informações do jornal O Estado de S.Paulo)
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Construção civil debate Ética & Compliance no próximo dia 5,
em Brasília

O seminário “Ética & Compliance para uma Gestão Eficaz” receberá a ministra do STJ,
Eliana Calmon, para falar sobre a importância do compliance nas organizações. A
Capacitação acontece na quinta-feira (05/04), no auditório do Sinduscon-DF, em Brasília. O
fortalecimento dos mecanismos de controle interno e a modernização dos marcos
regulatórios de gestão para entidades e empresas da construção civil são temas centrais
do seminário, que vai disseminar as ferramentas disponíveis para fortalecer mecanismos
internos de controle, assim como indicar normas de conduta que tornem mais difícil a
prática de desvios.
“Vamos levar ao nosso público alguns cuidados necessários no ambiente de negócios e
disseminar pontos que achamos importantes, para que se fechem janelas de oportunidade
de corrupção”, afirma José Carlos Martins, presidente da CBIC. “Esse debate e
conscientização são cada vez mais importantes no Brasil”, acrescenta.
Para Luiz Carlos Botelho, presidente do Sinduscon-DF, o evento será de altíssima

relevância na condução de um novo comportamento do setor, tanto em relação às
circunstâncias da dinâmica de negócios quanto da dinâmica do cumprimento das
obrigações contratuais e legítimas. “No momento destas implantações, deixaremos um dos
lados - o privado - comprometido e obrigado a um caráter disciplinar virtuoso. Ele estará

compliance pertinentes ao outro lado - contratante público ou
privado -, sendo que, a maior carência neste país, é ética e compliance do setor público”,
sujeito a ausência de ética e

criticou o presidente do sindicato. Clique aqui para acessar íntegra de matéria sobre o
assunto.
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Radar Trabalhista CPRT/CBIC: termos e relatórios técnicos
relativos a embargo ou interdição deverão ser lavrados e
transmitidos via sistema eletrônico da Inspeção do Trabalho

O Radar Trabalhista CPRT/CBIC, edição 35/2018, com as matérias relativas à semana de
26 a 30 de março de 2018, destaca que, a partir de hoje (02/04), o uso de termos e
relatórios técnicos relativos a embargo ou interdição executados pela fiscalização do
Trabalho deverão ser lavrados e transmitidos via sistema eletrônico específico
disponibilizado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. A determinação foi divulgada pela
Instrução Normativa nº 142 do Ministério do Trabalho, no Diário Oficial da União (DOU) do
último dia 26/03, que disciplina procedimentos de fiscalização relativos a embargo e
interdição para a atuação da Auditoria-Fiscal do Trabalho.
Os termos e relatório também terão de ser enviados pelo sistema num prazo de 24 horas
após sua lavratura. No caso de sua impossibilidade, o auditor, no mesmo prazo, deverá
dar ciência a sua chefia imediata, seja por meio escrito ou qualquer outro meio de
comunicação, descrevendo exclusivamente as condições ou situações que caracterizem
risco grave e iminente à integridade física ou saúde do trabalhador.

A gravidade e iminência, que ensejam o embargo ou a interdição, devem ser
caracterizadas a partir de elementos fáticos constatados na inspeção do local de trabalho,
os quais podem ou não ser acompanhados de análise de elementos documentais. A IN
trata ainda sobre o processo judicial e administrativo de embargo ou interdição e das
infrações pelo não cumprimento da Norma. Clique aqui para acessar a íntegra do Radar
Trabalhista CPRT/CBIC.

(Com informações do Ministério do Trabalho)
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Wood Frame agenda próxima reunião

Foto: ABNT
A Comissão de Estudos ABNT/CE-002:126.011, que desenvolve a norma técnica do
sistema construtivo

Wood Frame, tem próximo encontro marcado para o dia 8 de maio. Na

ocasião, os quatro grupos de trabalho (GTs) da norma – Materiais, Desempenho, Execução
e Projetos – devem apresentar as propostas de textos para que, nos próximos meses, a
versão consolidada seja enviada para consulta nacional.
Na última reunião (28/02), em Curitiba, foram apresentados o status e os conteúdos dos
trabalhos realizados pelos GTs, um avanço importante para a consolidação do texto inicial.
Estiveram presentes participantes de diversas regiões do país e áreas produtivas:
empresas de engenharia, laboratórios de testes e pesquisas, fabricantes de produtos de
madeira, indústrias químicas, universidades, além de representantes da Associação
Brasileira da Indústria de Madeira (Abimci), responsável pela secretaria da comissão de
estudo (CE).

Qualquer interessado pode participar, de forma voluntária, das CEs e dos Comitês
Brasileiros da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Para integrar a CE de

Wood Frame,

é

necessário

enviar

a

solicitação

para

o

e-mail

alvaro.almeida@abnt.org.br.

(Com informações da ABNT e da Abimci)
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Ministério das Cidades abre seleção para contratar operações
de crédito para ações de saneamento

O Ministério das Cidades publicou nesta segunda-feira (2), no Diário Oficial da União
(DOU), a Instrução Normativa nº 7, de 29 de março de 2018, que regulamenta a segunda
fase do Processo Seletivo Simplificado, relativo aos exercícios de 2018 e 2019, para
contratação de operações de crédito para a execução de ações de saneamento - Mutuários
Públicos.
A regulamentação detalhada da seleção consta nos termos do Anexo I, enquanto o
Anexo II estabelece os valores mínimos para cadastramento das propostas; o Anexo III
determina a quantidade máxima de propostas, por proponente, para cada município
beneficiado, por modalidade; e o Anexo IV traz o cronograma para a segunda fase da
seleção de cartas-consulta para eventual contratação de operações de crédito.
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Condições para aquisição de imóveis no âmbito do PMCMV são
alteradas

A Portaria nº 233, de 29 de março de 2018 – publicada pelo Ministério das Cidades no
Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (02/04) – altera as condições gerais
para aquisição de imóveis com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de
Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida
(PMCMV).
A nova publicação altera cinco anexos da Portaria nº 114, de 9 de fevereiro de 2018,
divulgada no último 14 de fevereiro. As maiores mudanças foram no Anexo I, que
apresenta as condições gerais para aquisição de unidades habitacionais; e no Anexo II,
que trata das operações vinculadas a intervenções no âmbito do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC). Para ver todas alterações, acesse o documento completo aqui.
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Comissão de Segurança e Saúde vistoria canteiros de obra e
orienta empresas do Rio de Janeiro quanto às melhores
práticas de combate a incidentes

Buscando minimizar os riscos de acidentes de trabalho, prezar pela saúde e segurança dos
trabalhadores e atender às exigências da Convenção Coletiva de Trabalho, o Serviço Social
da Indústria da Construção do Rio de Janeiro (Seconci-Rio), em parceria com o Sindicato
da Indústria de Construção do Rio (Sinduscon-Rio) e o Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil do Município do Rio de Janeiro (Sintraconst-Rio), criou a Comissão
Permanente Interinstitucional de Segurança e Saúde (CPISS) para realização de vistorias
nos canteiros de obras, em uma ação educativa que visa fiscalizar e orientar sobre as
conformidades exigidas pelas normas e leis.
Composta por técnicos cedidos pelas unidades envolvidas, a CPISS já realizou, desde
janeiro deste ano, quando foi criada, 22 visitas em canteiros de obras do município do Rio.
Em todas as vistorias foram analisados itens da Convenção Coletiva de Trabalho, como
fornecimento de café da manhã, fornecimento de vale transporte, carteira de trabalho,
jornada semanal, banco de horas, marcação de ponto, entre outros, assim como itens de
Saúde e Segurança exigidos pela NR-18, entre os quais instalações sanitárias, vestiário,
alojamento, refeitório, cozinha, distribuição de EPI, fechamento do poço do elevador e
proteção contra queda de trabalhadores das periferias da obra.
As análises feitas até o momento avaliaram mais de três mil itens, somando-se todas as
vistorias. As empresas vistoriadas recebem um laudo de orientação, apontando quais
melhorias devem ser implantadas para saúde e segurança daquele canteiro, e, após 60
dias, uma nova visita ao canteiro é realizada, para verificação da adequação dos ajustes
solicitados.
A Comissão Permanente Interinstitucional de Segurança e Saúde veio para ficar e fará
vistorias ao longo de todo ano, sempre reforçando o cunho educativo de sua missão,
buscando a redução de não conformidades nas obras e, assim, ajudando no combate aos
acidentes de trabalho. Para as empresas é fundamental o cumprimento das normas, pois o
não cumprimento leva a multas, processos judiciais e outras implicações desfavoráveis ao
negócio.
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05 de abril
Seminário Ética & Compliance
Horário: 08h30 às 12h30
Local: Sinduscon-DF – Brasília-DF

05 de abril
Workshop 3 - Subsídios para a revisão da ABNT NBR
15575 quanto aos requisitos de desempenho acústico
de sistemas de vedações verticais internas e externas
Horário: 8h30 às 13h
Local: Plenária – Sinduscon-SP – São Paulo

05 de abril
1ª Reunião Ordinária da CMA
Horário: 14h30 às 18h30
Local: Plenária – Sinduscon-SP – São Paulo
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