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ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO Nº. 13623.100848/2021-95 (SM000837/2021)

SOLICITANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA,
TRABALHADORES EM TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE EMPRESAS
PESSOAL, CURSOS DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SEGURANÇAS E VIGILÂNCIA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO - SINDESV/PE

CONVIDADOS: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO e NE SEGURANÇA PRIVADA LTDA

 

Ao 01 dia do mês de abril de 2021, às 15h, por meio do Aplicativo Jitsi Meet, teve início a reunião de mediação com a
participação da Mediadora Millene Dinara Pereira Silva e das seguintes pessoas: José Inácio Cassiano de Souza
(Presidente do SINDESV/PE), Paulo José Ferreira Bandeira de Vasconcelos (representando NE SEGURANÇA
PRIVADA LTDA) e Saulo Figueiroa Freire (advogado de NE SEGURANÇA PRIVADA LTDA). Com a palavra, o
Presidente do Sindicato profissional informou que solicitou a mediação para tratar sobre os seguintes itens referentes
aos vigilantes lotados nas lojas do Atacadão: 1) alimentação dos vigilantes; 2) intervalo intrajornada; 3) local de
descanso; 4) condições de segurança dos vigilantes. Com relação à alimentação, informou que recebeu informações
de que a qualidade da alimentação fornecida por "quentinhas" para almoço e jantar é ruim e que recebeu fotografias.
Afirmou que a Convenção Coletiva de Trabalho prevê a alimentação pode ser fornecida ou que o trabalhador pode
optar pelo recebimento de vale alimentação. Informou que os trabalhadores desejam fazer a opção pelo fornecimento
de vale alimentação. Com relação ao intervalo intrajornada, informou que o Sindicato tomou conhecimento de que não
é concedido intervalo no período da noite. No que pertine ao local de descanso, afirmou que não há local adequado
para o descanso e que por vezes o local de descanso é o banheiro.Solicitou que seja disponibilizado local adequado
para o descanso ou que os vigilantes possam ser liberados durante o intervalo, tendo em vista que há relatos de que
depois que a loja fecha, não é possível sair ou entrar. Com relação à segurança dos vigilantes, chamou atenção para o
sinistro que houve na loja da BR-101, com pessoas atingidas, e que soube que o vigilante fica com a chave do portão
pelo qual entra o carro-forte. Manifestou preocupação em razão grande violência. Com a palavra, o Sr. Saulo Freire,
representando NE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, informou que não há nenhuma condenação em reclamações
trabalhistas propostas em face da empresa referente a horas extras por falta de intervalo, pois em alguns contratos o
intervalo é pago e em outros contratos é concedido. Registrou que a política do tomador de serviços (Atacadão) é de
observar o intervalo intrajornada. Afirmou estar surpreso, pois em fiscalizações diárias observa-se o gozo do intervalo.
Com relação à alimentação, informou que as informações não são verídicas. Afirmou estar surpreso com a
informação referente às "quentinhas", pois a alimentação é fornecida no refeitório pelo tomador (Atacadão) aos seus
funcionários e aos terceirizados. Informou que esta é uma previsão contida no contrato entre a empresa e o tomador
de serviços. Afirmou que alimentação é fornecida em condições excelentes de higiene e qualidade, com orientação de
nutricionistas. Inclusive, dentro do horário de sua jornada diária, o trabalhador pode se alimentar quantas vezes desejar.
Com a palavra, o Sr. Paulo José, representando NE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, informou que a chave do
portão da loja da BR-101 fica com o líder de prevenção e que o vigilante fica afastado, dando cobertura. Com a
palavra, o Presidente do Sindicato profissional indagou a respeito dos rendeiros e reforçou a importância do intervalo
para os trabalhadores. Afirmou que compareceu a algumas lojas e não encontrou local para descanso. Afirmou que
recebeu informações de que os vigilantes não saem do posto para gozar o intervalo. Com relação à alimentação,
solicitou que a empresa junte ao processo o contrato para demonstrar a previsão de fornecimento de alimentação.
Pediu que a empresa considere o fornecimento de vale alimentação, conforme opção dos vigilantes. Indagou valor da
alimentação fornecida. Com a palavra, o Sr. Saulo Freire, representando NE SEGURANÇA PRIVADA LTDA,
afirmou que se a alimentação não fosse adequada, a empresa entenderia as reclamações. Afirmou, ainda, que o
fornecimento de vale alimentação interfere e inviabiliza o contrato. Com a palavra, o Sr. Paulo José, representando NE
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SEGURANÇA PRIVADA LTDA, informou que não há necessidade de rendeiro, pois durante o intervalo do vigilante,
o posto fica vazio e o apenas o funcionário de prevenção de perdas efetivo do Atacadão exerce sua atividade. Com
relação à guarda do armamento, em resposta ao Presidente do Sindicato, o Sr. Paulo José informou que há cofre para
esta finalidade. Esclareceu que os vigilantes que trabalham de moto, gozam do intervalo de 1 hora e a moto fica
estacionada na frente da loja. Em resposta a indagação, respondeu que a moto é de propriedade da NE
SEGURANÇA PRIVADA LTDA. Informou, por fim, que o Atacadão possui área de descanso coletiva para
empregados efetivos e para terceirizados. Com a palavra, o Sr. Saulo Freire, representando NE SEGURANÇA
PRIVADA LTDA, informou que foi firmado apenas um contrato referente a todas as lojas. Esclareceu que não há
mensuração de valor de alimentos e que apenas há previsão de fornecimento pelo tomador. Afirmou que dentro das 12
horas do turno, o vigilante pode tomar café da manhã, almoçar e jantar. Com a palavra, o Presidente do Sindicato
profissional solicitou o envio do processo à Seção de Fiscalização para apuração. Informou que juntará ao processo, no
prazo de 05 (cinco) dias os endereços das lojas onde os vigilantes exercem suas atividades. Afirmou que o tomador
também é responsável pelas condições de trabalho. Com a palavra, o Sr. Saulo Freire, representando NE
SEGURANÇA PRIVADA LTDA, informou que a empresa prestou informações na presente mediação com base na
realidade fática e em diversas demandas judiciais que restaram improcedentes na grande maioria. Solicitou que o
Sindicato junte aos autos as inúmeras reclamações recebidas dos vigilantes. Com a palavra, o Presidente do Sindicato
profissional informou que não juntará aos autos as denúncias dos vigilantes. Com a palavra, o Sr. Saulo Freire,
representando NE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, afirmou que a empresa segue parâmetros de orgãos como
Ministério do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Após debates, os interessados concordaram com o envio do processo
à Seção de Fiscalização. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional pediu o envio do processo, com
urgência, para apuração dos itens: alimentação, intervalo para alimentação diurno e noturno, condições de segurança
do trabalho, local de descanso e ventilação de guaritas. Solicitou que os relatórios de fiscalização sejam fornecidos ao
Sindicato profissional. Não existindo nada mais a tratar, encerra-se o procedimento de mediação e encaminha-se o
processo ao setor competente. Os interessados receberão, por e-mail, o teor da presente Ata de mediação, para
manifestação sobre o teor. Após o prazo estabelecido ou as respostas, a Ata definitiva será enviada aos mesmos e-
mails. 

Recife, 01 de abril de 2021.
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