
 

 
 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

PAULA SOUZA 

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CIDADE TIRADENTES 

CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

ANA MARIA RIBEIRO 

ANDRE LUIZ DA SILVA 

CAIO DIAS FAUSTO 

QUEZIA AQUINO DOS SANTOS 

WILIAN LUNA PEREIRA 

 

 

 

 

NR 16 ANEXO III – ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE 

VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE 

SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2020 



 

 
 

ANA MARIA RIBEIRO 

ANDRE LUIZ DA SILVA 

CAIO DIAS FAUSTO 

QUEZIA AQUINO DOS SANTOS 

WILIAN LUNA PEREIRA 

 

 

 

 

NR 16 ANEXO III – ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE 

VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE 

SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL 

 

 

 

Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso Técnico em Segurança de Trabalho 

da ETEC Cidade Tiradentes, orientado pelos Professores: Fernanda Caroline B. 

Sant’Ana e José Evilásio Sousa Silva, como requisito parcial para obtenção do título 

de Técnico em Segurança do Trabalho. 

 

 

 

 

São Paulo 

2020 

 



 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Várias pessoas foram fundamentais para a execução do nosso trabalho. 

Agradecemos em primeiro lugar nossos orientadores, Fernanda e José Evilásio, 

com quem compartilhamos momentos de aprendizados, esses que nos levaram a 

uma adaptação tremenda e com o apoio deles, nos conseguimos chegar até o final. 

Agradecemos ao Centro Paula Souza “Etec Cidade Tiradentes”, que nos deu 

uma base de como prosseguir com o projeto, somos muito gratos ao Engenheiro de 

Segurança do Trabalho Claudino Cardoso responsável que nos abriu as portas do 

conhecimento para área estudada. 

Somos gratos ao Professor Flávio, que nos passou todos seus 

conhecimentos, tendo paciência e perseverança com o grupo, buscando ampliar 

nossos horizontes com visitas técnicas, que nos fez entender a proporção e a 

responsabilidade, ao Eduardo Henrique, que se interessou em colaborar com nosso 

trabalho, mesmo de longe nos deu algumas dicas imprescindíveis. 

No curso conhecemos alguns companheiros fiéis que muito nos ajudaram a 

refletir sobre este trabalho, Jean Ferreira, Wellington Alves, Leila Vieira e Aline 

França, no momento que precisamos sempre estiveram dispostos a nos socorrer. 

Ao professor Luciano Lacerda desde a sua chegada sempre nos tratou como 

profissionais e não como alunos iniciantes, nos fez entender que podemos ser o 

que quisermos ser, que isso só dependeria de nós mesmos. 

Aos professores e colegas, pelas correções ensinamentos que nos 

permitiram apresentar um melhor desempenho no nosso processo de formação 

profissional. 

Seguimos com os agradecimentos individuais:  

Eu Wilian, agradeço a minha esposa Marcia Guimaraes que sempre me 

apoiou em minhas decisões e escolhas. 

Eu Ana, agradeço a minha família e amigos que sempre embarcam em meus 

sonhos; 

Eu Quezia, agradeço primeiramente a Deus, e aos meus familiares que me 

encorajaram em todos os momentos mesmo sendo difícil até pra eles mesmos. 



 

 
 

Eu Caio, agradeço primeiramente a DEUS, família e amigos. 

Eu André, Agradeço a Deus, por permitir eu chegar até aqui, sou grato a 

minha tia que me incentivou nos momentos difíceis e compreendeu a minha 

ausência enquanto me dedicava a realização deste trabalho. Infelizmente ela não 

se encontra mais conosco. 



 

 
 

DEDICATÓRIA 

 

Dedicaremos este trabalho a primeira pessoa que nos incentivou a sermos 

melhores no nosso curso, carreira e vida Professor Rodrigo Sitnikas, que os mostrou 

quão prazeroso seria esta cuidando de vidas, mesmo em momento de dificuldade 

e problemas de saúde, nunca deixou de nos apoiar, nunca deixou de entrar em 

contato, fez o verdadeiro papel de professor que iniciou o trabalho e queria nos ver 

até o final. 

Com seu jeito irreverente de ser, nos mostrou que a vida poderia ser fácil, 

quando, fazemos tudo da melhor maneira possível e com amor. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPÍGRAFE 

 

A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga a diante. 

As pedras que hoje atrapalham sua caminhada amanhã enfeitaram a sua estrada. 

Autor: desconhecido 



 

 
 

RESUMO 

 

As funções que constam no Anexo III da Norma Regulamentadora 16 – 

Atividades e Operações Perigosas serão Vigilante Patrimonial, Vigilante de 

Transporte de valores e Escolta Armada onde os assuntos relacionados à 

Segurança e Saúde dos trabalhadores serão abordados, doenças ocupacionais, 

equipamentos de segurança individual e coletiva, exposição aos riscos 

ocupacionais. Fazendo uma análise mais elaborada com os riscos qualitativos 

tendo um foco maior na percepção das partes interessadas sobre o possível sinistro 

e buscando maiores informações analisando numericamente os efeitos dos riscos 

que estes profissionais estão expostos. Abordando também a legislação brasileira 

que possuímos e nos ajudam a entender mais sobre a grande responsabilidade 

sobre estes profissionais que colocam suas vidas em riscos, às vezes 

desamparados por falta de equipamentos de proteção individual ou coletivo 

adequado. 

Devido o grau de risco da vida destes profissionais e a vasta expansão da 

área, obtivemos o interesse para realizar as analises técnicas de segurança do 

trabalho, buscando melhorias para a saúde e a segurança nos setores de vigilantes 

e segurança patrimonial. 

 

Palavras chaves: Segurança patrimonial, vigilantes, escolta armada, operações 

perigosas 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Atividade de segurança privada no Brasil teve início em 1967, a 

primeira legislação surgiu em 1969, com a instituição do Decreto Lei 1.034/69, 

que autorizou o serviço privado em função do aumento de assaltos a bancos, 

obrigados à época a recorrer à segurança privada. 

Este primeiro decreto regulamentou uma atividade até então 

considerada paramilitar. As empresas que exerciam a atividade foram 

limitadas a um número de cinquenta no Estado de São Paulo e eram 

controlados pela Secretaria de Segurança Pública, até 1983 os governos 

estaduais fiscalizavam estas empresas. A demanda por Segurança Privada 

aumentou ao longo dos anos e esta necessidade deixou de ser exclusiva das 

instituições financeiras para ser fundamental também a órgãos públicos e 

empresas particulares. 

O auge dos serviços de segurança foi no final dos anos 70 devido a 

crescente procura, exigia uma normatização, pois o decreto lei de 1969 já não 

comportava todos os aspectos da atividade, foi realizado então um grande 

esforço junto ao governo federal para regulamentar a atividade através de 

legislação específica. Em 1983 a atividade foi regulamentada através da Lei 

7.102 e a fiscalização deixou de ser da Secretária de Segurança Pública e 

passou a ser Federal – Ministério da Justiça, segundo Sindicato das 

Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica e Cursos de 

Formação do Estado de São Paulo. 

Conforme Portaria DPF 387/06, as atividades de segurança privada 

serão reguladas, autorizadas e fiscalizadas pelo Departamento de Polícia 

Federal – DPF e serão complementares às atividades de segurança pública 

nos termos da legislação específica. 

São consideradas atividades de segurança privada: 

– Vigilância patrimonial; 

– Transporte de valores; 

– Escolta armada; 

– Segurança pessoal; 

– Cursos de formação. 



 

 
 

2.0 OBJETIVOS GERAIS 

 

Abordar sobre as longas jornadas, sem intervalos fixos, agressões, 

xingamentos, metas e pressões psicológicas. Esta é a realidade de muitos 

vigilantes profissionais que mesmo atuando com porte de arma não tem 

acompanhamento médico, trazendo complicações psicofisiológicas para os 

trabalhadores e as consequências de todos os transtornos e riscos desse 

segmento. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

● Realizar os levantamentos de todos os perigos e riscos, na 

área de segurança privadas de acordo com as normas regulamentadoras 

vigentes. 

● Realizar o levantamento das condições inseguras no local 

de trabalho; 

● Relacionar as normas regulamentadoras na aplicação e 

execução de leis vigentes em nosso país, referente à proteção da 

integridade física de cada pessoa seja ele individual ou coletiva; 

● Realizar o levantamento de ações inseguras dos trabalhadores 

em suas atividades.         

●  Realizar treinamentos específicos, desenvolver atividades de 

caráter preventivos e complementares. Referente à proteção 

da integridade física de cada pessoa individual ou coletiva. 

  



 

 
 

3.0 DESENVOLVIMENTO 

 

Os levantamentos dos dados referentes às condições de trabalho foram 

realizados seguindo os seguintes itens: Local de trabalho, carga horária, 

tempo de exposição aos riscos relacionados a cada atividade especifica, aos 

equipamentos de proteção individual e coletiva, aumentando a precaução 

das medidas adotadas, para eliminação ou diminuição dos agentes 

causadores de doenças ocupacionais nesse segmento. 

De acordo com o estudo cientifico publicado na Fiocruz – Fundação 

Osvaldo Cruz em 2010 que cita os conflitos existentes no Cotidiano dos 

Vigilantes na maioria terceirizados: 

“No processo de terceirização dos serviços, uma empresa transfere as 

atividades consideradas secundárias, em relação ao foco do negócio 

empresarial, para outra pessoa (um terceiro). Essa forma contratual é 

comumente empregada com o objetivo de reduzir gastos e preocupações 

com o gerenciamento das atividades secundárias, como manutenção, 

conservação, limpeza e vigilância. Ela permite que a empresa contratante 

transfira para a empresa prestadora do serviço a administração das questões 

ligadas ao pagamento de encargos trabalhistas (contribuições sociais, FGTS 

etc.),  às  ausências  dos  empregados  (repouso semanal, auxílio 

enfermidade, férias etc.) e à rotatividade de funcionários (substituição, 

pagamento de verbas rescisórias etc.). De modo geral, transfere-se às 

contratadas todo o ônus, inclusive eventuais passivos trabalhistas, 

decorrentes da gestão da força de trabalho. O que se busca na terceirização 

é, essencialmente, manter estável a mão de obra para aproveitar  melhor  a  

experiência  do  trabalhador,  e,  ao  mesmo  tempo, repassar  os  problemas  

decorrentes  de  sua  gestão:  controle,  disciplina,  condições  de  trabalho,  

salários  etc.  É comum (e normal) que os contratos rezem a obrigatoriedade 

de manutenção do serviço independentemente do absenteísmo, decorrentes 

de eventuais imprevistos, como greve dos transportes ou de causas 

diretamente  relacionadas  à  mão  de  obra  (doenças,  ausências  etc.).  

Nesse caso, a empresa prestadora de serviços deve, a qualquer custo, 

assegurar a manutenção do serviço (o que, no fim das contas, explica dobras 



 

 
 

de turnos e horas extras). Fonte de toda sorte de  conflitos, a  terceirização  

tem  sido  objeto  de  muitas  controvérsias. A regulação oficial desse 

procedimento foi dada pelo Enunciado nº 331, do 25 Estudo do Setor de 

Segurança Privada (2º ESSEG, 2005) - FENAVIST (2005, p. 45).26 Idem (p. 

316).27 Registre-se que existe a responsabilidade subsidiária da contratante 

perante os créditos trabalhistas devidos ao trabalhador, mas, paralelamente, 

os contratos celebrados entre as empresas fixam para a contratada a 

obrigação de ressarcir a contratante de todos os valores pagos 

eventualmente. 

Tribunal Superior do Trabalho - TST, de dezembro de 1993. Com base 

nessa referência, é possível dizer que qualquer atividade que não se 

caracterize como “atividade-fim” da empresa pode ser terceirizada, desde 

que sejam atendidos dois critérios, a saber: A impessoalidade da relação 

contratual do serviço: os funcionários terceirizados não podem ser 

selecionados pela contratante dos serviços, podendo ser indicados apenas 

pela empresa prestadora de serviços. 

 A inexistência de uma subordinação hierárquica direta: os empregados 

terceirizados não estão sujeitos às ordens diretas do quadro hierárquico das 

contratantes, devendo obedecer às ordens e normas da empresa prestadora 

de serviços. No âmbito da segurança privada, a terceirização é reconhecida 

como prática legal, respaldada pelos ordenamentos jurídicos: Lei 7.102/83 e 

enunciado 331 - TST, entretanto, mesmo legalizada, na prática ela assume 

características que exigem uma análise de suas repercussões para os 

serviços de vigilância prestados, para os direitos trabalhistas e para a saúde 

dos trabalhadores. Relacionamento com a empresa contratante. Apesar de o 

Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho ser explícito quanto à 

proibição da subordinação hierárquica direta e à pessoalidade, constatam-se 

na área da segurança privada práticas que ferem esses princípios. É possível 

afirmar que as empresas contratantes dos serviços de vigilância exercem 

uma grande influência sobre as empresas de vigilância e sobre os próprios 

vigilantes, interferindo na própria gestão dos serviços de segurança privada, 

atribuindo aos vigilantes tarefas extras, desviando-os de suas funções e/ou 

lhes  impondo  normas  de  trabalho  que,  muitas  vezes,  contradizem  as  



 

 
 

normas  da  empresa de segurança privada. Uma evidência de que a 

autonomia das empresas de  segurança  privada  é  apenas  formal é o fato 

de várias contratantes se encarregarem da gestão da segurança em seus 

estabelecimentos,  inclusive  fixando  procedimentos  e  normatizando  o  

serviço  prestado  pelos vigilantes terceirizados. Além disso, o fato de as 

contratantes, não raro, “escolherem” aqueles que irão prestar os serviços, 

evidencia uma pré-seleção que contradiz o princípio da impessoalidade. Por 

meio dos dados obtidos com os questionários, constatou-se que 24% dos 

vigilantes recebem ordens contraditórias ‘entre chefes da empresa e da 

contratante’. Não é por acaso que os trabalhadores dizem que às vezes se 

sentem ‘perdidos’, sem saberem a que normas devem obedecer. Contudo, 

cientes de que podem ser facilmente advertidos ou substituídos, caso não 

cumpram as ordens das contratantes, os vigilantes geralmente atendem às 

solicitações destas, sempre que possível, tentando conciliá-las com as 

orientações da empresa com a qual mantêm vínculos empregatícios formais. 

“Os vigilantes bancários, por exemplo, mencionam que são repreendidos 

e ameaçados de demissão pelos gerentes, por exigirem que clientes 

abastados obedeçam às normas de segurança.” 

As jornadas exaustivas resultam em alterações no metabolismo, perda ou 

ganho de peso, dores no pescoço e nos membros inferiores, varizes e 

complicações renais são alguns dos problemas de saúde que atingem os 

profissionais de segurança, segundo a pesquisa realizada em Minas Gerais. 

Os resultados mostraram que muitos vigilantes permanecem em pé durante 

um expediente de 12 horas, utilizando coturnos desconfortáveis e, às vezes, 

sem realizar às 36 horas de descanso necessárias após cada turno. "Ainda 

que eles descansem, não consideram a jornada positiva. Durante as 

entrevistas verbais, eles dizem que o calçado parece uma ferradura. Além 

disso, há problemas na composição da equipe: os gestores revezam os 

funcionários entre os setores sem aviso prévio" atesta o professor da PUC 

Minas que coordenou o estudo, Carlos Eduardo Carrusca Vieira. 

Desgaste mental além das implicações na saúde física, a forma de 

organização do trabalho, as tarefas com tempo delimitado e o tratamento do 

gestor e do público com o profissional contribuem para o desgaste mental.  



 

 
 

Para planejar as metas de produtividade dos vigilantes de carro-forte, os 

gestores estimam que o funcionário vá gastar em torno de 7 minutos no 

abastecimento do caixa-rápido. "Quando ele chega à condição real de trabalho, 

ele encontra o caixa estragado, o trânsito engarrafado e acaba tendo de realizar 

jornada extra. Para não fazer paradas, muitos optam por almoçar dentro do 

veículo e urinar em garrafas pet", revela o pesquisador. Os dados evidenciaram 

também casos de Transtorno do Estresse Pós-Traumático e falta de assistência 

psicológica. "Verificamos vários problemas em termos de saúde mental no 

trabalho, gerados por situações de abordagens criminosas, agressão e 

xingamentos por travamento de porta giratória. Eles deveriam ter um 

atendimento psicológico quando ocorre um incidente dessa natureza, mas as 

empresas não entendem isso como um acidente de trabalho". 

Quais as maiores dificuldades encontradas pelo colaborador do segmento de 

vigilância, vigilante patrimonial entre outros profissionais em adequar os postos 

de trabalho de acordo com as normas regulamentadoras exigidas e com as leis 

vigentes? 

Quais as principais doenças ocupacionais que os colaboradores desse 

segmento estão expostos e quais medidas de controle para minimizar? 

Identificar os riscos ocupacionais, reduzindo o absenteísmo, promoção à 

saúde dos colaboradores, buscando maior qualidade de vida, elaborar maneiras 

eficazes de minimizar as pressões sofridas por estes trabalhadores. Para isso, 

precisamos elaborar treinamentos para aprimorar os profissionais da área.  

Os treinamentos devem ser realizados para que a equipe saiba como se 

portar para prevenir os acidentes. Além disso, instruir sobre a utilização correta 

de Equipamentos de proteção individual e coletiva. 

 

  



 

 
 

3.1 NORMAS E LEIS 
 
 

A norma regulamentadora 16 no seu anexo III define como atividades 

perigosas as funções Vigilantes Patrimoniais e Privadas conforme texto abaixo: 

ANEXO 3 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A 

ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL (Inclusão 

dada pela Portaria MTE 1.885/2013). 

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras 

espécies de violência física são consideradas perigosas. 

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os 

trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: 

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 

segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, 

devidamente registrada e autorizada pelo Ministério da Justiça, conforme lei 

7102/1983 e suas alterações posteriores. 

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou 

pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, 

aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela 

administração pública direta ou indireta. 

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou 

outras espécies de violência física, regime de trabalho prorrogado a horas 

suplementares. 

4. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada 

mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica 

o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com 

acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da 

hora normal de trabalho.  (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017). 

A legislação sobre segurança privada que se conhece hoje, tem sua 

origem entre final de 1960 e início dos anos de 1970. 



 

 
 

Durante o período da Ditadura Militar, quando as Forças de Segurança 

Pública estavam direcionadas em combater reprimir os opositores do regime, 

e já não podiam mais proporcionar a chamada segurança patrimonial aos 

bancos, que naquela época passaram a sofrer vários assaltos de grupos 

armados. 

Buscando uma solução viável para a situação, em 1969, um decreto de o 

governo militar (Decreto – Lei N° 1034/69) do início a legislação sobre 

segurança privada. Determinou se que os bancos deveriam, sob pena de 

interdição, fizer a sua própria segurança dentro de suas agências e proteger 

o transporte de valores, seja organizando seu próprio serviço de segurança. 

Desde então houve uma ampliação dos serviços prestados para outras 

áreas que não somente a bancária estendeu se para vigilância de 

propriedades públicas e privadas, para escolta de cargas e para proteção de 

pessoas, após ampliação das atividades da segurança privada houve um 

crescimento da atividade, principalmente nos anos 80 e 90. 

Esse crescimento motivou uma nova mudança na legislação sobre 

segurança privada no ano de 1983, quando foi criada e aprovada a Lei 

Federal 7.102. 

 

 

  



 

 
 

3.2 LEGISLAÇÕES DA SEGURANÇA PRIVADA 
 
 

Segundo o Engenheiro de Segurança do Trabalho José Sérgio Marcondes 

publicado no Blog Gestão de Segurança Privadas a Legislação é composto pelos 

seguintes Decretos, Leis e Portarias: 

Legislação sobre segurança privada é um conjunto de requisitos legais que 

regulariza e organiza as atividades de segurança privada no Brasil, 

popularmente chamada de ordem jurídica e que estabelece condutas e ações 

aceitáveis ou recusáveis nas questões referentes a Segurança Privada no País. 

Legislação sobre segurança privada na atualidade é fruto de um processo 

evolutivo iniciado por volta de 1960, durante o regime militar, onde se deram as 

primeiras leis no Brasil sobre a Segurança Privada. 

Legislação é um conjunto de leis que regulariza determinada matéria ou 

ciência, popularmente se chama de ordem jurídica e que estabelece condutas e 

ações aceitáveis ou recusáveis de um indivíduo, instituição, empresa, entre 

outros. 

A lei, por sua vez, é superior ao Decreto, que pode não contrariá-la, sob pena 

de ser ilegal e não ter validade. O Decreto, por sua vez, é superior à Portaria ou 

ato normativo similar. 

Normalmente, as leis sobre segurança privada são criadas e aprovadas pelo 

Congresso Nacional (Senado e Câmara dos Deputados), os decretos pelo 

Presidente da República e as Portarias pela Diretoria da Polícia Federal. 

Lei N° 7.102, de 20 de junho de 1983, dispõe sobre segurança para 

estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e 

funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e 

de transporte de valores, e dá outras providencias. 

    Art. 1º É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento 

financeiro onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário, que 

não possua sistema de segurança aprovado pelo Banco Central do Brasil, na 

forma desta Lei. 



 

 
 

     Parágrafo único.  Os estabelecimentos financeiros referidos neste 

artigo compreendem bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, 

sociedades de crédito, associações de poupanças, suas agências, 

subagências e seções. 

 

     Art. 2º O sistema de segurança referido no artigo anterior inclui 

pessoas adequadamente preparadas, assim chamadas vigilantes; alarme 

capaz de permitir, com segurança, comunicação entre o estabelecimento 

financeiro e outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão 

policial mais próximo; e, pelo menos, mais um dos seguintes dispositivos: 

     I - equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem 

a identificação dos assaltantes; 

     II - artefatos que retardem a ação dos criminosos, permitindo sua 

perseguição, identificação ou captura; e 

     III - cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante 

o expediente para o público e enquanto houver movimentação de numerário 

no interior do estabelecimento. 

     Art. 3º A vigilância ostensiva e o transporte de valores serão 

executados: 

     I - por empresa especializada contratada; ou 

     II - pelo próprio estabelecimento financeiro, desde que organizado e 

preparado para tal fim, e com pessoal próprio. 

     Parágrafo único.  Nos estabelecimentos financeiros federais ou 

estaduais, o serviço de vigilância ostensiva poderá ser desempenhado pelas 

Policias Militares, a critério do Governo do respectivo Estado, Território ou 

Distrito Federal. 

     Art. 4º O transporte de numerário em montante superior a 500 

(quinhentas) vezes o maior valor de referência do País, para suprimento ou 

recolhimento do movimento diário dos estabelecimentos financeiros, será 

obrigatoriamente efetuado em veículo especial da própria instituição ou de 

empresa especializada. 



 

 
 

     Art. 5º O transporte de numerário entre 200 (duzentas) e 500 

(quinhentas) vezes o maior valor de referência do País será efetuado em 

veículo comum, com a presença de dois vigilantes. 

     Art. 6º  Compete ao Banco Central do Brasil: 

     I - autorizar o funcionamento dos estabelecimentos financeiros após 

verificar os requisitos mínimos de segurança indispensáveis, de acordo com 

o art. 2º desta Lei, ouvida a respectiva Secretaria de Segurança Pública; 

     II - fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento 

desta Lei; 

     III - aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades previstas 

nesta Lei. 

     Parágrafo único.  Para a execução da competência prevista no inciso 

II deste artigo, o Banco Central do Brasil poderá celebrar convênio com as 

Secretarias de Segurança Pública dos respectivos Estados, Territórios e 

Distrito Federal. 

     Art. 7º O estabelecimento financeiro que infringir disposição desta Lei 

ficará sujeito às seguintes penalidades aplicáveis pelo Banco Central do 

Brasil, conforme a gravidade da infração e levando-se em conta a 

reincidência e a condição econômica do infrator: 

     I - advertência; 

     II - multa, de 1 (uma) a 100 (cem) vezes o maior valor de referência; 

     III - interdição do estabelecimento. 

     Art. 8º Nenhuma sociedade seguradora poderá emitir, em favor de 

estabelecimentos financeiros, apólice de seguros que inclua cobertura 

garantindo riscos de roubo e furto qualificado de numerário e outros valores, 

sem comprovação de cumprimento, pelo segurado, das exigências previstas 

nesta Lei. 

 

     Parágrafo único.  As apólices com infringência do disposto neste artigo 

não terão cobertura de resseguros pelo Instituto de Resseguros do Brasil. 



 

 
 

     Art. 9º Nos seguros contra roubo e furto qualificado de 

estabelecimentos financeiros, serão concedidos descontos sobre os prêmios 

aos segurados que possuírem, além dos requisitos mínimos de segurança, 

outros meios de proteção previstos nesta Lei, na forma de seu regulamento. 

     Art. 10. As empresas especializadas em prestação de serviços de 

vigilância e de transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas 

privadas, serão regidas por esta Lei, e ainda pelas disposições das 

legislações civil, comercial e trabalhista. 

     Parágrafo único.  Os serviços de vigilância e de transporte de valores 

poderão ser executados por uma mesma empresa. 

     Art. 11. A propriedade e a administração das empresas especializadas 

que vierem a se constituir são vedadas a estrangeiros. 

     Art. 12. Os diretores e demais empregados das empresas 

especializadas não poderão ter antecedentes criminais registrados. 

     Art. 13. O capital integralizado das empresas especializadas não pode 

ser inferior a 1.000 (mil) vezes o maior valor de referência vigente no País. 

     Art. 14. São condições essenciais para que as empresas 

especializadas operem nos Estados, Territórios e Distrito Federal: 

     I - autorização de funcionamento concedida conforme o art. 20 desta 

Lei; e 

     II - comunicação à Secretaria de Segurança Pública do respectivo 

Estado, Território ou Distrito Federal. 

     Art. 15. Vigilante, para os efeitos desta Lei, é o empregado contratado 

por estabelecimentos financeiros ou por empresa especializada em 

prestação de serviço de vigilância ou de transporte de valores, para impedir 

ou inibir ação criminosa. 

     Art. 16. Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os 

seguintes requisitos: 

     I - ser brasileiro; 

     II - ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 



 

 
 

     III - ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau; 

     IV - ter sido aprovado em curso de formação de vigilante; 

     V - ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico; 

     VI - não ter antecedentes criminais registrados; e 

     VII - estar quite com as obrigações eleitorais e militares. 

     Parágrafo único.  O requisito previsto no inciso III deste artigo não se 

aplica aos vigilantes admitidos até a publicação da presente Lei. 

      Art. 17. O exercício da profissão de vigilante requer prévio registro na 

Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho, que se fará após 

a apresentação dos documentos comprobatórios das situações enumeradas 

no artigo anterior. 

     Parágrafo único.  Ao vigilante será fornecida Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, em que será especificada a atividade do seu portador. 

     Art. 18. O vigilante usará uniforme somente quando em efetivo serviço. 

     Art. 19. É assegurado ao vigilante: 

     I - uniforme especial às expensas da empresa a que se vincular; 

     II - porte de arma, quando em serviço; 

     III - prisão especial por ato decorrente do serviço; 

     IV - seguro de vida em grupo, feito pela empresa empregadora. 

     Art. 20. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio de seu órgão 

competente ou mediante convênio com as Secretarias de Segurança Pública 

dos Estados, Territórios ou Distrito Federal: 

     I - conceder autorização para o funcionamento: 

a) das empresas especializadas em serviços de vigilância; 

b) das empresas especializadas em transporte de valores; e 

c) dos cursos de formação de vigilantes; 

     II - fiscalizar as empresas e os cursos mencionados dos no inciso 

anterior; 



 

 
 

     III - aplicar às empresas e aos cursos a que se refere o inciso I deste 

artigo as penalidades previstas no art. 23 desta Lei; 

     IV - aprovar uniforme; 

     V - fixar o currículo dos cursos de formação de vigilantes; 

     VI - fixar o número de vigilantes das empresas especializadas em cada 

unidade da Federação; 

     VII - fixar a natureza e a quantidade de armas de propriedade das 

empresas especializadas e dos estabelecimentos financeiros; 

     VIII - autorizar a aquisição e a posse de armas e munições; e 

     IX - fiscalizar e controlar o armamento e a munição utilizados. 

     Parágrafo único.  A competência prevista no inciso V deste artigo não 

será objeto de convênio. 

     Art. 21. As armas destinadas ao uso dos vigilantes serão de 

propriedade e responsabilidade: 

     I - das empresas especializadas; 

     II - dos estabelecimentos financeiros quando dispuserem de serviço 

organizado de vigilância, ou mesmo quando contratarem empresas 

especializadas. 

     Art. 22. Será permitido ao vigilante, quando em serviço, portar revólver 

calibre 32 ou 38 e utilizar cassetete de madeira ou de borracha. 

     Parágrafo único.  Os vigilantes, quando empenhados em transporte de 

valores, poderão também utilizar espingarda de uso permitido, de calibre 12, 

16 ou 20, de fabricação nacional. 

     Art. 23. As empresas especializadas e os cursos de formação de 

vigilantes que infringirem disposições desta Lei ficarão sujeitos às seguintes 

penalidades, aplicáveis pelo Ministério da Justiça, ou, mediante convênio, 

pelas Secretarias de Segurança Pública, conforme a gravidade da infração, 

levando-se em conta a reincidência e a condição econômica do infrator: 

     I - advertência; 



 

 
 

     II - multa de até 40 (quarenta) vezes o maior valor de referência; 

     III - proibição temporária de funcionamento; e 

     IV - cancelamento do registro para funcionar. 

     Parágrafo único.  Incorrerão nas penas previstas neste artigo as 

empresas e os estabelecimentos financeiros responsáveis pelo extravio de 

armas e munições. 

     Art. 24. As empresas já em funcionamento deverão proceder à 

adaptação de suas atividades aos preceitos desta Lei no prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias, a contar da data em que entrar em vigor o regulamento da 

presente Lei, sob pena de terem suspenso seu funcionamento até que 

comprovem essa adaptação. 

     Art. 25. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 

(noventa) dias a contar da data de sua publicação. 

     Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

     Art. 27. Revogam-se os Decretos-leis nº 1.034, de 21 de outubro de 

1969, e nº 1.103, de 6 de abril de 1970, e as demais disposições em contrário. 

Brasília, em 20 de junho de 1983; 162º da Independência e 95º da 

República. 

 

Lei N° 9.017, de 30 de março de 1995, estabelece normas de controle e 

fiscalização sobre produtos e insumos químicos que possam ser destinados 

à elaboração da cocaína em suas diversas formas e de outras substâncias 

entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, e altera 

dispositivos da Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983, que dispõe sobre 

segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para 

constituição e funcionamento de empresas particulares que explorem 

serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências. 

 

Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, regula o processo administrativo 

no âmbito da Administração Pública Federal. 



 

 
 

Lei n° 9.873, de 23 de novembro de 1999, estabelece prazo de prescrição 

para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta 

e indireta, e dá outras providências. 

 

Lei n° 10.826, de dezembro de 2003, dispõe sobre registro, posse e 

comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de 

Armas – SINARM, define crimes e dá outras providências. 

 

Decreto n° 89.056, de 24 de novembro de 1983, regulamenta a Lei n° 

7.102, de junho de 1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos 

financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das 

empresas particulares que que exploram serviços de vigilância e de 

transporte de valores e dá outras providências. 

Decreto n° 3.665, de 20 de novembro de 2000, nova redação ao 

Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105). 

Decreto n° 5.123, de 1 de julho de 2004, regulamenta a Lei n° 10.826, de 

22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização 

de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – SINARM 

e define crimes. 

Decreto n° 9.094, de 17 de julho de 2017, dispõe sobre a simplificação 

do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, ratifica a 

dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos 

produzidos no país e institui a Carta de Serviços ao Usuário. 

Decreto n° 9.150, de 4 de setembro de 2017, aprova a Estrutura 

Regimental e do Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 

funções de confiança do Ministério da Justiça e Segurança Pública, remaneja 

cargos em comissão e funções de confiança e substitui cargos em comissão 

do Grupo – Direção e Assessoramento Superiores – DAS por funções 

comissionadas do Poder Executivo – FCPE. 

Portaria n° 3.233 / 2012 – DG / DPF, de 10 de dezembro de 2012, dispõe 

sobre normas relacionadas às atividades de Segurança Privada. 



 

 
 

Portaria n° 33.732/17 – DG / DPF de abril de 2017, dispõe sobre as 

normas relacionadas ao credenciamento de instrutores dos cursos voltados 

à formação, reciclagem e especialização dos profissionais de segurança 

privada. 

Portaria Nº 34.383 - CGCSP/DIREX/PF de 25 de Fevereiro de 2019, 

estabelece normas e procedimentos para utilização de elemento adicional de 

segurança (injetor de poliuretano) no interior de veículos especiais e bases 

das empresas de transporte de valores. 

  



 

 
 

4.0 DOENÇAS OCUPACIONAIS 

 

As principais doenças ocupacionais apresentadas pelos 

colaboradores do segmento de segurança patrimonial e privada são: Dores 

nos membros inferiores, transtornos nas vias áreas superiores, transtornos 

psicológicos, doenças hipertensivas, doenças no sistema circulatório, entre 

outros. 

Segundo estudo da Fundacentro do Estado de Minas Gerais, a tabela 

abaixo relaciona os casos de dor nas pernas e o tipo de jornada de trabalho 

durante a qual o trabalhador exerce sua função. 84,91% do total de 

respondentes alegam apresentar dor nas pernas. Entretanto, quando se 

analisa o sintoma considerando o tipo de jornada de trabalho , conclui-se que 

a frequência de pessoas que alegam sofrer de dor nas pernas cresce para os 

que trabalham dentro do regime 5 dias trabalhados x 2 descanso (89,95%) e 

decresce para aqueles que têm carga horária 12 horas trabalhadas x 36 

descanso (80,79%) e 6 dias x 1 dia de descanso (81,63%). Para esse caso, o 

risco de um trabalhador que exerce sua função dentro do regime 5x2 sofrer 

de dor nas pernas é 2,01 vezes maior em relação aos trabalhadores de 

jornada 6x1 e 2,13 vezes maior em relação àqueles com carga horária 12x36. 

Distribuição dos trabalhadores de empresas de segurança e 

transportes de valores segundo jornada de trabalho por sintoma de dor nas 

pernas: 

 

Fonte: Fundacentro; SEESE/MG – Ano 2019 

 



 

 
 

Os casos de rouquidão associados ao turno em que o respondente 

exerce suas funções. Pode-se concluir que, apesar de a grande maioria dos 

trabalhadores não apresentar rouquidão (68,25%), vale ressaltar o 

considerável aumento quando se destacam os respondentes que trabalham 

em turno alternado. Para essa categoria uma frequência relativa de 37,61%, 

superando consideravelmente a frequência observada nas categorias diurnas 

e noturnas, com 30,92% e 31,35%, respectivamente. Por consequência, 

conclui-se que o turno em que se trabalha é um importante fator de risco para 

o sintoma de rouquidão. E, para esse caso, a chance de um trabalhador 

apresentar tal sintoma, dado que trabalha em regime de turno alternado, é 

1,32% maior (podendo variar entre 1,08 e 1,62) em relação aos mesmos 

trabalhadores de jornada noturna e 1,34 vez maior (podendo variar entre1,12 

e 1,60) em relação aos trabalhadores de jornada diurna. 

 

 

Fonte: Fundacentro; SEESE/MG – Ano 2019 

 

A tabela abaixo analisa os casos de acidente de trabalho 

considerando o sexo dos respondentes, observa-se que 6,99% dos 

trabalhadores já sofreram algum tipo de acidente de trabalho. Quando esses 

acidentes são investigados considerando-se o sexo do respondente, a 

frequência de acidentes de trabalho aumenta para o sexo masculino (7,29%) 

e decresce para o sexo feminino (3,60%). Consequência desse fato: a chance 

de um homem sofrer algum acidente de trabalho é 2,10 vezes maior em 

comparação com uma mulher, o que pode variar dentro do intervalo. 

 



 

 
 

 

Fonte: Fundacentro; SEESE/MG – Ano 2019 

 

Entre os respondentes, mais de 35% disseram ter realizado algum 

tipo de tratamento de saúde. Vale destacar que 62,83% das doenças 

analisadas concentram-se em quatro capítulos da CID, a saber: “Doenças do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo” (26,80%), Doenças do 

aparelho circulatório” (16,68%), “Doenças do aparelho respiratório” (9,72%) e 

os “Transtornos mentais e comportamentais” (9,63%). 

 

 



 

 
 

 

Fonte: Fundacentro; SEESE/MG – Ano 2019 

 

Dada a relevância dos percentuais apresentados na TAB. 23 para os quatro 

capítulos destacados anteriormente, realizou-se o desagrupamento desses 

percentuais no sentido de apresentar as três principais subcategorias de cada 

um deles. De acordo com a TAB. 24, ao se analisar o capitulo “Doenças do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo”, constata-se que as 

“Dorsopatias” possuem o maior peso entre as demais, ou seja, as principais 

doenças relacionadas à região dorsal – lordose, escoliose, transtorno dos 

discos cervicais, dorsalgia (dor nas costas), etc. –, estão presentes nesse 

subgrupo. Nas “Doenças do aparelho circulatório” o destaque é para as 

“Doenças hipertensivas”, que apresentaram superioridade no número de 

respostas. Aqui estão classificadas as doenças associadas ao aumento da 

pressão arterial, doenças cardíaca e renal hipertensiva, etc. Nas “Doenças do 

aparelho respiratório”, prevaleceram as “Outras doenças das vias aéreas 

superiores”. “Cabe destacar que nesse subgrupo estão classificadas doenças 

como rinites, sinusites, laringites nos transtornos mentais e comportamentais”, 



 

 
 

os “Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o ‘stress’ e 

transtornos somatoformes” apresentaram o maior número de respostas. Aqui 

também estão classificados transtornos de pânico, ansiedade generalizada, 

reação aguda o“stress”, estado de “stress” pós-traumáticos, etc.  

 

 

 

Fonte: Fundacentro; SEESE/MG – Ano 2019 

 

  



 

 
 

5.0 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E 

COLETIVA 

 

Atualmente, a Lei 7.102/1983, que regulamenta a vigilância, não trata da 

extensão da segurança em guaritas além da propriedade privada, ou seja, 

delimita essa possibilidade ao que chamamos de segurança privada 

“intramuros”, porém ao que se diz respeito a proteção, as guaritas podem ser 

muito eficazes, se forem estruturadas da maneira correta. Uma guarita bem 

equipada e bem estruturada, traz um conforto maior ao funcionário, além da 

proteção física, conforto térmico, conforto visual, prevenção contra doenças 

causadas pelo raio UV (Ultra Violeta) Insolação entre outros, em alguns casos, 

são utilizadas guaritas blindadas para maior proteção do segurança. Existem 

alguns tipos de materiais e locais que são utilizados para construção da mesma, 

exemplos: Guaritas Pré Moldadas, Guaritas de Fibra, Guaritas Metálicas entre 

outros. 

Fonte: http://guaritasblindadas.com 

  



 

 
 

5.1 GUARITAS 
 
 

 

Fonte: https://www.viplacon.com.br/guaritas-blindadas 

Guaritas de Rua: Localizadas em ruas de bairros de classe alta, para proteção 

de mansões e prédios de luxos e moradores. 

  



 

 
 

 

Fonte:https://www.viplacon.com.br/guaritas-blindadas/guaritas-blindadas-pre-

moldadas/guarita-blindada-pre-moldada---gbpm12 

Guarita Empresarial: Geralmente na entrada de qualquer empresa de médio e 

grande porte.  

 

 

Guaritas de Penitenciárias: Para prevenir possíveis fugas de presos, e também 

de possíveis ataque de represálias.  

Fonte: https :// vidroseportasblindada.com.br 

  

https://www.viplacon.com.br/guaritas-blindadas/guaritas-blindadas-pre-moldadas/guarita-blindada-pre-moldada---gbpm12
https://www.viplacon.com.br/guaritas-blindadas/guaritas-blindadas-pre-moldadas/guarita-blindada-pre-moldada---gbpm12


 

 
 

5.2 COLETES BALISTÍCOS 
 
 

Colete balístico são vestimentas especiais que protegem os utilizadores contra 

projéteis ou destroços de artefatos militares, granadas ou outros explosivos. No 

Brasil, a regulamentação do comércio do colete à prova de balas é de 

responsabilidade do Exército, que segue os padrões estabelecidos pelo Instituto 

Nacional de Justiça dos Estados Unidos (NIJ), existem alguns materiais 

específicos para fabricação dos coletes, que são Kevlar, Spectra, Vectran e o 

Bioaço. 

     Colete balístico equipamento utilizado na parte de segurança patrimonial, por 

segurança de escoltas armadas, carro forte, instituições bancárias entre outros, 

os colaboradores que utilizam arma de fogo para proteção do patrimônio. São 

utilizados para fabricação deste equipamento de segurança os seguintes 

materiais:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Fios do material kavlar possuem uma cor naturalmente amarelado este tecido e 
o principal na fabricação do colete.  
 

 

 

Bioaço material sintético semelhante ao náilon, leve e flexível,  mas cinco vezes 

mais resistente que o aço, também é usado na fabricação do colete.  

 

 

A espuma metálica o material pode absorver de 60% a 70% da energia de 

movimento da bala.  



 

 
 

 

Fonte: https://www.generall.com.br 

  

https://www.generall.com.br/


 

 
 

5.3 BOTAS 
 

Confeccionado em materiais de alta qualidade, os coturnos para vigilantes 

dispõem de muito conforto e durabilidade, o calçado de segurança pode ser 

considerado um dos mais necessários, pois protege uma parte extremamente 

importante e constantemente exposta a riscos, que são os pés. 

Sabendo que todos os equipamentos de proteção individual precisam vir 

com um Certificado de Aprovação (C.A), que fazem alguns testes rigorosos dos 

materiais para depois os mesmos serem liberados para utilização dos 

profissionais. Calçado apropriado para a função de vigilantes, proteção contra 

impactos ou qualquer objetos cortantes e pontiagudos. 

Fonte: https://coturno.com.br / http://www.workepis.com.br  

 

  

https://coturno.com.br/
http://www.workepis.com.br/


 

 
 

5.4 UNIFORMES 
 

Os uniformes precisam proporcionar o máximo de segurança e conforto para que 

o profissional possa exercer sua função.  

O uniforme é de uso obrigatório e de uso exclusivo em serviço, devendo conter 

características para garantir caráter ostensivo, necessita de alguns itens 

essenciais como identificação da empresa e plaqueta de Vigilante e será 

adequado as condições climáticas visando adequar o exercício da função.  

  



 

 
 

5.5 ASSENTOS 
 
 

De acordo com a Norma Regulamentadora 17, que trata de ergonomia, 

os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes 

requisitos mínimos de conforto, como estabelecidos os itens da base legal 

assegurar a postura para o trabalho na posição sentada e em pé, e as posições 

confortáveis dos membros superiores e inferiores, nessas duas situações.  

 

Fonte: www.sindvig.org.br 
  



 

 
 

5.6 DEMAIS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 
 

 

Armas não letal 

Podem ser utilizadas algumas armas não letais como bala de borracha, 

gás lacrimogêneo, spray de pimenta, taser e Cassetete. 

O gás lacrimogêneo é uma arma de efeito moral que provoca efeitos como 

irritação nos olhos, na pele e nas vias aéreas enquanto o indivíduo estiver 

exposto à pele, seus efeitos duram cerca de 5 a 10 minutos. 

 

  

 

Taser: Arma não letal é um instrumento desenvolvido com o fim de 

provocar situações extrema às pessoas atingidas,  fazendo com que sofram dor 

ou incômodo forte o bastante para interromperem um comportamento violento,  

mas de forma que tal interrupção não provoque risco a vida desta pessoa em 

condição normais de utilização.  

 



 

 
 

 

Fonte: www.rosegtreinamentos.com.br 

 

Armas de fogo 

Conforme a Lei Nº 7.102, De 20 De Junho de 1983 determina e a 

Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, de 10 de Dezembro de 2012 há liberação 

para:  

Vigilância Patrimonial — revólver calibre .32 e .38; 

Transporte de Valores e Escolta Armada — carabina de repetição calibre 

.38, espingardas de uso permitido nos calibres 12, 16 ou 20, e pistolas 

semiautomáticas calibre .380 e 7,65 mm; 

Segurança Pessoal Privada — pistolas semiautomáticas calibre .380 e 

7,65 mm. 

 

Revólver Calibre 32 Taurus uma arma de fogo de repetição, de porte 

individual,  normalmente com um só cano e com calibres variados. O depósito 

de cartucho do revólver é constituído por um tambor ou cilindro giratório com 

várias câmaras ou culturas. 

 



 

 
 

   

Carabina de pressão é uma arma de fogo mais curta que o fuzil, tendo 

entre 1,0 e 1,2 metro de comprimento, usadas na sua maioria pelos vigilantes de 

carro forte. 

 

 

O calibre 380 Taurus ACP ( AUTOMATIC COLT PISTOL),  também como " 9mm 

curto ",9mm short " Browning ", 9x17mm ( onde 17mm e o comprimento do estojo 

apenas), 9 mm Kurt,  é o cartucho sem aro, cilindro (não cônico),  para pistolas 

desenvolvido pelo projetista de armas John Browning. O calibre foi introduzido 

em 1908 pela COLT, empresa contratada para fabricação, maior parte utilizada 

pelos policiais militares no Brasil.  



 

 
 

 

 

Fonte: www.rosegtreinamentos.com.br 

 

 

RADIO COMUNICADOR  

 

 

 

O rádio comunicador para a vigilância ele é de extrema importância, para que o 

trabalho seja bem executado, e para todos os funcionários tenham uma 

comunicação mais rápida e eficaz. 



 

 
 

O equipamento mais comum para a intercomunicação é o rádio, com eles todos 

os colaboradores que estão de plantão podem se comunicar sem sair dos 

respectivos postos. Com o avanço da tecnologia o rádio vem sendo trocado pelo 

WhatsApp. Porém, não é muito usada por a maioria das empresas pois é uma 

ferramenta que deve ser usada com moderação para não desviar o foco do 

vigilante. Outra vantagem é que ele permite uma comunicação ágil em casos de 

emergência, proporcionando uma ação efetiva e diminuindo os erros. O rádio 

ajuda no trabalho do supervisor, já que ele pode se comunicar com a equipe de 

maneira rápida e fácil, tendo a comunicação de toda a área de trabalho inclusive 

com a central. 

  



 

 
 

6.0 NORMAS REGULAMENTADORAS APLICÁVEIS  

 

As normas regulamentadoras aplicáveis identificadas para as funções 

são:  

NR01 – Disposições Gerais 

 Determina que todas as normas regulamentadoras referente à segurança 

e medicina do trabalho, obrigatoriamente deverão ser cumpridas e deverão se 

fazer cumprir.  

 

NR 04 – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do 

Trabalho – SESMT  

 Desempenhados por equipe de profissionais, contratados pelas 

empresas, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade física 

dos trabalhadores, de acordo com seu dimensionamento. 

 

NR 05 – Comissão Interna De Prevenção De Acidentes – CIPA 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, estipula todas as 

regras, condições e demais detalhes que devem ser obedecidos pelas empresas 

e trabalhadores envolvidos na CIPA, de acordo com seu dimensionamento. 

 

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual 

Equipamentos de proteção individual e coletiva para realização das 

atividades, com o intuito de preservar a saúde e minimizar os possíveis danos 

causados por acidentes de trabalho. 

 

NR 07 – Programa De Controle Médico De Saúde Ocupacional – 

PCMSO 

 Tem por objetivo determinar a obrigatoriedade da elaboração e 

implementação, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 



 

 
 

(PCMSO), documento elaborado pelo médico coordenador, onde estão incluídos 

os riscos e exames que os colaboradores estão expostos, que deverão ser 

observados e controlados a fim de controle de doenças, absenteísmo, acidentes.  

 

NR 09 – Programa De Prevenção De Riscos Ambientais 

Estabelece a todos os empregados e instituições a obrigação de promover 

ações com objetivo de preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores, por 

meio do reconhecimento, antecipação, avaliação dos riscos ambientais, 

documento elaborado para indicar os riscos aos quais os colaboradores estão 

expostos durante sua jornada de trabalho, realizadas com análises quantitativas 

e qualitativas pelo Técnico de Segurança do Trabalho e verificado pelo 

Engenheiro de Segurança do Trabalho responsável pela elaboração do 

documento.  

 

NR 15 – Atividades E Operações Insalubres 

 Descreve as atividades, operações e agentes insalubres, definindo seus 

limites de tolerância e condições vivenciadas nos ambientes de trabalho. 

 

NR16 – Atividades e Operações perigosas 

As atividades ou operações que impliquem em exposição dos 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies 

de violência física são consideradas perigosas. 

 

NR 17 – Ergonomia 

Tem como objetivo estabelecer os parâmetros que permitam a adaptação 

das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, 

de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho 

eficiente. 

 

NR 21 – Trabalho a Céu Aberto 



 

 
 

 Define as regras para as tarefas laborais desenvolvidas a céu aberto, 

estipulando que: é obrigatória a existência de abrigos, ainda que rústicos, contra 

chuva, vento e demais intempéries, bem como aplicação de medidas de proteção 

contra insolação, calor, frio, umidade e ventos inconvenientes. 

 

NR 24 – Condições Sanitárias e Conforto nos locais de trabalho 

Tem como objetivo analisar os preceitos de higiene e de conforto a serem 

observados nos locais de trabalho, no que se refere a banheiros, vestiários, 

refeitórios, cozinhas, alojamentos e água potável, visando a proteção à saúde 

dos trabalhadores. 

  



 

 
 

7.0 METODOLOGIA  

 

A metodologia empregada para nosso estudo inclui pesquisa em campo, 

analisando os postos de trabalho, análise de documentos fornecidos para 

avaliação, apontando os riscos e perigos das funções, levantando os riscos que 

comprometam as questões psicofisiológicas dos colaboradores.  

 

 

  

 

8.0 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Identificar os riscos ocupacionais dos colaboradores, fazendo 

levantamento de análise de riscos, com equipamentos específicos para análise 

quantitativa e qualitativa dos riscos apresentados.  

Reduzir o absenteísmo, doenças ocupacionais, processos trabalhistas, 

reduzindo custos e para promoção de qualidade de vida e satisfação do 

colaborador.  

  



 

 
 

9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As considerações finais no desenvolvimento deste trabalho é dar maior 

visão para os trabalhadores de todas as funções citadas, trazendo ao campo de 

visão colaboradores que são considerados “invisíveis”, mas estão em todos os 

locais, pois protegem os bens patrimoniais e privados de toda população.  

 Foram observadas dificuldades para realizar necessidades fisiológicas 

básicas, falta de treinamentos específicos para atendimento dos clientes 

terceirizados, a falta de gestão das empresas, pois muitas vezes não são 

atreladas ao código de conduta do contratante, surgindo muita pressão 

psicológica.  

 Os colaboradores que mais sofrem com transtornos físicos e mentais são 

de instituições bancárias visto que estão mais expostos ao público e aos riscos 

evidentes da profissão.  

  



 

 
 

10.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

69922015000300651        

http://gradcon.com.br/?page_id=51     

https://anjosdaguarda.com.br/         

https://vigilantesesimilaresdobrasil.blogspot.com/2015/10/o-uso-do-colete-

balistico-e-obrigatorio.html  outubro 2015   

http://www.agenteuniformes.com.br/capas-para-coletes-balisticos.php         

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7102-20-junho-1983-

356931-publicacaooriginal-1-pl.html 

http://guaritasblindadas.com/ 
 
https://www.generall.com.br/ 
 
http://www.workepis.com.br/ 

 

http://gradcon.com.br/?page_id=51
https://anjosdaguarda.com.br/
https://vigilantesesimilaresdobrasil.blogspot.com/2015/10/o-uso-do-colete-balistico-e-obrigatorio.html%20%20outubro%202015
https://vigilantesesimilaresdobrasil.blogspot.com/2015/10/o-uso-do-colete-balistico-e-obrigatorio.html%20%20outubro%202015
http://www.agenteuniformes.com.br/capas-para-coletes-balisticos.php
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7102-20-junho-1983-356931-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7102-20-junho-1983-356931-publicacaooriginal-1-pl.html
http://guaritasblindadas.com/
https://www.generall.com.br/

