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ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO: 13623.102455/2021-16 (SM002455/2021)

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: MANDACARU VIGILÂNCIA LTDA e MUNICÍPIO DE CARUARU

Aos 20 dias do mês de agosto de 2021, às 14h, 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), Adriana Lemos do Amaral (dirigente sindical do
SINDESV/PE), João Rodrigues Florêncio (dirigente sindical do SINDESV/PE), José Ricardo da Silva
Barbosa (dirigente sindical do SINDESV/PE), Douglas Luis Carneiro de Souza Santos (advogado de
Mandacaru Vigilância Ltda), Andreia Maria dos Santos (preposta de Mandacaru Vigilância Ltda) e Ianara
Monteiro Rodrigues (representando Secretaria de Educação de Caruaru). Com a palavra, o Sr. João
Rodrigues, representando SINDESV/PE, informou que a mediação foi solicitada para tratar sobre denúncias
de vários vigilantes sobre os seguintes itens: 1) atraso no pagamento de salários dos meses de junho/2021
e julho/2021; 2) atraso no pagamento de vale-alimentação dos meses de junho/2021, julho/2021 e
agosto/2021; 3) vigilantes retornaram das férias há mais de 60 dias sem receber a remuneração respec�va;
4) salários sem aplicação do reajuste previsto nas Convenções Cole�vas de Trabalho dos anos de 2020 e
2021. Esclareceu que o contrato com o Município de Caruaru tem 87 vigilantes e 5 vigilantes feristas,
totalizando 92 vigilantes. Afirmou que os vigilantes telefonam para a empresa e recebem a informação de
que a empresa não dispõe de recursos para realizar os pagamentos e não há previsão. Com a palavra, o Sr.
Douglas Santos, representando a empresa, confirmou os atrasos e informou que são decorrentes de
situações específicas: bloqueios judiciais em ações trabalhistas propostas por ex-empregados de outros
contratos em outros municípios. Informou, ainda, que a empresa está adotando providência jurídicas para
recuperar os recursos e realizar os pagamentos aos vigilantes lotados na Secretaria da Educação de
Caruaru/PE. Afirmou que os valores superam R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Esclareceu que a
empresa interpôs Agravo de Pe�ção e Tutela Cautelar no TRT 6a Região. Afirmou que o processo que
tramita na Vara do Trabalho de Salgueiro/PE foi proposto por trabalhadores que já haviam aceitado acordo
no município de Petrolina/PE e, posteriormente, ingressaram com a ação trabalhista em Salgueiro/PE. Com
a palavra, o Presidente do Sindicato profissional registrou que os vigilantes são a parte mais fraca e relatou
as situações de dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores em razão dos atrasos, pois estão prestando
serviços e não estão recebendo os pagamentos. Sugeriu à empresa a cessão de crédito para que os
trabalhadores sejam pagos diretamente pelo Município ou pelo Sindicato profissional. Com a palavra, o Sr.
Douglas Santos, representando a empresa, informou que o Município de Caruaru é um bom contratante no
cumprimento de suas obrigações, no entanto, os bloqueios judiciais referentes a ex-empregados, que não
prestaram serviços no Município de Caruaru, prejudicaram o pagamento da folha salarial dos vigilantes
lotados nesse contrato. Com a palavra, a Sra. Ianara Rodrigues, representando Secretaria de Educação de
Caruaru, informou que, conforme contrato, a empresa tem que apresentar cer�dões e comprovantes de
pagamento de remunerações e encargos sociais. Esclareceu que diante da não apresentação, a empresa
 foi no�ficada a apresentar. No entanto, não houve a apresentação. Em seguida, o Município recebeu duas
in�mações judiciais com ordens de bloqueio de créditos da empresa, sendo referentes a processos
trabalhistas nos Municípios de Salgueiro e Barreiros (processos 284-11.2020.5.06.0391 e
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262.23.2019.5.06.0282, respec�vamente). Afirmou que o Município cumpriu as ordens judiciais,
depositando os valores em Juízo, em respeito ao princípio da separação dos Poderes e à Dignidade da
Jus�ça. Informou que o valor remanescente será repassado à empresa. Com a palavra, o Presidente do
Sindicato profissional informou acreditar que o valor remanescente seja insuficiente para contemplar a
integralidade dos pagamentos devidos aos vigilantes. Afirmou que o Sindicato já havia denunciado ao
Município anteriormente as irregularidades. Solicitou que os Juízos sejam informados sobre os atrasos nos
pagamentos aos vigilantes que estão prestando serviços no contrato com o Município de Caruaru. Com a
palavra, o Sr. Douglas Santos, representando a empresa, informou que todos estão trabalhando
incessantemente e que já informou ao Juízo a questão alimentar dos recursos bloqueados. Após indagação
da Mediadora, o Sr. Douglas Santos, respondeu que o valor remanescente liberado pelo Município será
u�lizado para realizar pagamentos aos empregados, no entanto, tendo em vista que o valor é muito inferior,
o setor financeiro definirá os critérios para os pagamentos. Com a palavra, o Presidente do Sindicato
profissional manifestou a posição do Sindicato no sen�do de que o Município não libere recursos à
empresa. Solicitou que o Município aplique a Instrução Norma�va n. 5, de 26/05/2017 com relação aos
pagamentos. Esclareceu que embora seja norma�vo federal, outros entes estão adotando como forma de
se resguardar. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional informou que conversará com os
trabalhadores para ter posicionamento. Afirmou que serão adotadas providências e que a sociedade será
informada sobre os problemas enfrentados pelos vigilantes lotados nesse contrato. Após debates, os
interessados concordaram com a remarcação da reunião para o dia 20/09/2021, às 15h, por
videoconferência. O link de acesso permanecerá o mesmo de hoje. A presente Ata será enviada aos e-mails
indicados para a comunicação. 

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 20/08/2021, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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