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ATA ADMINISTRATIVA

 
PROCESSO: 13623.102425/2021-18 (SM002402/2021)
 
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
 
CONVIDADO: MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA
 
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, às 10h, por meio do Aplica�vo Jitsi Meet, teve início a reunião de
mediação com a par�cipação da Mediadora Millene Dinara Pereira Silva e das seguintes pessoas: José Inácio
Cassiano de Souza (Presidente do SINDESV/PE), Adriana Lemos do Amaral (dirigente sindical do SINDESV/PE),
Ana Le�cia Maier de Lima (advogada de MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA) e Luiz Carlos da Silva
(preposto de MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA). Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional
informou que a mediação foi solicitada para tratar sobre as seguintes denúncias: 1) dificuldade de recebimento
do pagamento da parte referente ao Governo no Bene�cio Emergencial; 2) descontos indevidos de salários e DSR
(por atrasos de minutos); 3) desconto de dia mesmo com a apresentação em tempo hábil do atestado médico; 4)
vigilantes têm que ficar à disposição da empresa após o fim da jornada de trabalho para comparecer à agência em
caso de ocorrência. Solicitou que a empresa verifique se houve algum erro de informação ao sistema do
Bene�cio Emergencial. Afirmou que os descontos indevidos são realizados quando o gerente fecha a agência
mais cedo e o vigilante tem que sair. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV/PE, informou
que os vigilantes têm que ficar à disposição da empresa após largar do serviço, mesmo aos fins de semana e
feriados. Afirmou que os vigilantes lotados em agências bancárias não são patrulheiros e não fazem rondas.
Informou que os trabalhadores receberam mensagem informando que os mesmos têm obrigação de atender
ligações com o DDD de Curi�ba e que não podem se recusar a ir à agência em caso de ocorrência. Com a palavra, a
Sra. Ana Le�cia Maier, representando a empresa, informou que a empresa dispõe de canal de denúncia, bem
como de aplica�vo onde é possível que os vigilantes apresentem discordâncias sobre descontos. Esclareceu que
o regimento interno da empresa estabelece que atestados médicos deverão ser presentados no prazo de 48h
com os requisitos legais. Com relação à primeira parcela do Bene�cio Emergencial, informou  que a empresa
apresentou recurso administra�vo e realizou o pagamento integral para não prejudicar os trabalhadores.
Solicitou que sejam informados problemas referentes a outras parcelas do bene�cio. Com relação aos
descontos, informou que a jornada de trabalho dos vigilantes é de 8h48min e que apenas são realizados
descontos em caso de atrasos superiores a 10 minutos. Esclareceu que o desconto referente ao atraso implica
perda do DSR. Esclareceu, ainda, que não são realizados descontos caso a agência feche antes do final da jornada
do vigilante. Afirmou que as agências só podem ultrapassar o horário de funcionamento se o Centro de
Segurança do Itaú autorizar. Informou que a empresa não exige que os vigilantes fiquem à disposição fora do seu
horário de trabalho. Esclareceu que, às vezes, em decorrência, por exemplo, de arrombamento ou explosão, os
vigilantes são chamados para implantação de segurança. Solicitou o nome da pessoa que deu a orientação aos
vigilantes. Afirmou que, nesses casos, o empregado recebe pagamento pelo deslocamento e pelas horas extras.
Informou que os empregados não são obrigados a comparecer e que não há imposição. Com a palavra, a Sra.
Adriana Lemos, representando SINDESV/PE, relatou sobre mensagem relatando  alarme inoperante na agência e
pedindo ao vigilante que compareça à agência. Reiterou o relato sobre mensagem enviada a todos os
vigilantes informando que os mesmos têm obrigação de atender ligações com o DDD de Curi�ba e que não
podem se recusar a ir à agência em caso de ocorrência. Com a palavra, o Sr. Luiz Carlos, representando a empresa,
informou que levantará se a referida mensagem par�u do supervisor e qual a intenção. Esclareceu que em caso
de emergência o vigilante poderá ser acionado, mas receberá o pagamento e no dia seguinte será subs�tuído
para não ficar sobrecarregado. Afirmou que a empresa respeita seus funcionários. Relatou as dificuldades
decorrentes da pandemia e afirmou que quando há registro de caso de covid-19 em agência, o quadro de
vigilantes é reposto e a empresa garante o pagamento de salários até o resultado do exame, mesmo que os



19/08/2021 SEI/ME - 17874480 - Anexo

https://sei.economia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=20140551&infra_sistema… 2/2

empregados estejam afastados. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV/PE, afirmou que
pela mensagem enviada, entende-se que é obrigatório o comparecimento do vigilante quando chamado fora do
horário de trabalho. Esclareceu que os empregados não podem ficar à disposição, pois não foram contratados
para isso. Afirmou que não há subs�tuição do trabalhador no dia seguinte e relatou situação que chegou ao
conhecimento do Sindicato. Com a palavra, o Sr. Luiz Carlos, representando a empresa, informou que os
vigilantes apenas são chamados em casos eventuais de par�cularidades da agência, a exemplo de agência
arrombada ou alarme inoperante. Afirmou que a empresa pode pedir a gen�leza de o vigilante comparecer, mas
que o serviço extra é faculta�vo e precisa da anuência do vigilante. Com a palavra, o Presidente do Sindicato
profissional informou que a Convenção Cole�va da Categoria estabelece que o prazo para apresentação do
atestado médico é de 96h. Assim, solicitou que a empresa verifique os descontos realizados por atraso na
entrega de atestados para que os vigilantes não sejam prejudicados. Com a palavra, a Sra. Ana Le�cia Maier,
representando a empresa, afirmou que consultará e afirmou que acredita que já está sendo considerado o prazo
de 96h. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional manifestou discordância com os descontos
realizados por atrasos superiores a 10 minutos, tendo em vista que a jornada é compensada durante o dia de
trabalho. Pediu que não ocorram os descontos. Pediu tolerância e afirmou que fatores como chuvas e trânsito
podem atrapalhar. Com a palavra, a Sra. Ana Le�cia Maier, representando a empresa, informou que não é
possível que os postos de serviço no setor bancário fiquem descobertos. Afirmou que cada situação é avaliada
isoladamente e que em casos de atraso jus�ficado, o empregado certamente terá ligado para a base ou para o
supervisor. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional, indagou horários de jornada dos vigilantes.
Com a palavra, o Sr. Luiz Carlos, representando a empresa, informou que dependerá das par�cularidades de cada
agência e registrou que em razão da pandemia, os bancos estão com horário de atendimento diferenciado.
Realizou a leitura de folhas de ponto de dois vigilantes, com indicação dos nomes e postos. Solicitou que o
Sindicato informe aos vigilantes que não excedam suas jornadas de trabalho por ordens de gerentes das
agências. Afirmou que a empresa está fazendo trabalho educa�vo para conscien�zação sobre a importância de
cumprimento fiel da jornada de trabalho. Informou que, apenas em casos excepcionais, o Centro de Segurança
do Itaú pede à empresa Master Vigilância Especializada Ltda a prorrogação da jornada dos vigilantes e, com isso,
o supervisor da empresa de vigilância vai entrar em contato com os vigilantes e autorizar a prorrogação de
jornada. Por fim, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV-PE, informou que há situações em que os
vigilantes chegam no horário correto, mas o funcionário do banco responsável por abrir a agência chega em
horário posterior, o que também tem ocasionado esses descontos indevidos. Com a palavra, a Sra. Ana
Le�cia Maier, representando a empresa, informou que os vigilantes podem enviar ques�onamento no aplica�vo,
bem como podem u�lizar o canal de denúncias. Além disso, esclareceu que o aparelho de registro biométrico de
ponto permite o envio e o recebimento de mensagens. Com a palavra, o Sr. Luiz Carlos, representando a
empresa, solicitou que os vigilantes registrem no equipamento de ponto a mensagem com a informação que a
entrada foi tardia por causa do funcionário do banco que abre a agência. Após os debates, o Sindicato
profissional solicitou o envio do processo à Seção de Fiscalização, para verificação dos descontos de salários por
atrasos. Diante do exposto, encerra-se o procedimento de mediação e encaminha-se o processo ao setor
competente. A presente Ata será enviada aos e-mails indicados para comunicação. E-mail da advogada da
empresa anale�cia.m@mastervigilancia.com.br. 
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