
Invista no trabalho de quem trabalha 
em benefício da sua empresa

Confira os resultados do nosso trabalho. 
faça as contas. Vale a pena contribuir.

CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA
2021

NOSSAS AÇÕES DURANTE A PANDEMIA

Assinatura de Convenções Coletivas Emergenciais,
contemplando redução de jornada e de salário,
suspensão de contrato.

Plantão para solução de dúvidas trabalhistas
relacionadas à pandemia: mais de 500 atendimentos
realizados, além da promoção de conferências virtuais
sobre as medidas emergenciais;

Participação no Comitê de Serviços Profissionais do
Ministério da Economia, criado para monitorar os
impactos do coronavírus no setor;

Realização de pesquisas junto às empresas: as
informações coletadas foram a base para a
consolidação de propostas do setor de serviços levadas
às autoridades públicas, e muitas delas deram origem
a ações governamentais, tais como:

- a flexibilização de jornada de trabalho com redução da
remuneração;
- possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho;
- crédito emergencial para pequenas e microempresas com
redução das exigências de garantias;
- diferimento do prazo de pagamento de PIS/COFINS e
Contribuições Previdenciárias;
- postergação do pagamento do FGTS por três meses;
- redução de encargos sobre a folha de pagamento – 50%
Sistema “S”;
- permissão para recontratação nos casos de rescisão sem
justa causa, durante o estado de calamidade pública.

Defesa junto às autoridades públicas sobre a
importância da manutenção de contratos e da
celeridade nos pagamentos às contratadas;

Assinatura de protocolos de reabertura com os
governos locais;

Publicação do Manual de Diretrizes,
Recomendações e Orientações para Retomada
e Continuidades das Atividades das Empresas
de Arquitetura e Engenharia Consultiva;

Envio periódico de informes, comunicados e
notícias sobre decisões com impacto na rotina
das empresas;

Promoção de webinars gratuitos sobre BIM,
perspectivas econômicas, novo marco do legal
do saneamento básico, Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD), home office, entre
outros temas.

NACIONAL



CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL

DE CUSTEIO

NOSSAS AÇÕES PERMANENTES TRAZEM
VANTAGENS PARA SUA EMRESA

Economia na folha de salários
O Sinaenco tem obtido resultados favoráveis nas
negociações coletivas recentes, firmando CCTs com
índices equilibrados e coerentes com a situação do
mercado. 

Segurança jurídica na relação com empregados 
e clientes
Sua empresa está devidamente amparada pelas
convenções coletivas, para regular as relações com
empregados e clientes. 

As convenções do Sinaenco são reconhecidas por
órgãos de governo, estatais, concessionárias e grandes
empresas privadas, que as utilizam como parâmetros
(e até mesmo como exigência) em suas contratações. 

Orientação e suporte para evitar passivos
trabalhistas
O Sinaenco realizou cerca de três mil atendimentos,
solucionando dúvidas sobre concessão de benefícios,
férias, acordos individuais, admissões/demissões, entre
outros assuntos.

A orientação é importante, pois garante que sua
empresa atue sempre conforme as exigências legais. Isso
minimiza – e muito – riscos de questionamentos futuros.

Defesa dos seus interesses em discussões 
sobre legislação e normas técnicas
O Sinaenco participa em comitês técnicos (PBQPH, Sicro
da Consultoria, entre outros), grupos e fóruns de
entidades, colaborando na análise e elaboração de
normas e propostas legislativas sobre temas como
certificação, BIM, construção industrializada e critérios
para formação de preços. 

Acompanhamos de perto a tramitação da nova Lei de
Licitações, participamos de audiências, reuniões e
debates com congressistas, propondo inúmeros ajustes.
O texto que aguarda a sanção presidencial traz regras
compatíveis com as boas práticas para a licitação e
contratação defendidas pelo setor de arquitetura e
engenharia consultiva. 

Ações coletivas com oportunidades de 
recuperação de recursos financeiros
O Sinaenco também move ações judiciais nas esferas
cível e tributária. 

 - Ação pró-êxito para exclusão do ISS da base de cálculo
do PIS/COFINS e recuperação de valores pagos
indevidamente por empresas de A&EC. 
- Ação pró-êxito para recuperação de créditos relativos a
contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza
indenizatória;
 - Ação para redução da alíquota do Seguro de Acidente 
 do Trabalho – SAT de 3% para 1% para as empresas de
arquitetura e engenharia.
 - Ação contra autuações do SESI/SENAI relativas a
contribuições a terceiros em empresas de A&EC. 

Defesa da justa contratação de serviços 
Contestamos editais para contratação de serviços de
arquitetura e engenharia por meio de pregão ou menor
preço, certames com inconsistências técnicas, formação
de preço equivocada, exigências excessivas ou que
restringem a participação do maior número de
empresas. 

Atualmente, há cerca de 80 processos de impugnação de
editais em andamento. Um dos destaques de 2020 foi a
anulação, após representação do Sinaenco, de licitação
por menor preço do Metrô de São Paulo para o projeto
básico da Linha 19 - Celeste. 

bim e transformação digital da construção
O Sinaenco é uma das entidades que lideram as
discussões sobre a implantação das tecnologias BIM.
Participamos de grupos de trabalho, e promovemos
ações de qualificação para as empresas atuarem nesse
novo cenário. São webinars, palestras e seminários. Em
2020, realizamos a 3º edição do seminário internacional,
com a participação de 45 especialistas (14 deles
internacionais) e mais de 600 participantes.

Além disso, o Sinaenco enviou carta aberta à
Autodesk, pedindo transparência e diálogo sobre as
práticas comerciais e apontando como o aumento de
custos e as falhas no desenvolvimento de software
têm afetado a produtividade dos escritórios de
projeto. Como resposta, a empresa se comprometeu a
buscar solução para as questões apresentadas. 

MUITO + BENEFÍCIOS

Participação e direito a voto em assembleias de negociação
para decisão de reajustes salarias e itens econômicos e
sociais com impactos na folha de salários; 
Atendimento jurídico preferencial para solução de dúvidas
trabalhistas e tributárias;
Possibilidade de solicitação de impugnação de editais 

Adesão a ações coletivas para defesa dos seus interesses nas
esferas cível e tributária; 
Oportunidades de networking em eventos e reuniões com
dirigentes públicos e privados;
Participação na diretoria do Sinaenco; 
Descontos especiais em cursos, eventos e software;
Amplo acesso ao conteúdo do site do Sinaenco, incluindo
Convenções Coletivas, estudos setoriais, pareceres jurídicos. 

de licitação; 

Como associada ao Sinaenco, sua empresa tem à disposição uma
ampla estrutura, para garantir segurança e economia:


