


Edital de Convocação de Assembleia Extraordinária 

Data: 15 de setembro de 2022 (quinta-feira)

Local: Auditório do Prédio 06 do Campus do Inmetro em Xerém – Duque de Caxias, RJ.

Horários: Horário: 09h em primeira convocação e 09h30min em segunda e definitiva convocação.

Pauta da AGE

1. Informes
2. Associação dos Servidores do Inmetro – SI
3. Programação para o Kit de Natal
4. O Futuro do Inmetro e o seu futuro no Inmetro

1. Eleições 2022 - Documento aos presidenciáveis 
2. Inmetro 50 anos
3. Pauta de Reivindicações

5. Oficina de Lucro Social 
6. Planos de Saúde
7. Licença Prêmio em Pecúnia
8. Progressão & Promoção 

Duque de Caxias, 29 de agosto de 2022. 

Sérgio Ballerini - Presidente do ASMETRO-SI



Informes



Saldo em 14/09/22:

R$ 219.174,11



Prestação de Contas



CONFIA aprovou com ressalvas as prestações de contas referentes aos 
meses de maio, junho e julho de 2022, em cumprimento ao que estabelece 
o Art. 40 do Estatuto do ASMETRO-SI.

“Ao analisar as contas dos meses acima citados o Conselho identificou que 
no mês de julho, o Demonstrativo Financeiro foi emitido em planilha Excel, 
fato este que causou estranheza, uma vez que o relatório em questão 
sempre foi gerado, automaticamente, pelo sistema SIGEP. Segundo 
entendimento dos membros do Conselho Fiscal, fica caracterizado um 
retrocesso na gestão administrativa e financeira.  Diante deste fato, o 
Conselho Fiscal convoca o representante do Sindicato e as demais partes 
envolvidas para avaliação e esclarecimentos quanto a situação 
de automação do Sindicato”.

NOTA: O Confia e a Diretoria Executiva agendaram para hoje as 14h 
reunião para equacionar a forma do demonstrativo financeiro a ser 
adotado

Resultado



AGE do dia 15/09/2022 

Ratificar a Fundação do Sindicato
Interestadual dos Servidores Públicos do
Inmetro, regidos pela Lei 11.355/2006,

Referendar todos os atos da AGE ocorrida no
dia 29 de abril de 2022 que aprovou a
adequação do artigo 2º do estatuto do
Sindicato Interestadual dos Servidores
Públicos do Inmetro - ASMETRO-SI

2. Associação dos Servidores do Inmetro – SI



3. Programação para o Kit de Natal



3. Programação para o Kit de Natal
Local Data Dia da Semana 

Xerém – Campus
15 dezembro quinta-feira

Brasília
13 dezembro terça-feira

SURGO
12 dezembro segunda-feira

SURRS
08 dezembro quinta-feira

São José - SC
08 dezembro quinta-feira

São Paulo - SP
08 dezembro quinta-feira

Curitiba – PR
08 dezembro quinta-feira

Passo Fundo – RS 
07 dezembro quarta-feira

Santa Maria – RS
06 dezembro terça-feira

Atenção A distribuição do Kit começa as 10h encerra em todos os locais às 15h. Após o encerramento os Kits não retirados, serão doados



4. O Futuro do Inmetro e o seu futuro no Inmetro

4.1 Eleições 2022 - Documento aos presidenciáveis 

4.2 Inmetro 50 anos

4.3 Pauta de Reivindicações



4. O Futuro do Inmetro e o seu futuro no Inmetro

4.1 Eleições 2022 - Documento aos presidenciáveis 

16 / 07 - Eleições 2022: “50 anos e o Futuro do Inmetro”, envie suas 
sugestões
• Recebemos 48 sugestões para a redação do documento

31/08 – Ofícios 036/037/038/039 e 040 entregues aos presidenciáveis





4. O Futuro do Inmetro e o seu futuro no Inmetro

4.2 Inmetro 50 anos

• Entregar o documento “50 anos e o Futuro do Inmetro”,  
para todos os Deputados Federais e Senadores 

• Trabalhar o apoio dos governantes eleitos à proposta do 
ASMETRO-SI

• Trabalhar o apoio das entidades de classe que tem 
relacionamento com o Inmetro

• Trabalhar o apoio do seguimento empresarial que tem 
relacionamento com o Inmetro





4. O Futuro do Inmetro e o seu futuro no Inmetro

4.3 Pauta de Reivindicações

Principais eixos 

• Transformar a Autarquia Inmetro em Agência Reguladora

• Solicitar Mesa de Negociação com o próximo governo

• Apoiar a pauta geral dos Servidores 



• Reposição salarial –19,8 % (42%)

• Vale Alimentação – R$ R$ 1.203,76

• Per Capta dos Planos de saúde – R$ 546,00

• Equiparação dos atuais valores de Retribuição por Titulação RT do 
Inmetro aos valores dos pesquisadores das carreiras de C&T, 
Equiparação dos atuais valores de Retribuição por Titulação GQ do 
Inmetro aos valores dos Técnicos da Carreira de Desenvolvimento 
Tecnológico e Alteração dos valores de GQ para servidores de nível 
auxiliar com a criação mais dois níveis GQ II e GQ III em função da 
qualificação. 





5. Oficina de Lucro Social 

• Foram realizadas 7 OLS  e um Webinar

• A oitava  OLS está a cargo do Inmetro sob a coordenação do 
assessor da presidência Antônio Luiz Reboredo (novembro 22)

• Os indicadores obtidos nas 7 OLS



Instrumento /MRC Aplicação Indicadores Valor

Bomba de Combustível Verificação da quantidade de combustível e o valor pago Valores tributáveis através da medição do volume do combustível 2.663.842.000,00

Medidores de Fluídos Sistema que determina os volumes da produção de petróleo estabilizados Apuração de Royalties para o Estado do Rio de Janeiro 3.200.000.000,00

Sistema de medição de Vazão de bebidas Estimar o volume de bebida produzido em dada unidade de tempo, diferenciando os tipos de 

bebida Garantia da transação comercial

Aumento da arrecadação da Receita Federal em 36% em 2 anos Programa encerrado no governo anterior ao do 

presidente Temer

2.590.000.000,00

Hidrômetros Prestação de serviços ligados ao Abastecimento de Água/Saneamento Básico - SABESP Arrecadação PIS/Confins 1.800.000.000,00

IPNA Rodoviário Balanças rodoviárias Economia com a manutenção da malha viária 1.501.016.597,70

Laboratório de Força da DIMCI Calibração de máquinas de tração no Inmetro Economia no custo da calibração de máquinas de tração 2.789.608,00

Material de Referência Certificado - MRC Demanda do Ministério da Justiça, envolvendo drogas de abuso (perícia criminal. Demanda 

do Ministério da Justiça, envolvendo drogas de abuso (perícia criminal

Redução nos custos de importação de MRC 2.350.000,00

Cronotacógrafo Regulamento Técnico Metrológico Economia para o segmento e para o governo (vide OLS Crono) 8.235.988.371,83

Atuação da PRF Operação contra o crime organizado Prejuízo ao crime organizado por apreensão de drogas, contrabando de cigarros e descaminho 23.000.000.000,00

TOTAL 42.995.986.577,53



1ª Webinar: Lucro Social como 
Ferramenta de Transparência, 

Negociação e Gestão.

A Asmetro-SI, com apoio do Inmetro e da
Sociedade Brasileira de Metrologia (SBM),
realizou no dia 11 de maio 22 o “1°
Webinar Lucro Social como Ferramenta de
Transparência”.

O evento contou com a participação do
Ministro da Justiça, Anderson Gustavo

Torres, do presidente do Inmetro, Marcos

Heleno Guerson, dos Diretores do Inmetro
e de representantes de instituições que já
utilizaram a metodologia e apresentarão
seus casos de sucesso: PRF, Anpeci, Dimci,
Dimav e Dimel



6. Planos de Saúde

Prevent Senior



6. Planos de Saúde

Sul América

O ASMETRO-SI se colocou a disposição para tratar do contrato do Ministério 
da Economia que a partir de janeiro de 2023, não mais fará parte deste 
contrato

JC LUZ será a Administradora que recebrá, sem nenhuma alteração este 
contrato

Única exigência: ser associado do ASMETRO-SI



7. Licença Prêmio em Pecúnia

8. Progressão & Promoção 

O Jurídico do ASMETRO-SI está atendendo os associados que tenham 
interesse em buscar administrativamente os seus direitos

Dra Paula Lima
Plantão presencial as segundas feiras na sala do jurídico
e-mail – plima@asmetro.org.br
Telefone fixo do jurídico: 21.2145-3371
WhatsApp – 55.21.97186-0782

mailto:plima@asmetro.org.br


“A Vitória Vem da Luta, a Luta Vem da Força, e a Força… Da união!!

https://asmetro.org.br/portalsn/

