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Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Assessoria das Superintendências Regionais do Trabalho
Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco
Núcleo de Relações do Trabalho

 

ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSOS Nº 13623.100474/2021-16 (SM000535/2021) e 13623.100531/2021-59 (SM000615/2021)

SOLICITANTES: 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) e SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS VIGILANTES DE
PETROLINA-PE (SINDIVIG/PE)

CONVIDADOS: MANDACARU VIGILÂNCIA LTDA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Aos 19 dias do mês de março de 2021, às 16h, 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), LAECIO ANTÔNIO DE VASCONCELOS (Presidente do SINDIVIG-
PE), DOUGLAS LUIS CARNEIRO DE SOUZA SANTOS (representando MANDACARU VIGILÂNCIA LTDA)
e CHARLYTON MATOS DE OLIVEIRA (representando INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS). Trata-se de nova remarcação. Com a palavra, o Presidente do SINDESV-PE, informou que caso o INSS não
possa realizar o pagamento diretamente aos vigilantes, o Sindicato está à disposição para receber os recursos por
cessão de crédito e realizar os pagamentos aos vigilantes. Com a palavra, o Sr. Douglas Santos, representando
Mandacaru Vigilância Ltda, informou que a empresa já faturou e enviou as duas notas fiscais para o INSS. Afirmou
que a empresa está aguardando o pagamento, tendo em vista ser uma obrigação administrativa e constitucional o
pagamento à empresa contratada. Reiterou a afirmação dada em reunião anterior de que os vigilantes serão pagos em
24h após a empresa receber o pagamento do INSS. Registrou que a empresa já resolveu a questão dos bloqueios
judiciais, realizando acordos com os trabalhadores. Afirmou que a empresa tem transparência com o INSS. Com a
palavra, o Presidente do SINDESV-PE, afirmou que a obrigação da empresa com os vigilantes não depende do
pagamento pelo contratante. Com a palavra, o Sr. Douglas Santos, representando Mandacaru Vigilância Ltda,
informou que trâmites dificultaram o faturamento de notas, mas que o problema já foi resolvido. Com a palavra, o Sr.
Charlyton Matos de Oliveira, representando o INSS, informou que o ateste já foi realizado e que aguarda a assinatura
pela Superintendência do INSS para que seja autorizado o pagamento. Informou que houve formalização de processo,
com parecer favorável da Procuradoria e o pagamento da folha de janeiro/2021 será pago diretamente aos vigilantes
pelo próprio INSS. Informou ainda, que há processo em andamento para decidir sobre a rescisão do contrato e uma
nova contratação emergencial. Indagado pela Mediadora, afirmou que no início da próxima semana possivelmente já
haverá encaminhamento. Assim, a forma de pagamento da folha de fevereiro/2021 dependerá da decisão acerca da
rescisão do contrato. Com a palavra, o Presidente do SINDIVIG-PE informou que a maioria destes trabalhadores está
com a reciclagem vencida e afirmou que há preocupação de que isso interfira no processo de contratação pela nova
empresa, caso o contrato seja rescindido. Chamou atenção para o fato de que a responsabilidade pela reciclagem dos
vigilantes é da empresa Mandacaru. Com a palavra, o Presidente do SINDESV-PE também manifestou preocupação
com os empregos dos vigilantes, ainda mais nesse momento complicado de pandemia. Registrou a importância de
observância das Convenções Coletivas de Trabalho quanto à reciclagem (pela empresa Mandacaru) e sucessão de
contrato (caso haja nova empresa contratada). Houve interrupção da participação do representante do INSS, por
motivo técnico. Com a palavra, o Presidente do SINDESV-PE solicitou que a empresa junte ao processo a relação dos
trabalhadores e os valores devidos individualizados, antes da próxima reunião, se possível por posto de serviço para
que seja apurada a competência de cada um dos Sindicatos. Com a palavra, o Presidente do SINDIVIG-PE informou
que a sua representação nesse caso abrange apenas os Municípios de Ibimirim, Afogados da Ingazeira, Sertânia, São
José do Egito e Tabira. Com a palavra, o Sr. Douglas Santos, representando Mandacaru Vigilância Ltda, informou que
solicitará ao setor financeiro e ao setor pessoal, no entanto, informou que neste período de lockdown o administrativo
da empresa está funcionando com quadro reduzido e por escala de revezamento. Afirmou que possivelmente seja
necessário mais tempo. Afirmou que a empresa já enviou as notas fiscais e que apenas falta o pagamento pelo INSS.
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Assim, afirmou não ver motivos para a remarcação da reunião. Com a palavra, os Presidentes dos Sindicato
profissionais solicitaram a remarcação e que o INSS junte ao processo os documentos enviados pela empresa nos
quais constam a relação dos trabalhadores e valores devidos de forma individualizada. Solicitou que seja feito no prazo
de 05 (cinco) dias. Após debates, houve remarcação para o dia 26/03/2021, 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, 19 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

 

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 19/03/2021, às 19:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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
14285831 e o código CRC 696CBADC.
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