MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGOIPE

ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO
PROCESSO Nº 46213.017132/2018-11
DATA: 27/09/2018 HORA: 15:30 horas
PARTICIPANTES:
SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE
XERIFE VIGILANCIA - EIRELI
SECRETARIA DE SAUDE
ASSUNTO: Mediação por Descumprimento de Legislação
Aos 27 dias do mês de setembro
Emprego/PE

na presença

rabalhista

de 2018, às 15:30 ho as, na Superintendência

do(a) Mediador(a)

OLlMPIO DOS SANTOS FILHO, FRANCISCO

MARCUS

ARTINEZ

MARTINS,

Regional

DE ASSIS CHAVES FRAGOSO representando

EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE, CYNTHIA

do Trabalho

compareceram

e

GILBERTO
o(a) SIN EMP

RIBEIRO DE OLIVEIRA

PINON,

RICARDO BATISTA PINON TEIXEIRA representando o(a) XERIFE VIGILANCIA - EIRELI, MARCIO DE ALMEIDA
MARAFANTE representando o(a) SECRETARIA DE SAUDE. Todos com assinaturas na lista de presença, anexa
ao presente

processo,

46213.017132/2018-11.

para tratarem

de assuntos

rela 'vos as reclamações

constantes

do processo

nº.

Foi dada a palavra ao representan e do SINDESV, que solicita constar em ata a presença

de grupo de trabalhadores, todos assinados em lista de presença, representados neste ato pela srª. Severina de
Souza Cavalcante, CPF Nº. 321.202.494-15 e Andrea Rodi ger Pinto, CPF nº. ratifica as reclamações constantes
dos autos do processo, no que diz respeito aos atrasos de pagamentos dos salários e dos vales alimentação por
parte da XERIFE, dos trabalhadores

lotados, na SECR

contrato modalidade PREGÃO ELETRONICO

esclarecimentos a Representante da parte patronal. Toma
que realmente existe as desconformidades

RIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO,

Nº. 237/20 4 e Processo nº. 352.2014.IV.PE.237.SAD

e solicita

o a palavra a Representante da parte patronal informa

apontadas nos a os, relativas aos salários, mês de agosto de 2018 e

do vales alimentação dos meses de julho, agosto e sete
Saúde está sem realizar pagamentos de faturas aprese

ro do corrente ano, pelo fato de que a Secretaria de
adas, o que dificulta o cumprimento

das obrigações

trabalhista da Empresa e solicita que o Representante da Secretaria de Saúde esclareça a questão. Tomando a
palavra, o Representante da Secretaria de Saúde coloca que a falta da realização dos pagamentos das faturas
apresentada deve-se ao fato de que a Empresa não apresentou a documentação

exigida, o que impede que a

fatura seja liberada para pagamento, sob pena do ordenador de despesas responsável pela liberação responda
criminal e civilmente. Após os debates, as partes informaram o que segue:A.Secretaria

de Saúde1.Que, estima,

que a fatura no valor de R$ 1.431.811,68 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil e oitocentos e onze reais e
sessenta e oito centavos), deverá ser liberada até o dia 01/10/2018 B.XERIFE1.A XERIFE se compromete,

na

liberação do valor da fatura, citado em "A", pagar os salários e os vales transporte do mês de agosto de 2018, bem
como o vale alimentação de julho do corrente ano.2.Com o valor recebido, pagará também os impostos relativos as
faturas. Ficou ajustado entre as partes que as demais pendências, serão ajustadas na reunião de mediação qu
será realizada no dia 09/10/2018, às 14h30, com a presença de todas as partes envolvidas. E, por nada mais haver
a tratar encerr

i assinada por mim e pelas partes presente.
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