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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 29 dias do mês de outubro 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) e Cleyton Gomes da Silva (representando Agência Estadual de
Meio Ambiente – CPRH). Ausente VIP VIGILÂNCIA LTDA. Trata-se de nova remarcação. Nesta oportunidade, o Sr.
Cleyton Gomes, representando CPRH, informou que o processo 0031.000033.001928/2021-81 foi devolvido pela
SAD com o entendimento, em síntese, de que o pagamento do reajuste é juridicamente cabível e apresentou
palnilha de valores. No entanto, a CPRH deve decidir qual a forma de pagamento, pois a SAD deixou a critério da
CPRH a forma de contabilização no e-Fisco. Em razão de o contrato já ter encerrado, há duas possibilidades:
pagamento como indenização ou pagamento como reajuste. Diante da incerteza, a Sra. Emínia D'Oliveira, da
CPRH, enviou o processo à Procuradoria Geral do Estado, para consulta sobre a forma legal para o pagamento do
reajuste referente ao contrato 037/2015.. O processo foi recebido no sistema SEI no dia 27/10/2021 (úl�mo
andamento). O Sr. Cleyton Gomes esclareceu que quando o processo retornar será possível realizar o empenho e
seguir o trâmite para pagamento. Após debates, os interessados concordaram com a remarcação da reunião para
o dia 12/11/2021, às 14h, por videoconferência. O link permanecerá o mesmo. Por fim, o Sindicato profissional
solicitou que conste em Ata pedido para que a empresa VIP VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA envie extratos dos
rendimentos dos trabalhadores nos anos de 2019, 2020 e 2021, haja vista problemas que os trabalhadores vem
enfrentando junto à Receita Federal. Para maiores esclarecimentos, a empresa pode entrar em contato com o
Sindicato (financeiro@acasadovigilante.com). A presente Ata será enviada aos e-mails indicados para
comunicação. 
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Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 29/10/2021, às 15:30, 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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