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Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS VIGILANTES DE PETROLINA-PE , CNPJ n. 13.691.072/0001-74,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). LAECIO ANTONIO DE VASCONCELOS;
E
BUNKER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ n. 24.402.663/0001-09, neste ato
representado(a) por seu Gerente, Sr(a). RICARDO CARLOS DA SILVA NETO;
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas
nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de janeiro de 2020 a
31 de dezembro de 2020 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s)
categoria(s) dos empregados em empresas de segurança privada, exceto de transporte de valores e
escolta armada, com abrangência territorial em Afogados da Ingazeira/PE, Afrânio/PE, Araripina/PE,
Belém do São Francisco/PE, Betânia/PE, Bodocó/PE, Brejinho/PE, Cabrobó/PE, Calumbi/PE,
Carnaíba/PE, Carnaubeira da Penha/PE, Cedro/PE, Dormentes/PE, Exu/PE, Flores/PE, Floresta/PE,
Granito/PE, Ibimirim/PE, Iguaracy/PE, Inajá/PE, Ingazeira/PE, Ipubi/PE, Itacuruba/PE, Itapetim/PE,
Jatobá/PE, Lagoa Grande/PE, Manari/PE, Mirandiba/PE, Moreilândia/PE, Orocó/PE, Ouricuri/PE,
Parnamirim/PE, Petrolândia/PE, Petrolina/PE, Quixaba/PE, Salgueiro/PE, Santa Cruz da Baixa
Verde/PE, Santa Cruz/PE, Santa Filomena/PE, Santa Maria da Boa Vista/PE, Santa Terezinha/PE, São
José do Belmonte/PE, São José do Egito/PE, Serra Talhada/PE, Serrita/PE, Sertânia/PE, Solidão/PE,
Tabira/PE, Tacaratu/PE, Terra Nova/PE, Trindade/PE, Triunfo/PE, Tuparetama/PE e Verdejante/PE.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES
OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO
CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DA EFETIVIDADE DA NEGOCIAÇÃO
As partes pactuam quando à efetividade da negociação do regime de 12x36, por entenderem ser vantajosa
para o empregado, bem como a Jornada de trabalho 5 x2,
perfazendo a jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, de modo que fica autorizada o uso dessas
escalas.
Parágrafo Único - Será sempre utilizado o divisor de 220 para o cálculo do valor da hora, independente da
escala utilizada pelo empregado.
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JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
DURAÇÃO E HORÁRIO
CLÁUSULA QUARTA - DURAÇÃO DA JORNADA
Poderá ser adotada a jornada de 08 (oito) horas diárias ou jornada de 08h48 de segunda à sexta-feira com
folga aos sábados. Em ambos casos o empregado fará jus ao intervalo de 1hora, que poderá ser indenizado
com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) na hipótese de impossibilidade de concessão.

PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA
CLÁUSULA QUINTA - PRORROGAÇÃO E COMPENSAÇÃO
Em consequência das escalas de serviço adotadas, fica expressamente autorizado a prorrogação e
compensação da jornada de trabalho, sendo certo que já estará computada na jornada diária, o intervalo
que trata o Art. 71 da C.L.T., nos casos em que o empregado não anote esse intervalo no seu registro de
frequência.
PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de viagens, o empregado registrará em seu cartão de ponto o horário
efetivamente trabalhado, podendo, com fundamento no art.61 da C.L.T a sua jornada exceder ao limite
legal.

Parágrafo Segundo - Caso não haja concessão do intervalo para repouso e alimentação ou a concessão
seja parcial, o empregador ficará obrigado a indenizar em dinheiro, o período de 01 (uma) hora ou fração
desta com acréscimo de 50 % (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho.

COMPENSAÇÃO DE JORNADA
CLÁUSULA SEXTA - DA JORNADA 12X36 HORAS
A jornada de trabalho poderá ser doze horas seguidas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de
descanso, não sendo devidas horas extraordinárias, em razão da natural compensação e estando incluso o
pagamento do repouso semanal remunerado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Considera-se já remunerado o trabalho realizado nos domingos e feriados que
porventura coincidam com a escala prevista nesta cláusula, face à natural compensação pelo desconto nas
36 (trinta e seis) horas seguintes, não sendo devido o pagamento em dobro dos feriados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de trabalho noturno as horas serão de 52(cinquenta) minutos e 30
(trinta) segundos e remunerados no percentual de 20% para os períodos laborados entre 22:00h à 05:00h, a
titulo de adicional noturno.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Se a Jornada 12x36 ocorrer em ambiente insalubre é desnecessária a licença
prévia da autoridade competente na área de higiene do trabalho.
PARÁGRAFO QUARTO - O intervalo para repouso e alimentação poderá ser de 1 (uma) até 2 (duas)
horas. Entretanto, será sempre considerado o intervalo de 01 (uma) hora para fins de indenização de
intervalo não cumprido no todo ou em parte.Na hipótese de inexistir gozo do mesmo, será indenizado o
período suprimido, nos termos do artigo 71 Parágrafo 4º da CCT.
PARÁGRAFO QUINTO - A indenização do intervalo intrajornada será no valor da hora normal acrescida do
percentual de 50% (cinquenta por cento).
PARÁGRAFO SEXTO – Poderá ser adotada a escala de 5x2, ou seja, cinco dias trabalhado por duas
folgas semanais.
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PARÁGRAFO SÉTIMO – Poderá a empresa alterar a jornada de trabalho dos funcionários sujeitos a
jornada de 12 x 36 para 8 horas diárias (44 horas semanais), observando entre as jornadas um lapso
temporal de 07 dias na mesma jornada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACORDO DE PRORROGAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE HORAS:
As Horas Trabalhadas acima de 8 (oito) horas em um dia poderão ser compensadas com folga, desde que
a folga esteja compreendida dentro do período de 60 dias contados à partir do dia trabalhado. Após os 60
(sessenta) dias não será permitido à compensação ficando obrigada a empresa a pagar aquele excesso de
horas sob o título de pagamento de horas extras.
Parágrafo Primeiro – Para efeito de apontamento de faltas, horas extras, compensação de horário nos
moldes determinado no Caput deste artigo, o período do cartão iniciará no dia 16 (dezesseis) do mês
presente e encerrará no dia 15 (quinze) do mês seguinte, e constarão do contracheque encerrado no último
dia útil do mês seguinte.
Exemplo: As informações apontadas no cartão de 16.04 a 15.05, serão incluídas no contracheque do
período 01.05 a 31.05 e assim sucessivamente
Parágrafo Segundo – As hora normais serão consideradas no contracheque encerrado no próprio mês, ou
seja, as horas normais do período de 01.05 a 31.05, são consideradas na folha de maio, e assim
sucessivamente.

INTERVALOS PARA DESCANSO
CLÁUSULA OITAVA - DO INTERVALO PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO
Fica, por isso estabelecido que em serviços externos s próprios empregados tenham obrigação de
cumprirem suas jornadas de trabalho de forma que seja também cumprido o intervalo para repouso e
alimentação, independente da supervisão hierárquica específica para esse fim, dada sua impossibilidade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Convenciona-se assim que tanto a categoria profissional, como as empresas
reconhecem que os empregados poderão exercer funções externas e, portanto, estão dispensados da
assinalação dos intervalos intrajornada em seus controles de frequência, substituindo-os nos termos do
parágrafo 2o do artigo 74 da CLT e do artigo 3o da Portaria MTPS 3.626, de 13 de novembro de 1991.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A presente cláusula não representa qualquer supressão convencional ao direito
de gozo do intervalo de descanso, que se mantém nos termos da legislação em vigor e será exercido e
fiscalizado diretamente pelo empregado, ficando as empresas desobrigadas de registrar e fiscalizar o
cumprimento da intrajornada.

DESCANSO SEMANAL
CLÁUSULA NONA - DO TRABALHO EM DIAS DE DOMINGOS E FERIADOS
Considerando que a atividade exercida pela empresa é de caráter inadiável e essencial às necessidades
básicas da população, fica estabelecida a condição normal para o trabalho em domingos ou feriados, desde
que:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Empresa providencie uma escala de trabalho extraordinário, para os
domingos e feriados dando conhecimento prévio aos escalados, com antecedência mínima de 72 (setenta e
duas) horas.
PARÁGRAFO SEGUNDO- O Trabalho extraordinário não poderá exceder em mais de 03 domingos/feriados
por mês.
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CONTROLE DA JORNADA
CLÁUSULA DÉCIMA - SISTEMA ALTERNATIVO DE CONTROLE DE JORNADA
Para fins de fechamento do ponto, apuração e pagamento das horas extraordinárias e noturnas, as
empresas poderão optar pelo fechamento da folha em data anterior ao último dia do mês sem que isso
implique em atraso de pagamento previsto no Art. 459 §1º da CLT.
Parágrafo Primeiro - No caso de a empresa optar pelo fechamento do ponto, em data anterior ao último dia
do mês, pagará as horas extras e noturnas remanescentes em valores atualizados pelo salário do mês do
efetivo pagamento.
Parágrafo Segundo - O controle de registro de ponto poderá ser feito através de qualquer meio de registro,
inclusive eletrônico / digital, aplicativos de celular, documento físico, ou qualquer outro meio que melhor
satisfazer a viabilidade operacional do empregador, conforme art. 1º da Portaria 373/2011 do Ministério do
Trabalho.

DISPOSIÇÕES GERAIS
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REVISÃO
O presente acordo poderá ser revisto total ou parcialmente, bastando para isso à simples comunicação por
uma parte à outra, sem tal comunicação implique na aceitação pela ex-adversa, e ainda, desde que haja
motivo plausível que justifique a revisão e ou promova nova negociação com esse sentido.

OUTRAS DISPOSIÇÕES
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONTROVÉRSIAS, OMISSÕES E DÚVIDAS
As controvérsias, omissões e dúvidas, oriundas deste ACORDO COLETIVO DE TRABALHO serão
dirimidas pela Justiça do Trabalho no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região –
Pernambuco, em qualquer de suas instâncias.
Este Acordo Coletivo de Trabalho será depositado no Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do
sistema mediador, em conformidade com o art. 614, da Consolidação das Leis do Trabalho

LAECIO ANTONIO DE VASCONCELOS
PRESIDENTE
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS VIGILANTES DE PETROLINA-PE

RICARDO CARLOS DA SILVA NETO
GERENTE
BUNKER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI

ANEXOS
ANEXO I - ATA DA AGE
Anexo (PDF)
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A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 24/11/2020
ANEXOS Nº 3736/2020 - DLC PROGEST (12.69.01)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 30/11/2020 08:43 )
ROGERIO JOSE SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR
1160629

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número:
3736, ano: 2020, tipo: ANEXOS, data de emissão: 30/11/2020 e o código de verificação: c5c17aa732

