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Aos oito dias do mês de dezembro de 2022, instalada às 14h30 minutos, realizou-se a 

Assembleia Geral Extraordinária do SINDBOMBEIROCIVIL – RJ, do Município do Rio de Janeiro, 

conforme edital publicado no jornal Extra, edição nº 9.597 de 2 de dezembro de 2022, para 

discussão e votação da seguinte Ordem do Dia: 1) Aprovação da forma de assembleia no formato 

híbrido, por ambiente virtual (zoom) simultaneamente ao presencial, em razão da situação 

excepcional da pandemia; 2) Informe sobre a proposta de convenção coletiva e discussão acerca 

da negociação coletiva com a entidade patronal; 3) Aprovação da proposta para convenção 

coletiva de trabalho, incluindo a proposta de aumento e reajuste salarial, benefícios e da 

campanha salarial; 4) Autorização para a Diretoria do Sindicato negociar com o Sindicato 

Patronal, visando o Acordo Salarial para o ano de 2022/2023, ou suscitar Dissídio Coletivo, caso 

não haja Acordo, em face do SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE 

BRIGADA DE INCÊNDIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SINESB – RJ; 5) Autorização para a 

cobrança de Contribuição Negocial de todos os trabalhadores da categoria a favor do 

SINDBOMBEIROCIVIL – RJ; 6) Autorização para a Diretoria do Sindicato firmar diretamente com 

as empresas, ou com o Sindicato(s) Patronal(is), Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho; 

7) Desfiliação do SINDBOMBEIROCIVIL – RJ da União Geral dos Trabalhadores e filiação à Central 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil; 8) Assuntos Gerais. A mesa foi presidida pelo Sr. 

Marcelo Camello de Andréa, Presidente da entidade, e secretariada por mim, Tatiana Soraia 

Soares Carvalho, Secretária-Geral. Abrindo os trabalhos a Secretária-Geral realizou a leitura 

integral do edital para os presentes (presencial e zoom) e passou a palavra para o Presidente da 

mesa que deu a voz para a Sra. Raimunda Leone de Jesus, representante da Central dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Deixo registrado desde já que a Assembleia foi 

realizada para apresentar as propostas referentes às seguintes categorias: Bombeiro Civil, 

Bombeiro Civil de Aeródromo, Salva Vidas Civil e trabalhadores de oficinas de manutenção de 

extintores. Primeiramente foram discutidas as propostas referentes ao Bombeiro Civil, os itens 

2 e 3 da Ordem do Dia foram colocados em pauta, com a leitura das tabelas das propostas 

salarias, que deu abertura para discussão entre o sindicato e a categoria representada. Foi 

proposto um reajuste de 40% em cima do atual piso (R$ 1.430), mais um reajuste de 100% em 

cima do atual valor do Vale Refeição/Vale Alimentação (R$ 20,50), reajuste da gratificação 

natalina em 100% (R$ 120,00 para R$ 240,00). Aprovado em unanimidade. Aplicação da Lei nº 

11.901/2009 que determina as 36 horas semanais, totalizando 156 horas mensais, gerando 36 

horas extras na escala de 12x36 horas. Aprovado em unanimidade. Foi proposto o 13º salário 

com a 1ª parcela até ao dia 30 de novembro e a 2ª parcela até ao dia 20 de dezembro. Aprovado 

em unanimidade. Foi proposto a extinção do banco de horas, a criação de 40% de cota para a 

contratação de efetivo feminino nas empresas, durante a reciclagem (de qualquer curso 

referente à categoria) do funcionário a empresa deve se responsabilizar pelo pagamento do  
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transporte e alimentação. Ainda neste item foi apresentado a proibição do desconto de horas 

de RF das 22 horas às 05 horas, sobre o adicional noturno. Aprovado em unanimidade. No item 

5 foi discutido a mensalidade sindical de R$ 50,05 (3,5% do piso salarial do Bombeiro Civil), 

continuação da contribuição negocial laboral de R$ 5,00 mensais, mais a contribuição 

assistencial, que teve um aumento proposto por um bombeiro civil presente para R$ 50,00 

(dividida em 2x de R$ 25,00). Aprovado em unanimidade. Na segunda parte da Assembleia foi 

discutido as propostas referentes à categoria Bombeiro Civil de Aeródromo, com o reajuste de 

40% em cima do atual piso salarial, 100% de reajuste sobre o Vale Refeição/Vale Alimentação. 

Aprovado em unanimidade. Aplicação da Lei 11.901/2009 que determina 36 horas semanais, 

totalizando 156 horas mensais, acima disso gera hora extra. Aprovado em unanimidade. Foi 

proposto a criação do adicional de gratificação em 20% pela função exercida e aplicação da 

escala de trabalho de 24x72 horas. Aprovado em unanimidade. Reajuste no prêmio de 

assiduidade no valor de R$ 500,00, criação do Vale Cultura e a Reciclagem referente a esta 

categoria deve ser arcada pela empresa, com o financiamento de Vale Transporte, Vale 

Refeição/Vale Alimentação e estadia por conta da empresa. Aprovado em unanimidade. Na 

terceira parte da Assembleia foram colocadas as propostas referentes ao Guardião de Piscina, 

iniciando com a proposta de mudança da nomenclatura profissional para Salva-vidas Civil. 

Aprovado em unanimidade. Reajuste de 40% sobre o atual piso salarial, reajuste de 100% do 

Vale Refeição/Vale Alimentação e adicional de insalubridade de 20% em cima do piso. Aprovado 

em unanimidade. Extinção da dupla função de trabalho salva-vidas/operador de piscina, 

aplicação da CBO 517115 – Salva-vidas Civil / CBO 514330 – Operador de piscina. Aprovado em 

unanimidade. Aplicação da escala de trabalho 12x36 ou 6x1. Aprovado em unanimidade. 

Implementação imediata de EPC (ombrelone e protetor solar). Aprovado em unanimidade. 

Aplicação da Lei nº 3728 dezembro 2001 Sivuca e implantação da Lei º 1685/2003 Laura 

Carneiro. Aprovado em unanimidade. Na quarta parte desta Assembleia foram colocadas as 

propostas de reajuste 40% do piso salarial e 100% de reajuste de Vale Refeição/Vale 

Alimentação para os trabalhadores de oficinais de manutenção de extintores. Aprovado em 

unanimidade. No item 7 foi aprovada em unanimidade a desfiliação do SINDBOMBEIROCIVIL – 

RJ da União Geral dos Trabalhadores e filiação à Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 

Brasil. No item 8, assuntos gerais, foi proposto pela categoria uma gratificação de 10% por cada 

NR que seja exigida pelas empresas no ato de contratação. Plano de Saúde e Odontológico 

extensivo à família e que sejam custeados pela empresa que contratou o funcionário. Foi ainda 

proposto um auxílio funeral, cesta básica, auxílio natalidade, licença paternidade/maternidade 

e auxílio farmácia. Finalizando a Assembleia foi apresentado o Delegado Sindical André Luiz 

Martins.  
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Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelo Presidente da 

mesa, Sr. Marcelo Camello de 

Andréa_____________________________________________________________, e por mim, 

Tatiana Soraia Soares Carvalho, Secretária-

Geral________________________________________________________________________. 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2022. 

 


