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ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO: 13623.102070/2021-59 (SM002077/2021)

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:  ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA e FUNDAÇÃO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO PERNAMBUCO 

Aos 27 dias do mês de julho 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), Maikon Francisco da Silva Santos (advogado de Alforge Segurança Patrimonial Ltda)
e Gilsomar Maranhão da Silva (representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda). Ausente FUNDAÇÃO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO PERNAMBUCO. Com a palavra, o Presidente do Sindicato
profissional informou que a mediação foi solicitada para tratar sobre o não pagamento de reajustes previstos nas
Convenções Coletivas de Trabalho dos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Apresentou cálculos e solicitou registro
em Ata: 1) 2017 - R$ 94,36 por trabalhador a cada mês, que somado ao 13o salário totaliza R$ 1.226,29 e, por fim,
somado ao 1/3 de férias equivale a R$ 1.257,37; 2) 2018 - R$ 29,85 por trabalhador a cada mês, que somado ao
13o salário totaliza R$ 388,05 e, por fim, somado ao 1/3 de férias equivale a R$ 398,00; 3) 2019 - R$ 64,90 por
trabalhador a cada mês, que somado ao 13o salário totaliza R$ 843,70 e, por fim, somado ao 1/3 de férias equivale a
R$ 865,33; 4) 2020 - R$ 68,85 por trabalhador a cada mês, que somado ao 13o salário totaliza R$ 843,70 e, por fim,
somado ao 1/3 de férias equivale a R$ 918,00; 5) 2021 - R$ 87,51 por trabalhador a cada mês (07 meses) que somado
ao 13o salário e ao 1/3 de férias equivale a R$ 692,79. Esclareceu que não realizou cálculos de contribuições
previdenciárias. Chamou atenção para os percentuais de INSS, FGTS e PIS. Afirmou que espera, de forma
negociada, com a participação do tomador de serviços, a regularização. Por fim, informou que caso a empresa
apresente proposta, o Sindicato realizará Assembleia para consultar os vigilantes. Com a palavra, o Sr. Maikon Santos,
representando a empresa, informou que os reajustes salariais de acordo com a Convenção Coletiva da categoria já
estão devidamente atualizados, inclusive do ano de 2021. As únicas pendências são referentes aos primeiros meses do
dissídio de 2021, de janeiro a abril/2021. Afirmou que se faz necessária a participação do órgão tomador de serviços,
tendo em vista que a empresa ALFORGE não tem reequilíbrio contratual desde o ano de 2017. Afirmou que verificará
documentos comprobatórios. Esclareceu que na próxima reunião poderá trazer informações complementares, bem
como se manifestar sobre os valores apresentados pelo Sindicato na presente reunião. Com a palavra, o Presidente do
Sindicato registrou que não identificará nenhum trabalhador. Solicitou remarcação da reunião e elaboração de convite
formal para que o Sindicato realize a entrega. Diante do exposto, ficou remarcada a reunião para o dia 06/08/2021, às
15h, por videoconferência. O link de acesso permanecerá o mesmo de hoje. A presente Ata será enviada aos e-mails
indicados para comunicação. 

Recife, 27 de julho de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 27/07/2021, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
17109418 e o código CRC FA94E722.
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