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M I N U T A 
 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2013/2014 

 
Acordo Coletivo de Trabalho 2013/2014, que 
entre si fazem a COMPANHIA DOCAS DO 
MARANHÃO - CODOMAR e o SINDICATO DOS 
TRABALHADORES NOS SERVIÇOS 
PORTUÁRIOS DO ESTADO DO MARANHÃO - 
SINDPORT/MA e o SINDICATO DOS 
EMPREGADOS NA ADMINISTRAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE MANAUS - 
SINDPORTO, na forma abaixo declarada. 

 

 

 

 

A COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR, sociedade de economia 

mista, vinculada ao Ministério dos Transportes, com sede nesta cidade, no Porto do Itaqui, s/n, Itaqui, 

inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 06.347.892/0001-88, doravante designada simplesmente "CODOMAR" 

neste representada por seu Diretor Presidente, Engenheiro WASHINGTON DE OLIVEIRA VIÉGAS, e 

o seu Diretor Administrativo-Financeiro, JORGE LUIZ CAETANO LOPES; e o SINDICATO DOS 
TRABALHADORES NOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS DO ESTADO DO MARANHÃO - 

SINDPORT/MA, com sede nesta cidade, no Porto do Itaqui, s/n, Itaqui, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 

35.106.467/0001-03, neste ato representado por seu Presidente, LUSIVALDO MORAES DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, portuário, CPF nº 278.745.243-49, RG nº 668.760 SSP/MA e por seu 

Vice-Presidente, JOSÉ DE JESUS MATOS FILHO, brasileiro, casado, portuário, CPF nº 064.024.023-

20, RG nº 226.985 72002-8 SSP/MA, e o SINDICATO DOS EMPREGADOS NA ADMINISTRAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE MANAUS – SINDPORTO, com sede à Rua Frei José dos 

Inocentes, 275, Centro, Manaus-AM, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 04.404.521/0001-65, neste ato 

representado por seu Presidente, RUI MARTINHO TEIXEIRA JOHNSON, brasileiro, viúvo, portuário, 

aposentado, CPF nº 018.830.112-72, RG nº 212.382-7, SSP/AM e por sua Vice-Presidente, 

JOSEFINA GOMES DANTAS, brasileira, viúva, portuária, CPF nº 077.638.832-00, RG nº 361.347 

SSP/AM, doravante designados simplesmente "SINDICATOS", de outra parte, RESOLVEM firmar o 

Acordo Coletivo de Trabalho 2013/2014, mediante as cláusulas seguintes, que reciprocamente 

outorgam e se obrigam a cumprir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – ABRANGÊNCIA DO ACORDO 

As condições que constituem as cláusulas do presente Acordo Coletivo de Trabalho – 

ACT se aplicam aos empregados efetivos e aos ocupantes de Cargos de Confiança da CODOMAR, 

lotados na Sede da Companhia e na Administração das Hidrovias do Nordeste - AHINOR, 

representados pelo SINDPORT/MA, bem como aos lotados na Administração das Hidrovias da 

Amazônia Ocidental - AHIMOC, representados pelo SINDPORTO/MANAUS, estes por força do 
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Convênio de Apoio Técnico e Financeiro nº 007/2008, de 30 de janeiro de 2008 e seus aditivos, salvo 

as situações específicas nele previstas. 

 
Parágrafo Único 

 Para os fins deste Acordo, o pessoal referido no “caput” desta Cláusula, doravante são 

denominados, neste Instrumento, simplesmente de “Empregados”. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – MANUTENÇÃO DA DATA-BASE 

Fica mantida a data base de 1º (primeiro) de junho para as reivindicações coletivas 

dos “Empregados” representados pelos “SINDICATOS. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – REAJUSTE SALARIAL 

A CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas concederão, a partir de 1º 

de junho de 2013, aos “Empregados”, em decorrência do presente Acordo, reajuste de 6,50% (seis 

vírgula cinquenta por cento), correspondente a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo – IPCA, apurada no período de Junho/2012 a Maio/2013, a ser aplicado sobre a Tabela Salarial 

praticada no mês de Maio de 2013. 

 
Parágrafo Primeiro 

As partes reunirão, com 30 (trinta) dias de antecedência à data-base de 1º de junho de 

2014, para negociar novo acordo, incluído o reajuste salarial a ser aplicado sobre as cláusulas 

econômico-financeiras inerentes a este instrumento, sendo que o citado reajuste não será inferior à 

variação no período de 1º de junho de 2013 a 31 de maio de 2014 do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA, ou outro qualquer que vier a substituí-lo, apurado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE. 

 
Parágrafo Segundo 

  Qualquer alteração neste Acordo Coletivo de Trabalho será realizado através de 

Termo Aditivo, e o mesmo deverá ter aprovação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão/Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. 

 
CLÁUSULA QUARTA – GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 

A CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas continuarão a remunerar as 

férias anuais dos “Empregados”, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do salário normal. 
 
Parágrafo Único 

  O caput desta cláusula só se aplica àqueles empregados com direito adquirido, nos 

termos da Resolução nº 09, de 03/10/1996, do extinto Conselho de Coordenação e Controle das 

Empresas Estatais – CCE, a menos que sobrevenha decisão judicial contrária dirigida à CODOMAR. 
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CLÁUSULA QUINTA – EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS 

A CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas manterão Empréstimo de 

Férias para os “Empregados”, por ocasião do início das férias destes, no valor correspondente a 1 

(um) mês da remuneração  vigente no mês  da concessão. 

 
Parágrafo Primeiro 

  O caput desta cláusula só se aplica aos empregados admitidos até 27/08/87, nos 

termos do caput e do inciso IV do Art. 6º do Decreto-lei nº 2.355, de 27/08/87. 

 
Parágrafo Segundo 

O desconto do empréstimo de férias de que trata esta Cláusula será feito em 8 (oito) 

parcelas iguais e consecutivas, sobre as quais não incidirão quaisquer juros e/ou correção monetária. 

 
CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO 

A CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas concederão aos 

“Empregados”, os pagamentos dos seus salários de conformidade com a legislação vigente. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – AFASTAMENTO POR DOENÇA 

A CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas não considerará, para efeito 

de pagamento do 13º (décimo - terceiro) salário, o período de afastamento dos “Empregados”, em 

gozo de auxilio doença até o máximo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos ou alternados, 

anualmente. 

 
CLÁUSULA OITAVA – LICENÇA 

A CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas manterão a concessão de 

licença de 5 (cinco) dias úteis, por ano, que poderá ser gozada integral e  imediatamente após as 

férias anuais regulamentares dos “Empregados”, desde que os beneficiários não tenham, no período 

aquisitivo, faltas ou punições e, também, que façam comunicação escrita ao Setor de Recursos 

Humanos ou Núcleo de Apoio Administrativo no sentido de usufruir este benefício, pelo menos com 

prazo de 20 (vinte) dias antes do início das referidas férias. 

 
Parágrafo Único 

  O caput desta cláusula só se aplica àqueles empregados com direito adquirido, nos 

termos da Resolução nº 09, de 03/10/1996, do extinto Conselho de Coordenação e Controle das 

Empresas Estatais – CCE, a menos que sobrevenha decisão judicial contrária dirigida à CODOMAR. 
 
 
 
CLÁUSULA NONA – SEGURO DE VIDA 

A CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas manterão o seguro de vida 

em grupo para os “Empregados”, prevendo indenizações não inferiores a 25 (vinte e cinco) vezes o 

salário-base do segurado, por morte natural, e a 50 (cinquenta) vezes o mesmo salário-base, por 

morte acidental ou por invalidez permanente, em caso de acidente de trabalho, e assegurada à 

manutenção destes limites sempre que houver reajuste salarial. 
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Parágrafo Primeiro 

A apólice do seguro de vida previsto no caput desta cláusula poderá ser feita de forma 

separada, para a CODOMAR-Sede, e para cada Administração Hidroviária vinculada.  

 
Parágrafo Segundo 

  Os custos decorrentes do pagamento do prêmio para o custeio do seguro de vida 

constante do caput desta cláusula, para aqueles empregados e aos ocupantes dos Cargos de 

Confiança, com direito adquirido, nos termos da Resolução nº 09, de 03/10/1996, do extinto Conselho 

de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – CCE, serão assumidos integralmente pela 

CODOMAR/Administração Hidroviária. 

 
Parágrafo Terceiro 

  Os custos decorrentes de pagamento do prêmio para o custeio do referido Seguro de 

Vida dos empregados sem direito adquirido deverão ser partilhados paritariamente entre a 

CODOMAR/Administração Hidroviária e os citados empregados (50% para cada parte), a menos que 

sobrevenha decisão judicial contrária dirigida à CODOMAR.  

 
Parágrafo Quarto 

  Os empregados e ocupantes de Cargos de Confiança sem direito adquirido, nos 

termos da Resolução nº 09, de 03/10/1996, do extinto Conselho de Coordenação e Controle das 

Empresas Estatais – CCE, que não desejarem o benefício de Seguro de Vida, constante da presente 

cláusula, deverá preencher o Formulário de Desistência do Seguro de Vida no Setor de Recursos 

Humanos da CODOMAR/Administração Hidroviária, visando com esta medida à retirada de seus 

nomes da apólice de seguro.   

   
CLÁUSULA DÉCIMA – PLANO DE SAÚDE 

A CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas continuarão a manter o 

Plano Assistencial de Saúde para os “Empregados” e seus dependentes, respeitando os percentuais 

de participação financeira dos “Empregados” nas suas despesas, estabelecidos originalmente no 

Plano Assistencial de Saúde da CODOMAR aprovado e implantado pela Ordem de Serviço – DP nº 

059/91, do Diretor Presidente da CODOMAR, e homologado pela Deliberação nº 34/91, de 17/12/91, 

do Conselho de Administração da Companhia. 

 
Parágrafo Primeiro 

  Os percentuais de participação financeira abaixo indicados a serem pagos pelos 

empregados e pelos ocupantes de Cargos de Confiança, lotados na Sede da Companhia, e, também, 

pelos empregados da Administração das Hidrovias do Nordeste – AHINOR, lotados no Quadro 

Especial da CODOMAR, para o Plano de Saúde estabelecidos no Plano Assistencial de Saúde da 

CODOMAR aprovado e implantado pela OS DP/Nº 059/91, contido no caput desta cláusula só se 

aplicam àqueles empregados e ocupantes de Cargos de Confiança admitidos até 27/08/87, de acordo 

com o Decreto-lei nº 2.355, de 27/08/87, e de conformidade com o que determina o Processo JCJ nº 3-

1072/97 da 3ª Junta de Conciliação e Julgamento de São Luís da Justiça do Trabalho da 16ª Região 
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do Poder Judiciário Federal, onde tornou definitiva à medida liminar concedida na forma de Ação 

Cautelar nº 855/97 – 3ª JCJ de São Luís, Capital. 

 

a) Assistência médica, hospitalar e laboratorial: 20% 

b) Assistência medicamentosa: 15% 

c) Material óptico: 30% 

d) Assistência odontológica: 20% 
 
Parágrafo Segundo 

  Para os empregados e ocupantes de cargos de confiança admitidos após 27/08/87, de 

acordo com o Decreto-Lei nº 2.355 datado de 27/08/87, serão aplicados os percentuais de participação 

financeira estabelecidos na Resolução 09 – CCE, de 50% (cinquenta por cento) para todos os 

benefícios do plano de saúde, a menos que sobrevenha decisão judicial contrária dirigida à 

CODOMAR. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – BENEFÍCIOS CRECHE 

A CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas continuarão a manter o 

benefício creche para os “Empregados”, concedendo reembolso de mensalidades pagas à creche de 

acordo com o Formulário “Solicitação de Reembolso de Benefícios Creche – SRBC”, de conformidade 

com Norma Interna baixada pela Ordem de serviço/CODOMAR nº 067/95, com a seguinte participação 

financeira dos empregados: 

 

a) Remuneração do empregado de 1 a 3 salários mínimos: 5% 

b) Remuneração do empregado de 4 a 6 salários mínimos: 15% 

c) Remuneração do empregado de 7 a 10 salários mínimos: 25% 

d) Remuneração do empregado acima de 10 salários mínimos: 35% 

 
Parágrafo Único 

O benefício creche previsto no caput desta cláusula observará o limite de idade 

estabelecido no inciso XXV do art. 7º da Constituição Federal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CARTÃO ALIMENTAÇÃO 

A CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas concederão, mensalmente, 

aos “Empregados”, cartões de alimentação para 30 (trinta) dias no valor facial de R$ 24,94 (vinte e 

quatro reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o valor total de cartão alimentação mês de R$ 

748,20 (setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos).  

 
Parágrafo Primeiro 

Os “Empregados” que fizerem jus ao estabelecido nesta cláusula deverão participar 

com o equivalente a 1% (um por cento), a ser descontado dos seus salários-base, limitado a 20% 

(vinte por cento) do valor total mensal dos cartões alimentação. 
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Parágrafo Segundo 

Os empregados marítimos das Administrações Hidroviárias deverão receber cartão 

alimentação, ainda que em campanha marítima/fluvial. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – LIBERAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS 

A CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas liberarão as suas 

dependências e instalação para reuniões dos “SINDICATOS” com os trabalhadores por eles 

representados e a fixação de comunicações de interesse destes, no quadro de avisos. A concessão 

aqui prevista deverá ser solicitada com antecedência, mínima de 3 (três) dias úteis, podendo ser aceita 

ou não pela CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas, e que poderá ser suspensa 

sempre que os “SINDICATOS” infringirem os objetivos propostos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL 

A CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas liberarão para prestação 

dos serviços dos “SINDICATOS”, sem prejuízo das respectivas remunerações os empregados que 

ocuparem os seguintes cargos: a) do Presidente dos “SINDICATOS”, enquanto durar o exercício dos 

seus mandatos, para desempenho exclusivo de suas funções sindicais; e b) dos demais diretores dos 

“SINDICATOS”, até no máximo de 03 (três), 1 (um) dia por semana de acordo com a escala semanal 

previamente elaborada pelos “SINDICATOS” e entregue a CODOMAR e as Administrações 

Hidroviárias vinculadas. 

 
Parágrafo Primeiro 

O tempo de afastamento do empregado para o exercício de cargo de dirigente sindical 

previsto no caput desta cláusula será considerado como efetiva prestação de serviços à CODOMAR e 

as Administrações Hidroviárias vinculadas, para todos os efeitos de direito. 
 
Parágrafo Segundo 

A CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas liberarão para prestação 

dos serviços sindicais de até 5 (cinco) empregados, sem prejuízo de suas respectivas remunerações, 

até o máximo de 10 (dez) dias para cada um, por ano, para participarem de congressos, seminários, 

conferências e comissões de trabalho de interesse específico da categoria profissional dos portuários, 

desde que comunicado a CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias úteis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 

A CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas visando o aperfeiçoamento 

da qualidade dos serviços dos “Empregados”, às novas condições e exigências estabelecidas pelo 

mercado nacional e Mercosul, pelos softwares e/ou equipamentos, pelos atuais e futuros usuários dos 

serviços prestados pela Empresa, promoverá na CODOMAR e nas Administrações Hidroviárias 

vinculadas, conjuntamente, Programa de Promoção de Cursos de Capacitação, de Treinamento e de 

Aperfeiçoamento para os “Empregados”, que deverá ser implementado no prazo de 90 (noventa) 

dias, a contar da data de homologação deste ACT na Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego – SDRTE. 
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Parágrafo Único 

Os “Empregados”, que fizerem jus ao estabelecido no caput desta cláusula, terão 

que participar com 20% (vinte por cento) do(s) valor(es) do(s) cursos(s) em que for(em) 

matriculados(s). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO 

A CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas fornecerão transporte para 

atendimento médico aos “Empregados”, em caso de doença grave ou acidente de trabalho, em local 

onde não exista atendimento médico, hospitalar ou semelhante.  
 
Parágrafo Único 

O transporte é assegurado ainda que a moléstia ou acidente do trabalho ocorra fora do 

estabelecimento da CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

 Fica firmado que respondem pelas obrigações e direitos dos empregados lotados no 

Estado do Maranhão, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS DO 

ESTADO DO MARANHÃO SINDPORT/MA e, pelos empregados lotados no Estado do Amazonas, o 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE 

MANAUS – SINDPORTO. Anuindo expressamente com a divisão de atribuições, obrigações e direitos 

ora firmadas a CODOMAR e as Administrações Hidroviárias vinculadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – MULTA 

Fica estabelecida multa, que reverterá em favor do prejudicado, para qualquer das 

partes acordantes, por infração às obrigações legalmente previstas no valor de 1 (um) salário mínimo 

por empregado, até o máximo de 10 (dez) salários mínimos, no caso de não cumprimento de qualquer 

das cláusulas do presente acordo.  
 
CLÁUSULA NONA – FORO 

O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Acordo 

Coletivo será o da Comarca de Manaus-AM, se for parte empregado da AHIMOC, e o da Comarca de 

São Luís-MA, se for parte empregado da CODOMAR e demais Administrações Hidroviárias.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes cabendo à 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SDRTE e à Justiça do Trabalho, desde que 

provocados. 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA 

O presente acordo terá vigência pelo prazo de 01 (um) ano, a contar de 1º de junho de 

2013. 
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Parágrafo Primeiro 

 As partes acordam que enquanto não for assinado novo Acordo, ficam valendo como 

prorrogadas as cláusulas aqui pactuadas. 

 
Parágrafo Segundo 

 Todas as cláusulas previstas no presente Acordo Coletivo de Trabalho terão seus 

efeitos retroativos à 1º/06/2013. 

 

 E, por estarem justos e acordados assinam o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) 

vias de igual teor e forma, encaminhando cópia do mesmo para os registros da Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego – SRTE. 

 

São Luís (MA), 18 de outubro de 2013. 

 
Assinaturas das partes acordantes: 

 
Pela CODOMAR 

 

 
WASHINGTON DE OLIVEIRA VIÉGAS                                      JORGE LUIZ CAETANO LOPES 

                     Diretor-Presidente                                                         Diretor Administrativo-Financeiro 
 

Pelo SINDPORT/MA 
 
 

LUSIVALDO MORAES DOS SANTOS                                         JOSÉ DE JESUS MATOS FILHO 

                     Presidente                                                                                  Vice - Presidente 
Pelo SINDPORTO/AM 

 
 

RUI MARTINHO TEIXEIRA JOHNSON                                         JOSEFINA GOMES DANTAS 

                       Presidente                                                                                   Vice - Presidente 
 
TESTEMUNHAS: 
                         
Maria Jucilene Souza Lima                                                                             João Oliveira Lisboa 

        Pela CODOMAR                                                                                         Pelo SINDPORT/MA 

 
Luiz Jorge Martins do Nascimento 

Pelo SINDPORTO/AM 


