
 

1 

Aviso sobre a CNV 

Para facilitar a vida do vigilante, o Sindseg  a partir de agora 

passará a confeccionar a CNV (em papel foto) para os         

não associados do Sindicato, mediante o pagamento de uma 

taxa de serviço. 

Informamos que, para os vigilantes filiados não mudou nada, a 

confecção da CNV continua não sendo cobrada. 

Para maiores esclarecimento entre em contato com o Sindicato 

Telefone: 12 3133-2738 ou Whats: 12 97407-7613 

Retrocesso - Comissão Consultiva 

para Assuntos da Segurança       

Privada é extinta 
A CCASP Comissão Consultiva para Assuntos da Segurança Privada que já multou os Bancos em mais 

de R$ 11,4 Milhões por irregularidades foi extinta pelo Governo Federal em julho. 

Esse é mais um retrocesso do governo federal contra a nossa categoria, não bastasse o fim da          

aposentadoria especial, agora a segurança privada não irá mais contar com a CCASP. 
 

A Comissão Consultiva para Assuntos da Segurança Privada 

– CCASP era um colegiado Tripartite, ou seja, era composta 

por representantes do Governo, dos vigilantes, dos           

bancários, das empresas de segurança e da Febraban 

(Bancos). O órgão era incumbido de sugerir políticas para o 

setor e julgar processos punitivos instaurados pela Polícia  

Federal contra as empresas de segurança. 
 

Além de punir com multas o descumprimento por bancos e 

empresas de vigilância a lei 7.102/83 e da portaria 3233 da 

PF (Polícia Federal), a comissão auxiliou os sindicatos em 

várias conquistas para os vigilantes, como a reblindagem dos 

carros fortes, o colete balístico, a CNV,  entre outros. 

Com o fim da CCASP a responsabilidade passa a ser somente da PF, onde a visão é unilateral e o     

diálogo mais burocrático, pois deixa de existir o debate entre as partes. Agora resta esperar que a PF 

tenha condição e efetivo para atender todas as denuncias e não deixar as empresas infratoras impunes. 

Fonte: Contrasp 
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SINDSEG Reuniu-se NA DELEGACIA      

CONFAB E HP VIGILÂNCIA 

O Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e Região – SINDSEG - 

esteve em reunião na manhã do último dia 17/07, na Agência   

Regional do Trabalho e Emprego de Pindamonhangaba com os 

representantes da Empresa Confab e Empresa HP Vigilância para 

discutir as medidas a serem tomadas para sanar as diversas          

irregularidades denunciadas pelos trabalhadores como o atraso do 

FGTS, INSS, plano de saúde, ticket refeição e outros.  

bem como quaisquer valores que estejam em aberto. Diante da possibilidade iminente de haver uma quebra 

no contrato entre Confab e HP Vigilância, o Presidente do Sindicato de Vigilantes de Guaratinguetá,      

Leonel Teodoro, propôs que todo e quaisquer valores futuros, sejam retidos e destinados para o acerto 

das verbas rescisórias desses trabalhadores. 

 

Na reunião ficou decidido que as faturas que estão retidas pela Confab 

seriam destinadas para a quitação das pendencias apontadas acima  

ESTATUTO DA SEGURANÇA PRIVADA   

Para Randolfe a proibição à participação de bancos 
nacionais e estrangeiros no capital das empresas de 
transporte de valores é o ponto mais polêmico do 
projeto que cria o Estatuto da Segurança Privada e 
das Instituições Financeiras. Mas o problema será 
resolvido e a proposta votada em setembro. 
 

Esse foi o encaminhamento dado pelo relator do   
projeto do estatuto, senador Randolfe Rodrigues   
(Rede-AP), após ouvir os participantes da audiência 
pública para instruir o SCD 6/2016, nesta quinta-feira 
(8), na Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC). 
 

 Randolfe disse ter pressa para votar a atualização 
da legislação que é da década de 1980. A nova lei 
vai permitir a retirada da clandestinidade de milhares 
de profissionais que hoje atuam à margem da       
fiscalização da Polícia Federal, em atividades       
irregulares de vigilância, principalmente a eletrônica. 
 

— Há uma controvérsia que nada tem a ver com os 

vigilantes. Temos que nos voltar nesse Senado para 

os interesses dos que mais precisam, os que não 

têm emprego no Brasil, os trabalhadores. Vejo uma 

enorme luta comercial em torno desse projeto, mas 

minha preocupação está no interesse dos vigilantes, 

na geração de emprego e nos direitos mínimos     

deles — afirmou Randolfe. 

SEGURANÇAS 

Os representantes das empresas de vigilância fizeram  

um apelo a Randolfe para que apresente o mais     
rapidamente possível seu relatório à CTFC e o texto 
seja aprovado. A Lei 7.102, de 1983, que rege a cate-
goria, precisa passar por atualização  urgentemente. 
 

Segundo João Soares, da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores de Segurança Privada 

(Contrasp), há 2.690 empresas atuando de maneira 

legal e outras mais de 11.200 irregulares, sem      

fiscalização da Polícia Federal e trazendo insegurança 

jurídica e riscos para quem contrata esse serviço, 

especialmente no setor de segurança eletrônica. 
  

Licínio de Moraes Netto, Coordenador-Geral de     

Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal, 

lembra que os crimes envolvendo a segurança         

particular estão crescendo, e por isso é necessário 

um equipamento legislativo mais atual. A questão não 

é só econômica, mas também de segurança pública e    

social, já que a população é envolvida e sofre as     

consequências quando há ataques a carros fortes, a 

bases de empresas privadas, a aeroportos, como 

ocorreu recentemente, ou quando há a formação de 

milícias. 
 

O presidente da CTFC, Rodrigo Cunha (PSDB-AL), 

prometeu pautar o projeto assim que receber o relató-

rio de Randolfe. 

PODE SER VOTADO EM SETEMBRO 

REGIONAL DO TRABALHO COM A        

Fonte: Agência Senado  


