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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 15 de junho 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:  ADRIANA LEMOS DO
AMARAL (dirigente sindical do SINDESV-PE), CLEYTON GOMES DA SILVA (representando Agência Estadual
de Meio Ambiente – CPRH), JOÃO FRANCISCO SERRA MUNIZ (advogado de VIP VIGILÂNCIA LTDA)
e MAYARA KELLY SARAIVA RIBEIRO NEVES (preposta de VIP VIGILÂNCIA LTDA). Registro que
comissão de trabalhadores participou por meio de chamada de vídeo no aparelho de celular da dirigente sindical
Adriana Lemos. Após indagação da Mediadora, o Sr. Cleyton Gomes, representando CPRH, passou a prestar
informações. Afirmou que foi necessário fazer levantamento de saldo e de recursos. Informou que elaborou relatório.
Esclareceu que o contrato com a empresa VIP Vigilância terminou no dia 10/01/2020 e que a prestação de serviços
continuou. Afirmou que os serviços prestados do dia 11/01/2020 ao final de março/2020 foram empenhados através do
TAC 01 (pago parcialmente). Afirmou, ainda, que os serviços prestados no mês de abril/2020 foram pagos através do
TAC 02. Esclareceu que o saldo remanescente do TAC 01 a ser pago é: R$ 146.950,58 (cento e quarenta e seis mil,
novecentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos). Esclareceu, ainda, que de acordo com consulta ao Sistema
e-Fisco, o valor empenhado referente ao TAC 02 foi repassado ao Sindicato profissional, conforme cessão de crédito,
após as retenções necessárias. Com relação ao reajuste contratual decorrente da CCT 2019, informou que o valor
apurado foi R$ 176.604,80 (cento e setenta e seis mil, seiscentos e quatro reais e oitenta centavos). Esclareceu que os
reajustes de 2016 e 2017 foram pagos e que o reajuste de 2018 foi deferido e não foi retido em razão de valor recebido
a mais pela empresa. Afirmou que a empresa não deu entrada em Ofício de pedido de reajuste referente ao ano de
2020, razão pela qual não houve análise. Informou que o total devido é: R$ 323.555,38 (trezentos e vinte e três mil,
quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Informou que concluirá o relatório referente ao reajuste
e encaminhará para o setor de orçamento para a dotação orçamentária, bem como encaminhará para o Presidente da
CPRH para autorização do pagamento por indenização. Com relação ao processo do TAC 01, informou que o
processo já possui despacho e será encaminhado para o Presidente da CPRH para autorizar o pagamento. Afirmou
que a empresa VIP Vigilância precisará enviar notas fiscais para viabilizar que sejam repassados os valores ao
Sindicato profissional. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV-PE, indagou prazo para
finalização de todo o trâmite e pagamento. Com a palavra, o Sr. Cleyton Gomes, representando CPRH, afirmou que
não pode informar uma data exata, mas possivelmente o trâmite e o repasse dos valores ocorrerá até o dia 30/06/2021.
Comprometeu-se a finalizar o relatório hoje e a fazer os trâmites de encaminhamento. O Sr. Cleyton Gomes indagou à
Sra. Mayara Neves se a nota fiscal para pagamento dos TAC foi emitida com os valores de salários já reajustados de
acordo com a nova CCT. Com a palavra, a Sra. Mayara Neves, representando VIP Vigilância Ltda, comprometeu-se
a obter as informações com o RH e enviar por e-mail ao Sr. Cleyton. Após debates, os interessados concordaram com
a remarcação da reunião para o dia 30/06/2021, às 10h30min, por videoconferência. O link de acesso permanecerá o
mesmo de hoje. A presente Ata será enviada aos e-mails indicados para comunicação. 



15/06/2021 SEI/ME - 16117496 - Anexo

https://sei.economia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18200464&infra_sistema… 2/2

Recife, 15 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

 

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 15/06/2021, às 12:07, 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
16117496 e o código CRC F78EC30B.
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