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2º Jantar Dançante do Sindseg  

 

 

 

No último dia 11 de Agosto aconteceu o 2º Jantar Dançante do Sindseg em homenagem ao dia do Vigilante, o 

evento contou com a presença da maioria dos nossos associados. Na oportunidade foi apresentada a nova Diretoria 

do Sindseg, estiveram presente prestigiando o evento o  Sr. José de Souza “Lima” vice- presidente da Fetravesp 

(Federação dos Vigilantes do Estado de São Paulo) e o Sr. Luiz Carlos representando o Sindicato dos Químicos 

de Lorena. A Nova diretoria do Sindseg agradece a todos pela participação. 

 

 

 

Convidamos a todos os vigilantes associados da base do 

Sindseg, para participarem do Conselho de Associado. 

Este conselho será consultivo e opinativo nas decisões 

do sindicato quanto aos eventos e formalizações de 

convênios. O Conselho será formado por 2 associados 

de cada cidade que compõem a nossa base sindical.  

Mais informações entrem em contato com o Sindseg 

Conselho de 

associados 

BANCO DE Currículo  

DO SINDSEG 

 

 

 

No último mês de Agosto mais de 30 vigilantes foram 

reintegrados ao mercado de trabalho através das ações 

do Sindseg, que disponibiliza um Banco de currículo 

para as empresas. Também disponibilizamos as salas 

do Sindicato para as seleções. Tudo para facilitar a  

vida do vigilantes que procura uma recolocação, sem 

que tenha que gastar com locomoção para as entrevistas 

nas sedes das empresas de Vigilância. 

 
Ampliamos o nosso convênio com a Clínica UsiSaúde Guaratinguetá, agora os vigilantes       

associado do Sindseg além de terem desconto em consultas médicas e exames, terão um   

desconto de 20% no atendimento de diversos procedimentos Odontológicos e várias formas de 

pagamentos. Tudo para melhor atender os nossos associado. 

Atendimento Odontológico na UsiSaúde 

Atendimento pelos telefone: 12 3125-6449 ou pelo Whats: 12 99625-7276 / 99675-8230. 
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SINCOMERCIO 

Boletim Informativo do Sindseg - Agosto e Setembro 2018 
______________________________________________________________________________________________________  

Sindicato do Comércio de  

Guaratinguetá 

Não associado R$ 520,00 

Mais informações entre em contato com o Sindseg 

Valor para os associados R$ 265,00 

O Sincomercio de Guaratinguetá acaba 
de fechar uma parceria com o Sindseg, 
agora os Vigilantes associados terão um 
grande desconto para o aluguel do salão 
de festa do Sincomercio. 

Advocacia Trabalhista 

Advocacia Previdenciária 

Advocacia civil e Criminal 

disponíveis 

 
 
 
 
 

 

Não há dúvidas: juridicamente, lei é superior a decreto.  

 

Ainda está circulando informações desencontradas sobre o Decreto 9.450 causando grave      
confusão na nossa categoria. Pelo fato de o decreto determinar a contração de presos ou    
egressos (saindo) do sistema prisional por empresas terceirizadas que firmem contrato ou convênio 
com a administração pública, algumas entidades interpretam de forma equivocada o texto,    
prestando grave desserviço para a categoria afirmando que presos poderiam atuar como vigilante. 
Sem sombra de dúvidas tais matérias não passam de uma grande mentira. 
 

Nosso dever é orientar a categoria com a realidade dos fatos, e, neste caso, a verdade é que toda 
a máquina da Segurança Privada é regida pela Lei 7.102/83, onde em seu artigo 16, determina 
com clareza que para exercer a profissão de  vigilante, este não poderá ter antecedentes    
criminais registrados. 
 

A Lei nº 7.102/83, em seu art. 16, inc. VI, estabelece que um dos requisitos para o exercício da 
profissão de vigilante é exatamente a ausência de antecedentes criminais. O registro mesmo que 
seja de um único processo criminal, em que apareça como réu, já é impeditivo para o     exercício 
da função. 
 

É importante destacar a diferença hierárquica entre lei e decreto. A lei visa criar normas para  
estabelecer as regras que devem ser seguidas a um determinado assunto, sendo que o        
decreto trata-se de um ato administrativo que visa regulamentar a execução de dispositivos  
legais, sendo que uma lei está hierarquicamente acima de decretos. 
 

No caso, o Decreto 9450 visa complementar e regulamentar o § 5º do art. 40 da Lei nº 8.666/93 
(que trata de licitações com a administração pública), portanto não traz qualquer alteração a Lei 
7.102/83 que rege de forma específica a Segurança Privada e seus vigilantes. 
 

Para uma maior segurança jurídica de toda a categoria que unicamente representa, a CONTRASP 
protocolou recentemente consulta ao Ministério da Segurança Pública e à Casa Civil requerendo 
manifestação e esclarecimentos quanto ao Decreto, mais especificamente quanto à abrangência 
deste aos contratos de prestação de serviços de Segurança Privada junto a  administração pública. 

Não pode ter antecedentes criminais 

Para exercer a profissão de vigilante  

Fonte: Contrasp 

Faculdades 

AMBIENTALLI  

TREINAMENTOS 
 

A Empresa Ambientalli Treinamento é a 
mais nova parceira do Sindseg 
 

A Ambientalli treinamentos profissionais é a 
parceria ideal para programas de treinamentos 
normativos e customizados, no mercado 
desde 2009, trazem as melhores soluções   
para treinar equipes. 
 

Ministrando programas de treinamento com 
certificação internacional, sendo a única    
empresa no Vale do Paraíba autorizada a 
ministrar programas de treinamento do Nati-
onal Safety Council – EUA e do Conselho 
Americano de Cirurgia do Trauma – PHTLS. 
 

Contato: 12 98181-9308 / 11 94355-4473  

Site: www.ambientalli.com.br 

Novos convênios do Sindseg 

Psicóloga Marcela Cecília silva 

Rua Comendador Rodrigues Alves, 154 - Sala 7 - Centro - Guaratinguetá / SP 

Contato: 12 99798-4344 / E-mail: marcelaceciliasilva@hotmail.com 

Agora os associados do Sindseg e seus dependentes terão direito a um desconto de 

10% nas consultas com a Psicóloga Marcela Cecília, a mais nova conveniada. 

Convênios 

Clinica de Especialidades 
Médica e Odontológica 

  


