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PROCESSO Nº 13623.102120/2021-06
DATA: 30/07/2021 HORA: 15:00 horas
PARTICIPANTES:
SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE 
BBC SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA  
SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES  
 
ASSUNTO: Mediação por Descumprimento de Legislação Trabalhista
 
Aos 30 dias do mês de julho de 2021, às 15:00 horas, na Gerência Regional do Trabalho de PE na presença do(a)
Mediador(a) FRANCISCO JOSE FIGUEIREDO SILVA, compareceram JOSE INACIO CASSIANO DE SOUZA
representando o(a) SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE, LILIAN VIVIANE DA
SILVA GUIMARAES representando o(a) BBC SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA, FERNANDA DJANIRA DE
ALBUQUERQUE ALVES NEVES representando o(a) SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. O Sindicato
informou que o motivo da reunião é falar sobre os constantes atrasos de salários, dando conhecimento do fato ao
tomador do serviço. Informa que o pagamento começou a cair apenas hoje (30/07/2021). Além disso, relata que as
férias também tem apresentado problemas, uma vez que são concedidas sem o devido pagamento e, pior, no
retorno das férias os vigilantes não recebem os salários, acumulando remuneração de férias e mensal em atraso.
Gostaria de dar conhecimento às autoridades estaduais da dificuldade atravessada pelos vigilantes. Relata que as
férias em atraso são as correspondentes aos anos de 2019, 2020 e 2021, esclarecido que alguns já receberam.
Com a palavra, a representante da SEDUC informa que o tomador notifica o prestador quando o mesmo não faz os
pagamentos de sua obrigação no prazo legal. Além do mais, segue a Lei nº 42191 e esclarece os prestadores de
serviço sobre o teor da dita lei, por ser a lei que rege a relação entre o tomador (Estado) e os seus prestadores. O
SINDESV solicitou a juntada de relação discriminando quem não foi pago por férias. O empregador informou que
todos os empregados agregados ao contrato da SEDUC foram pagos hoje (30/07/2021), devendo os créditos ser
efetuados pelo banco logo mais. Quanto às férias, reconhece que parou o pagamento em 01/2020. Para a juntada
solicitada pede um prazo que seja adequado e possível para fazê-lo. O SINDESV pediu ao tomador para verificar o
pagamento do vale alimentação do mês de julho, além das férias. A SEDUC informou que as obrigações vinham
sendo cumpridas e vinham sendo cobradas, mas a partir do mês de julho não houve pagamento. Sobre o vale
alimentação o empregador apresentou o seguinte cronograma de pagamento: até dia 05/08/2021, pagamento do
mês 07/2021; até o dia 10/08/2021, pagamento do mês 08/2021. O SINDESV solicitou novamente relação de
pagamento em atraso de férias, com proposta de pagamento, com cópia para o sindicato e para a SEDUC. A BBC
esclarece que até o mês 01/2020 está tudo quitado e que até o mês 09/2021 quita todo o ano de 2020. O SINDESV
lembra que quem entrar de férias em 2020/2021 deve receber de acordo com a legislação trabalhista. O Sindicato
também informa que até 16:30h de hoje, 30/07/2021, dos cerca de 40 trabalhadores presentes na sede do
sindicato, foi constatado o crédito em conta do salário de apenas um dos presentes. As partes acordaram uma
nova reunião no dia 01/10/2020, 14:00h.
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