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ATA ADMINISTRATIVO

 

PROCESSO: SM001420/2021 (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 10 dias de junho de 2021, às 14h30min, 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), Valternice Lucas do Nascimento
(representando FEICON SEGURANÇA LTDA) e Sônia Maria Januário (representando CPRH – AGÊNCIA
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE). Após indagação da Mediadora, o Sr. Ronaldo Santos, representando a
empresa, afirmou que a empresa recebeu o pagamento de uma nota fiscal. Informou que foram pagos os salários do
mês de  abril/2021, bem como vale-alimentação e vale transporte do mês de maio/2021. Além disso, informou que nos
contracheques de abril/2021 já foi pago o intervalo intrajornada para todos os vigilantes, independente do tipo de posto.
Assim, estão pendentes salários de maio/2021 e vale-alimentação e vale transporte de junho/2021. Com relação aos
valores retroativos a título de intervalo intrajornada de novembro/2020 a março/2021, afirmou que serão pagos após o
recebimento de reajuste contratual. Com a palavra, a Sra. Sônia Januário, representando CPRH, confirmou que foi
paga uma nota fiscal, com ressalvas. Afirmou que a empresa não apresentou a documentação prevista nas cláusulas
do contrato, referente ao mês de abril/2021. Relatou que não é possível abrir o arquivo com os contracheques de
abril/2021 enviado por e-mail pela empresa. Por fim, registrou que há pendência de certidão em abril/2021. Esclareceu
que o setor responsável pela análise da documentação é o setor de Contratos e que não está lotada lá. Solicitou
registro em Ata que: 1) houve desconto indevido de intrajornada no mês de novembro/2020; 2) não pagamento de
valores retroativos de intrajornada; 3) que houve desconto indevido de tarifa bancária. Esclareceu que a empresa não
apresenta planilha ou demonstrativo, de modo que o CPRH possa identificar o que está sendo pago, a exemplo de
valor pago a título de intrajornada no contracheque de abril/2021 sem indicação de qual o mês de referência, bem
como o pagamento de diferença de adicional no mês de fevereiro/2021 sem especificação de fundamento. Esclareceu
que a planilha permitiria saber, por exemplo, o valor da hora e para quais pessoas está sendo pago. Observou que
houve mudança no código de adicional noturno nos contracheques (no ano de 2020 o código era 35 e no ano de 2021
passou a ser 114). Com a palavra, a Sra. Valternice Nascimento, representando a empresa, prestou esclarecimentos.
Afirmou que  sistemas diferentes de folha de pagamento têm códigos diferentes e que é possível alterar o código da
rúbrica sem interferir no salário base e no contracheque. Informou que o contracheque de abril foi pago de acordo
com os serviços prestados. Afirmou que a empresa trabalha com sistema automatizado e que não há previsão em
contrato de que deverá ser entregue planilha ao tomador de serviços. Afirmou que as pendências são salários de
maio/2021 e vale-alimentação e vale transporte de junho/2021 e que a empresa aguarda o pagamento de uma fatura
para que possa realizar os pagamentos. Por fim, com relação ao pagamento de valores retroativos de intrajornada,
afirmou que a empresa realizará o pagamento de acordo com a disponibilidade do financeiro. Com a palavra, a
Sra. Jacqueline Paula, representando a empresa, informou que a empresa enviou toda a documentação referente ao
mês de abril/2021 e que aguarda o pagamento da fatura para que possa realizar os pagamentos aos vigilantes. Com
relação ao pedido de repactuação, afirmou que a empresa já deu entrada. Informou que os descontos de tarifa
bancária já foram devolvidos aos vigilantes. Houve debates em razão da divergência de informações. Com a palavra, a
Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV-PE, solicitou que a empresa e o CPRH entrem em consenso para que
possam ser realizados os pagamentos. Sugeriu que realizem reunião entre si. Afirmou que as divergências são
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desgastantes para o Sindicato, os trabalhadores, a empresa e o tomador de serviços. Registrou que os vigilantes
passam por dificuldades em razão dos atrasos nos pagamentos. Com a palavra, a Mediadora informou que a
Superintendência Regional do Trabalho e o Sindicato profissional estão à disposição da empresa e do CPRH para o
que for necessário para viabilizar os pagamentos aos vigilantes. Solicitou que a empresa e o CPRH entrem em contato
para identificar quais documentos estão faltando e se estão faltando para que o procedimento de pagamento possa ter
andamento. Nesta oportunidade, a Sra. Jacqueline Paula, representando a empresa, encaminhou para o e-mail da
Mediadora a resposta da empresa a um Ofício do CPRH. A Mediadora se comprometeu a juntar ao processo e
encaminhar aos demais participantes. Quaisquer novos documentos que sejam enviados, serão juntados ao processo e
também encaminhados aos demais participantes. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV-PE,
solicitou a remarcação da reunião e que na próxima mediação sejam apresentados os comprovantes dos pagamentos
de salários de maio/2021, vale-alimentação e vale transporte de junho/2021. Os demais interessados concordaram com
a remarcação. Assim, ficou remarcada a reunião para o dia 21/06/2021, às 15h, por videoconferência. O link de
acesso permanecerá o mesmo de hoje. A presente Ata será enviada aos e-mails indicados para comunicação. 

Recife, 10 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 10/06/2021, às 17:15, 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
16061980 e o código CRC 1074B01D.
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