
LISTAGEM DE ASSOCIADOS

ALPHANTARES 

SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. 

ASSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

BLUE ANGELS SEG. PRIVADA E 

TRANSPORTE DE VALORES LTDA

BRV  VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

CTS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

EMBRASIL (EMPRESA 

BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA)

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO

 DE SEGURANÇA S/S LTDA

ESQUADRA VIGILÂNCIA E 

SEGURANÇA ARMADA LTDA

ESSE ELLE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PA-

TRIMONIAL

ETHICS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

 E SEGURANÇA LTDA

FAQUI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

GLOBALSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO

MACOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

MANHATTAN'S SEGURANÇA PATRIMONIAL 

MS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA

PROEX SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

PROTEGE S.A PROTEÇÃO E TRANSPORTES 

DE VALORES

QUALITY INTELIGÊNCIA EM SEGURAN-

ÇA LTDA

SERVIS  SEGURANÇA LTDA

SOLDIER SEGURANÇA S/S LTDA

SOUZA LIMA SEGURANÇA P

ATRIMONIAL LTDA

VERZANI & SANDRINI SEGURANÇA 

PATRIMONIAL LTDA
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A
pós várias tratativas e 
reuniões entre a classe 
laboral Sindforte e o 
SEMEESP, represen-

tante Patronal, foi definido que os 
vigilantes de Escolta Armada em São 
Paulo receberiam desde 01/01/2013 
(30%) de Adicional Risco de Vida.

Acordos na convenção coletiva 
do ano passado apontava para 27%, 
mais 2% em 01/01/2013, totalizan-
do 29 %, porém com advento da 
lei 12.740 de 08/12/2.012 que insti-
tuiu a aplicação de periculosidade 
de 30% a todos os profissionais da 
Segurança Privada, representantes 
laborais e patronais acharam que 
1%, que seria a diferença, poderia 
trazer mais transtorno no futuro 
do que se fosse concedido agora. 
Esta atitude veio a sublimar que não 
existe ramo de atividade forte sem 
que trabalhadores e empresários 
não estejam em sintonia com opera-
ção, responsabilidades e resultados.

Há que se informar que apesar 
de pagarmos 30 % de adicional risco 
de vida, quando da regulamentação 
da referida lei pelo MTE deixando 
de ser “Risco de vida” e passando 
para “Periculosidade”, teremos no-
vamente impacto financeiro a ser 
repassado ao nossos clientes; pois 
a Periculosidade sofre incidência de 
todos impostos, possivelmente in-
fluenciando inclusive o tempo de 
aposentadoria.

Sendo assim o novo piso dos 
Vigilantes de Escolta Armada no 
Estado de São Paulo ficou assim 

Sindicato das Empresas de 
Escolta do Estado de S.Paulo

ESCOLTA ARMADA EM SÃO PAULO JÁ PAGA 30 % DE ADICIONAL 
RISCO DE VIDA

desde 01/01/2013:
 Piso : R$ 1.204,22
 AD. Risco de Vida (30 %) : R$ 361,27
 VR : R$ 12,18
O impacto econômico e financeiro 

a ser repassado para os clientes foi de 
13,94%, considerando a jornada de tra-
balho de nossos funcionários na 12X36 
e a Súmula 444 (Pagamento em dobro 
nos feriados), Adicional de Risco de 
vida de (30 %) ; mais (5,9553%) do INPC 
do IBGE apuração do ano, que foram 
também repassados aos funcionários, 
e ainda o impacto de custos da Portaria 
da Polícia Federal 3233/12 que aumen-
ta a carga horária de reciclagem de 30 
para 35 horas, contribuindo com custo 
maior por reciclagem e ausência maior 
do funcionário em suas atribuições.

Há cerca de dez anos consecuti-
vos o assunto Adicional Risco de Vida 
no segmento de Escolta Armada vem 
sendo tratado de forma diferenciada 
e creio que neste momento estamos 
colhendo frutos positivos e expondo 
nossa atividade a riscos menores. 
Atrevo-me a dizer que fomos no ca-
minho certo, pois certamente as ca-
tegorias que estão muito distante dos 
30%, correm sérios riscos de severas 
consequências financeiras com ad-
vento da Lei 12.740.
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