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CBIC apoia Ministério das Cidades em ação para ampliar recursos
para o Minha Casa, Minha Vida 

Com a divulgação da Proposta da Lei Orçamentária
Anual (PLOA) para 2019, no último dia 31 de agosto, se
verificou uma redução de 25% de recursos para o
Ministério das Cidades, em relação aos valores
autorizados na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018.
No entanto, se percebeu um esforço por espaço fiscal
em relação ao Programa Minha Casa, Minha Vida
(PMCMV), já que o programa tem tido reduções
sucessivas no orçamento federal desde a sua criação,
registrando, inclusive, seu menor patamar desde 2009.
Diante das dificuldades que podem surgir em 2019, a
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)
apoia a ação do ministro das Cidades, Alexandre Baldy,
no sentido de ampliar o volume de recursos para o
PMCMV.        
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A PLOA prevê para 2019 um montante de R$ 4,66
bilhões ao Programa Moradia Digna, que representa o
PMCMV no Orçamento Geral da União (OGU). Esse valor
é inferior aos R$ 6,2 bilhões propostos na Mensagem
Modificativa da PLOA/2018. No entanto, o volume
autorizado para 2018 ao final foi de R$ 4,7 bilhões, o
que evidencia o esforço para se manter o orçamento do
programa. 
 
São destaques na PLOA/2019, a ampliação de recursos
das ações “00AF” de integralização de cotas ao Fundo
de Arrendamento Residencial (FAR), que passou de R$
2,2 bilhões para R$ 2,97 bilhões, e ”00CW” de
subvenção de projetos de interesse social em áreas
urbanas (complemento ao desconto do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS) de R$ 895,4
milhões para R$ 905,0 milhões.  
 
Apesar da aparente melhora com as sucessivas reduções
orçamentárias, os montantes ainda geram preocupação
ao setor da construção, porque 2019 deverá carregar
um desembolso maior, prejudicando qualquer
expectativa de novas contratações no próximo ano na
faixa 1, que é exatamente onde se encontra a maior
concentração do déficit habitacional brasileiro. A
preocupação se verifica em relação ao complemento do
FGTS, pois há sinalizações de ampliação das metas na
Faixa 1,5, que também visa a atender as famílias de
menor renda e, com os valores apresentados na PLOA
não cria espaço para essa ampliação da meta em 2019. 
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CBIC e Sinduscon-Rio abrem inscrições para o novo formato do
Enic
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Estão oficialmente abertas as inscrições para o 91º Encontro Nacional da Indústria da
Construção (Enic), maior encontro nacional do setor da construção, que será realizado de 15 a
17 de maio de 2019, no Windsor Barra, no Rio de Janeiro. Com novo formato, mais moderno e
com programação diferenciada, o 91º Enic também será palco da celebração do centenário do
Sinduscon-Rio. Com o tema central #Pessoas #Ideias #Futuro, a Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio de Janeiro
(Sinduscon-Rio), promotores do evento, convidam a todos a fazerem parte dessa evolução e
participarem da próxima edição do encontro que apresentará uma visão moderna e futurista.   
  
O novo formato do Enic foi apresentado aos membros do Conselho de Administração da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), durante reunião no último dia 5 de setembro, em
Brasília, por Romano Pansera, da Promovisão. Segundo Pansera, o ecossistema da construção
civil está em constante evolução e o Encontro Nacional da Indústria da Construção, principal
evento do setor, evoluiu também.    
  
“Em 2019 o Enic chega com muitas inovações, trazendo novos formatos, dinâmicas e
oportunidades para você ficar por dentro de todas as novidades do setor da construção civil”,
destacou Pansera durante sua apresentação. O Encontro manterá sua tradição e diferencial,
oferecendo debate qualificado sobre temas de interesse do setor e agregará novos formatos de
interação para a disseminação de conhecimento e estímulo ao relacionamento. Entre as
inovações estão rodadas de negócios e um congresso técnico de engenharia entre outras
oportunidades. Também será ampliada a oferta de visitas técnicas guiadas, trazendo casos reais
de boas práticas construtivas e outras referências. 
  
A expectativa inicial é de que participem do 91º Enic, com seu novo formato, mais de 2 mil
participantes, reunindo empresários, executivos e profissionais de todos os segmentos da cadeia
produtiva da construção civil, dirigentes dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo em
âmbito nacional, estadual e local, personalidades e especialistas brasileiros e internacionais de
engenharia e inovação, além de acadêmicos e profissionais da imprensa. 
  
Clique aqui para efetuar sua inscrição. 

http://cbic.org.br/enic/


Share Tweet Forward

Grupo de Acompanhamento do MCMV reúne representantes do
Banco do Brasil e da Caixa e trata de concessão de crédito e
contratações do SBPE e do FGTS

Fotos: PH Freitas/CBIC

Representantes do Banco do Brasil (BB) informaram na última quinta-feira (06/09), durante a
primeira parte da reunião do Grupo de Acompanhamento do Programa Minha Casa, Minha Vida
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(PMCMV), na sede da CBIC, em Brasília, que houve um incremento de R$ 208 milhões de
contratação de crédito, desde o último encontro (06/08). A reunião integra o projeto da
Comissão da Indústria Imobiliária (CII) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)
de Continuidade e Melhoria dos Programas Habitacionais, em correalização com o Senai
Nacional. 
  
Ainda sobre o tema concessão de crédito, o BB destacou que vem mantendo sua carteira no
crédito imobiliário à Pessoa Física (PF), embora tenha reduzido a carteira do Pessoa Jurídica
(PJ), que espera retomar, com melhora do cenário econômico e político do País, em 2019. Foi
demonstrado otimismo com a perspectiva de que os candidatos à Presidência apoiem a indústria
da construção, que gera empregos e movimenta a economia. 
  
De acordo com o BB, foram quase R$ 830 milhões em 2018, englobando todas as modalidades
de PJ, além de R$ 503 milhões com contratos já aprovados, em fase de registro e R$ 650
milhões em análise. Para o Banco do Brasil, a Resolução do 4676/2018 do Banco Central do
Brasil (Bacen) vai fazer com que bancos privados ofertem mais crédito, de maneira mais
agressiva. O próprio banco está estudando a criação de produtos com indexador diferente da
Taxa Referencial (TR). 
  
Foi apresentado um mapa com situações de criticidade dos contratos, apontando como
principais problemas: VMDs pendentes (52%); informações de comercialização desatualizadas;
inadimplência (35%). A maioria por falta de venda; seguros vencidos, e pendências para
liberação de recursos (documentação, IC abaixo do exigido). 
  
Também foi apresentado um mapa com obras paralisadas, por localidade. De acordo com os
executivos, são 68 empreendimentos e o banco tem procurado resolver a questão quando a
obra começa a dar sinais de problema, para não deixar chegar ao ponto de paralisar a obra.
Ficou acertado que será agendada reunião específica do Grupo de Trabalho para discutir o
assunto e encontrar soluções para a retomada das obras paralisadas 
  
Na parte da tarde, a reunião foi com os representantes da Caixa Econômica Federal, que
apresentaram o quadro de contratações em 2018 e orçamento do Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo (SBPE) e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
 



 
  
  
Informou que foi solicitada suplementação orçamentária de R$ 6,6 bilhões e, com isso, não
devem faltar recursos para contratação esse ano. A Caixa orientou para que produtos da Faixa 1
não sejam o único foco das empresas, porque os recursos para o próximo ano estão limitados. 
  
Foram apresentados os novos juros praticados: 
 

  
A nova modalidade de seguro da Caixa, lançada no último dia 20 de agosto, com vários
benefícios para o adquirente do imóvel, também foi apresentada aos participantes da reunião.
Segundo os executivos da instituição, trata-se do Seguro Habitacional Mais Premiável,
direcionado aos clientes do Programa Minha Casa Minha Vida nas faixas 1 ½, 2 e 3, e que
oferece mais vantagens, mais coberturas e, ainda, o sorteio de prêmios. 
  
Além das coberturas básicas de Danos Físicos ao Imóvel (DFI) e Morte ou Invalidez Permanente
(MIP), obrigatórias por Lei, o Seguro Mais Premiável ainda oferece coberturas adicionais,
serviços ao cliente e diversos benefícios, como uma série de serviços de assistência ao imóvel,
recebimento de cesta básica em caso de necessidade e auxílio funeral. 
  
Além de todas as coberturas e serviços adicionais, o cliente ainda concorre a sorteios mensais
com prêmios que podem até garantir a quitação de seu financiamento.
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Porto Velho realiza Seminário Técnicos Revisão do Sinapi no dia
12 de setembro

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Rondônia (Sinduscon-RO) e o
Sindicato da Indústria da Construção Civil e do Mobiliário de Porto Velho (Sinduscon/PVH)
realizam no próximo dia 12 de setembro, das 18h às 21h, no auditório do Sinduscon-RO, em
Porto Velho, o Seminário Técnico Revisão do Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil. 
  
O sistema de custos unitário do Sinapi, referência oficial para elaboração do orçamento de obras
que empregam recursos do Orçamento Geral da União (OGU), vem sendo utilizado cada vez
mais nas licitações públicas. Passando por uma profunda reforma, que amplia as composições
unitárias e detalha cada uma delas para que haja melhor compreensão dos orçamentistas, esse
trabalho de revisão é acompanhado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). 
  
A entidade, por meio da sua Comissão de Infraestrutura (COP), e o Senai Nacional vêm
promovendo dentro do projeto de “Melhoria da Competitividade e Ampliação do Mercado da
Infraestrutura”, seminários por todo o País para disseminar os resultados alcançados até o
momento, com apoio da Caixa Econômica Federal e do Sebrae Nacional. Em Porto Velho, o
evento contará com as participações do engenheiro Geraldo de Paula Eduardo, consultor e
gestor do Projeto de Revisão do Sinapi da CBIC; do arquiteto Mauro Fernandes Martins de
Castro, gerente executivo do Sinapi da Caixa Econômica Federal, e da engenheira orçamentista
do Sinduscon-PE, Luciana Andrade Engenheira Orçamentista. 
  
O evento tem como público-alvo: engenheiros, arquitetos, dirigentes de construtoras,
empresários do setor da construção; orçamentistas; professores universitários e estudantes;
técnicos dos órgãos contratantes de obras da União, do Estado e Municípios; técnicos dos
órgãos normatizadores e fiscalizadores (TCU, TCE, CREA-RO), e representantes regionais da
Caixa no Estado. Participe! Mais informações e inscrições pelo telefone (69) 3223-2417 / 3223-
2718 ou pelo e-mail sindusconro@brturbo.com.br
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Fórum Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços inaugura
nova fase como Comissão de Obras Industriais da CBIC durante
workshop no dia 13 de setembro

O Fórum Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) passou por uma reformulação e, mais robusto e com uma participação mais
efetiva no seu campo de atuação, nesta fase será comandado pelo vice-presidente de Obras
Industrias do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-
MG), Ilso José de Oliveira.  
  
A primeira reunião que inaugurará essa nova etapa será na quinta-feira (13/09), na sede da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), em Belo Horizonte/MG, durante o
2º Workshop do Fórum sobre “Gestão e Tecnologia – Diferencial de Sucesso na Implantação de
Projetos Industriais”. Em breve mais informações. 
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Caixa encerra consulta de preços de mercado para serviços de
modelagem de projetos de concessão e PPP nesta terça-feira
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Foto: O Tempo

A Caixa Econômica Federal abriu Consulta de Preços de Mercado para Serviços de Modelagem
de Projetos de Concessão e Parceria Público-Privada (PPP). O objetivo é contratar consultor
independente para o desenvolvimento de atividades relativas à estruturação de concessão, no
Setor de Mobilidade Urbana, de um novo terminal rodoviário municipal. O estudo envolve
implantação, administração, manutenção, operação e exploração comercial de um novo terminal
rodoviário, bem como a estruturação da concessão sob os aspectos de engenharia, jurídico,
socioambiental e econômico-financeiro para Projeto de Concessão, incluída a etapa de licitação
da concessão entre outros serviços. 
  
Os estudos deverão contemplar propostas e estimativas de receitas acessórias buscando a
melhor alternativa de concessão para o município. Os valores deverão ser apresentados em
reais. Além disso, entre outros, é preciso considerar que o serviço destina-se a um município
com população de até 400 mil habitantes e que devem ser aplicados apenas valores de mercado
aos insumos formadores de preço do serviço, de maneira que o valor final reflita a realidade do
mercado nacional. 
  
Clique aqui para acessar o Anexo do Termo de Referência. Os interessados devem encaminhar
suas propostas até amanhã (12/09) para o e-mail da SUGOV03 da
caixa.sugov03@caixa.gov.br 
 
 

https://www.dropbox.com/s/f4mgavswczywn6m/TR_TERMINAL%20RODOVI%C3%81RIO_EXTRATO%20PARA%20CONSULTORES.pdf?dl=0
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Radar Trabalhista CPRT/CBIC: nova ferramenta de
monitoramento de disponibilidade do eSocial entra em operação
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A edição 58/2018 do Radar Trabalhista CPRT/CBIC – com matérias publicadas de 3 a 7 de
setembro – destaca que uma nova ferramenta disponibilizada pelo eSocial permite aos usuários
verificarem se o sistema está operando normalmente ou se há algum problema no tráfego de
informações. Com ela, é possível checar se há acúmulo de eventos processados pelo eSocial, o
que provocaria demora no envio das respostas aos usuários ou mesmo se o sistema está fora do
ar. 
Para ler na íntegra clique aqui 
 
O Radar Trabalhista CPRT/CBIC completo encontra-se disponível neste link. As edições
anteriores do boletim podem ser acessadas pelo site da Comissão de Política de Relações
Trabalhistas (CPRT) da CBIC, clicando aqui.  
 
(Com informações do Portal eSocial)
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http://www.cbic.org.br/premioinovacaoesustentabilidade/


13 de setembro 
Reunião da Comissão de Materiais, Tecnologia,
Qualidade e Produtividade (Comat)  
Horário: 10h30 às 16h 

Local: Secovi – SP 
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