O SICEPOT-MG foi criado em 1968 com o objetivo de fortalecer o
setor da construção pesada.
Com representatividade junto a órgãos públicos, defende
empresas de todos os portes e em diversos segmentos, sempre
trabalhando pelo crescimento da infraestrutura e pelo
desenvolvimento de Minas e do Brasil.

SETORES DE

ATUAÇÃO
Rodoviário
Implantação, pavimentação, restauração, sinalização e manutenção de rodovias.

Saneamento
Abastecimento e tratamento de água, coleta e tratamento de esgotos e dragagens.

Urbano
Pavimentação e manutenção de ruas e avenidas, urbanização, canalização e drenagem.

Obras de Arte Especiais
Construção de túneis, viadutos e pontes.

Edificações Públicas
Construção de escolas, hospitais, penitenciárias, terminais, centros de convenções etc.

Outros
Obras de mineração, Construção de ferrovias, metrôs, indústrias, centrais energéticas, portos,
aeroportos etc.

O Sindicato apoia e representa seus associados, tornando-os
muito mais bem preparados para os desafios do mercado.
Contribui para o aperfeiçoamento técnico, econômico e social das
empresas de infraestrutura.
Aumenta a representatividade do setor junto aos órgãos públicos e sociedade.

Une e fortalece o setor da construção pesada.
Facilita a inovação, a capacidade e o enquadramento legal das empresas.

ATIVIDADES
SETORIAIS
NEGOCIAÇÕES EM DEFESA DOS DIREITOS DAS ASSOCIADAS

Negociações coletivas (SITICOP e SENGE) envolvendo mais de 120 mil trabalhadores
Aperfeiçoamento de custos e preços junto DEER, Sudecap/SMOBI, Copasa
Discussões junto aos órgãos sobre questões que
envolvem associadas (DEER, PBH, Copasa, Setop, etc);
Análises técnicas e jurídicas de Editais com ações
corretivas em processos de interesse coletivo;
Participação efetiva nas discussões dos projetos de Lei de interesse do setor
Estudos dos sistemas Sinapi e Sicro – participação nos grupos de trabalho
Lei e Decreto regulamentando a não incidência do ICMS sobre massa asfáltica
Estudos de BDI

SERVIÇOS PRESTADOS
•Assessoria Jurídica;
•Assessoria Ambiental;
•Assessoria Tributária e Trabalhista;
•Assessoria Técnica;
•Assessoria de Comunicação;
•Responsabilidade Social;
•Câmara de Conciliação Prévia;
•TI – Informática.

•Boletins e publicações técnicas;
•Boletim Jurídico (informações jurídicas, tributárias, ambientais e
de saúde e segurança);
•Boletim de Licitações;
•Boletim Dia a Dia (notícias do setor e informe institucional);
•Boletim Evolução de Emprego na Construção;
•Sicepot Divulga (divulgação de eventos/informações de
terceiros);
•Informe Econômico - Reajuste Produto Asfálticos;
•Clipping Sicepot-MG (notícias veiculadas na mídia);
•Sicepot Informa;
•Manuais/cartilhas técnicas;

•Convenções Coletivas;
•Plataforma de compra coletiva, sem nenhum custo para associados;
•Câmara de Conciliação Prévia da Construção – valores especiais;
•Pareceres Jurídicos;
•Participação em ações judiciais coletivas;
•Envio de extrato de contrato/licitação;
•Informação de índices econômicos;
•Divulgação de anúncios (classificados);
•Prêmio e Banco de Boas Práticas Saúde e Segurança;
•Banco de Currículos e Divulgação de Vagas de Emprego;
•Pesquisas de Cenário da Construção;

•Acesso área exclusiva do site;
•Acesso às apresentações de palestras;
•Participação em cursos/palestras gratuitas e valor especial para eventos pagos;
•Participação em cursos promovidos em parceria com Fiemg/IEL;
•Eventos técnicos;
•Eventos sociais e institucionais;
•Convite para Festa anual de Confraternização;
•Participação em reuniões setoriais;
•Participação nas Comissões: Equipamentos, Meio Ambiente, Saúde e
Segurança, Recursos Humanos e Jurídica;
•Consultas e visitas técnicas ambientais;
•Missões e vistas técnicas a fornecedores de equipamentos;

•Aquisição de equipamentos com desconto especial;
•Apólice especial de seguro de equipamento;
•Apólice especial de seguro de transporte de equipamentos;
•Exposições e demonstrações de equipamentos e simuladores;
•Uso dos Espaços Sicepot com condições especiais;
•Participação e/ou desconto especial em eventos esportivos;
•Campanha de saúde (vacinação/dengue/etc);
•Desconto nas Escolas Sesi - desconto para associados;
•Associação ao Clube Trabalhador Sesi;
•Convênios com Faculdades;
•Produtos Fiemg (cursos/palestras/bolsas);
•Posto de atendimento exclusivo do CREA-MG;
•Plataforma de compra coletiva – sem nenhum custo para utilização;
•E outros...

ASSOCIE-SE
MODALIDADE: ASSOCIADO CONTRIBUINTE

SEM NENHUMA TAXA DE ADESÃO
VALORES ESPECIAIS

MENSALIDADE ASSOCIADO CONTRIBUINTE
Faixa de Capital da Empresa
R$

Mensalidade Associado Contribuinte* –
R$

Até 1.500.000

400,00

De 1.500.000 a 3.000.000

500,00

De 3.000.000 a 6.000.000

600,00

De 6.000.000 a 10.000.000

1.450,00

De 10.000.000 a 15.000.000

1.875,00

De 15.000.000 a 30.000.000

1.875,00

De 30.000.000 a 60.000.000

2.250.00

De 60.000.000 a 100.000.000

3.000,00

Acima de 100.000.000

3.000,00

* OBS: Ao se associar, a empresa deixa de pagar a contribuição negocial de acompanhamento das
empresas, prevista na Convenção Coletiva Sicepot-MG/Siticop-MG – 48ª Cláusula.

PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES E CONSELHOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BRASINFRA - Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações de Classe de Infraestrutura - Presidência e
Diretoria
CÂMARA INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E
INFRAESTRUTURA - SETOP FIEMG – Participação em Conselhos e Grupos,de Trabalho (Coinfra, Cema, Relações
Trabalhistas)
COINFRA - FIEMG -Conselho de Infraestrutura - Presidência
COINFRA Nacional – Conselheiro
COMPUR - Conselho Municipal de Política Urbana – Membro
COPAM - Câmara de Atividades de Infraestrutura de Transporte, Saneamento e Urbanização - Conselheiro
COPAM - Unidade Regional Colegiada Rio
das Velhas - URC PV - Rio das Velhas - Conselheiro
COMUSA -Conselho Municipal de Saneamento - Membro
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural e Histórico de BH – Membro
Colégio de Empresas do CREA-MG - Membro
Grupo de Trabalho Executivo - GTE – Secretaria
de Estado de Trabalho – Membro
CONEDRU - Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Conselheiro
CPR MG – Conselho Permanente Regional MG- Membro

COMUNICACAO@SICEPOTMG.COM
www.sicepotmg.com/associe-se
(31) 2121.0442/0436 . (31) 2121-0400
AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 3090 – ESTORIL
30494-080 – BELO HORIZONTE - MG

