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

 

ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO Nº. 19964.113336/2020-23 (SM003576/2020)

 

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: VIP VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA e AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

 
Aos 22 de abril de 2021, às 10h30min, 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), ADRIANA LEMOS DO AMARAL (dirigente sindical do SINDESV-PE)
e CLEYTON GOMES DA SILVA (representando Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH). Ausente VIP
VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA. Presente comissão de trabalhadores. Com a palavra, o Sr. Cleyton Gomes,
representando CPRH, informou que todas as Atas de mediação foram analisadas e foi elaborado relatório para
apuração de crédito da empresa VIP VIGILÂNCIA LTDA. Compartilhou a tela para que os demais participantes
visualizassem o relatório e passou a discorrer sobre o mesmo. Informou que há saldo remanescente de
aproximadamente R$ 146.000,00. Com relação às repactuações, esclareceu que a repactuação do ano de 2017, no
valor de R$ 40.977,60 teve seu pagamento realizado, tendo em vista que consta apostilamento e empenho. A
repactuação do ano de 2018, no valor de R$ 178.109,28,  foi autorizada pela SAD, no entanto, a SAD constatou que
deveria ocorrer supressão no valor. Ocorre que a supressão superou o valor apurado, razão pela qual não foi pago. A
única repactuação em aberto é a do ano de 2019, no valor de R$ 141.068,32, e será enviada para apreciação da SAD
na data de hoje. Esclareceu que foi necessário digitalizar o processo para o envio à SAD, bem como ser realizada a
apuração sobre repactuações pelos setor financeiro e setor de contratos. Lamentou à ausência da empresa na
presente reunião. Apresentou fato novo que consiste em ordem judicial de bloqueio, emitida por Juíza do Trabalho em
reclamação trabalhista movida por vigilante da empresa VIP VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA que não trabalhou no
contrato com a CPRH, no valor de R$ 114.000,00. Com a palavra, a Mediadora esclareceu que a CPRH poderá
informar ao Juízo sobre a existência de procedimento de mediação em curso no Ministério da Economia, desde
novembro/2020, para tratar sobre verbas rescisórias dos vigilantes que trabalharam no contrato da empresa com
CPRH. Registrou que em diversas Atas de mediação, a empresa autorizou a cessão de crédito para que o pagamento
das verbas rescisórias seja realizado diretamente aos vigilantes. Além disso, por meio de cessão de crédito, por
impedimento da empresa, a CPRH já realizava pagamentos mensais diretamente aos vigilantes. Com a palavra, a Sra.
Adriana Lemos, representando SINDESV-PE, solicitou que a CPRH informe ao Juízo sobre a situação das rescisões
em aberto e que o trabalhador que moveu a reclamação trabalhista em questão não prestou serviço no contrato. O
Sindicato entende que é injusto os vigilantes que trabalharam no contrato não receberem suas verbas rescisórias. Com
a palavra, o Presidente do Sindicato profissional afirmou que o posicionamento do Sindicato é que o recurso seja
destinado ao pagamento de verbas rescisórias dos vigilantes que prestaram serviços nesse contrato. Solicitou que o
Juízo seja informado. Solicitou, ainda, o envio com urgência do processo de repactuação à SAD. Após indagação da
Mediadora, o Sr. Cleyton Gomes, representando CPRH, esclareceu que o contrato foi encerrado em janeiro/2020 e foi
firmado TAC para prestação de serviços com vigência nos meses de fevereiro, março e abril/2020. Prestados os
esclarecimentos, o Sr. Cleyton Gomes informou que encaminhará o pedido de repactuação à SAD com urgência, ainda
na data de hoje, e que responderá ao Juízo Trabalhista. Após debates, os interessados concordaram com a remarcação



22/04/2021 SEI/ME - 14901810 - Anexo

https://sei.economia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16861318&infra_sistema… 2/2

da reunião para o dia 17/05/2021, às 10h30min, por videoconferência. O link de acesso permanecerá o mesmo de hoje.
A presente Ata será enviada aos e-mails indicados para comunicação. 

Recife, 30 de abril de 2021.

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

 

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 22/04/2021, às 12:53, 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
14901810 e o código CRC EACB2088.
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