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Secretário de Desenvolvimento da
Infraestrutura reforça apoio às concessões
municipais
A reunião plenária do Deconcic recebeu o secretário de Desenvolvimento da
Infraestrutura, Hailton Madureira de Almeida, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão. Na ocasião, o secretário ressaltou três programas
da sua pasta: Programa Avançar, concessões municipais e concessões para
manutenção de rodovias. Autoridades e lideranças do setor da construção
pediram participação da iniciativa privada nos estudos e celeridade no
andamento dessas iniciativas. Leia mais no Observatório da Construção
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Consic dispara discussão sobre Código de
Defesa do Investidor
“Estamos caminhando para o Código de Defesa do Investidor”, disse José
Carlos de Oliveira Lima, presidente do Conselho Superior da Indústria da
Construção da Fiesp (Consic), após consultar os demais conselheiros sobre a
proposta feita pelo coordenador do grupo de trabalho Competitividade na
Indústria da Construção, Manuel Rossitto, de disparar um processo de consulta
sobre o tema. O debate ocorreu durante a última reunião deste ano do Consic.
Oliveira Lima anunciou que vai pedir a Paulo Skaf, presidente da Fiesp, a
recondução de todo o corpo de conselheiros para 2018. Leia mais no
Observatório da Construção
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Governo divulga portaria para utilização de
sistema de energia solar fotovoltaica no
Minha Casa Minha Vida
O Ministério das Cidades divulgou, no dia 14/11, no Diário Oficial da União, a
portaria nº 643/2017 que dispõe sobre as condições gerais para provisão de
sistemas alternativos de geração de energia para empreendimentos

contratados no Programa Minha Casa Minha Vida. A proposta nasceu no âmbito
do Deconcic e foi viabilizada por meio do Protocolo de Intenções firmado entre a
Fiesp, o Ministério das Cidades e o Ministério do Trabalho, durante o 12º
ConstruBusiness – Congresso Brasileiro da Construção, realizado em 2016.
Leia mais no Observatório da Construção

Deconcic debate previsão do seguro garantia
na nova lei de licitações
O Deconcic promoveu reunião com representantes da cadeia da construção
para discutir a inclusão, por meio de emenda, do “Seguro Garantia”
(Performance Bond) no projeto de lei federal sobre “Modernização da lei de
licitações e contratos”. Na ocasião, houve consenso sobre a contratação deste
seguro para obras que tenham os seguintes valores: acima de R$ 300 mi (Até
30% do valor do contrato), entre R$ 100 mi até R$ 300 mi (Até 20% do valor do
contrato), abaixo de R$ 100 mi (Até 10% do valor do contrato) e nas
contratações de serviços técnicos especializados (Até 5% do valor do contrato).
Participaram da reunião representantes do Sinduscon-SP, Sinaenco, Sinicesp e
Brasinfra. A proposta foi apresentada na reunião plenária de diretoria do
Deconcic, no dia 16/11, pelo diretor José Milton Dallari Soares, que conduz os
trabalhos. O diretor informou que agora ela será discutida internamente nas
áreas técnicas da Fiesp.
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Fonte: IBGE. Elaboração: Deconcic-Fiesp.

Workshop Pavimento de Vias no Brasil
O evento será realizado no dia 30 de
novembro no prédio da Fiesp, com
lançamento do estudo Pavimento de vias no
Brasil: Infraestrutura de transportes terrestres
rodoviários e cadeias produtivas da
pavimentação. Inscreva-se

OBSERVATORIODACONSTRUCAO.COM.BR
Expediente

Diretora Executiva de Marketing e Comunicação: Ana Claudia Fonseca Baruch
Gerência de Comunicação: Rose Matuck | Coordenação: Rodrigo Souza
Redação: Deconcic | Projeto gráfico: André Lobato | Diagramação: Michel Avelar

C om partilhe o Bole tim da C onstrução e m suas re de s sociais

Se não quise r re ce be r nossos e -m ails sobre Bole tim da C onstrução, de scadastre -se

