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FIQUE ATENTO AOS SEUS DIREITOS 
Todos os trabalhadores devem estar atentos ao que vão receber, pois muitas empresas estão descumprido nossa         

convenção coletiva. 

— O salário Base do Vigilante e composto pelo piso da categoria + Adicional de Periculosidade de 30% ou seja, é a soma 

do piso que é R$ 1218,15 + adicional de 30% que é R$ 365,44, tendo como Salário Base o valor de R$1583,59. 

— É da soma do salário base que são calculados as horas normais, as horas extras e as FTs (folga trabalhada). 

— A escala de 12 horas trabalhada só pode ser no formato de 12x 36, ou seja, 12 horas de trabalho seguido de 36 horas 

de descanso. Nessa escala não existe horas extra e sim FT (folga trabalhada). 

— (Não importando quando é feita, nos dias úteis ou finais de Semana) as FTs são acrescidas de 100%. Os Feriados   

trabalhados na escala 12X36 conforme a Sumula 444 do TST (Tribunal Superior do Trabalho) também tem que ser pago 

como FT, ou seja, também será pago com acréscimo de 100%. 

— A hora extra que é a prorrogação da jornada de trabalho será devida ao trabalhador acrescido de 60%. Sendo assim 

uma  hora extra equivale a R$ 11,51 (onze reais e cinquenta e um centavo), já as FTS são acrescidas de 100%. Uma FT 

equivale a R$14,40 (quatorze reais e quarenta centavos) por hora trabalhada. 

— A hora noturna a partir das 22 horas equivale a cinqüenta e dois minutos e meio para fins de remuneração; das 22h as 

5h o trabalhador tem direito de receber  01 hora reduzida; das 22h até as 06h  direito 01:15 (uma hora e quinze minutos) e 

das 22h até as 07h 1:30 (uma hora e trinta minutos). 

— O adicional noturno conforme nossa Convenção Coletiva deve ser pago até o fim da jornada de trabalho. 

— O ticket Alimentação ou refeição tem que ser pago no mês que será usado na quantia de dias que serão trabalhados.  

Os vigilantes que trabalham na escala 12x36 recebem em media15 tickets, se o mês tiver 30 dias já nos meses com 31 

dias os vigilantes que trabalham nos dias impares terão que receber 16 tickets. Muitas empresas não têm pagado os     

valores  corretos tanto dos tickets como das horas extra e das FTS. 

— Outro fato importante  a ser verificado são os encargos sociais: Que são os depósitos do FGTS e o recolhimento do 

INSS, algumas empresas picaretas não estão depositando o FGTS e nem o INSS corretamente e assim prejudicando o 

trabalhador mais desatento. 

— É importante que todos os Vigilantes participem, fiscalizem e denunciem ao sindicato    

essas e outras irregularidades que vem acontecendo para que possamos cobrar das         

empresas o cumprimento correto da nossa Convenção Coletiva. 

Você trabalhador da Segurança Privada entre em contato conosco, pois estaremos sempre a 

sua disposição tanto para sanar as duvidas como cobrar o que é seu por direito.  

Sindseg Tel.: (12 3133-8481 / 3132-1343) 

Ligue e faça parte dessa luta 
12 3133-8481\ 3132-1343 
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1º março MULHER do sindseg 

Em comemoração ao dia 8 de Março dia Internacional 

da mulher o Sindseg presenteará suas associadas com 
um kit de beleza no salão Oficina da Beleza. 

Toda associada do Sindseg terá direito durante o Mês de 
Março, totalmente gratuito:  

 01 Corte; 01 Escova;  01 Hidratação. 
Esse kit beleza é valido para todas as associadas e         

durante o mês de Março. O atendimento deverá ser     

agendamento através do Telefone: 

(12)3133-8481/31321343. 



Projeto na Câmara exige implantação  

de segurança privada nos estádios 

Encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 7874/14, do deputado Vander Loubet (PT-MS), que obriga a 
contratação de agentes de segurança privada para atuarem no interior dos estádios de futebol e em outros locais de realização de 
eventos esportivos no Brasil. O modelo de segurança já foi aplicado nos estádios durante a Copa do Mundo de 2014 e teve avalia-
ção positiva pelos frequentadores. Cerca de 50 mil profissionais foram escalados pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) e      
garantiram a segurança reforçada das arenas, abrindo novas perspectivas para o crescimento da demanda dessa modalidade de 
trabalho na área esportiva. 
“O projeto é resultado do reconhecimento da capacidade dos vigilantes de cobrirem grandes eventos esportivos e a Copa foi prova 
disso. A experiência foi um sucesso e devido ao esforço dos sindicatos, a categoria teve a oportunidade de prestar serviço a uma 
competição de notoriedade internacional. Nesse   sentido, os Sindicatos defendem que a segurança dos estádios sejam feita por   
esses profissionais” 
Entenda o Projeto na prática — a segurança interna dos estádios seria realizada pelos agentes de segurança privada, devidamen-
te identificados, sob a responsabilidade do detentor do mando de campo. Este modelo de segurança defendido pelo deputado se 
baseia no fato dessas entidades já lucrarem muito com a realização dos eventos, e, por isso, deveriam assumir financeiramente a  
segurança dos torcedores. Atualmente, em cumprimento do Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/03), a segurança, dentro e fora, dos 
locais de  eventos esportivos é realizada pelas forças de segurança pública,  com a  responsabilidade dos  clubes. No caso  da segu-
rança interna, esta geralmente é realizada pela Polícia Militar. Em relação às áreas externas dos estádios, a atividade é dividida en-
tre os policiais     militares e agentes de trânsito.  

Fonte: Mundo Sindical 

SUMULA 444 
JORNADA DE TRABALHO. NORMA COLETIVA. LEI. ESCALA DE 12 POR 36. VALIDADE. - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 
25, 26 e27.09.2012  - republicada em decorrência do despacho proferido no processo TST-PA-504.280/2012.2 - DEJT divulga-
do em 26.11.2012 
É valida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, prevista em lei ou ajustada ex-
clusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a       remuneração em dobro dos 
feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na décima primeira 
e décima segunda horas. 

COMUNICADO DO SINDICATO 
O SINDSEG INFORMA AOS  ASSOCIADOS QUE  AS CNVS JÁ PODEM SEREM RETIRADAS NOVAMENTE NO 

SINDICATO. O SERVIÇO QUE FICOU  INDISPONIVÉL  JÁ ESTÁ   FUNCIONANDO. 

          Entre em contato para mais informações: Telefone: (12) 3133.8481 / 3132.1343 

PLANO ODONTOLÓGICO 
DO SINDSEG                          

CONVÊNIO COM  
SALÃO DE BELEZA 

ASSESSORIA JURIDICA  
TRABALHISTA ESPECIALIZADA 

VIGILANTE CONDENADO POR FALTA  

DE  RENOVAÇÃO DE PORTE DE ARMA É  INDENIZADO 

A Vale S.A foi responsabilizada subsidiariamente ao pagamento de indenização de R$ 70 mil a um vigilante condenado criminalmen-
te a dois anos de reclusão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,a Vale tentou se isentar da condenação, mas para o 

ministro João Oreste Dalazen, relator do processo na Quarta Turma, o empregado foi preso e condenado por culpa da empresa de 

segurança, que deixou de cumprir a Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que dispõe sobre registro, posse e comercializ ação 
de armas de fogo e munição, e por culpa da Vale, que deixou de fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços. A em-
presa também pediu, sem sucesso, a redução do valor da condenação. Por unanimidade, a Quarta Turma não conheceu do   recur-
so por entender que o valor fixado não era exorbitante, se comparado com o dano sofrido pelo trabalhador. "Além de ser preso e 

condenado por culpa das empresas, o trabalhador ainda deixou de ser réu primário,  ficando impedido de exercer sua profissão de 

vigilante, já que a norma que regulamenta a profissão exige a inexistência de antecedentes criminais," destacou Dalazen. 
Fonte: Secretaria de Comunicação Social Tribunal Superior do Trabalho 

@sind_seg 

“SINDSEG - UNIDOS SOMOS MAIS FORTES”  

Sindseg nas redes Sociais 

Facebook/sindseg 
Sindseg  

12 99121-5293  
sindicato vigilantes  
de Guaratinguetá 
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