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Associação dos Técnicos em Contrarregragem 
 

     
Valores de cachês (válidos para todo o Brasil)  
      
1 - Diária de filmagem, externa ou estúdio   
Função 10 horas Hora extra 
Contrarregra R$ 935,00 R$ 170,00 
Assistente de Contrarregra R$ 561,00 R$ 102,00 

   

2 - Trabalhos Especiais   

Ocorrência Contrarregra Assistente de 
Contrarregra 

Visita locação, estúdio e reunião R$ 85,00 a hora R$ 85,00 a hora 

Longa - Metragem e Série (5 X 2) R$ 3.500,00 a 
semana 

R$ 2.100,00 a 
semana 

  
 

3 - Efeito e Produto  
 

No caso de a produção enviar produto ou efeito para o Contrarregra manusear no Set de filmagem, será cobrado um 
valor adicional. 

  

4 - Viagens (no caso de viagem fora do dia da filmagem)   
Situações Valor IDA Valor Volta 
Contrarregra e Assistente de Contrarregra 50% da diária 50% da diária 

   
5 - Cancelamento e adiamento de filmagem   
Contrarregra e Assistente de Contrarregra 50% da diária  

   
Observações   
a. Visita a locação ultrapassado o período de 10 horas, cobram-se horas extras proporcionais.  
b. Viagem caso ocorra o pré-light no mesmo dia, considera-se como diária de filmagem.  
c.  Trabalho fora de perímetro (Grande SP), cabe o técnico e a produção combinarem uma ajuda de custo para o 
deslocamento. 
d. Longa-metragem e Série, cabe a produção disponibilizar transporte para o traslado dos equipamentos necessários 
e props de cena. 
   

6 - Parada obrigatória   

Obriga-se a empresa contratante a fornecer alimentação própria do horário ao contratado, a cada período de 6 (Seis) 
horas contados do início do trabalho/serviço, ficando a critério desta o tipo de fornecimento referente ao café da 
manhã, almoço, jantar e ceia, tendo o contratado direito a  01 (uma ) hora de intervalo/descanso, no almoço e/ou 
jantar. Caso não sejam feitas as paradas obrigatórias, será cobrada penalidade para cada parada não respeitada. 

   

Situações Contrarregra Assistente de 
Contrarregra 

Almoço 170,00 102,00 
Jantar 170,00 102,00 

 


