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ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO: 13623.101023/2021-98 (SM000990/2021)

SOLICITANTE: SINDICATO EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE
(SINDESV/PE)

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

 

Aos 22 dias do mês de abril de 2021, às 14h, 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), Aline de Melo Oliveira (advogada de ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL
LTDA) e Gilsomar Maranhão da Silva (preposto da ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA). Com a
palavra, o Presidente do Sindicato profissional informou que a empresa Alforge tem contrato com vários órgãos
públicos e desde o ano de 2020 não realizou reajustes previstos em Convenções Coletivas de Trabalho. Solicitou que a
empresa realize levantamento de todos os contratos e informe quando pagará os retroativos. Na sequência, informou
que a empresa realizou descontos indevidos de salários e vale alimentação dos dias que os vigilantes estavam no curso
de reciclagem. Registrou que a obrigação da reciclagem é da empresa e que não podem ser realizados descontos.
Pediu reposição dos valores indevidamente descontados. Com a  palavra, a Sra. Aline Melo, representando Alforge
Segurança Patrimonial Ltda, informou que a empresa não realiza desconto e solicitou que o Sindicato indique quais os
contratos ou o período de realização dos cursos de reciclagem para que a empresa possa realizar levantamento. Com
a palavra, o Presidente do Sindicato profissional afirmou que o período informado nas denúncias é referente aos dois
últimos anos. Com a palavra, a Sra. Aline Melo, representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda, explicou sobre a
dificuldade para realizar o levantamento, em razão do número de trabalhadores, e pediu indicação de qual contrato
teria ocorrido o desconto. Solicitou parâmetro para o levantamento e reiterou que a empresa desconhece a realização
de desconto. Houve debates. O Sindicato exemplificou com os tomadores Compesa, Município de Olinda, Secretaria
de Saúde e Museu. Pediu que sejam analisados todos. O último item apresentado pelo Sindicato profissional foi a
informação de que a empresa implantou sistema de registro de ponto biométrico e que os vigilantes são orientados a
marcar o horário de intervalo, mesmo sem o gozo do intervalo intrajornada (quando não há rendeiro). Defendeu que
tenha o rendeiro para que o vigilante goze do intervalo. No entanto, afirmou que nos postos de serviço que não tiver
rendeiro, deverá ser paga a intrajornada. Solicitou que a empresa informe os postos de serviços onde há rendeiro e
onde não há rendeiro. Com a palavra, a Sra. Aline Melo, representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda, informou
que a partir do mês de maio/2021 (folha salarial de abril/2021) os salários serão pagos reajustados. Esclareceu que em
alguns contratos houve o pagamento de reajustes durante o ano de 2020. Afirmou que há contratos com órgãos
públicos que estão sem repactuação. Afirmou que será realizado levantamento e haverá comunicação com os órgãos.
Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional indagou como e quando será pago o retroativo. Solicitou
levantamento dos valores referentes a 2020 e 2021. Informou que a proposta a ser apresentada pela empresa será
levada para consulta aos trabalhadores. Colocou-se à disposição para convidar os tomadores de serviços nas próximas
reuniões. Com a palavra, a Sra. Aline Melo, representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda, concordou em
chamar os tomadores, mas esclareceu que será necessário realizar levantamento. Pediu prazo de 30 dias para realizar
levantamento e informar quais os tomadores que não reajustaram os contratos. Com a palavra, o Sr. Gilsomar
Maranhão, representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda, informou que há contratos que estão sem repactuação
desde o ano de 2018. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional afirmou que teve conhecimento de que em
alguns contratos, mesmo com a repactuação, a empresa Alforge não reajustou os salários dos vigilantes (ex:
Compesa). Solicitou que a empresa informe o mais rápido possível quais os órgãos que repactuaram e quais não
repactuaram os contratos. Pediu que a empresa apresente proposta para pagamento de retroativos. Afirmou entender
a dificuldade pela qual passam as empresas e chamou atenção para as dificuldades enfrentadas pelos empregados.
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Preza pela manutenção dos empregos. Afirmou que caso a empresa não pague os salários reajustados até o dia
07/05/2021, solicitará que o processo seja enviado ao Setor de Fiscalização e que a reunião de mediação seja
cancelada. Com a palavra, a Sra. Aline Melo, representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda, solicitou 30 (trinta)
dias para a apuração referente aos reajustes e 45 (quarenta e cinco) dias para apuração referente à reciclagem.
Afirmou que caso seja necessário, solicitará prorrogação de prazo. O Presidente do Sindicato profissional pediu
registro em Ata para que a empresa solicite a vacinação contra COVID para os vigilantes que estão laborando na
área de saúde (exemplo: hospitais). Após debates, os interessados concordaram com a remarcação da reunião para o
dia 27/05/2021, às 14h, por videoconferência. O link de acesso permanecerá o mesmo de hoje. A presente Ata será
enviada aos e-mails indicados para comunicação.

Recife, 22 de abril de 2021.
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