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ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO: 13623.102545/2021-15 (SM002541/2021)

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 SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, SEGVALE SEGURANÇA PATRIMONIAL DO VALE
DO SÃO FRANCISCO LTDA e SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM PERNAMBUCO (SRTb/PE)

 

Aos 24 dias do mês de agosto de 2021, às 15h, na Superintendência Regional do Trabalho/PE, teve início a
reunião de mediação com a par�cipação da Mediadora Millene Dinara Pereira Silva e das seguintes pessoas:
Márcia Cris�na Lima Bezerra (dirigente sindical do SINDESV/PE), Adriana Lemos do Amaral (dirigente
sindical do SINDESV/PE), Elaine Cris�na da Silva (advogada do SINDESV/PE), Domingos Sávio da Silva Braga
(representando SEGVALE Segurança Patrimonial do Vale do São Francisco Ltda), Margarida Viviane de Lima
Lacerda Ferraz (representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda), Maikon Francisco da Silva Santos
(advogado de Alforge Segurança Patrimonial Ltda) e Luiz Augusto Xavier Ben�nho (representando
Superintendência Regional do Trabalho/PE). Registro a par�cipação de 04 vigilantes. Com a palavra, a Sra.
Adriana Lemos, representando SINDESV/PE, informou que a mediação foi solicitada para tratar sobre a
sucessão de contrato prevista na Convenção Cole�va de Trabalho da categoria, bem como sobre o
pagamento de verbas rescisórias. Esclareceu que o contrato com a empresa Alforge está se encerrando e
que a empresa Segvale foi vencedora na licitação. Indagou à empresa Alforge se os empregados serão
dispensados ao final do contrato ou permanecerão com vínculo emprega�cio. Com a palavra, o Sr. Maikon
Santos, representando a empresa Alforge, informou que a empresa deseja con�nuar com os vigilantes,
tendo em vista que fazem parte do quadro de empregados há anos e são bons empregados. No entanto, os
vigilantes manifestaram intenção de fazer a transição para a nova empresa contratada. Assim, a empresa
Alforge oferece proposta de rescisão por mútuo acordo, nos termos da legislação. Com a palavra, o Sr.
Domingos Braga, representando a empresa SEGVALE, informou que teve contato com o sócio da empresa
Alforge, Sr. Renato, anteriormente e foi informado de que a empresa �nha intenção em con�nuar com os
vigilantes no quadro de empregados para realocar em outros postos. Assim, informou que já está com o
quadro preparado para assumir o contrato no dia 28/08/2021. Afirmou que o contrato já foi assinado.
Registrou que recebeu áudio pelo aplica�vo Whatsapp com solicitação de que comparecesse ao órgão para
conhecer o posto de serviço e os diretores do órgão. Com a palavra, o Sr. Luiz Augusto Ben�nho,
representando a Superintendência Regional do Trabalho/PE, esclareceu que a licitação foi realizada pelo
Ministério da Economia, tendo em vista que foi sub-rogado. Informou que o contrato com a empresa
Alforge poderia ser renovado por até mais 02 anos. Prestou esclarecimentos sobre a autonomia do
Ministério do Trabalho. Afirmou que tomou conhecimento de que a nova licitação apenas abrange a sede
da Superintendência Regional do Trabalho.  Com a palavra, a Sra. Margarida Viviane, representando a
empresa Alforge, informou que recebeu e-mail da Superintendência Regional do Trabalho, apenas no dia
11/08/2021, informando sobre o fim do contrato. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando
SINDESV/PE, informou que o prazo de 30 dias, previsto em Convenção Cole�va, para que a empresa Alforge
enviasse comunicação à nova empresa contratada para disponibilizar os vigilantes não pôde ser atendido,
visto que o órgão responsável pela licitação não comunicou à empresa Alforge no prazo de 30 dias. Houve
debates sobre aspectos contratuais e convencionais. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando
SINDESV/PE, informou que o pleito do Sindicato é no sen�do de que a empresa Segvale admita os 04
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vigilantes, conforme previsão da Convenção Cole�va de Trabalho de que pelo menos 90% dos empregados
devem ser absorvidos. Com a palavra, a sócia da empresa Alforge, Sra. Margarida Viviane, solicitou registro
em Ata que a empresa Alforge está disponibilizado os 04 vigilantes para que a empresa Segvale absorva. 
Houve debates. Com a palavra, o Sr. Domingos Braga, afirmou que a empresa cumprirá a Convenção
Cole�va de Trabalho e  que os empregados serão absorvidos dentro da legalidade. Informou, ainda, que os
vigilantes devem comparecer ao escritório, localizado na Rua Carlos Pena Filho, 54, Afogados, Recife-PE,
munidos de toda a documentação necessária (incluindo cer�ficado do curso de formação, documento de
reciclagem e cer�dões). Após debates sobre verbas rescisórias, os representantes do Sindicato profissional
e da empresa Alforge concordaram com a remarcação da reunião para o dia 26/08/2021, às 14h,
presencialmente, para dar con�nuidade às trata�vas. O Sindicato prestará assistência aos vigilantes. A
presente Ata será enviada aos e-mails indicados para comunicação. 

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo, em
24/08/2021, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 18106990
e o código CRC CAFB537A.
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