
Acordo Coletivo de Trabalho

2020/2022

Por este instrumento, de um lado o SINDICATO DOS ESTIVADORES E
TRABALHADORES EM ESTIVA DE MINERIOS DO RIO DE JANEIRO, com sede
a Rua Antonio Laje, n ' 42, Bairro da SaOde, nesta cidade do Rio de Janeiro, CNPJ
N.' 34.115.246/0001-20 neste ato representado por seu Diretor Presidente Sr.
Ernani Flor6ncio Duarte e peso seu Diretor de Gestdo Administrativa e Social Sr.
Marcelo Dias da Silva, doravante denominado simplesmente SINDICATO, e de
outro dado TERMINAL DE TRIGO DO RIO DE JANEIRO LOGISTICA S.A, com
sede na Av. Rodrigues Alves, n ' 1.794, ent arma lO/18 sup arma 1/8, Bairro Santo
Cristo. CEP 20220-364. Rio de Janeiro/RJ, CNPJ N ' 18.245.532/0001-54, neste ato
representado por seu Procurador, Sr. MARCIO FRANCISCO DA SILVA, doravante
denominado simi)lesmente OPERADOR, referidos em conjunto como PARTED,
firmam o presente instrumento normativo, mediante as seguintes Cldusulas e
r'n nd I r'Anc '

Clfusula Primeira -- Do Objeto e Abrang6ncia
O Acordo Coletivo de eficdcia normativa abrange as relaQ6es de trabalho dos
Trabalhadores Portudrios nas atividades de Estiva e seus serviQos correlatos,
conforme regramentos das Leis 12.815/13 e 9.719/98, no imbito da representagao
do SINDICATO e em relaQao is operaQ6es portuarias desenvolvidas pelo
OPERADOR no porto do Rio de Janeiro.

Cliusula Segunda -- Da Vig6ncia
O puzo de vig6ncia do presente ACT 6 de 02 (dots) anos
(quarenta e oito horan) da data de sua assinatura.

contados a partir de 48

Paragrafo Primeiro -- No puzo minimo de 30 (trinta) dias, antes de se completar
um ano de vig6ncia do ACT, as panes se comprometem a entabular negociag6es
objetivando a revisio das taxas e di6ria frente a eventual inflagao ocorrida no
periodo.

Paragrafo Segundo -- No puzo minimo de 60 (sessenta) dias antes da data de
vencimento do presente ACT, servo iniciadas negociag6es pdas panes com vistas
a celebragao de um novo acordo.

Parggrafo Terceiro -- A prorrogagao, a revisao, a denOncia ou a revogagao total ou
parcial do presente ACT, fica subordinada ao disposto no artigo 612 da CLT

Paragrafo Quarto - As panes se comprometem a cumprir o presente ACT em
todos seus termos e condig6es, durante o puzo de sua vig6ncia.

Cliusula Terceira -- Dos Periodos de Trabalho
Os servigos referentes ao presente Acordo servo desenvolvidos em turnos de (06)
horas consecutivos ou alternados, de acordo com a demanda de trabalho, nos
horgrios abaixo: /)

. loturno- das...07:00 as 13:00 horas.//

. 2 turno-das 13:00as 19:00horas.

. 3 turno--das 19:00as01:00horas



Paragrafo Primeiro -- Os TPA's devergo comparecer no local para o qual foram
escalados, ou sega, a bordo do navio, em posicionamento definido pelo Operador,
devidamente uniformizados, identificados e utilizando os respectivos EPI, no
horgrio previsto para o inicio do periodo de trabalho, prontos para o andamento
normal das operag6es a serem realizadas nas embarcaQ6es, impedindo assim
qualquer atraso ou interrupgao das operaQ6es por falta de trabalhadores.

Paragrafo Segundo -- As operag6es portuarias nio servo interrompidas ou
atrasadas, nio sendo computadas na remuneragao do TPA escalado, o periodo
relativo a sua aus6ncia, seja por atraso ou por nio comparecimento,
independentemente da chegada da substituigao requisitada.

Paragrafo Terceiro -- As hip6teses de atraso ou de nio comparecimento do TPA
escalado servo consideradas faltas passiveis das mesmas puniQ6es estabelecidas
no paragrafo primeiro da clgusula d6cima segunda, observado o disposto no
paragrafo segundo da cldusula d6cima segunda.

Cliusula Quarta -- Da Requisigao
A requisigao de mio de obra sera feita ao OGMO e indicarg, obrigatoriamente
dia e a hora prov6vel em que teri inicio o trabalho, o nome da embarcaQao
natureza da carga a embarcar ou desembarcar, o local em que aportara a
embarcagao, os equipamentos a serem utilizados, bem como a estimativa da
quantidade de carga e o nOmero de por6es a serem operados.

Paragrafo Primeiro - A estimativa de quantidade de carga que trata o caput desta
cldusula tem cardter meramente informativo e indicativo, nio gerando 6nus de
nenhuma esp6cie e servindo apenas como elemento de orientagao das
possibilidades de escolha de ternos na escalaQao.

Paragrafo Segundo -- 0 0PERADOR encaminhari a requisigao ao OGMO com
anteced6ncia minima de I (uma) hora do horgrio da escala, cabendo a este adotar
procedimentos que visem:

1. Possibilitar aos TPA's, respeitadas suas condig6es individuais de capacitagao
(fisica e/ou t6cnica), atingir uma equitativa distribuigao de oportunidades de
trabalho e de ganhol

2. Possibilitar aos TPA's terem ci6ncia do typo de servigo no qual estio se
engajando, elaborando "informativos de escalagao" de forma clara e legivel,
com letras de, no minimo, tamanho quatorze.

Paragrafo Terceiro -- A entrega/divulgagao das requisig6es e as escalag6es dos
TPA's servo realizadas diariamente, nos moldes atualmente praticados para o
Porto de ltaguai, respeitando-se proporcionalmente as diferengas de horgrio dos
turnos entre o Porto do Rio de Janeiro e o Porto de ltaguai(I hora de diferenQa), de
forma a garantir que o OPERADOR possa competir e em bases ison6micas com os
operadores portuarios daquele porto.



Paragrafo Quarto -- E facultado ao OPERADOR cancelar as requisig6es
solicitadas ao OGMO com anteced6ncia minima de 30 (trinta) minutos do horgrio
da escala. excetuando-se domingos e feriados., para os quads as requistQoes serao
entregues at6 as 16:00 hs de s6bado ou v6spera de feriado.

Paragrafo Quinto -- 0 0GMO informari at6 ds dezesseis horas de sdbado o
nOmero de ternos previstos para o trabalho no domingo, tendo canter meramente
informativo e indicativo, ngo gerando anus de nenhuma esp6cie e servindo apenas
como elemento de orientagao das possibilidades de trabalho.

Paragrafo Sexto -- Quando o OPERADOR cancelar o trabalho ap6s o horgrio
isto no Paragrafo Quarto, caberi ao mesmo responsabilizar-se pelo

pagamento do salirio-dia estabelecido no presente ACT

Paragrafo S6timo - O mesmo terno podera movimentar tipos de cargas diferentes
no mesmo turno de trabalho, desde que devidamente especificado e informado nas
requisig6es, praticando a major equipe, e as taxas de remuneragao referentes ds
fainas efetivamente praticadas.

Paragrafo Oitavo -- Excepcionalmente, por motivo de forma maior, devidamente
justificado e devido a maior anteced6ncia das requisiQ6es dos trabalhos aos
domingos e feriados, requisig6es excepcionais poderao ser realizadas pelos
OPERADOR.

Clgusula Quinta -- Da Composigao das Equipes
A composigao das equipes de estivadores encontra-se definida no Anexo I do
presente Acordo.

Paragrafo Primeiro -- A fungao de Sinaleiro de Porta16 e Conv6s sera responsavel
pda sinalizagao bgsica de que tratam os itens 29.3.6.5 e 29.3.6.5.3 da NR-29,
devendo ser por esse motivo identificado pelo OGMO no documento de escalagao
(DA9)

1 - 0 sinaleiro porta16 e o sinaleiro de conv6s servo escalados distintamente da
composigao do terno, em rodas especificas.

11 - 0 sinaleiro porta16 teri um ponteiro especifico
desta roda especifica, prioridade de escalagao.

cabendo ao estivador da vez

111 - 0 sinaleiro de conv6s teri um ponteiro especifico
vez, desta roda especifica, prioridade de escalaQao.

cabendo ao estivador da

Paragrafo Segundo - Caso haja interesse do OPERADOR na contratagao de
estivador com especializagao t6cnica com vinculo empregaticio durante a vig6ncia
do presente Acordo, que, se dare exclusivamente dentre os TPA's de estiva

registrados no OGMO. As regras para tal contratagao, bem assim as condig6es de
trabalho, ficam subordinadas a pr6via negociagao coletiva entre as panes a serem
formalizadas em aditivo ao presente Acordo.



Clgusula Sexta -- Da Remuneragao
Os servigos servo remunerados atrav6s das taxas de produgao em vigor, de acordo
com as fainas contidas no Anexo ll e Anexo ll-A deste Acordo. Os casos nio
previstos nos referidos anexos servo discutidos caso a caso.

Paragrafo Primeiro -- Os valores das taxas de produQao acima relacionados
deverio ser acrescidos do percentual de 1 8,18% (dezoito virgula dezoito por cento)
referente ao Repouso Semanal Remunerado.

Paragrafo Segundo -- A remuneragao bgsica comp6e-se dos valores
correspondentes ao pagamento pelos trabalhos executados no periodo diurno de
dias Oteis e sabados(I ' e 2' turnos).

Paragrafo Terceiro -- Aos servigos realizados nos periodos noturnos de dias Oteis
(3' e 4' turnos), sera acrescido o percentual de 50% (cinquenta por cento) a
remuneragao bisica.

Paragrafo Quarto -- Aos servigos realizados no periodo diurno de domingos e
feriados (1' 2' turnos), sera acrescido o percentual de 100% (cem por cento) a
remuneraQao b6sica.

Paragrafo Quinto -- Na eventualidade de um feriado coincidir com o domingo,
sobre os trabalhos executados durante o I ' e 2' turnos incidira, Onica e
exclusivamente, o adicional de 100% (cem por cento) sobre o valor b6sico de
remuneragao, dispensando-se o acr6scimo de qualquer outro adicional

Paragrafo Sexto -- Nos servigos realizados no periodo noturno de feriados,
independentemente do dia da semana em que vier a cair (dias Oteis, s6bados ou
domingos), incidira, tio somente, o adicional noturno, sobre as horas efetivamente
trabalhadas em periodo noturno (19100 ds 07:00), no percentual de 50% (cinquenta
por cento).

Paragrafo S6timo -- Aos servigos executados no periodo noturno de s6bados e
domingos (3' e 4' turnos), seri acrescido a remuneragao bdsica o percentual de
66,67% (sessenta e sets virgula sessenta e sete por cento), a16m do percentual de
50% (cinquenta por cento) relativo ao adicional noturno, o qual incidird apenas
sobre as horas trabalhadas no periodo noturno

Paragrafo Oitavo - Alternativamente aos valores calculados atrav6s das taxas de
produgao, servo asseguradas remunerag6es bgsicas equivalentes a I (um) dia de
salario, no valor de R$ 106,81 ( cento e seis regis e oitenta e um centavos) para as
demais operaQ6es, que acrescidas do percentual de 18,18% (dezoito virgula
dezoito por cento) referente ao Repouso Semanal Remunerado, totalizando R$
126,23 (cento e vinte e seis reals e vinte e tr6s centavos) respectivamente, sempre
que pda pequena quantidade de carga a operar ou por problemas operacionais,
ngo for alcangada a produgao minima que garanta a remuneragao igual ou superior
ao valor das digrias aquiestabelecidas.

Paragrafo Nono -- Os servigos de peagao e desapeagao de carga ser?o
remunerados atrav6s de di6ria no valor de R$ 117,49 (cento e dezessete reaiqje



quarenta nove centavos), que servo acrescidos do percentual de 18,18% (dezoito
virgula dezoito por cento) referente ao Repouso Semanal Remunerado. O
Encarregado de Peagao, conforme identificagao feita pelo OGMO na escala,
percebera o valor da di6ria com 30% de acr6scimo.

Paragrafo D6cimo - Os servigos de off-shore servo remunerados exclusivamente
atrav6s de diana, no valor de R$ 152,08 (cento e cinquenta e dois reais e otto
centavos), que servo acrescidos do percentual de 18,18% (dezoito virgula dezoito
por cento) referente ao Repouso Semanal Remunerado.

Paragrafo D6cimo Primeiro -- Por comum acordo entre as panes, fica
expressamente excluido dos novos valores referidos nesta Cldusula e demais
disposig6es do presente ACT, qualquer efeito de retroatividade.

Paragrafo D6cimo Segundo -- Os percentuais inerentes a F6rias, 13' saldrio e
FGTS ngo estgo inseridos nos valores de remuneragao constantes do presente
ACT

Paragrafo D6cimo Terceiro -- Dos percentuais do 13' salario, 9,09%, e das f6rias,
12,12%, servo repassados ao SINDICATO os valores definidos pda categoria
avulsa em Assembleia Gerd.

Paragrafo D6cimo Quarto -- Nas remuneraQ6es estabelecidas neste acordo estio
incluidos todos os adicionais incidentes sobre a atividade de Estiva, representando
assim o valor total devido peso OPERADOR para os trabalhadores, exceto com
relagao aos adicionais referidos nesta Cldusula.

Paragrafo D6cimo Quinto -- A remuneragao do TPA na fungao de Contra Mestre
de Porno correspondera a 1,70 cotas da remuneragao do trabalhador (TPA) do
respectivo terno.

Paragrafo D6cimo Sexto -- A remuneraQao do TPA nas fung6es de Guincheiro ou
Operador de Equipamento para carga ou descarga, utilizado quando o terno
trabalhar com recurso de bordo corresponderg a 1,30 cotas da remuneraQao do
TPA do respectivo terno.

Parggrafo D6cimo S6timo -- A remuneraQao do TPA nas funQ6es de Empilhador e
ou Operador de P6-mecanica, na condigao exclusiva de haver necessidade de se
utilizar empilhadeiras e/ou Pg-mecinica a bordo, conforme vier a ser definido pelo
Operador, correspondera a 1 ,20 cotas da remuneraQao do TPA do respectivo terno.

Paragrafo D6cimo Oitavo -- A remuneragao do TPA(s) na funQao de Sinaleiro(s)
correspondera a 1 ,1 0 colas da remuneragao do TPA do respectivo terno.

Paragrafo D6cimo Nono -- A remuneragao de todas as demais fun96es citadas ou
nio no presente Acordo, correspondera a cota 1 ,0 (um).

Paragrafo Vig6simo -- A16m do montante estabelecido na Cldusula Oitava
OPERADOR repassara ao sINDICATO mensalmente a quantia de R$ 3.00q,0
(tr6s mil reais), a titulo de auxilio ao custeio administrativo do SINDICATO. b



Clgusula S6tima -- Do Fundo para Cancelamento de Registro
Com a finalidade de constituir fundo para ser aplicado na indenizagao dos TPA's
que se dispuser a cancelar seu registro, de forma definitiva, junto ao OGMO-RJ, o
OPERADOR repassara mensalmente ao OGMO o percentual de 5% (cinco por
cento) do respectivo MMO bruto, gerado pda categoria avulsa nas opera96es
objeto deste ACT, durante o periodo de vig6ncia do presente instrumento.

Paragrafo Primeiro -- 0 0GMO deveri observar os crit6rios definidos em
conformidade com o disposto na Cldusula S6tima no pagamento das indenizaQ6es,
inclusive a assinatura do Termo de Compromisso de que trata o Paragrafo Quinta
daquela cliusula

Paragrafo Segundo -- As indenizag6es servo pagas aos TPA's que satisfizerem
integralmente os requisitos constantes do EDITAL e, ainda, na medida em que o
percentual incidente sobre o MMO a que se refere a presente clgusula gerar receita
suficiente para os respectivos pagamentos.

Paragrafo Terceiro -- Por estar sujeito a formagao de receita suficiente para o
pagamento das indenizag6es e, ainda, pelo fato de o presente ACT possuir puzo
definido de vig6ncia, os TPA's que atenderem o EDITAL, mesmo preenchendo os
requisitos exigidos, ngo possuem direito adquirido ao recebimento das
indenizag6es.

Paragrafo Quarto -- Os TPA's que atenderem o EDITAL, cumprirem os requisitos
exigidos, mas que nio comparecerem a convocagao para o recebimento da
indenizaQao e cancelamento do respectivo registro, nio poderao mats participar do
processo, nada sendo devido aos mesmos a qualquer titulo.

Cliusula Oitava -- Fundo de Assist6ncia Social
Com a finalidade de aplicagao em assist6ncia social e contribuir com o custeio
administrativo do SINDICATO, o OGMO repassara mensalmente ao SINDICATO o
percentual de 5% (cinco por cento) do respectivo MMO.bruto., gerado pda categoria
avulsa nas operagoes objeto deste ACT, durante o periodo de vig6ncia do presente
instrumento.

Clgusula Nona - Do Auxilio Transporte
O OPERADOR, nos termos e durante a vig6ncia do presente Acordo, levando em
consideragao a dificuldade de operacionalizagao da distribuigao do vale transporte
em funQao da peculiaridade do trabalho avulso, concorda em reembolsar, via
OGMO. o valor correspondence a dois vales transportes no valor de R$ 3,96 (tr6s
reals e noventa e seis centavos) cada, por engajamento em trabalhos do
OPERADOR , a ser disponibilizado ao TPA at6 o 10' dia Otil do m6s subseqOente
ao trabalhado. atrav6s de demonstrativo de pagamento especifico, excluidos
aqueles TPA's que ja estejam recebendo o vale transporte por forma de decisgo
judicial proferida contra o OGMO, de modo a evitar duplicidade de pagamento.



Paragrafo Primeiro -- 0 0GMO responders peso controle da concessio do Vale
Transporte, fazendo jus apenas os TPA's na condigao de "singelo", a fim de evitar
duplicidade da concessio do beneficio ao TPA que eventualmente dobrar.

Paragrafo Segundo -- O valor citado no capuf sera reajustado conforme politica de
reajuste praticada peso poder pOblico, concedente do transporte pOblico.

Paragrafo Terceiro -- As PARTES reconhecem que esta forma de
operacionalizagao do auxilio transporte ao TPA atende ao exigido pdas Leis
7418/85 e Decreto 95247/87, sendo este valor correspondente a parcela sob
responsabilidade do empregador.

Paragrafo Quarto -- Sera descontado do TPA estivador o valor de R$ 0,01 (um
centavo de real) por cada valor de R$ 3,96 (tr6s reais e noventa e seis centavos)
concedidos ao mesmo como vale transporte.

Paragrafo Quinto - O valor reembolsado como auxilio transporte em hip6tese
alguma se integra a remuneragao b6sica do trabalhador para efeito de incid6ncia
de quaisquer adicionais ou encargos.

Paragrafo Sexto -- Fica pactuado entre as PARTES que a concessdo do auxilio
transporte, nos termos da presente ConvenQao, nio importa em qualquer
reconhecimento, por parte dos Operadores representados pelo SINDOPERJ e/ou
constituintes do OGMO, relativamente a obrigagao de extensio do referido
beneficio aos trabalhadores avulsos.

Clgusula D6cima -- Do Auxilio Refeigao
0 0PERADOR, nos termos e durante a vig6ncia do presente acordo, concorda em
reembolsar, via OGMO, o valor correspondente a R$ 12,92 (doze reais e noventa e
dois centavos), por engajamento em trabalhos do OPERADOR, a titulo de auxilio
refeigao, nos termos do Programa de Alimentagao do Trabalhador - PAT, a ser
disponibilizado ao TPA at6 o 10' dia Otis do m6s subseqtlente ao trabalhado,
atrav6s de demonstrativo de pagamento especifico.

Paragrafo Primeiro -- Sera descontado do TPA estivador o valor de R$ 0,10 (dez
centavos de real) por cada valor de R$ 12,92 (dez reais e dez centavos)
concedidos ao mesmo como auxilio alimentagao.

Paragrafo Segundo -- O valor reembolsado como auxilio refeigao em hip6tese
alguma se integra a remuneragao bgsica do trabalhador para efeito de incid6ncia
de quaisquer adicionais ou encargos.

Cliusula D6cima Primeira -- Do Auxilio SaOde
0 0PERADOR, nos termos e durante a vig6ncia do presente acordo, concorda em
reembolsar, via OGMO, o valor correspondente a 6,00% (seis por cento) da MMO
bruta, por engajamento em trabalhos do OPERADOR, a titulo de auxilio saOde, a
ser disponibilizado ao TPA at6 o 10' dia Otil do m6s subseqtJente ao trabalhado,
atrav6s de demonstrativo de pagamento especifico.



Paragrafo Primeiro - Seri descontado do TPA estivador o valor de R$ 0,10 (dez
centavos de real) por cada valor pago em cada engajamento, concedidos ao
mesmo como auxilio saOde.

Paragrafo Segundo - O valor reembolsado como auxilio saOde em hip6tese
alguma se integra a remuneragao bdsica do trabalhador para efeito de incid6ncia
de quaisquer adicionais ou encargos.

Cliusula D6cima Segunda -- Da Paralisagao das Operag6es
Em nenhuma hip6tese sera admitida a paralisagao de um terno -- em especial em
decorr6ncia da quebra de equipamento de outro terno da mesma embarcaQao no
inicio ou durante a operaQao - sem um motivo t6cnico relevante.

Paragrafo Primeiro -- A observincia da infragao acima ensejara para os
componentes do terno indevidamente paralisado, a aplicaQao de penalidade de
advert6ncia e, em caso de reincid6ncia, suspensao por 05 (cinco) dias das escalas
rodizidrias do Porto do Rio de Janeiro.

Paragrafo Segundo -- Das aplicag6es das penalidades definidas no paragrafo
anterior, cabe recurso a Comissgo Paritgria na forma da Lei, com efeito suspensivo,
de forma a se garantir o direito de pr6via defesa e observincia do contradit6rio.

Paragrafo Terceiro -- Caso a paralisagao decorra de movimento articulado do
SINDICATO, o Operador suspenders, no m6s da paralisagao, assim como nos
demais meses em que a referida paralisaQao mesma permanecer, o repasse do
Fundo Sociala que se refere a cldusula nona.

Cliusula D6cima Terceira -- Da Condigao Exclusiva
A categoria obreira, atrav6s do SINDICATO, da plena e total quitagao a qualquer
diferenga salarial e/ou a indices de reajustes nas datas-bases anteriores e do
presente exercicio, exclusivamente com relagao is operag6es requisitadas junto ao
OGMO-RJ pelo OPERADOR (TERMINAL DE TRIGO DO RIO DE JANEIRO
LOGISTICA S/A), havendo tio somente a retroatividade do indice correQao da data
base do presente exercicio, I ' de outubro de 2020.

Cliusula D6cima Quarta Das Disposig6es Gerais

Paragrafo Primeiro - As PARTES declaram e garantem que: (i) estgo devidamente
autorizadas, por seus respectivos representados, a celebrar o presente Acordol (ii)
a cumprir com todas as obrigag6es nele previstas, tendo sido satisfeitos todos os
requisitos legais e estatutgrios necessdrios para tal.

Parggrafo Segundo -- As panes reconhecem, atrav6s de avaliagao de boa-f6 da
regra contida no artigo 7', XXXIV, da Constituigao Federal, que, tirante os direitos
assegurados pda lei 9719/98 (percentuais de 13', f6rias e FGTS incidentes sobre a
remuneragao), assim como os beneficios assegurados atrav6s do presente ACT
nenhum outro direito assegurado aos trabalhadores em gerd 6 extensivo aos
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trabalhadores avulsos do SINDICATO
atividades desenvolvidas.

ante a especificidade e regulamentagao das

Cliusula D6cima Quinta -- Do Foro
Fica eleito o foro da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir conflitos
oriundos do presente Acordo.

E por haverem livremente acordado, assinam o presente instrumento em 8 (otto)
vias de igual teor e para os mesmos efeitos, sendo duas delas depositadas perante
a Delegacia Regional do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, para fins de
registro arquivo, em conformidade com o.que preceitua o Artigo 614 da CLT

FR/6 de Janeiro, 29 fid outubto de 2020

SINDICATO DOS ESTIVADORES E
DE MINERIOS DO RIO

Procurador -
TERMINAL DE TRIGO DO RIO

.NdSCO DA SILVA
JANEIRO LOGiSTtCA S.A

Para ci6ncia

Ricardo Li
ORGAO GESTOR DE
PORTOS DO RIO DE

de Salles Souza - Diretor Executivo
IAO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUARIO NOS
.NEGRO. NITEROI. ITAGUAI E ANGRA DOS REIS

(OGMO-RJ)



ANEXOS

ANEXO 1 - COMPOSIQA0 DE EQUIPES

1 - CONTAINER (GALS POBLICO)
1 .1 Aparelho de Bordo

ICMP + 5 TPA's, ai incluido o Sinaleiro de Porta16 + I Sinaleiro de Conv6s +2
Guincheiros.

2 - PRODUTOS SIDERURGICOS / Palletizada / Carga Gerd ( Exportagao e
Importagao )

2.1 - Aparelho de Terra
I CMP + 5 TPA's, ai incluido o Sinaleiro de Porta16, 2 0peradores de maquina
quando necessdrio.

2.2 - Aparelho de Bordo
I CMP + 2 Guincheiros + 5 TPA's, ai incluido o Sinaleiro de Porta16 + I Sinaleiro
de Conv6s + 2 0peradores de maquina, quando necessgrio

Paragrafo Unico - No caso das operaQ6es com chapa de ago que sega
compuls6rio o uso de 06 patolas, a equipe de TPAs seri acrescida de 02 TPAs,
requisitados quando necessdrio.
3 - GRANEIS SOLIDOS (Importagao e Exportagao) - Cagambas Automiticas
sem interfer6ncia do TPA.
I CMP + 2 Guincheiros + 3 TPA'S, ai incluido o Sinaleiro de Porta16 + I Sinaleiro
de Conv6s.

Paragrafo Primeiro - Quando houver rechego com equipamento (Pa-mecanica ou
similar) sera requisitado 2 0peradores de Equipamento.

Paragrafo Segundo - No caso da necessidade de rechego manual para limpeza
de porno ou descarga da carga, servo requisitados 4 TPA'S de reforQO a equipe em
questao.

Paragrafo Terceiro -- Exportagao de Sucata de Tubos
Sera usada a base da equipe e taxas do grand s61ido, contudo, a falta de hist6rico
de produtividade, por se tratar de uma nova modalidade de exportagao, no caso da
operagao ngo atingir a produgao minima, sera aplicado um percentual de 20,0%
(vinte por cento) como incentivo, sobre o sa16rio base. Em havendo produgao que
a remuneragao pda taxa da faina aplicada, o referido percentual nio se aplica.
Vale o que for maior. A metodologia operacional sera com o uso de cagambas
empregadas para operagao de ferro gusa.

4 TRIGO - Operagao por Sugador Automgtico

ICMP + 2 TPA'S + I Botoeiro ;



Paragrafo Primeiro - Quando houver necessidade de operagao de rechego, sera
adicionada a equipe originalmente requisitada, a quantidade necessdria de
trabalhadores, a partir de 04 TPA's + 2 0peradores de Pa MecAnica.

Paragrafo Segundo - Quando houver a necessidade de embarcar ou desembarcar
a Pa Mecanica, sera adicionado a equipe prevista no paragrafo primeiro + 2
Guincheiros.

5 - BOBINAS DE PAPEL

ICMP + 2 Guincheiros + 5 TPA's, ai incluido o Sinaleiro de Porta16 + ISinaleiro de
Conv6s

6 - RO-RO
6.1 - Veiculos

At6 600 veiculos : ICMP por navio + 9 motoristasl
De 601a 1200 veiculos: ICMP por navio+ 17 motoristas

6.1.1 - Peagao
At6 300 veiculos - 05 trabalhadores
01 trabalhador para cada 100 veiculos adicionais

6.2 - Carga Gerd
I CMP por equipe + 5 TPA's, ai incluido o Sinaleiro de Porta16, + 2 0peradores de
Equipamento + 4 carreteirosl

6.2.1 -- Peagao
Quando necessario, servo requisitados 2 TPA's remunerados por digria

6.3 - Conteiner
I CMP por equipe + 5 TPA's , ai incluido o Sinaleiro de Porta16, + 2 0peradores de
Equipamento + 4 carreteiros.

6.3.1 . -- Peagao
Quando necessario, servo requisitados 2 TPA's remunerados por di6ria

7 - TUBOS( Importagao/ Exportagao )

7.1 -- Tubos Soros -- Estivagem sabre madeiras entre fiadas, com
uso de cunha para seguranga

7.1 .1 Navios tipo Openhatch / Boxshape com guindaste de terra

I CMP + 7 TPAs, (ai incluido o Sinaleiro de Porta16 e 6 TPAs para
manuseio de alavanca no ajuste de estivagem, inclusive)I

7.1.2 - Navio tipo Openhatch/ Boxshape com aparelho de bordo
I CMP + 2 Guincheiros + 7 TPAs, ai incluido o Sinaleiro de Porta16

manuseio de alavanca, inclusive, e + ISinaleiro de Conv6s.
e b I F''AS Hara



Paragrafo Unico - No caso de estivagem de navio com Fora de Boca, que
necessite rolar tubos is suas laterais fora de boca, sera acrescido 2 TPAs a equipe
bAsica de 7 TPAsl

7.2
entremicho.

Tubos soros , estivagem sem o uso de madeiras no

7.2.1- Operagao com aparelho de terra
I CMP + 5 TPAs, ai incluido o Sinaleiro de Porta161

7.2.2 -- Operagao com aparelho de bordo.
I CMP + 2 guincheiros + 5 TPAs , ai incluido o Sinaleiro de Porta16 + ISinaleiro de
Conv6s.

Paragrafo Unico - No caso de estivagem de navio com Fora de Boca, que
necessite rolar tubos is suas laterais fora de boca, sera acrescido 2 TPAs a equipe
bgsica de 5 TPAsl

7.3 Tubos em Amarrados Operagao com equipamento de terra

7.3.1 -- Navios tipo openhatch/ boxshape com guindaste de terra
I CMP + 5 TPAs, ai incluido o Sinaleiro de Porta16 1

7.3.2 -- Operagao com Aparelho de bordo.
I CMP + 2 guincheiros + 5 TPAs, ai incluido o Sinaleiro de Porta16 + I Sinaleiro de
Conv6s.

Paragrafo Unico -- No caso da operagao ser com empilhadeiras no porno sera
requisitado 2 TPAs empilhadoresl

8. Descarga ou Embarque de ou
atracada ao costado do navio

para BARCAQA / BATELAO / CABREA

Quando houver necessidade da Operagao acima, a equipe de Bordo, sera
acrescida de 4 TPAs, os quais, s6 irgo perceber a tonelagem movimentada
na embarcaQao auxiliar ao costado do navio.

Nota: A Equipe acima n6o contempla a Fauna de Ferro Gusa a grand em
operagao de Exportagao.

9 Operagao com BARCAQA / BATELAO / CABREA atracada no Cats

9.1 -- Embarque ou Descarga para o conv6s da embarcagao atracada
no cats:

OI CMP + 4 TPA'S , ai incluido o Sinaleiro de Porta161

10 Operagao de GRANEIS EM BIG BEGS para abrir dentro do Porto

10.1 -- Com aparelho de Terra



I CMP + 5 TPAs , ai incluido o Sinaleiro de Porta16 + 2 0peradores de Pa
mecinica ( se necessdrio )

1 1 .2 -- Com aparelho de bordo.
I CMP + 2 guincheiros + 5 TPAs, ai incluido o Sinaleiro de Porta16 + I Sinaleiro de
Conv6s + 2 operadores de Pg-mecanica ( se necessario)I

10.1 Operagao de agOcar em sacos marinizados

10.1 .1 -- Com aparelho de Terra

I CMP + 5 TPAs . aiinclurdo o Sinaleiro de Porta16.

Se houver bategao servo acrescidos mais 4 TPAs por boca de bategao at6 o
mdximo de 4 metros de distincia.
0 0perador podera solicitar equipes adicionais base de 4 TPAs, a sua
conven iencEa.

l0.1.2 -- Com aparelho de bordo.
I CMP + 2 guincheiros + 5 TPAs, ai incluido o Sinaleiro de Porta16 + I Sinaleiro de
Conv6s.

Paragrafo Unico -- No caso da operaQao ser com empilhadeiras no porno sera
requisitado 2 TPAs empilhadores por terno.I

11 Operagao de EMBARCAQOES DE SUPRIMENT0 OFFSHORE

As equipes para operag6es em embarca96es de suprimento off-shore, quando
necessarias, servo formadas por 01 CMP + 4 TPAs, ai incluido o Sinaleiro de
Porta161

OBSERVAQOES
1 . As fun96es t6cnicas servo requisitadas quando de sua necessidade.
2. O uso do EPI 6 obrigat6rio nas operaQ6es.
3. O operador podera requisitar mais TPAs conforme sua necessidade ao bom

desempenho da Operagao.
4. SINALEIROS

4.1 0 sinaleiro porta16 e o de conv6s, em conformidade com a NR29,
devem localizar-se de modo que possam visualizar toda area de operagao
de cargas, como tamb6m possam ser vistos peso operador do equipamento
de guindar para. assim, aplicar os c6digos de sinais de mios em tats
operag6es. Caso os sinaleiros de porta16 e/ou de conv6s estiverem
impedidos, por obstrugao visual, de realizar a sinalizagao convencional para
o guincheiro, a comunicagao bilateral sera feita por radio.
4.2 A16m das condig6es prescritas no paragrafo anterior, o sinaleiro
porta16 e o de conv6s se posicionarao de modo que nio fiquem sob carga
suspensa, bem como visualizem a carga, o ambiente da e



terra, e os trabalhadores, todos relacionados a operagao, para atuar com e
para a seguranQa do trabalho.
4.3 0s sinaleiros devem ser facilmente destacdveis das demais pessoas
na area de operagao pelo uso de coletes de cor diferenciada. Nas
operag6es noturnas, os mesmos devem utilizar coletes e luvas de cor clara,
amboy com aplicaQ6es de material refletivo.
4.4 Todos os Equipamentos de ProteQao Individual (EPI'S), bem como
todos os equipamentos necessgrios para a realizagao deste typo de
operagao, entendendo-se tamb6m os coletes. luvas e radios de
comunicagao bilateral, servo fornecidos pelo OGMO.

COTAS FUNCIONAIS

Fung6es Bisicas
Contra Mestre - 1 .70
Estivador de Lingada: 1 .00
Homem de guia : 1 .00
Peador : 1 .00
Botoeiro : 1 .00
Sinaleiro Porta16: 1 .1 0
Sinaleiro de Conv6s: 1 . 1 0

Motorista Ro-Ro ( incl. Carreteiro) I .oo

Fung6es t6cnicas
Guincheiro : 1 .30
Empilhador: 1 ,20
Operador de pa-mecanica
Operador de Ponte rolante
Gaieiro : 1 ,30

1 ,20
1 .30



ANEXO 11 TABELA DE FAINAS

.DO COLETIV0 DE TRABALHO aprovado pe/a .4GE de 07 .'10/2020
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