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ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO Nº. 13623.102122/2021-97 (SM002101/2021)

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: BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA e CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA
REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA

 

Aos 29 dias de setembro de 2021, às 14h, 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 (Presindente do SINDESV/PE), Adriana Lemos do Amaral (dirigente sindical do SINDESV/PE), Maria Cecília
Silva de Lima (representando BBC Serviços de Vigilância Ltda), Arlindo José de Melo Filho (advogado do
Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda) e Filipe Vasconcelos de Albuquerque
(preposto do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda). Trata-se de nova remarcação.
Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV/PE, afirmou que recebeu informações de que os
salários do mês de agosto/2021 foram pagos. No entanto, as férias e os vales-alimentação em atraso não foram
pagos. Esclareceu que a empresa recebeu recursos do tomador de serviços, mas não realizou os pagamentos aos
vigilantes. Solicitou fiscalização por parte do tomador de serviços. Com a palavra, o Sr. Arlindo Melo,
representando o Consórcio de Transportes, informou que a fiscalização do contrato está sendo realizada e que o
Consórcio já entrou em contato com a empresa. Com a palavra, a Sra. Maria Cecília, representando a empresa,
confirmou que os salários de agosto/2021 foram pagos. Informou que a empresa realizará levantamento de
vales-alimentação em atraso para que possa iniciar os pagamentos. Afirmou que até 10/10/2021 serão pagos 02
vales-alimentação (um atual e um an�go). Com relação às férias, não apresentou previsão para pagamento. Com
a palavra, o Presidente do Sindicato profissional solicitou que a empresa junte ao processo relação de todos os
vigilantes lotados no Consórcio de Transportes e cronograma de pagamento de férias e vale-alimentação. Existe
divergência acerca de quan�dade de vales-alimentação em atraso. Houve debates entre Sindicato e empresa. A
Sra. Maria Cecília, representando a empresa, informou que foi enviada planilha com os nomes dos vigilantes e a
quan�dade de férias em atraso. Com relação aos vales-alimentação, a empresa apresentará relação com a
quan�dade em atraso até o dia 20/10/2021. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV/PE,
informou que há mais de 20 vales-alimentação em atraso e que há vigilantes com 05 férias em atraso, conforme
visitas realizadas pelo Sindicato e telefonemas recebidos. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional
esclareceu que alguns vigilantes não aderiram aos 02 Acordos Cole�vos de Trabalho firmados para pagamento de
vales-alimentação em atraso. Assim, há vigilantes com bem mais de 20 vales-alimentação em atraso. Informou
que os vigilantes serão consultados sobre as quan�dades indicadas na planilha de férias. Solicitou que o
Consórcio junte ao processo informação sobre os valores pagos no mês de dezembro/2020 à empresa BBC. Com a
palavra, o Sr. Arlindo Melo, representando o Consórcio de Transportes, informou que será juntada. Solicitou que
o tomador de serviços que fiscalize a empresa e no�fique para regularização das pendências. Com a palavra, o Sr.
Filipe Albuquerque, representando o Consórcio de Transportes, informou que os débitos que exis�am foram
pagos integralmente no mês de dezembro/2020. Afirmou que a empresa já foi no�ficada para atualizar relação
de férias e vales-alimentação. Informou que os o�cios foram reforçados e que em razão de a empresa não estar
repassando as informações solicitadas, será necessária nova no�ficação e poderá ser realizada dedução parcial
do valor da fatura. Com a palavra, os representantes do Sindicato profissional solicitaram que a empresa cumpra
os prazos estabelecidos em Ata, tendo em vista que os vigilantes contam com os pagamentos e cobram ao
Sindicato. Após debates, os interessados concordaram com a remarcação da reunião para o dia 21/10/2021, às
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14h, por videoconferência. O link de acesso permanecerá o mesmo de hoje. A presente Ata será enviada aos e-
mails indicados para comunicação. 
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