
SICEPOT-MG

GUIA DO ASSOCIADO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
COMUNICACAO@SICEPOTMG.COM | (31) 2121.0436 /0437/0442

mailto:COMUNICACAO@SICEPOTMG.COM


Geral – 31 2121.0400 – 2121.0442
Presidência / Diretoria/ Diretoria Executiva – 31 2121.0401
Financeiro – 31 2121.0422
Assessoria Jurídica| Meio Ambiente | Saúde e Segurança |GTRH – 31 2121.0438
Assessoria de Comunicação Social | Espaço Sicepot – 31 2121.0436/ 2121.0437
Índices FGV – 31 2121.0434
Câmara de Conciliação Prévia da Construção Pesada – 31 2121.0430
Comissão de Equipamento– 31 2121.0435
Setor de Licitações – 31 2121.0426
TI – 31 2121.0425
Posto exclusivo do Crea-MG - 31 2121.0441

Endereço: Av. Barão Homem de Melo, 3090 – Estoril – Belo Horizonte – cep: 30494-080

TELEFONES ÚTEIS



• Geral – sicepot@sicepotmg.com

• Presidência/diretoria - presidencia@sicepotmg.com

• Financeiro – financeiro@sicepotmg.com

• Setor de Licitação – licitacao@sicepotmg.com

• Assessoria Jurídica | Meio Ambiente | Saúde e Segurança | GTRH – juridico@sicepotmg.com

• Assessoria de Comunicação Social – sandra@sicepotmg.com

• Núcleo Construção e Cidadania |Comissão de Equipamento – sandra@sicepotmg.com

• Tecnologia da Informação – gerenciati@sicepotmg.com

• Espaço Sicepot – locação de espaços e auditórios - espacosicepot@sicepotmg.com

• Câmara de Conciliação Prévia da Construção Pesada – conciliacao@sicepotmg.com

REDES SOCIAIS:
@sicepotmg
facebook.com/sicepotmg

EMAILS E REDE SOCIAIS
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• Boletim Dia a Dia – divulga noticias da entidade, cursos, reuniões – voltado para diretores/gerentes das
empresas

• Boletim Licitações – divulga as licitações de obras e extrato de licitações
• Boletim Jurídico | Jurídico Urgente – divulga informações jurídicas, trabalhistas, tributárias, meio

ambiente, saúde e segurança
• Clipping on line – divulga as principais notícias veiculadas na mídia
• Boletim de Emprego – divulga a evolução do emprego no Estao e no país
• Informe Econômico – Reajuste Produto Asfáltico – divulga os reajustes de alfalto
• Sicepot Divulga – divulga cursos e notícias esporádicas
• Sicepot Informa - divulga cursos e notícias de terceiros
• Obrigações Legais Ambientais do Setor da Construção Pesada – divulga calendário de obrigações

ambientais obrigatórias mensais
• Índices FGV – índices DNIT– índices de reajustamento de contratos, disponível no site do Sicepot e

informado por telefone
• Índices IPCA/INPC - Série histórica dos índices
• Convites – eventos técnicos, cursos e palestras em todas as áreas
• Pesquisa Cenário da Construção
• Manuais | Cartilhas

O associado deve cadastrar e atualizar os emails para recebimento das publicações na Assessoria de Comunicação do Sicepot-MG.

BOLETINS | PUBLICAÇÕES | CONVITES



Integrada por representantes das empresas associadas, as Comissões de Trabalho do SICEPOT-MG promovem o intercâmbio de 
conhecimento, estudam temas relativos à sua área de atuação e promovem cursos e palestras para atualização do associado.

As reuniões são mensais e a  participação é aberta à todas as empresas associadas, bastando que o interessado entre em contato 
com a área responsável

Comissão de Equipamentos  - reunião na primeira segunda-feira do mês. 
Além da troca de informações e promoção de eventos técnicos mensais, realiza missões técnicas à fornecedores de equipamentos.
Contato: 31 2121.0436

Comissão de Meio Ambiente - reunião na terceira terça-feira do mês. 
Assuntos tratados: Sustentabilidade, Resíduos, Legislação, Normas, Obrigações Legais, dentre outros.
Contato: 31 2121.0438

Comissão de Saúde e Segurança  no Trabalho - reunião na terceira segunda-feira do mês. 
Assuntos tratados: NRs, legislação, eSocial, obrigações legais, ergonomia, agentes químicos, Cipa, Riscos de Acidentes, dentre outros
Contato: 31 2121.0438

GTRH – Grupo de Trabalho de Recursos Humanos - reunião na segunda quinta-feira do mês. 
Assuntos tratados: eSocial, Recursos Humanos, Departamento Pessoal, questões trabalhistas, Reforma Trabalhista, dentre outros
Contato: 31 2121.0438

Grupo de Trabalho de Advogados
Contato: 31 2121.0438

LIGUE E CONHEÇA MAIS O TRABALHO DAS COMISSÕES

COMISSÕES DE TRABALHO



• Assessoria Jurídica - Assessoria em Questões Trabalhistas, Tributárias, Ambientais,
Licitações e Contratos com a Administração Pública, Negociações de Convenção
Coletiva

• Assessoria Ambiental;

• Assessoria Tributária e Trabalhista;

• Assessoria Técnica;

• Assessoria de Comunicação;

• Câmara de Conciliação Prévia da Construção;

• TI – Informática.

SERVIÇOS PRESTADOS
Atendimento ao associado: 



O associado conta com um posto exclusivo de atendimento do CREA-MG, que funciona dentro da
sede do Sicepot-MG.

O atendimento é diferenciado para associados em canal exclusivo!

Contato:
Flávia
Tel: 31 2121.0441

Horário de Funcionamento
Segunda a sexta-feira, de 8 às 13h e de 14 às 17h

POSTO ATENDIMENTO DO CREA-MG



A Supplius é uma plataforma para as empresas de construção pesada comprarem coletivamente, ganhando 
em escala e logística. Sua tecnologia de agrupamento de demanda revoluciona a forma de negociar porque 
cria um lugar onde todos trabalham juntos para o melhor resultado.

Todo o setor tem muito a ganhar com esta parceria SICEPOT-MG/SUPPLIUS, que possibilita eficiência e 
economia em suas compras. Na plataforma, a empresa pode indicar fornecedores e é ela que determina o 
preço máximo que quer pagar em cada produto. Aproveite, faça como várias associadas: conheça a 
plataforma e cadastre sua empresa: www.supplius.com .

Contato:

• Whatsapp: (31) 98240-9533 | 0800-591-0076
• contato@supplius.com | www.supplius.com

PLATAFORMA DE COMPRA COLETIVA

http://www.supplius.com/
mailto:contato@supplius.com
https://www.supplius.com/


• Seguros de Transporte e de Equipamentos – informações no site www.sicepotmg.com

• Convênios – informações no site www.sicepotmg.com

• FIEMG Competitiva

• Cursos e treinamentos  – informações por email mkt e no site www.sicepotmg.com

• Índices – área exclusiva do site ou por telefone  

• Campanhas de saúde

• Classificados Sicepot

Consulte outros benefícios no site ou entre em contato.

Contato:

Assessoria de Comunicação: 
sandra@siecpotmg.com
Tel: 31 2121.0436

E AINDA
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https://d8bcd60d-8108-4586-88bc-b6fc920faebe.filesusr.com/ugd/0f410b_5a1c7bf0dcf241a1afef3f72f198286d.pdf
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ASSOCIADA, DIVULGUE SUAS VAGAS DE TRABALHO GRATUITAMENTE. 
A Plataforma Recrutamento Inteligente irá captar currículos no mercado de trabalho.

COMO CADASTRAR AS VAGAS

• Preencha o formulário para cadastrar sua vaga AQUI .
• Os parâmetros do perfil do candidato, necessidades e informações da vaga serão definidas pela empresa, 

de acordo com seu interesse. Não serão divulgados email/ telefone. O nome da empresa somente será 
informado se ela assim definir. 

• O prazo de veiculação da vaga será determinado pela empresa. O SICEPOT-MG irá cadastrar a vaga na 
plataforma Recrutamento Inteligente. A plataforma divulgará a vaga para o mercado (página de carreiras 
do Sicepot-MG, multicanais - jooble e indeed - e redes sociais). 

• Após prazo cumprido para captação de talentos, todos os currículos inscritos para a vaga serão 
encaminhados para a empresa solicitante (não será feito triagem dos currículos). 

CONHEÇA A PLATAFORMA: https://www.sicepotmg.com/
Informações e dúvidas: 31 2121.0436 – sandra@sicepotmg.com

PLATAFORMA RECRUTAMENTO INTELIGENTE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7DWzyHhGJJ6OEcOkF6t_myLYDfCNX8a-0b1-echgUVUWt1w/viewform
https://www.sicepotmg.com/
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A Câmara de Conciliação Prévia é um importante instrumento para solução de conflitos, apta a buscar a pacificação 
entre empregados e empregadores, de forma rápida, eficaz e ágil no recebimento dos valores efetivamente devidos, 
com baixo custo para as partes envolvidas. 

A conciliação realizada perante a Câmara de Conciliação Prévia, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 
625-E da CLT, é título executivo extrajudicial e tem eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente 
ressalvadas, o que confere segurança jurídica ao acordo.

Atendimentos:
• HOMOLOGAÇÃO - Assistência a empregados e empregadores na rescisão do contrato de trabalho
• QUITAÇÃO PRÉVIA - Efetuar a quitação anual, facultada aos empregados e empregadores
• ACORDO EXTRAJUDICIAL - Promover acordo extrajudicial individuais ou coletivos

Contato:
Site: www.camarasicepotsiticop.com/
Email: conciliacao@sicepotmg.com
Tel: 31 2121.0430

Horário de Funcionamento
Secretaria: de segunda a sexta-feira, de 9:00 às 17:00
Sessões de conciliação: agendadas de acordo com a demanda

https://www.camarasicepotsiticop.com/
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A senha para acesso à área exclusiva do site deverá ser solicitada diretamente no 
site www.sicepotmg.com – área do associado,  mas a liberação será somente para diretores/sócios 
cadastrados no SICEPOT-MG e para os nomes de funcionários que a empresa informar/autorizar 
previamente ( ficha de cadastro).

No site, você acessa:
• Convenções coletivas
• Área exclusiva com boletins, índices, clipping, tabelas, documentos e informações relevantes 

para o associado
• Divulgação de cursos, palestras, seminários e eventos
• Acesso a apresentações/slides de palestras
• Banco de currículo e vagas disponíveis
• Área institucional do Sindicato e associadas
• Apólice especial de Equipamentos e de Transporte de Equipamento
• Prêmio e Banco de Boas Práticas de Saúde e Segurança no Trabalho
• Convênios
• Comissões 

SITE

Contato:  
TI - 31 2121.0425

https://www.sicepotmg.com/area-associado


O ESPAÇO SICEPOT possui completa infraestrutura para realização de eventos empresariais, com tabela 
especial para os associados.
Estão disponibilizadas, para treinamentos,  salas de reunião de 10 a 30 pessoas, auditórios de 80 a 300 
lugares, pátio de exposição, espaços para coquetel, almoço, coffee break, além de recursos áudio visuais, ar 
condicionado, cozinha industrial e estacionamento para 350 veículos.

Contato:
Site: www.espacosicepot.com/
Email: espacosicepot@sicepotmg.com
Tel: 31 2121.0436/21210437
Instagran e facebook : @espacosicepot

ESPAÇO SICEPOT-MG

mailto:conciliacao@sicepotmg.com


A mensalidade é enviada para o associado pelo setor financeiro, com vencimento sempre no último dia útil 
do mês.

Caso você deseje alterar o endereço de email para envio de cobranças favor nos informar.

Contato:

Andrea 
Tel: (31) 2121.0422
Email: financeiro@sicepotmg.com

FINANCEIRO

E caso sua empresa necessite de algum 
outro apoio, tenha dúvidas, sugestões ou 

demandas, não deixe de entrar em 
contato. Estamos prontos para te ajudar!



CONVÊNÇÃO COLETIVA SITICOP-MG | SICEPOT-MG

Cláusula 3ª – Piso Salarial
Região Metropolitana de Belo Horizonte – Piso salarial de R$1.135,20 | Demais municípios de Minas Gerais – Piso salarial de R$1.089,00 

Cláusula 4ª – Correção Salarial
Reajuste salarial de 4% - sobre os salários de até R$ 4.600,00 
Para os salários superiores a R$ 4.600,01 o reajuste salarial será no valor de R$184,00 

Cláusula 11ª - Horas Extras
Segunda à Sexta-Feira - adicional de 50% de acréscimo da hora normal; Horas extras Sábados - adicional de 60% de acréscimo da hora normal; 
Domingos e feriados - adicional de 100% da hora normal.

Cláusula 17ª - Seguro de Vida em Grupo
Não houve alteração nos valores das coberturas, sendo mantidos os mesmos valores previstos na CCT 2017/2018.

Cláusula 41ª- Uso de Celular e Acessórios nos Canteiros de Obras
Não é permitido o uso de telefone celular, smartphone, tablet e dispositivos similares, durante o horário de trabalho realizado em obra, para o acesso 
à internet, redes sociais, aplicativos de mensagens, jogos eletrônicos, músicas, ou qualquer outro uso que não seja ligação de voz. O uso será 
permitido apenas no intervalo para descanso intrajornada.

Cláusula 47ª - Contribuição Negocial e de Acompanhamento dos Trabalhadores
As empresas realizarão mensalmente o desconto em folha de pagamento do percentual de 1% dos proventos do trabalhador, limitado a R$50,00 reais 
mensais, efetuando o recolhimento ao SITICOP.

Cláusula 48ª - Contribuição Negocial e de Acompanhamento das Empresas
As empresas pagarão ao SICEPOT-MG a CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL E DE ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS, a ser paga pelas empresas, inclusive as 
optantes pelo Simples. As empresas associadas ao SICEPOT-MG, que recolhem mensalmente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL prevista no Estatuto Social, 
ficam isentas do pagamento da CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL E DE ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS estabelecida na CCT 2018/2019.

Mais informações e íntegra da Convenção podem ser obtidas na Assessoria Jurídica:  tel 31 21210438 ou email jurídico@sicepotmg.com


