
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 

 

O presente documento tem por objetivo servir como base para início de debates 

com a finalidade de celebrarmos Convenção Coletiva entre o 

SINDBOMBEIROCIVIL/RJ e o sindicato PATRONAL para o período 

compreendido entre 1º de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2023 e a data-base 

da categoria em 1º de março, nos seguintes termos. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 

01º de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2023 e a data-base da categoria em 01º de 

março. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA 

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos empregados 

e trabalhadores de oficina de manutenção de extintores com abrangência territorial no 

município do Rio de Janeiro/RJ. 

 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA – PISO SALARIAL DA CATEGORIA 

 

A partir de 1º de março de 2022, serão garantidos os salários normativos abaixo: 

 

CARGO SALÁRIO 

Ajudante instalação/Manutenção contra 

Incêndio 

R$2.207,00 

Almoxarife/ Manutenção contra Incêndio R$2.395,83 

Almoxarife instalação/Manutenção contra 

Incêndio 

R$3.427,42 



Analista operacional / Manutenção contra 

Incêndio 

R$2.912,00 

Assistente de Manutenção / Manutenção 

contra Incêndio 

R$2.475,20 

Auxiliar de almoxarifado 

instalação/Manutenção contra Incêndio 

R$1.965,60 

Auxiliar de Manutenção I 

Instalação/Manutenção contra Incêndio 

R$1.815,63 

Auxiliar de Manutenção II 

Instalação/Manutenção contra Incêndio 

R$2.147,60 

Auxiliar de Manutenção III 

Instalação/Manutenção contra Incêndio 

R$2.329,60 

Auxiliar de oficina / Manutenção contra 

Incêndio 

R$1.747,20 

Aux. de serviços gerais Instalação/ 

Manutenção contra Incêndio 

R$1.856,40 

Bombeiro Hidráulico Instalação/Manutenção 

Contra Incêndio 

R$2.895,69 

Cadista Instalação/Manutenção Contra 

Incêndio 

R$2.968,11 

Chefe De Setor / Manutenção Contra 

Incêndio 

R$3.931,20 

Eletricista Instalação I/Manutenção Contra 

Incêndio 

R$2.520,25 

Eletricista Instalação II/Manutenção Contra 

Incêndio 

R$3.004,28 

Encanador 1/2 Oficial 

Instalação/Manutenção Contra Incêndio 

R$2.289,77 

Encanador II -Instalação/Manutenção Contra 

Incêndio 

R$3.521,21 



Encarregado De Compras / Manutenção 

Contra Incêndio 

R$3.640,00 

Encarregado De Manutenção II /Manutenção 

Contra Incêndio 

R$3.785,60 

Encarregado De Montagem De Andaime 

Instalação/Manutenção Contra Incêndio 

R$4.368,00 

Encarregado De Oficina / Manutenção 

Contra Incêndio 

R$3.640,00 

Encarregado Líder Instalação/Manutenção 

Contra Incêndio 

R$4.368,00 

Engenheiro De Instalação De Combate De 

Incêndio 

R$8.718,52 

Engenheiro Instalação/Manutenção Contra 

Incêndio 

R$8.718,52 

Engenheiro Mecânico De Combate De 

Incêndio Instalação/Manutenção Contra 

Incêndio 

R$8.718,52 

Gesseiro Instalação/Manutenção Contra 

Incêndio 

R$2.895,69 

Montador De Andaime 

Instalação/Manutenção Contra Incêndio 

R$2.008,86 

Montador De Forro Líder 

Instalação/Manutenção Contra Incêndio 

R$3.494,40 

Operador CCO / Manutenção Contra 

Incêndio 

R$1.892,80 

Pedreiro Instalação/Manutenção Contra 

Incêndio 

R$2.895,69 

Pintor I - Instalação/Manutenção Contra 

Incêndio 

R$2.282,51 



Pintor II- Instalação/Manutenção Contra 

Incêndio 

R$2.679,97 

Servente Instalação/Manutenção Contra 

Incêndio 

R$2.098,09 

Soldador Instalação/Manutenção Contra 

Incêndio 

R$3.233,58 

Supervisor De Obra I - 

Instalação/Manutenção Contra Incêndio 

R$4.811,26 

Supervisor De Obra II 

Instalação/Manutenção Contra Incêndio 

R$5.532,80 

Supervisor De Obra III -

Instalação/Manutenção Contra Incêndio 

R$6.791,65 

Tec. De Planejamento 

Instalação/Manutenção Contra Incêndio 

R$5.096,00 

Tec. Manutenção I - Instalação/Manutenção 

Contra Incêndio 

R$2.098,22 

Tec. Manutenção II - Instalação/Manutenção 

Contra Incêndio 

R$2.480,40 

Tec. Manutenção III - 

Instalação/Manutenção Contra Incêndio 

R$3.128,45 

Tec. Manutenção IIII - 

Instalação/Manutenção Contra Incêndio 

R$3.477,40 

Vistoriador I / Manutenção Contra Incêndio R$3.348,80 

Vistoriador II / Manutenção Contra Incêndio R$3.785,60 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

As empresas poderão efetuar o pagamento das diferenças salariais retroativas a março 

de 2022, em até 5 parcelas iguais nos contra cheques subsequentes ao registro da 

presente Convenção Coletiva no MTE. 

 



PARÁGRAFO SEGUNDO: 

A presente Convenção Coletiva de Trabalho é instrumento legal e capaz para solicitação 

de reequilíbrio financeiro nos Contratos de prestação de serviços cujo processo 

licitatório possa ter sido utilizado a CCT ano anterior. 

 

SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 

CLÁUSULA QUARTA– CONTRACHEQUE 

As empresas fornecerão os contracheques ou acesso eletrônico via internet, que deverão 

discriminar o salário profissional, as horas extras, os adicionais, demais proventos e os 

descontos efetuados. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

As empresas que vierem a efetuar o pagamento do salário através de crédito e/ou 

depósito em conta bancária, cartão salário ou outra modalidade eletrônica de crédito, 

fica desobrigada de colher a assinatura do empregado, valendo como prova de 

pagamento o comprovante de depósito bancário. 

 

CLÁUSULA QUINTA – EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS OU 

OPERACIONAIS 

Para os empregados administrativos ou operacionais que exerçam funções que não 

foram citadas na Cláusula Terceira, os salários também serão corrigidos em 40% 

(quarenta porcento), a partir de 01 de março de 2022. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

Fica assegurado que nenhum empregado poderá receber salário inferior ao piso de sua 

categoria profissional. 

 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 

13º SALÁRIO 

CLÁUSULA SEXTA – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 

 



As empresas devem pagar a primeira parcela do décimo terceiro salário em 50% até ao 

dia 30 de novembro e a segunda parcela em 50% até ao dia 20 de dezembro. No 

contracheque deverá ser mencionado a rubrica como adiantamento do 13°. 

 

ADICIONAL NOTURNO 

CLÁUSULA SÉTIMA – ADICIONAL NOTURNO 

As horas efetivamente laboradas, no período compreendido entre 22:00 horas e 5:00 

horas, serão remuneradas com adicional de 20% (vinte por cento), incidente sobre o 

salário base do empregado. 

 

ADICIONAL ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA OITAVA – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

As empresas ficam obrigadas a conceder a partir do dia 01 de MARÇO de 2023 o auxílio 

alimentação, seja em forma de cartão alimentação (VA) ou refeição (VR) bem como em 

pecúnia, com valor correspondente a R$ 41,00 (quarenta e um reais) por dia trabalhado, 

ficando as mesmas autorizadas a descontar de cada empregado, mensalmente, o valor 

de R$ 1 (um real). 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

O auxílio alimentação ou equivalente somente será devido por dia de trabalho, com 

carga horária acima de 6 horas de efetivo trabalho, com exclusão dos dias de suspensão 

ou interrupção do contrato, afastamento por cessão, licenças, benefício previdenciário 

ou ausência por qualquer outra causa. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

Em caso de transferência de posto de trabalho, o valor poderá variar em função de 

previsão contratual, desde que observado o mínimo estabelecido nesta cláusula. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 

Os empregados que trabalhem em regime de escala/plantão, receberão o respectivo 

auxílio somente para os dias efetivamente trabalhados. 



 

PARÁGRAFO QUARTO: 

A concessão do auxílio-alimentação ou refeição não será obrigatória se a empresa 

contratante franquear, sob qualquer condição, as refeições aos trabalhadores das 

empresas prestadoras de serviços. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: 

Fica facultado às empresas a concessão de auxílio alimentação ou alimentação em 

valores superiores ao previsto no caput, seja em virtude de exigência de contrato de 

prestação de serviços ou por mera liberalidade do empregador. 

 

AUXÍLIO TRANSPORTE 

CLÁUSULA NONA – VALE-TRANSPORTE 

As empresas ficam obrigadas a conceder o Vale-Transporte, instituído pela Lei nº 

7.418/85, com alteração da Lei nº 7.619/87, da forma regulamentada pelo Decreto 

95.247/87. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

Ocorrendo majoração de tarifa, as empresas obrigam-se a complementar a diferença 

devida ao empregado. 

 

AUXÍLIO EDUCAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA – BOLSAS DE ESTUDOS 

As empresas poderão efetuar convênio junto ao MEC, para obter o benefício do Salário 

Educação para seus empregados, devendo comunicar aos mesmos sobre a abertura de 

convênio e de como devem inscrever-se para recebimento do respectivo benefício. 

 

AUXÍLIO SAÚDE 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO 



As empresas se obrigam a manter e custear, integralmente, convênios de assistência 

médico-hospitalar e odontológico, com empresas autorizadas pela ANS (Agência 

Nacional de Saúde) aos empregados e seus dependentes. 

 

EMPRÉSTIMOS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA 

DE PAGAMENTO 

Fica facultado às empresas abrangidas por este instrumento normativo de trabalho, a 

tomarem as providências necessárias para que seus empregados possam usufruir dos 

empréstimos com desconto em folha de pagamento, nos termos da Lei n° 10.820, de 

17/12/2003. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DO CONTRATO DE TRABALHO 

No prazo de 6 meses da data da dispensa, é vedado à empresa firmar contrato de 

experiência nos casos de readmissão de empregados na mesma função. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CARTEIRA DE TRABALHO – CTPS 

Serão anotadas nas CTPS dos empregados, além do salário, todas as gratificações 

recebidas tais como triênio e outras vantagens, conforme legislação em vigor. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO:  

As empresas fornecerão aos seus empregados os extratos do FGTS, sempre que emitidos 

pelo Banco Depositário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO 

O contrato individual de trabalho deverá ser acordado, expressamente, por escrito 

expressamente por prazo determinado ou indeterminado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPENSA QUE ANTECEDE A DATA BASE 



O empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 (trinta) dias que antecede a 

data de sua correção salarial, terá direito à indenização adicional equivalente a um 

salário mensal, como previsto na Lei 7.238/84, devendo ser observado à projeção do 

aviso prévio para todos os efeitos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA-  DEMISSÃO/GARANTIA GESTANTE 

A empregada gestante não será dispensada sem justa causa, desde o início da gestação 

até ao término da estabilidade legal. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A empregada gestante deverá ser remanejada para o setor administrativo, não perdendo 

o direito ao seu adicional de periculosidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA QUINTA -PRÉ APOSENTADORIA 

Gozará de garantia de emprego o funcionário que contar com mais de 05 (cinco) anos 

de trabalho para o empregador e, cumulativamente, faltar 12 (doze) meses ou menos 

para completar o tempo necessário para obter o direito à aposentadoria integral. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Ao empregado que contar com 12 (doze) anos ou mais de serviços contínuos dedicados 

à mesma empresa, quando dela vier a desligar-se definitivamente por motivo de 

aposentadoria, será pago um abono equivalente ao último salário nominal, acrescido de 

5% (cinco por cento) desse mesmo salário 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- HOMOLOGAÇÕES 

Nos moldes da Lei nº 13.467/2017, a liquidação das verbas trabalhistas resultante da 

rescisão do contrato de trabalho, e, a entrega ao empregador de documentos que 

comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, deverão ser 

efetuados em até 10 (dez) dias contados a partir do término do contrato de trabalho. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 



As empregadoras poderão fazer à homologação da rescisão contratual junto ao 

SINDBOMBEIROS e/ou nas respectivas subsedes. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Se no ato homologatório verificar-se a existência de pequenas incorreções, ficará a 

empresa obrigada ao pagamento das multas previstas nesta Convenção e do artigo 477, 

§ 8º da CLT. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Deverá a empresa custear e apresentar toda documentação necessária solicitada pela 

Entidade Sindical para a homologação. O valor para custeio da homologação será de 

R$50,00. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

Estando a empresa regular junto às Entidades Laboral e Patronal, poderá solicitar a esta, 

declaração de não comparecimento do empregado ao ato homologatório, desde que 

comprovada a convocação formal e por escrito do trabalhador. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 

DADOS – LGPD 

Em face da Lei nº 13.709/18 e atos normativos dela decorrentes, as entidades 

convenentes fixam, conforme disposições contidas nos artigo 7º, inciso I, artigo 11, 

inciso I, c/c artigo 9º, § 3º da referida Lei, que os dados pessoais dos trabalhadores, tais 

como nome, CPF, endereço residencial, certificado de formação/reciclagem e todos os 

dados necessários para atender às normas e regras de segurança exigidas pelos 

tomadores de serviço, operadora/administradora de benefícios, sindicatos laborais, 

curso de formação, CBMERJ e outros estritamente ligados à atividade, poderão ser 

compartilhados sempre que solicitado ou quando vinculados diretamente à relação 

mantida por sua empregadora e seus clientes e fornecedores, tendo em conta a atividade 

por ela exercida e as necessidades de segurança da informação. Do mesmo modo, tocará 

aos seus empregados estrita observação de tal conduta, no exercício dos seus 



cometimentos funcionais, quando do acesso a dados de terceiros, direta ou indiretamente 

ligados à empregadora e/ou a sua atividade junto aos clientes tomadores de seus 

serviços, sob pena de responsabilidade pessoal, a quem der causa. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – RECIBO DE ENTREGA DE 

DOCUMENTOS 

A entrega de quaisquer documentos, ou sua devolução, à empresa ou ao empregado, 

deverá ser formalizada, com recibo em duas vias, assinadas pelo empregador e pelo 

empregado, cabendo uma cópia a cada parte. 

 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 

COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA– COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

A jornada semanal será de de até 44:00 horas. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A jornada de trabalho poderá ser prorrogada, até o máximo legalmente permitido como 

compensação para supressão, total ou parcial de trabalho aos sábados. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Na forma do artigo 611 A inciso XI da Lei 13.467/2017, fica estabelecido que o 

empregador poderá efetuar a troca do feriado, somente do pessoal administrativo, dentro 

da própria semana e com aviso aos funcionários com mútuo consentimento, com no 

mínimo 30 dias de antecedência. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Dado a natureza do trabalho, a partir de acordo específico entre empresa e sindicato 

laboral, poderá se aplicar o regime de escala de 12 (vinte e quatro) horas de trabalho por 

36 (trinta e seis) horas de descanso, obedecendo, neste caso, o limite mensal de horas 

efetivamente trabalhadas, em atendimento a requerimento formulado pelos 

 



PARÁGRAFO QUARTO 

Fica assegurada a remuneração de hora extra com acréscimo de 100% (cem inteiros por 

cento) para os empregados que laborarem na jornada de doze horas de trabalho por trinta 

e seis de descanso, quando convocados para plantões extras em sua folga, no limite de 

seis plantões extras por mês, verificada a concordância do empregado e respeitado o 

descanso interjornada de doze horas. Todo plantão extra será integralmente pago como 

hora extra com acréscimo de 100%, qualquer que seja o dia da semana, garantido ainda 

os benefícios do tíquete refeição/alimentação e do vale transporte da atual Convenção 

Coletiva de Trabalho. 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

Será concedido intervalo intrajornada para repouso ou alimentação de acordo com o Art. 

71° da CLT. Havendo a prestação dos serviços neste período, este será remunerado nos 

termos do artigo 71, § 4º da CLT. 

 

CONTROLE DA JORNADA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA– CONTROLE DE PONTO 

As empresas poderão adotar sistemas alternativos eletrônicos de controle de jornada de 

trabalho, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Portaria nº 373, de 25/2/11, sem prejuízo do 

disposto no artigo 74º, parágrafo 2º da CLT, que determina o controle de jornada por 

meio manual, mecânico ou eletrônico. 

 

 

TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – ESCALA DE REVEZAMENTO COM 

COMPENSAÇÃO 

Nas atividades em que o trabalho for desenvolvido através da escala de revezamento 

com compensação, esta deverá ser de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) 

horas de descanso. Somente serão consideradas como horas extras aquelas que 

excederem a 180 (cento e oitenta) horas mensais efetivamente trabalhadas. 

 



PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

Serão admitidas outras escalas, mediante acordo entre o sindicato laboral e a empresa, 

as escalas de trabalho em face das características e singularidades da atividade, desde 

que, não haja extrapolação do limite ora estabelecido de 36 horas semanais. Em havendo 

extrapolação do limite aqui estabelecido, o empregado fará jus ao recebimento das horas 

excedentes como extraordinárias, com os respectivos adicionais, sem que isso implique 

em descaracterização do regime/escala de jornada de trabalho a que o empregado estiver 

sujeito. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

É facultado às empresas estabelecer fechamento de suas folhas de pagamento em 

qualquer data antes do último dia do mês, sendo que as horas extras, adicional noturno, 

faltas e atrasos que tenham ocorrido após o fechamento da folha, serão pagos ou 

descontados na folha do mês subsequente. 

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA– ARTIGO 59 DA CLT (BANCO DE HORAS) 

Fica dispensado o acréscimo referente a hora extra se, caso o excesso de horas em um 

dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não 

exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho 

previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias, nos termos do 

Art. 59, da CLT, já com alteração prevista pela Lei nº 9.601, de 28.01.1998, ficando 

restrito, tão-somente, aos empregados lotados no mesmo setor de serviços. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – PERMISSÃO DE TRABALHOS AOS 

DOMINGOS E FERIADOS 

Fica assegurado ao trabalhador que atue na jornada de 44 (quarenta e quatro) horas 

semanais, que pela natureza do contrato, devam exercer suas funções aos domingos, tais 

como, em clubes, associações recreativas, condomínios e outros locais inerentes à 

atividade da empresa, o descanso semanal em outro dia da semana, conforme previsto 

no § Único, do Art. 68, da CLT. 



 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

Da mesma forma fica permitido o trabalho em dias de feriados nacionais e religiosos, 

respeitando, no entanto, os acréscimos legais, que neste caso, será de 100% (cem por 

cento) sobre a hora normal, conforme previsto no Art. 70 da CLT. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – JORNADA DE TRABALHO EM REGIME DE 

TEMPO PARCIAL 

A jornada de trabalho diária do empregado será de oito horas com intervalo de uma hora 

para refeição e/ou descanso, ou jornada ininterrupta de seis horas, percebendo seus 

salários no 5º dia útil do mês subsequente, em conformidade com o total de horas 

mensais trabalhadas no período de apuração do ponto, conforme estabelecido pela 

empresa. 

 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – CONDIÇÕES DE TRABALHO 

As empresas deverão implantar medidas que visem a melhoria de suas instalações, bem 

como das condições de trabalho dos empregados, nos vestiários e refeitórios. 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – PROTEÇÃO AO TRABALHO 

As empresas obrigam-se a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamentos de 

proteção individual adequados aos riscos, em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, sempre que as medidas de origem geral não ofereçam completa proteção 

contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados, nos termos dos Art. 166, 

da Portaria nº. 3214 de 08.06.78. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 



O Equipamento de Proteção Individual – EPI, quando fornecido pelas empresas, é de 

uso obrigatório do empregado, sendo considerada falta punível a sua não utilização, e a 

reincidência considerada falta grave nos termos do Art. 482, da CLT. 

 

UNIFORME 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – UNIFORME 

As empresas fornecerão gratuitamente 04 (quatro) uniformes por ano a seus 

empregados, quando obrigatório o seu uso, da seguinte forma: 01 (um) uniforme na 

admissão e mais 01 (um) a cada três meses. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

Entende-se por uniforme, a indumentária completa exigida para execução dos serviços. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

Os uniformes e EPI’s, ou outras peças de indumentárias necessárias ao atendimento da 

focalizada exigência, deverão ser restituídas no estado de uso em que se encontrarem ao 

ensejo da extinção do contrato de trabalho; 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 

Considera-se falta grave do trabalhador, a recusa injustificada do uso de uniformes e 

equipamentos de proteção individual, fornecidos na forma estabelecida no “caput” desta 

cláusula, permitindo a dispensa por Justa Causa pelo empregador. 

 

INSALUBRIDADE 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA– DA INSALUBRIDADE - PERICULOSIDADE 

As empresas obrigam-se ao pagamento do Adicional de Periculosidade ou 

Insalubridade, de acordo com a Lei. 

 

 

EXAMES MÉDICOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – EXAMES MÉDICOS 



As empresas realizarão exames médicos periódicos em todos os empregados, 

conforme legislação em vigor, bem como os exames admissionais e demissionais, 

conforme a Norma Regulamentadora 7 – NR 7. 

 

ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA-DOS ATESTADOS MÉDICOS 

As empresas obrigam-se a aceitar os atestados médicos justificando a ausência ao 

trabalho. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A ausência ao trabalho por motivo de doença deve ser comprovada mediante atestado 

médico, caso contrário, a falta será tida como injustificada e acarretará a perda da 

remuneração dos dias. 

 

PRIMEIROS SOCORROS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS 

As empresas manterão nos locais de serviço, um estojo contendo medicamentos 

necessários ao atendimento de primeiros socorros. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – MENSALIDADE SINDICAL 

As empresas deverão descontar 3,5% (três pontos e meio percentuais) do piso da 

categoria profissional, em folha de pagamento, a mensalidade dos associados e repassá-

las ao Sindicato Laboral da categoria, devendo o respetivo Sindicato apresentar à 

empresa, em tempo hábil, a relação dos seus associados. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O repasse da mensalidade, deverá ser efetuado até ao 5° dia útil subsequente à 

competência do desconto, tendo a partir daí, o prazo de até 5 (cinco) dias para 

enviar à sede do Sindicato Laboral devidamente registrado no CADASTRO 

NACIONAL DE ENTIDADES SINDICAIS-M.T.E, cópia do recebido de 

depósito bancário acompanhada da listagem dos sócios para aquisição do recebido 



definitivo. O atraso no repasse desta mensalidade incorrerá em multa de 10% (dez 

pontos percentuais) ao mês sobre o valor da mensalidade reajustada, mais a 

atualização monetária.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

É vedado a empresa deixar de descontar a mensalidade sindical, mesmo que a 

Convenção Coletiva de Trabalho esteja em negociação. 

 

REPRESENTANTE SINDICAL 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA-DIRETORES SINDICAIS 

As empresas liberarão até 01 (um) Diretor Sindical que participe da administração do 

Sindicato, sem prejuízo do pagamento de seus vencimentos integrais, tais como: 

vantagens, benefícios, gratificações, inclusive abono de ponto, tempo de serviço de 

contribuição, enquanto estiverem à disposição do Sindicato no exercício de seus 

mandatos. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

Os Diretores Sindicais indicados pelo Sindicato Laboral somente poderão ser 

dispensados do emprego por justa causa, devidamente comprovada. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os Diretores e Delegados sindicais, terão direito a 01 (um) dia de abono mensal, a 

serviço do Sindicato Laboral, desde que solicitado por escrito, avisando a empresa com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e só poderão ser demitidos por justa 

causa, dentro do período estatutário 

 

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL LABORAL 

As Empresas descontarão mensalmente de todos os empregados, a importância de R$ 

5,00 (cinco reais) por mês, de cada integrante da categoria profissional, para os 

benefícios sociais oferecidos pela Entidade, bem como serviços jurídicos (área 



trabalhista, previdenciária e homologações); serviços de fiscalização trabalhista 

(conferência de cálculos trabalhistas, cálculos para aposentadoria, trâmites para 

aposentadoria junto ao INSS e, acompanhamento do processo) e balcão de emprego, 

além da manutenção e incremento tecnológicos dos cursos de treinamentos para 

qualificação da mão-de-obra, conforme estabelecida na presente Convenção Coletiva de 

Trabalho. O aludido desconto será efetuado nas folhas de pagamento com base no caput 

do Art. 462, da CLT. Fica assegurado aos empregados, a qualquer tempo, o direito de 

oposição ao referido desconto, o qual deverá ser apresentado individual e pessoalmente, 

com identificação e assinatura do opoente, na sede do Sindicato Laboral, ou email: 

faleconosco@sindbombeirocivil.org.br com cópia para o departamento pessoal da 

empresa, do qual terá eficácia a contar da data de entrega do Termo de Oposição 

Individual ao Desconto. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A empresa deverá efetuar o depósito da Contribuição Negocial Laboral no Banco do 

Itaú S.A., agência 0313, conta corrente nº. 31413-0, ou através de boleto bancário 

emitido pelo Sindicato Laboral, até o 5° dia útil do mês subsequente ao desconto em 

folha, e enviar ao Sindicato Laboral, cópia do recibo bancário acompanhado da relação 

dos empregados descontados, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ou efetuar o pagamento 

na sede da Entidade Laboral em cheque nominal. O atraso no repasse incorrerá em multa 

de 5% (cinco por cento) ao mês sobre o valor da Contribuição Negocial Laboral. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Em caso do não recolhimento da Contribuição Negocial Laboral, prevista no caput da 

presente cláusula, poderá o Sindicato Laboral recorrer á via judicial, para o cumprimento 

do inteiro teor da mesma. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 

LABORAL 

As Empresas descontarão de cada empregado, em folha de pagamento, a quantia total 

de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo em duas parcelas de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 



a serem descontados em contracheque dos meses de JULHO e AGOSTO de 2022, a fim 

de custear os Serviços Assistenciais do respetivo Sindicato. Fica assegurado aos 

empregados, a qualquer tempo, o direito de oposição ao referido desconto, o qual deverá 

ser apresentado individual e pessoalmente, com identificação e assinatura do opoente, 

na sede do Sindicato Laboral, o qual terá eficácia a contar da data da entrega do Termo 

de Oposição Individual ao Desconto, não ensejando qualquer ressarcimento ou 

devolução do que foi descontado. Este valor deverá ser repassado pela empresa mediante 

depósito no BANCO ITAÍ S.A, agência 0313, conta corrente n° 31413-0, ou em boleto 

bancário emitido pelo Sindicato Laboral, no prazo até ao 5° dia útil de cada mês 

subsequente à competência de cada desconto. Caso contrário será cobrado multa de 5% 

(cinco pontos percentuais) ao mês sobre o valor da mensalidade reajustada. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Em caso do não recolhimento da Contribuição Assistencial Laboral, prevista no caput 

da presente cláusula, poderá o Sindicato Laboral recorrer à via judicial, para o 

cumprimento do inteiro teor da mesma. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  

Consideram-se obrigações sindicais: 

a) Recolhimento da contribuição sindical (profissional e econômica); 

b) Recolhimento de todas as taxas e contribuições aqui inseridas; 

c) Cumprimento integral desta Convenção; 

d) Certidão de regularidade para com o FGTS, INSS e Município; 

e) Cumprimento das normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho 

previstas na CLT, bem como na legislação complementar concernente a matéria 

trabalhista e previdenciária. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DESCUMPRIMENTO DAS 

OBRIGAÇOES TRABALHISTAS 

 



Considerando-se que a Convenção Coletiva de Trabalho representa um direito do 

empregado, nos termos do Art. 7°, XXVI, da Constituição Federal e, visando a que, 

conjuntamente, as partes aqui convencionadas possam agir contra irregularidades no 

cumprimento das obrigações trabalhistas elencadas nesta convenção e, nas leis em geral, 

fica estabelecido que, a qualquer tempo, o Sindicato Laboral e/ou Patronal, manifestar-

se-ão junto aos clientes tomadores de serviços, quando tiverem ciência de que alguma 

empresa tenha apresentado preço considerado inexequível, ou seja, aquele que evidencia 

clara impossibilidade do cumprimento remuneratório trabalhista e fiscal. Esta ação 

conjunta e/ou isolada, dependendo de cada situação, ensejará em manifestação escrita 

junto ao cliente-tomador de serviços, principalmente, do Sindicato Laboral, visando 

alertá-lo para a impossibilidade matemático-financeira do preço (inexequível) de cobrir 

as obrigações trabalhistas e fiscais, coadunando-se, outrossim com o disposto no Art. 

48, Il, da Lei n° 8.666 de 21/06/93. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA-ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

Diante da nova relação normativa estabelecida pelo art. 620 da Lei 13.467 de 2017, fica 

convencionado que os Acordos Coletivos de Trabalho não poderão estabelecer 

condições menos favoráveis às estabelecidas em Convenção Coletiva de Trabalho, para 

tanto, a celebração dos instrumentos normativos coletivos deverão contar com a 

anuência dos sindicatos Patronal e Laboral, este da base territorial onde o empregado 

atingido labora. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Tal disposição será exigida para a celebração de acordo individual que deverão contar 

com a anuência dos sindicatos Patronal e Laboral. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - DO CONVÊNIO MÉDIDO/ 

ODONTOLÓGICO 

 



As empresas se obrigam a manter e custear, integralmente, convênios de assistência 

médico-hospitalar e odontológico, com empresas autorizadas pela ANS (Agência 

Nacional de Saúde) aos empregados e seus dependentes 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - Da multa por descumprimento 

 

A infração a qualquer das cláusulas deste instrumento, com exceção das cláusulas que 

tenham previsão de penalidade específica, sujeitará a empresa infratora à multa de 01 

(um) piso vigente de Auxiliar de Manutenção, por funcionário do quantitativo total da 

empresa obtido através do CAGED devidamente atualizado, por funcionário 

quantitativo total da empresa obtido através do CAGED devidamente atualizado. Na 

reincidência, o total deverá ser acrescido de 50% (cinquenta por cento). As importâncias 

reverterão em favor do Sindicato Patronal.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

Verificado o descumprimento a qualquer das cláusulas aqui contratadas, o representante 

credenciado do Sindicato dos Empregados notificará a empresa da correspondente 

aplicação da penalidade. A empresa terá 10 (dez) dias para o cumprimento da 

notificação, ou justificá-la. Na notificação deverá constar a indicação da empresa, 

estabelecimento e a cláusula infringida. 

 

OUTRAS DISPOSIÇOES 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA-DANOS PATRIMONIAIS 

 

As empresas poderão descontar dos empregados o valor correspondente a qualquer 

material, peça, equipamento, instalação e outros, danificados total ou parcialmente 

desde que devidamente comprovado e assentido pelo empregado. Tal desconto poderá 

ser parcelado em até dez vezes, desde que haja concordância pelo empregador. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA -RECIBO DE ENTREGA DE 

DOCUMENTOS 



 

A entrega de quaisquer documentos ou sua devolução deverá ser formalizada, com 

recibo em duas vias, assinadas pela empresa e pelo empregado, cabendo uma cópia a 

cada parte. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - DIVERGÊNCIAS 

 

As divergências surgidas na vigência desta Convenção serão dirimidas pela Justiça do 

Trabalho, sempre que não houver acordo entre as partes. 

 

 

 


