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PROCESSO: SM001420/2021 processo nº 13623.101436/2021-72
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: FEICON SEGURANÇA LTDA E CPRH – AGENCIA ESTADUAL DE MEIO
AMBIENTE
 
Aos 26 dias do mês de maio de 2021, às 14h, 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: Adriana Lemos do Amaral
(dirigente sindical do SINDESV-PE), Jacqueline da Silva Paula (representando FEICON SEGURANÇA LTDA),
Ronaldo Joaquim dos Santos (representando FEICON SEGURANÇA LTDA) e Sônia Maria Januário
(representando CPRH – AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE). Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos,
representando SINDESV-PE, informou que a mediação foi solicitada para tratar sobre atraso no pagamento de
salários, vale alimentação, vale transporte, intrajornada, INSS e FGTS. Com a palavra, a Sra. Jacqueline Paula,
representando FEICON SEGURANÇA LTDA, informou que a empresa esteve reunida com o Sindicato e com a
CPRH no mês passado. Afirmou que a CPRH está em atraso nos pagamentos, o que ocasiona o atraso no pagamento
aos vigilantes pela empresa. Esclareceu que as faturas de março e abril/2021 estão em atraso e que a fatura de
fevereiro foi paga no dia 21/04/2021. Relatou que a empresa é de pequeno porte e que há quase R$ 700.000,00
(setecentos mil) em atraso. Afirmou que os recolhimentos de INSS e FGTS estão em dia, pois a empresa possui
saldo junto à Receita Federal e os valores são compensados. Com a palavra, a Sra. Sônia Januário, representando
CPRH, informou que o contrato teve início em 27/10/2020 e que a empresa não entrega a documentação. Esclareceu
que a documentação é analisada pelo setor de contratos. Afirmou que o valor da hora é pago em valor inferior pela
empresa desde o início do contrato. Esclareceu que o valor era de R$ 1,66, mas a empresa pagou R$ 1,12. Com o
registro da Convenção Coletiva de Trabalho 2021, o valor passou a ser R$ 1,75 e a empresa continuou pagando em
valor inferior. Afirmou que a empresa não realiza o pagamento do intervalo intrajornada. Relatou que observou os
contracheques de novembro/2020 e verificou que houve desconto de intrajornada mesmo sem ter valor a ser
descontado, tendo em vista que o contrato teve início em outubro/2020. Informou que a empresa realiza pagamentos
mensais em atraso aos vigilantes desde o início do contrato. Com a palavra, o Sr. Ronaldo Santos,
representando FEICON SEGURANÇA LTDA, informou que os pagamentos estão sendo realizados com o valor de
2021, mesmo recebendo valores de acordo com o ano de 2020. Afirmou que realizou o depósito de diferenças salariais
de dois meses, no dia 24/05/2021. Informou que recebeu memória de cálculo da SAD. Afirmou que o valor de
intrajornada passaria a ser pago. Com a palavra, a Sra. Sônia Januário, representando CPRH, informou que a empresa
já recebeu 9 notificações por falta de envio de documentos e de contracheques. Informou, ainda, que a Sra. Ermínia,
coordenadora, autorizou o pagamento das faturas de março e abril/2021 com ressalvas, levando em consideração as
CND. Esclareceu que a CPRH consultou e conferiu certidões. Após indagação da Mediadora, informou que a
previsão é de que os pagamentos sejam realizados até o dia 28/05/2021. Com a palavra, a Sra. Jacqueline Paula,
representando FEICON SEGURANÇA LTDA, informou que a empresa já encaminhou os documentos e uma
notificação extrajudicial. Solicitou que o CPRH esclareça quais os documentos entende estar faltando. Com a palavra,
a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV-PE, registrou que os vigilantes estão trabalhando todos os dias,
mesmo sem receber os pagamentos. Colocou o Sindicato à disposição caso seja necessário realizar cessão de crédito
para que os pagamentos sejam realizados direto aos vigilantes. Com a palavra, o Sr. Ronaldo Santos,
representando FEICON SEGURANÇA LTDA, informou que os recolhimentos de FGTS e INSS estão em dia e que
caso a CPRH realize o pagamento das duas faturas, a empresa pagará as verbas em atraso referentes ao mês de
abril/2021, bem como realizará o pagamento dos salários de maio/2021 em dia. Com a palavra, a Sra. Jacqueline
Paula, representando FEICON SEGURANÇA LTDA, indagou à Sra. Sônia qual valor da intrajornada deverá ser
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considerado, tendo em vista que a empresa recebeu uma planilha enviada pela Sra. Sônia e uma planilha enviada por
outro servidor (com valores diferentes) e que tais valores ainda divergem do valor atualizado do Edital. Com a palavra,
a Sra. Sônia Januário, representando CPRH, informou que a planilha a ser considerada é a da SAD. Solicitou
informação sobre o valor da hora pago pela empresa, o valor das horas extras (100% do plantão) e do Descanso
Semanal Remunerado. Solicitou, ainda, informação acerca do desconto indevido de intrajornada. Com a palavra, a
Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV-PE, indagou se o intervalo intrajornada será pago e como será
realizado o pagamento de retroativo. Com a palavra, a Sra. Jacqueline Paula, representando FEICON SEGURANÇA
LTDA, comprometeu-se a enviar aos e-mails dos demais participantes os documentos com as informações solicitadas
até o dia 28/05/2021. Informou que o pagamento de intrajornada será realizado a partir de abril/2021 (ainda a ser pago)
e que o pagamento de retroativos só será realizado após o contrato ser reajustado. Após debates, os interessados
concordaram com a remarcação da reunião para o dia 10/06/2021, às 14h30min, por videoconferência. O link de
acesso permanecerá o mesmo de hoje. A presente Ata será enviada aos e-mails indicados para comunicação. 
 

Recife, 26 de maio de 2021.
 

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

 

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 26/05/2021, às 16:14, 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
15907529 e o código CRC 611EF7E9.
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