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AOATA ADMINISTRATIVA

PROCESSO Nº. 13623.102121/2021-42 (SM002099/2021)

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: BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA e SECRETARIA DE SAÚDE

 

Aos 30 dias do mês de julho de 2021, às 10h30min, por meio do Aplica�vo Jitsi Meet, teve início a reunião de
Mediação com a par�cipação da Mediadora Millene Dinara Pereira Silva e das seguintes pessoas: José Inácio
Cassiano de Souza (Presidente do SINDESV/PE), Lilian Viviane da Silva Guimarães (representando BBC Serviços
de Vigilância Ltda), Wagner Klayton de França (representando Secretaria de Saúde), Eduardo José Silva de
Melo (representando Secretaria de Saúde) e Luana Becker de Moraes Rego (representando Secretaria de Saúde).
Com a palavra, o Presidente do Sindicato Profissional informou que solicitou a mediação para tratar sobre atraso
no pagamento de vale-alimentação (02 meses) e férias (desde dezembro/2020) dos vigilantes lotados na
Secretaria de Saúde. Solicitou que a Secretaria no�fique a empresa para o cumprimento das obrigações. Afirmou
que a parte mais fraca é o trabalhador e que o Sindicato está buscando a mediação como melhor forma para a
solução, com a par�cipação do tomador de serviços. Com a palavra, a Sra. Lilian .., representando BBC Serviços de
Vigilância Ltda, informou que os salários estão em dia e que o vale-alimentação de junho/2021 foi pago,
restando em aberto apenas o vale-alimentação de julho/2021 (a ser pago até 03/08/2021). Com relação às férias,
informou que foi realizado levantamento e já foi entregue ao setor financeiro. Esclareceu que a empresa está
aguardando a entrada de recurso para atualizar as férias dos vigilantes. Indagada pela Mediadora acerca de prazo
para início da regularização, respondeu que até 15/08/2021. Com a palavra, a Sra. Luana Becker, representando
Secretaria de Saúde, informou que a Secretaria se preocupa com a situação dos vigilantes e vem no�ficando a
empresa. Esclareceu que com base em Decreto, a Secretaria está fazendo retenção de valores até a comprovação
de quitação das férias e vale-alimentação em atraso, para evitar prejuízo ao erário e não ser realizado pagamento
antecipado. Confirmou que a empresa apresentou comprovantes de pagamento de vale-alimentação de
junho/2021. Afirmou que caso não haja regularização, será aberto procedimento administra�vo para apuração.
Com a palavra, o Presidente do Sindicato fez breve relato de dificuldades enfrentadas pelos vigilantes e solicitou
que a empresa apresente, para juntada ao processo, a relação com débitos a �tulo de férias. Após debates, os
interessados concordaram com a remarcação da reunião. A nova data designada é: 20/08/2021, às 10h30min, por
videoconferência. O link de acesso permanecerá o mesmo. A presente Ata será enviada aos e-mails indicados
para comunicação. Caso não haja necessidade da realização da reunião, as comunicações serão por e-mail. 

Recife, 30 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

 

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 30/07/2021, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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h�ps://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
17594622 e o código CRC 02B7985B.

Referência: Processo nº 13623.102121/2021-42. SEI nº 17594622

https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

