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Perfil Mensagem do Presidente

Traçar um panorama do ano de 2008 me remete a um contexto 
ambíguo. No primeiro semestre, com a galopante economia, estavam 
depositadas todas as esperanças de vermos na prática as benesses do 
desenvolvimento da construção pesada e, consequentemente, do País.  
A partir de setembro, no entanto, a crise financeira mundial foi 
anunciada e pôde-se sentir os efeitos da retração do mercado. Mesmo 
com um cenário tão positivo no início do ano, é impossível passar 
despercebido por este fato.

No Brasil, as promessas das obras do PAC, a descoberta das 
megareservas do pré-sal, os investimentos previstos em logística, energia 
e alguns outros setores continuaram sendo a esperança e a resposta 
para um futuro brilhante. Uma prova disso foi a maturidade que o País 
demonstrou, tanto para o mercado interno quanto para o externo, com 
o crescimento da economia superior a 5% no período 2007-2008.

Na mesma mão do sentimento otimista e da vontade nacional em ver a 
estabilização do Brasil, o Sindicato Nacional da Indústria da Construção 
Pesada (Sinicon) ao longo deste ano tomou iniciativas que tiveram 
relevante destaque.  Dentre elas estão ações junto ao Senado Federal e 
a Câmara dos Deputados como a normatização das atividades do setor, 
a regulamentação dos consórcios, o cumprimento e a consolidação das 
leis trabalhistas, o pagamento dos precatórios, a revisão das normas 
para licitações, gestão e implementação da reforma tributária, entre 
outras. Outro importante passo dado pelo Sindicato foi o acordo firmado 
com o SENAI de Pernambuco, que possibilitará a qualificação social e 
profissional de centenas de pessoas, no Plano Setorial de Petróleo e Gás 
Natural. 

Tudo para garantir sucesso no desenvolvimento, execução e finalização 
dos projetos de infraestrutura de nosso País. 

O entendimento entre tribunal de Contas da União, Governo e iniciativa 
privada, através das PPPs, deverá ser o caminho para que o Brasil 
permaneça de cabeça erguida na luta contra o temível cenário da crise 
global.

Continuamos prontos e com alta qualidade técnica para agir.
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  Panorama Econômico

Dois mil e oito foi um ano completamente atípico. O fantasma real da 
crise financeira mundial, anunciada em meados de outubro e instalada 
até o final de dezembro, freou a economia nos quatro cantos do 
planeta. O Brasil, diferente de outras épocas, estava mais preparado 
para enfrentar as turbulências, devido ao seu nível de reservas e à 
estabilidade econômica. Mesmo assim, o País não teve como sair ileso 
e acabou sofrendo uma drástica redução em seu crescimento.

No mundo todo, os governos das grandes nações que foram mais 
fortemente atingidas pela crise optaram por investir em infraestrutura, 
a fim de gerar emprego e aquecer a economia. Os Estados Unidos, por 
exemplo, estão investindo apenas na recuperação das estradas 270 
bilhões de dólares. 

No Brasil, o setor de obras públicas também surgiu como esperança de 
resposta à crise. Tido como um dos grandes pilares do desenvolvimento 
nacional representou, neste ano, 15,6% do PIB e empregou cerca de 6% 
da população economicamente ativa. O Programa de Aceleração do 
Crescimento, PAC, apresentado pelo governo em 2007 como a principal 
promessa do desenvolvimento brasileiro, previa um orçamento de R$ 
19 bilhões em 2008. Destes, apenas R$ 3,8 bilhões foram efetivamente 
pagos (20% do total). O atraso e o descumprimento da agenda prevista 
para o setor é um entrave à retomada do crescimento. A burocracia 
dos órgãos públicos é um dos pivôs deste panorama.

O ano que era para ser o da construção acabou com restrição ao 
crédito e com a indesejável herança da expectativa de crescimento de 
0.5% para 2009. O uso do capital privado em parceria com o público na 
execução de projetos consistentes e viáveis pode e deve ser uma saída 
para contornar essa nebulosa projeção.

01/10 – Seminário “Transporte para o Comércio e a 
Integração Regional”, CNI e BID 

12/11 – Participação como palestrante no Seminário 
“Investimentos na Indústria e Infraestrutura: Project 
Finance e Parceria Público-Privada”, realizado pela 
Federação das Indústrias do Estado de Goiás - FIEG, 
em Goiânia.

13/11 – Participação como  debatedor no  Seminário 
de Aferições de Custos do SICRO3 no Centro 
de Excelência em Engenharia de Transportes -
CENTRAN

13/11 – Terceirização: Premissas para Elaboração do 
Marco Legal - TEM EVENTO. Presença do Ministro 
Carlos Luppi.

24, 25 e 26/11 - I Conferência Nacional da 
Aprendizagem Profissional – Ministério do Trabalho 
e Emprego.

25/11 – Workshop “Discussão dos Atuais Gargalos à 
Compreensão e Cálculo do BDI” - DNIT

03/12 – Premiação das Empresas de Engenharia do 
Ano - O EMPREITEIRO

18/12 – Reunião “Infraestrutura e Desenvolvimento: 
uma agenda para o Brasil” - ABDIB E CNI. Presença da 
Ministra Dilma Rousseff 

• XI Encontro dos Trabalhadores da Indústria da 
Construção, gestão 2008/2009

     Presença do Sinicon

13 e 14/02 – Seminário “Agenda Legislativa da 
Indústria para 2008”, CNI.

27/02 – Reunião no Palácio do planalto, com 
presença do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva e Ministro da 
Fazenda Guido Mantega e diversos Ministros, para 
apresentação dos princípios básicos da reforma 
tributária ao setor industrial (CNI).

25/03 – Lançamento da Agenda Legislativa da 
Indústria – CNI, Presença dos Excelentíssimos 
Senhores Presidentes do Senado Federal, Garibaldi 
Alves Filho, e da Câmara dos Deputados, Arlindo 
Chinaglia

27/06 – Palestra sobre Gasoduto do Sul, Venezuela/
Brasil/Argentina, proferida pelo Dr. Darc Costa

08/07 – Participação como palestrante do  Seminário 
“Propostas para o Desenvolvimento Sustentado 
da Infraestrutura de Transportes”, na Câmara dos 
Deputados, promovido pela Frente Parlamentar em 
defesa da infraestrutura nacional.  

18/07 – Cerimônia de entrega da placa “Personalidade 
Sinicon 2007” ao Senador Francisco Dornelles

07/08 – Seminário “Especial Como Reduzir os Débitos 
Junto à Receita Federal do Brasil com Redução da 
Prescrição Previdenciária” 

12/08 - Evento Revista Empreiteiro, “Ranking da 
Engenharia Brasileira 500 Grandes da Construção”. 

21/08 - Homenagem ao Sinicon no Clube de 
Engenharia 

12/09 - III Seminário Capital e Trabalho – 
Compromisso Estratégico para a Sustentabilidade, 
presença do Ministro Carlos Lupi.

Homenagem do Clube de Engenharia ao Sinicon

Legenda da foto



Sinicon na mídia

Sinicon participa do  
3º Encontro Nacional da Indústria
Evento defende a desburocratização do setor

O 3º Encontro Nacional da Indústria, realizado pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Fe-
deração das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
(FIRJAN), ocorrido nos dias 28 e 29 de outubro, 
discutiu propostas para temas prioritários no que 
se refere ao desenvolvimento sustentável do País. 

Através de mesas redondas, ministros, deputados, 
senadores e empresários traçaram panoramas 
e falaram de problemas e possíveis soluções 
na oferta dos serviços de energia elétrica e gás 
natural, na baixa eficiência da malha de transportes 
para o setor produtivo nacional (portos, ferrovias, 
hidrovias e aeroportos) e na importância da das 
agências reguladoras e das Parcerias Público-
Privadas (PPPs).

Ao fim do encontro, algumas das conclusões 
foram a necessidade de clareza e segurança 
nas regras definidas pelas agências, a fim de 
garantir a confiança dos investidores, e o fim da 
burocratização nas esferas licitatórias e ambientais, 
que acabam por impedir uma participação maior 
do investimento privado nas tão necessárias obras 
de infraestrutura do Brasil.

• Fórum Nacional da Indústria – CNI

• Conselho de Infraestrutura – CNI

• Conselho Temático de Educação, COED 
- CNI

• Conselho de Infraestrutura – FIRJAN

• Delegado junto à FIRJAN

• Associação do SINICON a Estrutura 
Brasileira de Projetos (EBP). Consultoria 
para o Setor Público, no nicho de 
estruturação e projetos de infraestrutura.

Representatividade



Medidas Provisórias

Media Provisória em Votação – MPV n° 449, de 2008

Ementa: Altera a legislação tributária federal relativa 
ao parcelamento ordinário de débitos tributários, 
concede remissão nos casos em que especifica, 
institui regime tributário de transição, e dá outras 
providências.

Foco: Autoriza a compensação de créditos por 
qualquer estabelecimento da empresa.

Projeto de Lei da Câmara n° 32, de 2007 

Altera dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública, e dá outras 
providências.

Foco: Impõe a modalidade pregão para todas as 
licitações de tipo “menor preço” até R$ 3,4 milhões. 
O pregão também poderá ser utilizado nas licitações 
do tipo técnica e preço, mediante autorização prévia 
da autoridade competente.

Câmara dos Deputados

Projeto de Lei Complementar (PLP) n° 08, de 2003

Regulamenta o inciso I do art. 7º da Constituição 
Federal, que protege a relação de emprego contra a 
despedida arbitrária ou sem justa causa.

Projeto de Lei n° 2153, de 2007

Institui a Certidão Negativa de Débito Ambiental - 
CNDA.

Projeto de Emenda a Constituição – PEC n° 233, de 
2008

Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras 
providências.

Foco: Reforma Tributária

Projeto de Lei n° 4.246, de 2008

Altera a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 
2004, que “institui normas gerais para licitação e 
contratação de parceria público-privada no âmbito 
da administração pública”.

Projeto de Lei n° 3.222, de 2008

Altera as alíneas do inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, para ampliar de três para 
nove o número dos graus de risco acidentário, bem 
como introduz parágrafo definidor do critério de 
preponderância relacionado à atividade econômica 
a qual pertence à empresa.

Media Provisória em Votação – MPV n° 451, de 2008

Ementa: Altera a legislação tributária federal, e dá 
outras providências.

Foco: Construção civil – amplia de 2008 para 2010 
o prazo de manutenção do regime cumulativo de 
COFINS para as receitas decorrentes da execução 
por administração, empreitada ou subempreitada de 
obras de construção civil.

Legenda da foto

     Defesa do Setor

• Ação junto ao Senado Federal, para prorrogar a 
incidência dos percentuais do PIS e da COFINS 
até 31/12/2008. O resultado foi positivo, ficando 
0,65% para o PIS e 3% para COFINS, que passaram 
respectivamente de 1,6% e 7,6%.

• Ação junto ao SRFB para aprovação de proposta 
de IN: alteração de artigos da IN nº 834, de março 
de 2008, que dispõe sobre procedimentos fiscais 
dispensado aos consórcios.

• Concedida resposta da OAB ao Ofício de 
legalidade do DNIT sobre entregar a execução de 
obras ao Exército sem concorrência. O Conselho 
Pleno da OAB se manifestou pela legalidade das 
ações do DNIT.

• Proposta de parceria com a ABNT para elaboração 
de Normas Técnicas que definam os serviços na 
área da construção pesada.

O trabalho de acompanhamento dos Projetos de Lei 
e Medidas Provisórias em tramitação na Câmara 
dos Deputados e Senado pelo núcleo específico 
teve como temas:

Senado Federal
Projeto de Emenda a Constituição – PEC n° 12, de 
2006 

Acrescenta o § 7º ao art. 100 da Constituição Federal 
e o art. 95 ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, instituindo regime especial de 
pagamento de precatórios pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios.

Foco: Institui regime especial de pagamento de 
precatórios pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios.

Projeto de Lei da Câmara n° 83, de 2005   

Altera a redação do art. 618 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, que institui o Código Civil.

Foco: Responsabilidade do empreiteiro sobre as 
obras passa de cinco para 10 anos.



Ministério da Previdência Social 
1. Compensação de Créditos Previdenciários das empresas 

decorrentes da retenção de 11% nas faturas;

- Estudo de alteração da legislação para permitir a 
compensação de valores a restituir em qualquer CNPJ da 
empresa, através de alteração da legislação;

- Ajuizamento de processo judicial para permitir a compen-
sação do valor a restituir em qualquer CNPJ da empresa.

Secretaria da Receita Federal        
• Palestra sobre Sistema de Escrituração Digital – SPED

 Palestrante: Marco Antonio Duran - Auditor Fiscal

Ministério do Trabalho e Emprego 
• Palestra “Terceirização – Premissas para elaboração do 

marco legal”

 Palestrante: Luiz Antonio Medeiros (Secretário de 
Relações do Trabalho)

Programas de Qualificação do Trabalhador 
• Encontro sobre formação inicial e continuada de 

trabalhadores – Convênio SINICON, Secretaria de Estado 
de Ciência e Tecnologia/RJ e FAETEC (Fundação de Apoio 
à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro)

 Participantes: Julio Oscar Langun Filho e Equipe FAETEC

Sinicon firma convênio de cooperação 
técnica em Pernambuco
Entidade financia aulas práticas em máquinas pesadas

No mês de outubro, o Estado de Pernambuco foi 
beneficiado com o primeiro Plano Setorial de Qualificação 
- PlanSeq - do país para o setor da construção pesada. 
O projeto foi uma iniciativa do Ministério do Trabalho e 
Emprego e do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de 
Terraplenagem em Geral (SINTEPAV/PE) e contou com 
o apoio do SINICON, do Programa de Mobilização da 
Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMINP), 
do Fundo Amparo ao Trabalhador (FAT) e do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/PE).

A iniciativa, cujo objetivo é a qualificação profissional 
sob o viés da geração de emprego com mão de obra 
especializada e, consequentemente, de renda, consiste 
na criação de curso profissionalizante com carga horária 
de 200 horas para cada ocupação, sendo 120 em aulas 
práticas. O projeto foi dividido em quatro módulos: 
o primeiro, de reforço à escolaridade, com aulas de  
língua portuguesa, matemática e lógica; o segundo, 
sobre Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SMS); e por 
último, os conteúdos específicos e práticos. O SINICON 
responsabilizou-se pelo custeio da locação de máquinas 
pesadas para realização de aulas práticas.

Cerca de 850 trabalhadores serão qualificados 
profissionalmente até abril de 2009. O PlanSeq, que 
prioriza a qualificação de pessoas inscritas no Site Nacional 
de Empregos (SINE), prevê a possibilidade de contratação 
dos qualificados junto às empresas que participaram do 
planejamento e implementação do projeto. Seu foco são 
as obras da Refinaria Abreu e Lima e do Estaleiro Atlântico 
Sul, e outras em execução ou previstas para a região 
adjacente ao complexo de SUAPE. 

Delegacia na Bahia
Uma importante iniciativa da Entidade foi a inauguração, 
em julho, da sede baiana da Delegacia Regional do 
Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada. 
A nova delegacia proporcionará, às empresas locais, 
assessoria em todos os planos de trabalho e garantirá 
agilidade nas ações junto ao Governo e às instituições 
sindicais da região.

Relações de trabalho

ISS – Dedução de Materiais da Base de Cálculo 
• Consultas junto a Secretarias Municipais de Fazenda

• Estudo e consultas visando ajuizamento de ações judiciais 
visando o cumprimento da legislação pertinente.

Participação nos Lucros ou Resultados e 
Contribuições Sociais Previdenciárias 
• Consulta e resposta da SRF estipulando sobre regramento 

específico em função das particularidades de cada obra.

Convenções coletivas de trabalho assinadas:
• Construção Pesada

 34 convenções 

• Concessionárias de Serviços Rodoviários – 2 convenções

• Engenheiros – 1 convenção

• Motoristas – 1 convenção

Convenções coletivas de trabalho com 
negociações concluídas e sem assinatura  
de convenção:
• Construção Pesada

 2 convenções

Legenda da foto abaixo e à direita
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