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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, MUNICÍPIO DE CARUARU e PROCURADORIA DO
MUNICÍPIO DE CARUARU

 
Aos 30 dias do mês de agosto de 2021, às 09h, 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), João Rodrigues Florêncio (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), José Beneildo Júnior (representando Mandacaru Vigilância Ltda) e
Murilo Monteiro (Procurador do Município de Caruaru). Trata-se de remarcação. A Mediadora prestou breves
esclarecimentos ao Procurador do Município. Com a palavra, o Procurador Murilo Monteiro solicitou remarcação
da reunião para ciência do Secretário de Educação e do Procurador Geral do Município. Com a palavra, o Sr.
Douglas Santos, representando Mandacaru Vigilância Ltda, informou que a ordem de bloqueio no processo
trabalhista 284-11.2020.5.06.0391 (VT Salgueiro) foi suspensa por decisão de Desembargadora do TRT 6a  Região.
Informou, ainda, que a ordem de bloqueio no processo 262.23.2019.5.06.0282 (VT Barreiros) aguarda decisão para
suspensão de ordem de bloqueio e acredita que será no mesmo sen�do da decisão mencionada anteriormente.
Afirmou que apesar da suspensão da ordem de bloqueio, a Secretaria de Educação do Município informou que
não seria possível realizar o pagamento de faturas por falta de cer�dões. Informou que a empresa enviou
cer�dões para viabilizar os pagamentos. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional reiterou a
proposta de cessão de crédito para que a Secretaria realize os pagamentos diretamente aos trabalhadores ou
que repasse o recurso ao Sindicato para que este realize os pagamentos aos vigilantes. Afirmou que a
preocupação do Sindicato é resguardar os direitos dos trabalhadores. Manifestou a intenção de encontrar uma
solução o mais rápido possível. Solicitou que o Município informe aos Juízos que os recursos objeto das ordens
de bloqueio estão des�nados ao pagamento de salários e outras verbas dos vigilantes que estão prestando
serviços à Secretaria de Educação. Com a palavra, o Sr. Beneildo Júnior, representando Mandacaru Vigilância Ltda,
informou que o Município não cumpriu com o pagamento. Informou que todas as cer�dões foram apresentadas,
à exceção da cer�dão do FGTS e solicitou à Secretaria prazo de 45 dias porque a empresa par�cipará do
Regularize. Afirmou que há norma�vo federal que autoriza o pagamento mesmo com a ausência da referida
cer�dão, para viabilizar pagamentos aos trabalhadores. Esclareceu que contratualmente não há necessidade de
retenção de faturas. Informou que o contrato está vigente até o dia 17/12/2021 e que poderá ser prorrogado por
mais 12 meses. Informou, ainda, que a empresa adotou providência judicial em relação à tomada de preços que
está sendo realizada pelo Município. Solicitou previsão de pagamento das faturas. Chamou atenção para o fato
de que os vigilantes ficarão com 03 salários atrasados e que a empresa está com 03 notas sem receber. Com a
palavra, o Sr. Douglas Santos, representando Mandacaru Vigilância Ltda, solicitou o seguinte registro detalhado
em Ata: O contrato foi celebrado em 2017 entre esta PMC e a empresa, onde não �vemos qualquer reajuste
desde o início, mesmo estando previsto contratualmente. Mas é sabido que �vemos reajustes do piso da
categoria, aumentos de custos administra�vos, fiscais e jurídicos. Por isso, se faz necessário mencionar que o
Reequilíbrio devido é: JAN-DEZ 2018: R$ 457.109,96, sendo líquido R$ 358.145,65; JAN-DEZ 2019: R$ 726.915,62,
sendo líquido R$ 569.538,39; JAN-DEZ 2020: R$ 539.894,72, sendo líquido R$ 423.007,51; JAN-JUL 2021: R$
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437.572,44, sendo líquido R$ 437.572,44; ÍNDICE IPCA JAN-DEZ 2018: R$ 144.953,51, sendo líquido R$
113.571,08; ÍNDICE IPCA JAN-DEZ 2019: R$ 165.927,84, sendo líquido R$ 130.004,46; ÍNDICE IPCA JAN-DEZ 2020: R$
189.169,43 sendo líquido R$ 189.169,43; ÍNDICE IPCA JAN-JUL 2021: R$ 165.244,24, sendo líquido R$ 165.244,24.
Solicito, ainda, registro em Ata de que a empresa enviou O�cios sobre o reequilíbrio e não recebeu resposta.
Informou que a empresa está em prejuízo. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional solicitou que a
empresa apresente com urgência nos autos os débitos trabalhistas referente a salários, vale-alimentação e
férias. Com a palavra, o Sr. Beneildo Júnior, representando Mandacaru Vigilância Ltda, informou que a empresa
aguardará o pagamento das notas. Solicitou que seja levado ao conhecimento do Procurador Geral do Município
que não houve resposta aos O�cios da empresa e não se sabe qual o andamento dos pedidos. Solicitou que a
Secretaria de Educação seja novamente convidada. Após debates, o Sindicato e a empresa concordaram com a
remarcação da reunião e solicitaram a designação de data próxima. Diante do exposto, fica remarcada a reunião
para o dia 02/09/2021, às 10h30min, por videoconferência. O link de acesso permanecerá o mesmo. A presente
Ata será enviada aos e-mails indicados para comunicação. 

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

Documento assinado eletronicamente

 

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 30/08/2021, às 12:00, 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
h�ps://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
18309245 e o código CRC D6257CF7.
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