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PAUTA ÚNICA CCT 2018/2019 

CLÁUSULA PRIMEIRA – SALARIO NORMATIVO DA CATEGORIA 

O Salário Normativo da categoria vigente até 31/12/2017, a partir de 01/01/2018, deverá ser 

reajustado de acordo com o INPC mais 5% (cinco por cento) de ganho real. 

CLÁUSULA SEGUNDA – SALARIO SUBSTITUTO 

O salário do empregado substituto será igual do substituído, ressalvadas as vantagens pessoais, 

desde que a sua remuneração seja menor da do substituído. 

CLÁUSULA TERCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTOS 

As empresas ficam obrigadas a fornecer ao empregado, cópias dos comprovantes de 

pagamentos de salários, com especificações dos títulos e quantias pagas e descontadas, e da 

mesma forma devem proceder nos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os serviços extraordinários prestados deverão ser especificados junto ao 

envelope ou holerite de pagamento dos empregados, obedecendo ao título de horas extras, 

exceto o descanso semanal e feriados trabalhados não compensados, e o pagamento da hora 

do intervalo intrajornada não usufruído, bem como, o adicional noturno no percentual 

legal,  compreendido entre 22h às 05h, que serão especificados levando-se em conta os dias e 

horas laborados nesse horário, que serão pagos em títulos próprios. 

CLÁUSULA QUARTA – DIA DO PAGAMENTO 

O pagamento dos salários deverá ser efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês posterior ao 

trabalhado.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o pagamento não ocorra dentro do prazo estipulado no caput desta 

cláusula a empresa deverá pagar ao trabalhador prejudicado, multa de 1/30 avos por dia de 

efetivo atraso, em título próprio e inclusa no vencimento do mês seguinte. 

CLÁUSULA QUINTA – ABONO 

Deverá ser concedido um abono de 1/30 avos do salário base, ao empregado que trabalhar na 

noite de 24 de Dezembro de 2018 (noite de natal) e 31 de Dezembro 2018 (final de ano).  

CLÁUSULA SEXTA – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

A partir de 01/01/2018, será garantido aos trabalhadores abrangidos por essa CCT as seguintes 

gratificações de funções: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Vigilante Líder fará jus ao adicional de 20% (vinte por cento) 

sobre o piso da categoria, o qual será pago em holerite, incidindo o mesmo sobre todos os 

reflexos salariais previstos na legislação em vigor. 
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I - Será considerado como Vigilante Líder o profissional que esteja incumbido de comandar o 

efetivo de vigilantes em um determinado local de trabalho, incluindo as atividades de ronda 

nestes locais, motorizadas, não cumulativas a atividade de Ronda Móvel; 

II - Aos vigilantes que, por liberalidade da empresa, já recebem o devido adicional, e, sendo este 

superior ao estabelecido no parágrafo anterior, não poderá a empresa reduzir o referido adicional 

que ora esteja sendo pago; 

III - Deixando de exercer a função de Vigilante Líder, o vigilante deixará de receber o referido 

adicional. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Vigilante Ronda Móvel fará jus ao adicional de 20% (vinte por 

cento) sobre o piso salarial da categoria, o qual será pago em holerite, incidindo o mesmo 

sobre todos os reflexos salariais previstos na legislação em vigor. 

I - Será considerado como Vigilante Ronda Móvel o profissional que esteja incumbido de fazer 

ronda em determinado local de trabalho, motorizadas, sendo estas realizadas de motos ou 

veículo leve; 

II - Aos Vigilantes Ronda Móvel que, por liberalidade da empresa, já recebem o devido 

adicional, e, sendo este superior ao estabelecido ao parágrafo anterior, não poderá a empresa 

reduzir o referido adicional que ora esteja sendo pago. 

III - Deixando de exercer a função de Vigilante Ronda Móvel, o vigilante deixará de receber o 

referido adicional. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O Vigilante Condutor de Cães fará jus ao adicional de 20% (vinte 

por cento) sobre o piso salarial da categoria, o qual será pago em holerite, incidindo o mesmo 

sobre todos os reflexos salariais previstos na legislação em vigor. 

I - Será considerado como Vigilante Condutor de Cães o profissional que exercer sua atividade 

com cães adestrados e aprovados pela polícia federal e de propriedade das empresas; 

II - Aos Vigilantes Condutores de Cães que, por liberalidade da empresa, já recebem o devido 

adicional, e, sendo este superior ao estabelecido ao parágrafo anterior, não poderá a empresa 

reduzir o referido adicional que ora esteja sendo pago. 

III - Deixando de exercer a função de Vigilante Ronda Móvel, o vigilante deixará de receber o 

referido adicional. 

PARÁGRAFO QUARTO: No caso dos empregados que recebem a gratificação de função, e pelo 

período em que tal condição perdurar, o valor deste adicional será considerado para efeito de 

cálculo de todas as verbas, salariais e indenizatórias, inclusive as previstas no presente 

instrumento, cabendo no respectivo cálculo a proporcionalidade do período, dentre elas férias, 

13º salários, FGTS e multa respectiva, aviso prévio. 

 CLÁUSULA SÉTIMA – ADICIONAL NOTURNO 
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O adicional noturno será remunerado pelo percentual de no mínimo 40% (quarenta por cento) do 

valor da hora normal, sendo que este adicional deverá com observação do previsto na Sumula nº 

60 do TST. 

PARAGRAFO ÚNICO: A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 

segundos nos termos do Paragrafo Primeiro, artigo 73 da CLT.  

 CLÁUSULA OITAVA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

Aos vigilantes patrimoniais armados ou desarmados, será devido um percentual de 30% (trinta 

por cento) sobre os salários da Convenção Coletiva 01/01/2018 a 31/12/2018, a título de 

periculosidade, nos termos da Lei nº 12.740.  

CLÁUSULA NONA – VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 

A partir de 01.01.2018 o vale alimentação/refeição deverá ser reajustado de acordo com o INPC 

mais 5% (cinco por cento) de ganho real e será pago por dia efetivamente trabalhado de vale 

alimentação/Refeição a todos os funcionários da empresa. Devendo ser pago nas faltas 

justificadas por atestado médico constando CID e CRM.    

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor pago do vale alimentação/refeição no mês em que o 

empregado estiver de férias será correspondente à média dos 12 (doze) meses.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica instituído o percentual de 1% a ser descontado dos 

trabalhadores com referência ao recebimento do vale alimentação/refeição; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O vale alimentação/refeição deverá ser pago até o 5º dia útil de cada 

mês, juntamente com o salário mensal, valendo como comprovação o crédito no cartão, recibo 

ou deposito em conta, e caso a entrega ou deposito não ocorra dentro do prazo avençado, 

a infratora deverá pagar ao trabalhador prejudicado, o valor em dobro dos dias em atraso, 

devendo tal multa ser paga no mês subsequente. 

PARÁGRAFO QUARTO: O benefício do vale alimentação não integrará as verbas salariais e 

nem incorporará aos salários a titulo de qualquer natureza quando a empresa estiver 

devidamente cadastrada no PAT. 

CLÁUSULA DÉCIMA – AUXÍLIO COMBUSTÍVEL 

As empresas, além de observarem o disposto da Lei nº 7.418 de 1985 c/c Lei nº 7.619, de 1987,  

fornecerão ajuda de custo, denominado AUXÍLIO COMBUSTÍVEL para o vigilante patrimonial 

empenhado em serviço fora do perímetro urbano não servido por transporte público, sem ônus 

ao trabalhador. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O vigilante que solicitar este benefício deverá apresentar a cópia do 

documento do veículo (carro ou moto) para a empresa; 

mailto:contrasp@outlook.com


 

 
SBN Qd. 2 Bloco J - Edifício Engenheiro Paulo Maurício - 6° andar - salas 601/608 Asa Norte - 

Brasília - DF, CEP: 70.040-905 Brasília – DF. 
Telefone: (61) 33261904 33279813    contrasp@outlook.com  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Considera-se o início da contagem da quilometragem, para 

fornecimento do auxílio combustível, o perímetro urbano de cada cidade onde reside o 

trabalhador que será beneficiado por esta cláusula; 

PARÁGRAFO TERCEIRO:  Sem prejuízo do auxílio combustível, o vigilante patrimonial receberá 

ainda, a título de ajuda de custo mensal, para fins de manutenção do respectivo veículo, um 

valor na proporção abaixo especificada:  

I - Para o vigilante patrimonial que percorrer uma distância de até 16 Km por dia de 

deslocamento: R$ 78,52 (setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos);  

II - Para o vigilante patrimonial que percorrer uma distância de 17 Km a 32 Km por dia de 

deslocamento: R$ 104,70 (cento e quatro reais e setenta centavos); 

III - Para o vigilante patrimonial que percorrer uma distância de 33 Km a 48 Km por dia de 

deslocamento: R$ 125,63 (cento e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos); 

IV - Para o vigilante patrimonial que percorrer uma distância superior a 48 Km por dia de 

deslocamento: R$ 230,32 (duzentos e trinta reais e trinta e dois centavos);  

PARAGRAFO QUARTO: A empresa que fornece o transporte ao seu trabalhador que presta 

serviço fora do perímetro urbano, ficará desonerada do cumprimento desta cláusula; 

PARAGRAFO QUINTO: As verbas pagas a título de auxilio combustível não integrarão as verbas 

salariais em nenhum hipótese; 

PARAGRAFO SEXTO: Aos vigilantes patrimoniais que por mera liberalidade da empresa já 

recebem o devido adicional sendo este superior ao estabelecido nesta cláusula, não poderão ter 

o referido benefício reduzido. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – Fica expressamente proibido qualquer tipo de punição ao trabalhador 

que não for trabalhar por falta de vale transporte/auxílio combustível, concedido pela empresa, 

tendo a empresa obrigação do seu pagamento em dia, e em caso de atraso de entrega dos 

referidos benefícios, o empregado vigilante que utilizar do seu dinheiro para locomoção até o seu 

posto de serviço, deverá ser ressarcido pela empresa.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – AUXÍLIO FUNERAL 

Independentemente das indenizações securitárias e dos direitos e benefícios assegurados em 

lei, no caso de falecimento do empregado, as empresas pagarão a título de “auxílio-funeral”, de 

uma só vez, aos dependentes (cônjuge, filhos e na falta destes aos pais) ou declarados pelo 

empregado junto à empresa, o equivalente a 04 (quatro) vezes a última remuneração do 

trabalhador, inclusive àqueles que tiverem afastados do trabalho por acidente, doença, ou 

afastamento do trabalho em razão de qualquer outro motivo amparado por lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO: As empresas assumirão o pagamento a título de auxílio funeral do 

dependente, no valor de 01 (uma) vezes a última remuneração do trabalhador, no caso de 
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falecimento do cônjuge, filho e os que comprovadamente viverem sob sua dependência 

econômica.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SEGURO DE VIDA 

A partir de 01/01/2018 todo o empregado deverá ser protegido por seguro, da seguinte forma: 

a) Invalidez permanente por acidente em trabalho no valor de 60 (sessenta) vezes o piso da 

categoria mais o adicional de 30% de Periculosidade; 

b) Morte natural no valor de 30 (trinta) vezes o piso da categoria mais o adicional de 30% de 

Periculosidade; 

c) Morte acidental em serviço no valor de 60 (sessenta) vezes o piso da categoria mais o 

adicional de 30% de Periculosidade; 

PARÁGRAFO ÚNICO: Na ausência de contratação com seguradora idônea as empresas 

responderão pelos respectivos valores, na decorrência de qualquer das situações previstas na 

presente cláusula.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – AVISO PRÉVIO  

O empregado que, no curso do Aviso Prévio, recebido ou concedido, obtiver novo emprego e 

provar esta condição através de declaração escrita do novo empregador, fica dispensado do 

cumprimento do prazo restante do aviso, considerando-se rescindido o Contrato na data do 

efetivo desligamento, ficando as partes isentadas do pagamento dos dias restantes do Aviso 

Prévio. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - FÉRIAS 

A concessão das férias individuais ou coletivas, deverá ser comunicada por escrito ao 

empregado com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, vedada a fixação do início delas em 

dia imediatamente anterior a folgas semanais, feriados, dias santos ou dias de inocorrência de 

trabalho, sendo que as férias deverá ser cedida com 30 dias corridos ou 20 dias quando o 

empregado optar em vender 10 dias e for interesse do empregador a compra, sendo que aplica a 

modalidade em virtude do risco da atividade de segurança e vigilância ser uma atividade que 

exige maior desgaste físico e mental para sua execução. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – HOMOLOGAÇÃO 

O trabalhador que tiver completado 01 (um) ano ou mais de contrato de trabalho junto ao mesmo 

empregador, deverá ter seu Termo de Rescisão Contratual obrigatoriamente homologado no 

sindicato laboral respectivo, independente da modalidade de rescisão contratual (pedido de 

demissão, demissão sem justa causa, demissão com justa causa e desligamento por acordo 

entre as partes).  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou 

recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato, 

nos termos do parágrafo 6º, art. 477 da CLT.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: A inobservância do disposto no parágrafo anterior desta cláusula 

sujeitará a empresa ao pagamento da multa a favor do empregado, em valor equivalente ao seu 

salário, devidamente corrigido pelo índice de variação, salvo quando, comprovadamente, o 

trabalhador der causa à mora, nos termos do parágrafo 8º, art. 477 da CLT. 

PARAGRAFO TERCEIRO: Serão necessários para o ato da Homologação de Rescisão os 

seguintes documentos: 

I. Termo de Homologação de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 5 (cinco) vias (EM 

PAPEL SULFITE), sendo expressamente proibido imprimir no verso do Termo de 

Rescisão; 

II. Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com as anotações atualizadas; 

III. Livro ou Ficha de Registro de Empregados, devidamente atualizados; 

IV. Notificação da demissão, comprovante de aviso prévio, ou do pedido de demissão, ou 

do acordo efetuado entre as partes, sendo que os pedidos de demissão com 

estabilidade deverão ter firma reconhecida. 

V. Extrato do FGTS de todo o período trabalhado da conta vinculada do empregado, 

devidamente atualizado (FGTS - Extrato de Conta Vinculada para Fins Rescisórios); 

VI. Comprovante do recolhimento da multa do FGTS E GRRF 

VII. Comunicação da Dispensa – CD e requerimento do Seguro Desemprego; 

VIII. Exame Médico Demissional original; 

IX. Chave de Conectividade para liberar o FGTS, com prazo de validade; 

X. Carta de preposto, em papel timbrado da empresa, assinada pelo representante legal, 

com telefone e nome da pessoa para contato (caso seja o empregador, trazer cópia do 

contrato social); 

XI. Prova bancária de quitação. O pagamento das verbas rescisórias poderá ser efetuado 

através de transferência eletrônica ou depósito bancário em conta corrente/poupança do 

empregado e ordem bancária de pagamento mediante a apresentação do comprovante; 

XII. Cheque administrativo e dinheiro só serão aceitos no ato da homologação, dentro do 

prazo legal para pagamento e expediente bancário; 

XIII. Não serão aceitos recibos, cópias de cheques e outros documentos como comprovantes 

de pagamento das verbas rescisórias; 
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XIV. No caso de haver empréstimo consignado, nos termos da Lei Federal 10.820/2003, com 

desconto em rescisão contratual, nunca superior a 30%, deverá a empresa apresentar 

documento comprobatório do empréstimo, para comprovar a legitimidade do desconto; 

XV. Recibos de salários; 

XVI. Cálculos das médias dos valores variáveis utilizados para pagamento dos direitos 

rescisórios, acompanhados dos respectivos recibos de pagamento; 

XVII. PPP – Instrução Normativa 118 

XVIII. Oficio do desconto de pensão alimentícia se houver 

XIX. Falecimento de Empregado - Carta de concessão do INSS indicando o beneficiário (se 

houver) ou Alvará Judicial (art. 1º da Lei nº. 6.858 de 24.11.1980) 

XX. Comunicação de decisão do INSS – Auxilio Doença ou Acidente de Trabalho. 

XXI. Cópia do Comunicado de Decisão de Afastamento do INSS. 

PARÁGRAFO QUARTO: O aviso prévio será de 40 (quarenta) dias para todo o empregado com 

idade superior a 50 (cinquenta) anos. 

PARÁGRAFO QUINTO: O TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 

deverá, obrigatoriamente ser homologado perante o sindicato dos empregados da categoria, e 

nele deverá constar de forma discriminada as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente 

e dele constará a quitação anual dada pelo empregado.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DECLARAÇÃO DE CURSOS CONCLUIDOS 

Quando solicitada pelo empregado dispensado, a empresa fornecerá declaração a respeito dos 

cursos por ele concluídos durante o vínculo empregatício. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RECICLAGEM 

Fica o vigilante obrigado à reciclagem prevista em Lei 7.102/83. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É vedada a cobrança por parte da empresa dos cursos de 

reciclagem, devendo as mesmas arcarem com as despesas dos documentos de seus vigilantes 

para sua realização e deslocamento do vigilante do interior para realizar o curso. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O curso de reciclagem, preferencialmente, não coincidirá com o 

horário de trabalho do vigilante, e, caso coincida, deverá ele ser dispensado do trabalho e 

remunerado como se trabalhando estivesse, inclusive com direito ao vale-alimentação/refeição. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: É devido vale-transporte ou equivalente quando da realização do 

curso de reciclagem pelo Vigilante, ficando vedada a realização do curso de reciclagem no 

período em que o trabalhador estiver gozando as férias. 

PARÁGRAFO QUARTO: Nos casos em que a rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do 

empregador, anteceder 06 (seis) meses para a realização do curso de reciclagem pelo Vigilante, 
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a empresa será obrigada a reciclar o funcionário antes de sua efetiva demissão, ou indenizá-lo 

pelo respectivo valor na rescisão contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ESTABILIDADE “SEGURO – ACIDENTE” 

Será garantida a estabilidade provisória a todo empregado que retornar do “Seguro Acidente” 

nos termos do art. 118 da Lei 8.213 de 1991. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DESLOCAMENTO 

Nos deslocamentos do vigilante para outras cidades diversas daquela para que fora contratado, 

desde que não implique em mudança de seu domicilio, seja por motivo de serviço temporário 

ou, cursos determinados pela empresa empregadora, deverá ser pago pela empresa, a título de 

custeio das despesas, os valores decorrentes de transporte, alimentação e hospedagem, 

definidas pelo próprio empregador, nada podendo ser descontado do empregado a esses títulos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o 

empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, sendo que ficará obrigado a 

efetuar um pagamento suplementar em favor do trabalhador, nunca inferior a 25% (vinte e cinco 

por cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa 

situação. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – ESTABILIDADE – APOSENTADORIA, VIGILANTE MÃE, 

VIGILANTE PAI. 

Fica assegurada a estabilidade no emprego, no período de 24 (vinte) meses anterior a aquisição 

do direito à aposentadoria voluntária, ou por idade, ao empregado que trabalhar há mais de 03 

(três) anos na empresa e desde que comunique o fato formalmente e por escrito ao empregador 

assim que ingressar nesse período. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Da estabilidade do Vigilante Pai - Fica vedada a dispensa arbitrária 

ou sem justa causa do empregado, em caso de nascimento de filho, por período de 90 dias 

contados a partir da data do nascimento do filho. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Garantias as Vigilantes Gestantes - Fica vedada a dispensa arbitrária 

ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez, até 05 (cinco) 

meses após o parto, devendo ainda as empresas lotarem as vigilantes grávidas, em postos de 

serviço que ofereçam condições salubres, observando-se as necessidades do seu estado 

gravídico. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – PLANTONISTA 

As empresas obrigam-se a fornecer antecipadamente ao empregado da escala de plantão, em 

caso de substituição eventual, a importância necessária à condução para o posto que for 

designado, ou providenciar o respectivo transporte. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – HORAS EXTRAS 
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As horas extras serão remuneradas com o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) 

sobre a hora da jornada normal, e a jornada da categoria será de 44 (quarenta e quatro) horas 

semanais, e para efeito de cálculo das horas extras será levado em consideração essa jornada 

utilizando-se o divisor de 190,7 (cento e noventa ponto sete) horas para apuração do valor da 

hora normal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Admite-se a prestação de horas extras e serviços além do limite legal 

estabelecido para a categoria, obedecendo às normas de cada empresa, respeitado o intervalo 

mínimo de interjornada e pagando-se como horas extras aquelas que excederem a jornada 

estabelecida no caput desta cláusula e considerado o divisor nela estabelecido, não computando 

no cálculo o intervalo mínimo intrajornada de 1 (uma) hora, que será remunerado conforme 

estabelecido no parágrafo segundo desta cláusula, caso não usufruído. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Considerando a peculiaridade do serviço de vigilância e segurança, o 

empregado poderá permanecer no local da prestação do serviço durante o intervalo destinado a 

repouso e alimentação, sendo que tal intervalo, em qualquer hipótese, não será computado na 

duração do trabalho, não acrescendo a jornada diária para o cálculo das horas extras, em razão 

da concessão do benefício do vale-alimentação/refeição e porque se houver labor nessa hora 

deverá ser pago na forma do caput desta clausula. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – JORNADA DE TRABALHO 12X36 

As entidades sindicais que firmam o presente instrumento, respaldadas pela manifestação 

expressa das categorias por elas legalmente representadas e com apoio no art. 7°, inciso XXVI, 

da Constituição Federal, resolvem pactuar o regime de trabalho de 12x36 horas, mediante as 

condições seguintes:  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A jornada de trabalho dos vigilantes armados, desarmados e aos 

lotados no setor operacional, poderá ser pactuada no regime de 12 horas de trabalho por 36 

horas de descanso;  

PARÁGRAFO SEGUNDO: O implemento do referido regime de trabalho fica legitimado pelo 

presente instrumento, cabendo ao empregado e empregador, de forma direta, ajustarem sua 

adoção;  

PARÁGRAFO TERCEIRO: No regime aqui estabelecido, de 12 horas de trabalho por 36 horas 

de descanso, não será devido o pagamento de hora extra, inclusive na semana em que for 

ultrapassado o limite de 44 horas semanais, desde que não haja realização de horas extras, 

sendo estas consideradas aquelas trabalhadas além da 12ª (décima segunda) hora, ou aquelas 

trabalhadas durante o descanso de 36 (trinta e seis) horas subsequentes. 

PARÁGRAFO QUARTO: A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de 

compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada normal diária e 

semanal deverão ser pagas como horas extraordinárias nos termos da Cláusula Vigésima 

Segunda.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – ABONO DE FALTAS 

Serão abonadas as faltas dos empregados que são estudantes para prestação de exames 

Vestibular, Enem ou Concurso Público, desde que a empresa seja notificada com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – FALTAS JUSTIFICADAS 

A todo o empregado abrangido por essa CCT, garante-se a ausência do serviço, sem prejuízo do 

salário, nas seguintes hipóteses:  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 07 (sete) dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, 

ascendente, descendentes ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência 

social, viva sob sua dependência econômica. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 05 (cinco) dias em virtude de casamento; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 05 (cinco) dias no decorrer da primeira semana de vida da criança, 

em caso de nascimento de filho, a título de licença paternidade. 

PARÁGRAFO QUARTO: Internação de Cônjuges, Filhos, Pai e Mãe, o empregado não sofrerá 

prejuízo salarial quando faltar ao serviço para internação hospitalar dos referidos entes, desde 

que, devidamente comprovado o ato de internação, através de declaração ou documento 

equivalente, não podendo a falta exceder o limite de 01 (um) dia.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – UNIFORME 

Serão fornecidos sem qualquer custo, durante cada ano de serviço, uniforme, que consistirá em: 

02 (duas) calças, 02 (duas) camisas, 01 (um) agasalho e 02 (dois) pares de sapatos, e em caso 

de necessidade comprovada serão fornecidas mais uma camisa e uma calça, correspondente ao 

tipo de uniforme exigido pela empresa.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Será também fornecido ao vigilante, de forma gratuita, 

qualquer outra peça do vestuário que venha ser de uso obrigatório em serviço; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O uniforme fornecido pela empresa ao vigilante, é de propriedade da 

empresa; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na reposição anual ou eventual, e na rescisão contratual, os 

uniformes fornecidos deverão ser devolvidos no estado de uso em que se encontrarem, sendo 

vedada a cobrança por parte da empresa pelo desgaste do mesmo; 

PARÁGRAFO QUARTO: Na contratação de vigilantes, os uniformes serão entregues na mesma 

data, salvo nas reposições que poderá haver um espaço de até 60 (sessenta) dias entre a 

entrega de um conjunto de calça e camisa e outro; 

PARÁGRAFO QUINTO:   O disposto do caput desta Cláusula, para as vigilantes que estiverem 

em estado de gravidez, deverá o uniforme ser adequado ao seu estado. 
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PARÁGRAFO SEXTO: Será fornecido, de forma gratuita, quando necessário, todos os 

equipamentos referente ao EPI quando necessário ao exercício da atividade no posto de serviço. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS  

Conceder-se-á aos dirigentes sindicais eleitos, titulares ou suplentes em exercício, limitado à 01 

(um) por empresa, na base territorial do sindicato laboral, licença remunerada para o exercício 

da atividade sindical, sem prejuízo no seu tempo de serviço, bem como férias, pagamento do 

salário mensal (jornada normal), risco de vida e décimo terceiro salário. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A limitação de 01 (um) dirigente por empresa não se aplica ao 

presidente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  O vale alimentação deverá ser pago ao dirigente sindical liberado a 

partir de 01/01/2018, sendo que o valor diário corresponderá ao aprovado na presente CCT, 

perfazendo a soma de 30 dias fechados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de liberação de novos dirigentes sindicais em substituição 

aos dirigentes já liberados, deverá o Presidente do Sindicato Laboral requerer com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias sua liberação, devendo tal requerimento ser justificado com o motivo 

da necessidade da liberação. 

PARÁGRAFO QUARTO: No caso de diretores não liberados, os mesmos terão garantidos 30 

(trinta) dias de liberação por ano (consecutivos ou não), que não se confunde com as férias, 

durante o período do mandato, sem prejuízos salariais e sem perda do posto de trabalho efetivo, 

para a realização das atividades sindicais, cursos, congressos e demais atividades inerentes à 

classe. 

PARÁGRAFO QUINTO: Fica assegurada a estabilidade provisória de dirigente sindical, para os 

membros efetivos e suplentes das diretorias de sindicato profissional, desde que o respectivo 

sindicato comunique a empresa, dentro de 72 (setenta e duas) horas, o dia e a hora do registro 

da candidatura do empregado e, em igual prazo, a sua eleição e posse. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DO ANUENIO  

Fica garantido a todo empregado um adicional por tempo de serviço contínuo na proporção de 

1% (um por cento) do valor do salário base da categoria, por ano trabalhado, até o limite de 5 

(cinco) anos de serviço prestado continuamente, limitado a 5% (cinco por cento). 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – ABRANGÊNCIA SERVIÇOS ORGÂNICOS  

Considerando que o segmento da atividade de segurança e vigilância, nos termos da Lei 

7.102/83 e Decreto 89.056/83, e ainda pela Portaria 3.233/2012 DPF, constitui prestação de 

serviços por empresa especializada ou através de sistema próprio de vigilância, qual seja, 

"Serviço Orgânico de Segurança"; e, considerando que o vigilante é o profissional, devidamente 

formado, treinado, capacitado e registrado na forma do art. 2º e 15º da Lei 7.102/83, as 
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cláusulas, normas e condições pactuadas na presente Convenção Coletiva de Trabalho, 

inclusive o pagamento do Adicional de Periculosidade, se aplicam tanto aos vigilantes 

empenhados às empresas especializadas que prestam serviços de segurança e vigilância a 

terceiros, como às empresas que possuem sistema próprio de segurança denominadas 

empresas executantes de serviços orgânicos de segurança. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Em havendo descumprimento das normas coletivas, os Sindicatos 

deverão oferecer denúncia a Delegacia Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e 

a DELESP e/ou Comissão de Vistoria solicitando a devida fiscalização e instauração de Inquérito 

em face da empresa de serviços orgânicos de segurança face a violação das normas coletivas 

pactuadas.  

CLÁUSULA TRIGESIMA – ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

As empresas assegurarão assistência gratuita e necessária ao empregado que for indiciado em 

inquérito criminal ou responder ação penal, por ato praticado no desempenho de suas funções 

e na defesa do patrimônio do empregador ou de seus clientes, salvo se comprovadamente 

houver negligência do empregado no exercício de suas funções. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Na ocorrência de assalto no local onde o vigilante prestar serviços, este 

terá cobertura médica e psicológica, quando necessário, segundo laudo médico subscrito pelo 

médico da empresa e do convênio saúde, cabendo a empresa, enquanto perdurar a hipótese, 

custear o valor total do convênio saúde. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DIA DO VIGILANTE 

Fica convencionado entre as partes o dia 20 de junho como "Dia do Vigilante".  

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica convencionado que, se o empregado-vigilante trabalhar nesse dia, 

receberá suplementarmente, à título de abono pecuniário, o valor correspondente a 1/30 (um 

trinta avos) calculado sobre o salário normativo da função exercida na oportunidade. 

CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA – DAS ATIVIDADES DO VIGILANTE DE EVENTOS 

Será considerado vigilante de eventos, o profissional vigilante qualificado, convocado pelas 

empresas, e autorizado pelo Departamento da Policia Federal a exercer atividade de segurança 

e vigilância, para atuar em caráter eventual em casas de show, boates, feiras, exposições, 

estádios, congressos, seminários, campeonatos esportivos e feiras não permanentes e similares. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: o vigilante, quando destacado para trabalhar em eventos, receberá o 

valor da hora normal, relativamente às 08 primeiras horas, quando não tiver cumprido sua 

jornada de trabalho, e como extras, se a tiver cumprido. O trabalho em eventos não 

descaracterizará qualquer regime de compensação de horas, previsto no presente instrumento, 

devendo as horas assim trabalhadas serem rubricadas como "hora extra evento".  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: As empresas são obrigadas a contratar seguro de vida, fornecer vale 

alimentação ou alimentação in natura, água potável e vale transporte, para o vigilante se 

locomover até a empresa ou transporte para o local do evento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quanto ao seguro de vida, previsto nesta CCT, pactuam as partes 

que, em caso de ausência de contratação, as empresas responderão pelos seus valores nos 

termos da CCT em vigência; 

PARÁGRAFO QUARTO: Quando da convocação, a empresa exigirá do profissional Vigilante a 

apresentação do curso de formação e reciclagem atualizada. 

PARÁGRAFO QUINTO: As empresas na prestação de serviço deverão confeccionar um contrato 

de trabalho por prazo determinado com o profissional (vigilante) na forma da Lei nº 9.601/98 e 

regulamentado pelo Decreto nº 2.490/98 e comunicar por escrito o sindicato profissional o local, 

data, horário e duração do evento e encaminhar cópia dos contratos dos trabalhadores. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR 

 As empresas ficam obrigadas a proporcionar assistência médica hospitalar em caráter habitual e 

permanente, em benefício dos empregados, seus familiares e dependentes legais,  de acordo 

com a ANS – Agência Nacional de Saúde, contratada com operadora de plano de saúde de 

comprovada idoneidade moral e condição funcional estável.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No contrato da assistência, constarão as garantias do atendimento 

ambulatorial e hospitalar, bem como todas as informações pertinentes ao serviço prestado, 

inclusive a discriminação do valor de coparticipação do trabalhador e seus dependentes; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratação será da responsabilidade exclusiva das empresas, que 

fica obrigada a comunicar o Sindicato Profissional da Base Territorial fornecendo-lhe uma via do 

contrato após assinado com a contratada, no qual constará todas as informações previstas no 

parágrafo anterior; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando o vigilante for afastado pelo INSS, o convênio médico 

continuará sendo mantido tanto para o trabalhador como para os seus dependentes, por conta 

da empresa por um período de 90 (noventa dias). Após este período o convênio será mantido 

desde que o mesmo efetue o pagamento mensal do percentual de sua participação. Se o 

vigilante atrasar o pagamento por 03 (três) meses, consecutivos ou não, a empresa poderá 

cancelar o convênio médico. 

PARAGRAFO QUARTO: A empresa prestadora do serviço de saúde poderá ser substituída a 

qualquer tempo desde que haja comum acordo entre a entidade sindical laboral e a entidade 

patronal pela substituição, sendo que a nova prestadora de serviço será indicada pela entidade 

laboral. Os reajustes nas mensalidades e ampliações de cobertura apenas se darão mediante 

instrumento coletivo. 

CLAUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - HORÁRIO DE CURSOS E REUNIÕES 
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Os cursos e reuniões, quando do comparecimento obrigatório do trabalhador, deverão ser 

realizados durante a jornada de trabalho, ou, quando fora deste horário, mediante pagamento de 

horas extras. 

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - SINDICALIZAÇÃO  

Fica consignado que as empresas em cumprimento ao disposto no art. 543, §6 e art. 545, ambos 

da CLT, nada farão para impedir ou dificultar a sindicalização de seus empregados, quando de 

seu desejo, assim como procederão com os descontos devidos à Entidade Sindical Laboral 

referente à mensalidades sociais e demais contribuições em folha de pagamento. 

PARÁGRAFO ÚNICO: As empresas ficam obrigadas a procederem aos descontos e seus 

respectivos repasses à entidade laboral, dos serviços prestados pela entidade profissional a 

seus empregados ou seus dependentes, devendo, para tanto, serem previamente comunicados 

pela entidade que fornecerá as guias de autorização devidamente assinadas pelo empregado.  

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: PROMOÇÃO DE VIGILANTES 

As empresas devem priorizar ascensão funcional dos vigilantes para a função de fiscal, desde 

que estes atendam às exigências internas de cada empresa. 

CLAUSULA TRIGESIMA SÉTIMA - SISTEMA ALTERNATIVO DE CONTROLE DE JORNADA 

DE TRABALHO  

As empresas poderão manter sistema alternativo de controle de jornada de trabalho, a saber: a) 

cartão de ponto manual; b) folha de frequência; c) biometria; d) controle de ponto por cartão 

magnético; e) sistema de ponto eletrônico alternativo; e outros permitidos por lei.  

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA - COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO EM CASO DE 

ACIDENTE DE TRABALHO 

 As empresas se obrigam a complementar, durante 06 (seis) meses, a remuneração do vigilante 

ou vigilante feminina, afastado em decorrência de acidente de trabalho, pagando-lhe a diferença 

verificada entre o que receber do INSS (seguro acidente) e o que vinha percebendo a título de 

salário-base, no mês em que foi acidentado. 

CLAUSULA TRIGESIMA NONA - CUSTEIO DE REMÉDIOS  

As empresas se comprometem a custear, se necessário, qualquer remédio ou medicamento que 

o vigilante venha a necessitar em decorrência de lesão sofrida, configurada como acidente de 

trabalho, limitado ao valor mensal de 30% (trinta por cento) do piso salarial da categoria do 

vigilante. 

CLAUSULA QUADRAGESIMA - PPR – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS 

RESULTADOS  

As empresas se obrigam a disponibilizar aos seus empregados, em até 10 dias antes da data do 

pagamento do valor devido à título de PPR, um demonstrativo com os valores pagos e a 

mailto:contrasp@outlook.com


 

 
SBN Qd. 2 Bloco J - Edifício Engenheiro Paulo Maurício - 6° andar - salas 601/608 Asa Norte - 

Brasília - DF, CEP: 70.040-905 Brasília – DF. 
Telefone: (61) 33261904 33279813    contrasp@outlook.com  

 

apuração dos descontos eventualmente aplicados em razão das regras do acordo específico do 

PPR.  

PARÁGRAFO ÚNICO: O demonstrativo de que trata o parágrafo primeiro será disponibilizado 

em forma física ou eletrônica (internet ou intranet), a critério da empresa. 

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - AUXÍLIO CRECHE  

A partir de 01/01/2018 a 31/12/2018 as empresas, legalmente obrigadas à manutenção de 

creche, poderão firmar convênio substitutivo, na forma da CLT, ou prestar auxílio creche, sem 

natureza salarial, na forma da norma respectiva. 

PARÁGRAFO UNICO: em caso de auxílio creche, este fica fixado, por filho, a partir de 01.01.18, 

em R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco e reais) sofrendo correção do INPC mais 5% (cinco 

por cento), a partir de então, na mesma forma atribuída ao salário da beneficiária, sendo que 

nesta exclusiva hipótese o benefício será estendido ao filho até atingimento da idade de um ano. 

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - CERTIFICADO OU SELO DE 

REGULARIDADE/COMPROVANTE DE REGULARIDADE CONVENCIONAL – CERTIDÃO 

NEGATIVA PATRONAL E LABORAL 

Fica instituído, por este instrumento, o Comprovante de Regularidade Convencional, o qual será 

emitido somente aquelas empresas que estiverem com suas obrigações convencionais 

(Relativas ao Seguimento) em situação regular. A certidão de que trata esta cláusula 

independente de filiação e não será sujeito ao pagamento de qualquer taxa. 

PARAGRÁFO PRIMEIRO: Fica criado o SELO de REGULARIDADE CONVENCIONAL. 

PARAGRÁFO SEGUNDO: Fica expressamente determinado que: a solicitação do referido 

comprovante será REQUERIDO por escrito e ao fim RETIRADO, no Sindicato Laboral, ficando 

sua emissão sujeita ao prazo de 48 horas para entrega, terá validade de 60 dias, será expedido 

GRATUITAMENTE independente de filiação e deverá conter OBRIGATÓRIAMENTE, a 

assinatura dos responsáveis do sindicato laboral e patronal sob pena de invalidade. 

PARAGRÁFO TERCEIRO: Havendo irregularidade, tanto na esfera laboral quanto na patronal, 

será expedido o COMPROVANTE DE IREGULARIDADE, a qual apontará todas as 

irregularidades apuradas. 

PARAGRÁFO QUARTO: O sindicato patronal e laboral, para a efetivação do COMPROVANTE 

DE REGULARIDADE (CERTIDÃO), deverão exigir das empresas os seguintes documentos: 

 Relação dos empregados da empresa, relacionados por setor. 

 CAGED’S 

 Comprovante de quitação do FGTS do ultimo trimestre (Guia de Recolhimento) 

 Certidão Negativa de Debito INSS (Receita Federal do Brasil) 
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 Comprovante de quitação das contribuições sindicais laboral e patronal (Art. 578 da 

CLT) 

 Comprovante do cumprimento Normas Regulamentadoras 

 Comprovante da efetivação dos seguros previstos nesta CCT. 

PARAGRAFO QUINTO: O presente Comprovante de Regularidade (Certidão) constitui um 

documento essencial e obrigatório nos processos de licitação tanto pública como privada, 

devendo as entidades sindicais patronal e laborais realizarem a devida fiscalização e cobrança 

do referido documento. 

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - SUSPENSÃO DO EMPREGADO  

Fica vedada a suspensão do empregado no emprego, quando não lhe for comunicado, por 

escrito, o motivo da punição. 

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA - REVISÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES  

Para salvaguardar o bem protegido e a segurança pessoal dos VIGILANTES, os empregadores 

se obrigam a promover efetiva revisão de armas e munições a cada seis meses, consistindo em 

limpeza e manutenção mecânica, bem como o devido acondicionamento dos projéteis. 

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES SOCIAIS E AMBIENTE DE 

TRABALHO 

Deverá ser garantido ao vigilante, instalações mínimas necessárias ao bom desempenho de 

suas funções, assim como um ambiente de trabalho seguro e sadio, cabendo ainda ao 

empregador tomar as medidas necessárias no sentido de reduzir os riscos inerentes ao trabalho, 

por meio de normas de saúde, higiene e segurança devidamente previstos no inciso XXII do art. 

7º da CF.  

PARAGRAFO PRIMEIRO: Em dias de chuva, quando o empregado estiver trabalhando em 

áreas externas, sem proteção, ser-lhe-á fornecido equipamento de proteção impermeável pela 

empresa empregadora.  

PARAGRAFO SEGUNDO: As empregadas gestantes terão direito de trabalhar sentadas durante 

todo o período gestacional. 

PARAGRAFO TERCEIRO: As empresas devem solicitar de seus tomadores de serviços, locais 

apropriados para que os vigilantes possam efetuar suas refeições nos postos de serviços.  

PARAGRAFO QUARTO: Se durante o expediente, o empregado ficar impossibilitado de cumprir 

sua jornada de trabalho por doença, a empresa providenciará a sua substituição imediata, assim 

como lhe dará a assistência necessária e lhe abonará o dia de serviço.  

PARAGRAFO QUINTO: As partes convenentes acordam que todos os vigilantes envolvidos em 

incidentes decorrentes de assalto no exercício de suas funções e que demandem 
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acompanhamento psiquiátrico serão assistidos por profissionais especializados, a expensas das 

empresas empregadoras, sendo que este trabalhador só deverá retornar ao seu trabalho após 

sua recuperação total, devidamente atestado através de documento médico.  

PARÁGRAFO SEXTO: FORMULÁRIO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - As empresas 

preencherão os formulários destinados a Previdência Social, quando solicitados pelo 

empregado, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas.  

PARAGRAFO SÉTIMO: DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO - Nestes estabelecimentos os 

vigilantes deverão exercer exclusivamente, as funções relativas à segurança.  

I - Todos vigilantes que prestam serviços em agências bancárias deverão revezar em seu posto 

de serviço durante o expediente possibilitando ao mesmo a ida ao banheiro e tomar água. 

II -  Ocorrendo necessidade, fora do expediente normal de trabalho, o vigilante, receberá as 

horas efetivamente trabalhadas com acréscimo de 75%. 

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA - AUXÍLIO VIÚVA 

Fica assegurado, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, o pagamento dos salários (pisos) 

para os dependentes dos integrantes de guarnições de escolta armada embarcadas, que vierem 

a falecer em decorrência de tentativas ou assaltos consumados. 

CLÁUSULA QUADRAGESIMA SÉTIMA – DAS PRESENTES CLÁUSULAS  

O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial da presente 

convenção obedece-a as regras do artigo 615 da CLT. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica acordado que a presente Convenção Coletiva de Trabalho terá 

validade até o fechamento do nono Instrumento Coletivo de Trabalho. 

CLÁUSULAS NOVAS DECORRENTES DA LEI 13.467 DE 2017 

CLÁUSULA QUADRAGESIMA OITAVA: ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL 

As rescisões contratuais dos trabalhadores serão feitas no sindicato profissional, que prestará a 

assistência rescisória, analisará os títulos ou parcelas com seus respectivos valores e, após a 

conferência, subscreverá o Termo de Rescisão, com eficácia liberatória dos valores e títulos nele 

especificados, podendo lançar ressalva nas situações de dúvidas ou discordância. A assistência 

sindical será remunerada, cabendo à empresa pagar a taxa respectiva, que será previamente 

fixada pelo respectivo sindicato.  

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL  

Tendo em vista a inexistência atual de qualquer imposto ou taxa para a manutenção da atividade 

de representação sindical e do seu trabalho em defesa da categoria profissional, nos termos do 

aprovado nas assembleias dos trabalhadores, e visando atender ao principio de que a toda 

prestação deve corresponder uma contraprestação, durante o período compreendido pela 

vigência desta Norma Coletiva (CCT), serão devidas por cada empregado integrante da 
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categoria profissional e beneficiado por este instrumento normativo, as seguintes contribuições 

negociais/assistenciais em favor das entidades sindicais profissionais representativas, sendo 

garantido aos beneficiados não associados que assim desejarem, o direito de oposição 

fundamentada e individual, tudo de acordo com as condições que seguem.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Estipula-se que a obrigação das empresas estabelecida nesta 

norma coletiva, compreende apenas o compromisso de recolher e repassar as contribuições 

fixadas pelas assembleias dos empregados da categoria beneficiados pela norma, sem qualquer 

participação, interferência ou responsabilidade quanto ao ato de criação e fixação das referidas 

contribuições; sendo que, dessa forma, obrigam-se as empresas a recolher as contribuições 

profissionais aos sindicatos respectivos no máximo até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao do 

desconto e no caso de atraso, as empresas ficam obrigadas a pagar o montante corrigido 

monetariamente pelo INPC - IBGE, acrescido de multa de 5,0% (cinco por cento) e juros de 1,0% 

(um por cento) ao mês ou fração até o dia do efetivo pagamento, sem prejuízo de outras 

cominações. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – No mesmo prazo previsto para o recolhimento/repasse acima, 

obrigam-se as empresas a fornecer mensalmente às Entidades Sindicais respectivas, a relação 

completa dos empregados a que se refere o valor descontado, sob pena de incorrerem em multa 

de 5% incidente sobre o total devido a título de recolhimento/repasse.  

PARÁGRAFO TERCEIRO - A entidade sindical credora poderá utilizar-se de cobrança judicial 

contra a empresa inadimplente ou em atraso, assim como tomar as medidas judiciais cíveis e 

criminais cabíveis contra eventual apropriação indébita, e bem assim tomar as medidas 

adequadas com respaldo jurídico para repelir o cerceio ao livre exercício da atividade sindical e 

eventual abuso de poder econômico; tudo com base em estritos fundamentos legais.  

PARÁGRAFO QUARTO – A fundamentação do pedido de oposição às contribuições, que passa 

a ser aqui exigida, encontra motivação no fato de que a entidade sindical necessita ter ciência 

das razões pelas quais o beneficiado pela norma coletiva firmada se recusa a contribuir, mesmo 

tendo ciência de que a contribuição é a única forma do não associado efetivamente contribuir 

para a manutenção do sistema de proteção que o ampara e acresce direitos à esfera jurídica de 

sua categoria.  

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo pagamento pela empresa em condenação na Justiça do 

Trabalho, acerca da devolução de valores previstos nesta Cláusula, a empresa poderá descontar 

os valores corrigidos nos próximos recolhimentos ao Sindicato Laboral da respectiva base, 

desde que comprove os valores da condenação / acordo, além de comprovar que realizou o 

desconto e respectivo repasse, bem como comprovar o envio da lista com os nomes dos 

empregados que sofreram o desconto, prevista no parágrafo segundo desta Cláusula. Também 

se enquadram nesta hipótese os valores proporcionais devolvidos por acordo judicial 

homologado ou acordo via CCP da categoria.  
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PARÁGRAFO SEXTO – Qualquer alteração legislativa ou regulamentação acerca da matéria em 

questão que venha a ocorrer na vigência da presente norma coletiva, implicará na análise sobre 

a eventual necessidade de revisão desta Cláusula. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - COMISSÃO DE REPRESENTANTES  

Em observância ao artigo 510-A, da CLT, nas empresas com mais de mil empregados, é 

assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes 

o entendimento direto com os empregadores, composta de 01 a 03 membros, conforme a 

quantidade de empregados de cada empresa, observando-se o disposto abaixo:  

I - Empresas com até 1.000 funcionários por posto de trabalho – Nenhum representante;  

II - Empresas com 1.001 até 2.000 funcionários por posto de trabalho – 1 representante;  

III - Empresas com 2.001 até 3.000 funcionários por posto de trabalho – 2 representantes;  

IV - Empresas com mais de 3.001 funcionários por posto de trabalho – 3 representantes;  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As decisões da comissão de representantes dos empregados serão 

sempre colegiadas, observada a maioria simples.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – A comissão organizará sua atuação de forma independente.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – A eleição será convocada, com antecedência mínima de trinta dias, 

contados do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá ser fixado na empresa, 

com ampla publicidade, para inscrição de candidatura, nos termos do artigo 510-C, da CLT.  

PARÁGRAFO QUARTO – O mandato dos membros da comissão de representantes dos 

empregados será de um ano e não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, 

devendo o empregado permanecer no exercício de suas funções.  

PARÁGRAFO QUINTO – Desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, o 

membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, 

entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou 

financeiro.  

PARÁGRAFO SEXTO – Os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos em 

duas vias, as quais permanecerão sob a guarda dos empregados e da empresa pelo prazo de 

cinco anos, à disposição para consulta de qualquer trabalhador interessado, do Ministério 

Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e ainda o encaminhamento ao Sindicato Laboral 

das Respectivas Bases. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA – CERTIDÃO DE REGULARIDADE  

Por força desta Convenção e com fundamento no Artigo 607 da CLT, as empresas para 

participarem de licitações públicas da administração direta ou indireta, e concorrências privadas, 

deverão apresentar a Certidão de Regularidade para com as obrigações sindicais, com validade 
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de 30 (trinta) dias, que serão expedidas pelo Sindicato Econômico e pelo Sindicato Profissional 

da base em que se encontra sediada a empresa, bem como pelo (s) Sindicato (s) Profissional 

(ais) do local ou locais da prestação de serviço objeto da licitação, sendo tais certidões 

específicas para cada licitação.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Consideram-se obrigações sindicais:  

A) Recolhimento da Contribuição Sindical (Profissional e Econômica);  

B) Recolhimento de todas as taxas e contribuições inseridas neste Instrumento e/ou aprovadas 

em Assembleias das Entidades para desconto dos empregados, mediante o envio da ata da 

Assembleia ao Sindicato Patronal.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – A presente Cláusula tem o objetivo de resguardar o órgão 

contratante, para que este tenha a ciência de que as empresas participantes estejam em dia com 

suas obrigações sindicais. Não havendo a previsão da exigência das certidões no edital, 

permitirá às empresas licitantes, ou mesmo aos Sindicatos, impugnarem o processo licitatório.  

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - DA QUITAÇÃO ANUAL DE OBRIGAÇÕES 

TRABALHISTAS  

Será facultado aos Sindicatos Profissionais a realização de procedimentos, a pedido das 

empresas interessadas e desde que haja concordância do empregado, com vistas a firmar termo 

de quitação anual de obrigações trabalhistas (art. 507-B da CLT), com anuência do Sindicato 

Patronal.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O termo previsto no parágrafo acima discriminará as obrigações de 

dar e fazer cumpridas mensalmente, apurará eventuais diferenças existentes, e caso esteja tudo 

regular ou seja entabulado acordo a respeito das diferenças apontadas, dele constará a quitação 

anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - Como não há mais contribuição compulsória prevista na legislação 

trabalhista, a forma de organização, funcionamento e manutenção do departamento sindical 

profissional responsável pelos procedimentos que objetivam a quitação anual trabalhista, será 

definida pelos Sindicatos signatários.  

 

_________________________________________________ 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE SEGURANÇA PRIVADA – 

CONTRASP 

JOÃO SOARES 
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