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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO CELEBRADO 

ENTRE O SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS 

SERVIÇOS PORTUÁRIOS DO MARANHÃO – 

SINDPORT/MA E A EMPRESA COMPANHIA 

OPERADORA PORTUÁRIA DO ITAQUI S/A 

 

A C O R D O  C O L E T I V O   D E   T R A B A L H O   –   2018/2020 

 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS DO MARANHÃO – 

SINDPORT/MA, entidade sindical, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.106.467/0001-03, com sede no Porto do 

Itaqui, Bairro Itaqui, CEP 65.085-370, na cidade de São Luís (MA), e a empresa COMPANHIA OPERADORA 

PORTUÁRIA DO ITAQUI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.784.802/0001-90, 

com sede no Porto do Itaqui s/n, Baia de São Marcos, CEP: 65.085-370, Bairro: Itaqui, São Luis (MA), resolvem 

firmar o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estabelecendo diretrizes, regras, normas, 

condições e princípios gerais que regularão o exercício da atividade da categoria ora representada, conforme 

segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – ABRANGÊNCIA DO ACORDO - As condições que constituem o objeto do 

presente Acordo Coletivo de Trabalho-ACT visam estabelecer regras e normas disciplinadoras das relações de 

trabalho, a serem aplicadas aos empregados integrantes do Quadro de Pessoal da “COPI”, doravante 

denominados, neste instrumento, simplesmente de “Empregados”, excetuando as categorias diferenciadas e 

trabalhadores portuários avulsos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA - O presente Acordo Coletivo de Trabalho-ACT, terá vigência de 02 

(dois) anos, com seus efeitos a contar a partir de 01/06/2018 a 31/05/2020. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DATA-BASE - Fica mantida e garantida entre as partes a Data-Base de 1º 

(primeiro) de junho de cada exercício para as reivindicações coletivas dos “Empregados” da “COPI”, 

representados pelo SINDPORT/MA.  

 

Parágrafo Único - Na Data-Base de 1º de junho de 2019, as partes negociarão visando reajuste salarial, a ser 

aplicado linearmente sobre a “Tabela Salarial” praticada em maio de 2018, para vigorar no período de 

01/06/2019 a 31/05/2020. 

 

CLÁUSULA QUARTA – PISO SALARIAL - Fica estabelecido, a título de piso salarial, o salário mínimo 

vigente no país. 

 

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE SALARIAL - A “COPI” concederá aos seus “Empregados” reajuste 

salarial 4% (quatro por cento) a ser aplicado linearmente sobre a “Tabela Salarial” praticada em maio/2017, para 

vigorar no período de 01/06/2018 à 31/05/2019, zerando eventuais perdas salarias até a data de assinatura deste 

instrumento. 
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Parágrafo Único – O percentual previsto no caput da Cláusula acima não vincula eventual reajuste salarial 

pretendido depois de 31/05/2018, a ser livremente negociado entre os acordantes e estabelecido em aditivo de 

acordo coletivo. 

  

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO DO SALÁRIO - A “COPI” pagará os salários de seus 

“Empregados” até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência. As antecipações e adiantamentos 

salariais que se derem serão mera liberalidade não servindo para alterar à regra aqui estabelecida. 

 

Parágrafo Único - Não será devido aos “Empregados”, em hipótese nenhuma, salário “in natura” ou horas “in 

tinere”. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - JORNADA DE TRABALHO - A “COPI” adotará as seguintes jornadas de trabalho, 

observadas as respectivas funções e necessidades imperiosas do serviço. 

 

Parágrafo Primeiro – Aos que ocupam cargos em setores administrativos ou que compoem o escritório da “COPI”, 

a jornada será de 08:00 (oito horas) diárias, das 07:00 às 17:00 horas, das segundas às sextas-feiras, com intervalo 

intrajornada de 02 (duas) horas diárias e, aos sábados, das 07:00 às 11:00 horas, perfazendo o total de 44 (quarenta e 

quatro) horas semanais; 

 

Parágrafo Segundo – Aos que ocupam cargos operacionais ou de manutenção/controle, a carga horá será de 44 

(quarenta e quatro) horas semanais, sendo cumprida na forma prevista no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ou, a 

critério da “COPI”, em turnos de 08 (oito) horas, conforme escala previamente elaborada e com os seguintes horários: 

o primeiro, das 07:00 às 15:00 horas; o segundo, das 15:00 às 23:00 horas; e, o terceiro, das 23:00 horas às 07:00 horas 

da manhã seguinte, autorizado eventual revezamento de turnos. 

 

Parágrafo Terceiro – Os “Empregados” ocupantes de cargos de direção, gerência, coordenador ou supervisão não 

se sujeitam ao controle de jornada, não dispondo de horários fixos, conforme previsto no art. 62, inciso II, da CLT; 

 

Parágrafo Quarto – As jornadas aqui fixadas poderão ser posteriormente alteradas, quer por alteração individual no 

respectivo contrato de trabalho do(a) obreiro(a) com a “COPI”, quer mediante posterior aditivo a este Acordo 

Coletivo, desde que não suprimidos direitos dos “Empregados” e observada a necessidade imperiosa do serviço ou 

da natureza da atividade explorada pela “COPI”.  

 

CLÁUSULA OITAVA – PRORROGAÇÃO DA JORNADA – Observada a necessidade da operação efetuada 

pela “COPI”, a jornada de trabalho poderá ser prorrogada, respeitada a escala pré-definida e o limite máximo de 

02 (duas) horas extras por dia, contadas a partir da prorrogação decorrente da compensação semanal. 

 

Parágrafo Primeiro – Eventual hora extra efetivamente realizada, entre a segunda-feira e o sábado, será objeto 

do sistema de compensação da respectiva hora, regulado pela Cláusula Nona. Em se tratando de hora extra feita 

no domingo ou em feriado, haverá pagamento em contracheque, pela “COPI”, com acréscimo do adicional de 

100% (cem por cento), em mês subsequente ao da referência. 
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Parágrafo Segundo – As horas extras e seus adicionais serão calculados sem o acréscimo de adicionais de risco, 

quando devidos. 

Parágrafo Terceiro – Não serão descontadas nem computadas, como jornada extraordinária, as variações de 

horário no registro de ponto não excedentes a sete minutos e trinta segundos (07min30s), observado o limite 

máximo de quinze minutos (15min) diários. 

 

Parágrafo Quarto –  O sistema de prorrogação de jornada não prejudicará o intervalo interjornada e o repouso 

semanal. Eventual labor durante o intervalo intrajornada, excetuados os minutos excedentes e previstos no 

parágrafo anterior, será remunerado como extra, em caso de jornada superior a 06 (seis) horas consecutivas e 

diárias. 

 

Parágrafo Quinto – O tempo gasto nos trajetos entre a residência e o local de trabalho, ou vice-versa, não se 

constituirá como prorrogação de jornada de trabalho. 

  

CLÁUSULA NONA – DA COMPENSAÇÃO DE HORAS EXTRAS – O sistema de compensação de horas 

extras será adotado, pela “COPI”, diante de eventual trabalho extraordinário desempenhado entre as segundas-

feiras e aos sábados. 

 

Parágrafo Primeiro – Os registros das horas extras, acusados pelo ponto eletrônico implementado pela “COPI”, 

servirão de base para o cálculo das chamadas “horas-crédito” e “horas-débito”, de forma que possibilite o 

controle individual, para cada empregado (a). 

 

Parágrafo Segundo – Realizada hora extra entre a segunda-feira e o sábado, a compensação será concedida, pela 

“COPI”, ao respectivo (a) empregado (a), dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) dias corridos, computado 

do dia 01º (primeiro) do mês subsequente ao período mensal em que houve o correlato trabalho extra. A 

compensação poderá ser adotada no horário de entrada ou no de saída, a critério da “COPI”, a qual deverá 

informar previamente o(a) obreiro(a). 

 

Parágrafo Terceiro – Qualquer hora extra não compensada após o término do prazo de 120 (cento e vinte) dias 

corridos, previsto no parágrafo anterior, justificadamente por conta de necessidade imperiosa do serviço ou 

essencialidade da atividade empresarial da “COPI”, será paga, com o respectivo adicional (50%), ao(à) 

empregado(a), no contracheque do mês subsequente ao do término do aludido prazo. 

 

Parágrafo Quarto – Havendo saldo negativo das horas a 50% (cinquenta por cento), o valor remanescente será 

transportado automaticamente para o próximo período. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS HIPÓTESES DE PRORROGAÇÃO DE JORNADA – Nas hipóteses de 

casos imprevisíveis, fortuitos, de força maior ou por imperiosidade na alta demanda de carga e/ou descarga de 

navios, ou na armazenagem, excepcionalmente, o(a) trabalhador(a) da “COPI” poderá ser convocado para 

jornada extra, acima do limite diário de 02 (duas) horas, do que deverá ser previamente informado(a) por sua 

empregadora. Nestes casos excepcionais, a hora extra será compensada, se feita entre a segunda-feira e o sábado, 

e paga, se realizada ao domingo ou feriado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – TRABALHO NOTURNO – Será considerado trabalho noturno a 

jornada compreendida entre as 22:00h (vinte e duas horas) e as 05:00h (cinco horas) do dia seguinte, devendo ser 

remunerada cada hora com o acréscimo de 20% (vinte por cento). A hora noturna, para todos os fins, será 

considerada como de 52 minutos e 30 segundos. 

 

Parágrafo Primeiro - Os valores correspondentes ao adicional noturno, de que trata o caput desta Cláusula, serão 

pagos mensalmente no mês subsequente ao da competência. 

 

Parágrafo Segundo - As horas trabalhadas no horário noturno serão calculadas sem acréscimos dos adicionais 

de risco, quando devidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DESCONTOS AUTORIZADOS – Na forma prevista do caput do 

artigo 462 da CLT, o presente acordo reconhece a validade das previsões contratuais ou das autorizações 

individuais escritas, que sejam dadas pelos empregados à “COPI”, para que esta desconte de seus salários as 

mensalidades de plano de assistência médica para dependente(s), utilização de convênios (farmácia, material 

escolar, etc.), entre outros que porventura ocorrerem. 

 

Parágrafo Primeiro – No tocante ao vale-transporte, serão observadas as determinações vigentes pela legislação 

específica. 

 

Parágrafo Segundo - Os “Empregados” autorizam, à “COPI”, a esta proceder com descontos em seus 

salários ou parcelas rescisórias, que se refiram aos danos causados à empregadora por dolo ou culpa, no 

desempenho de suas funções, incluindo-se aí os danos patrimoniais e hipóteses de extravio ou avarias de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – A “COPI” 

fornecerá aos seus “Empregados” os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) necessários e exigidos por 

lei, oferecerá treinamentos periódicos quanto ao uso dos instrumentos e fiscalizará a utilização dos equipamentos, 

obrigando-se os obreiros a zelarem pelos mesmos. A não utilização, ou uso inadequado, dos EPI’s poderá ensejar 

a aplicação de medidas disciplinares cabíveis, de forma que a reincidência poderá acarretar a dispensa dos 

“Empregados” faltosos, por justa causa. Os “Empregados”  deverão devolver cada EPI entregue a si, em caso 

de necessária substituição por outro, transferência de função ou de rescisão do contrato de trabalho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ADICIONAIS DE RISCO, INSALUBRIDADE E 

PERICULOSIDADE – O adicional de risco previsto no artigo 14, da Lei nº. 4.860, de 26/11/1965, será devido 

aos seus “Empregados”, no percentual de 40% (quarenta por cento) incidente sobre o valor do salário-hora 

ordinário do período diurno, e substituirá todos àqueles que, com sentido ou caráter idênticos, vinham sendo 

pagos (risco, insalubridade e periculosidade) e tem como objetivo remunerar os “Empregados” que 

comprovadamente desenvolvam atividades no porto, em área de risco.  
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Parágrafo Único – Em hipótese alguma, os adicionais de risco, insalubridade e periculosidade poderão ser 

cumulados no contracheque dos “Empregados”. O pagamento do adicional de risco, como forma de remunerar 

perigos relativos à insalubridade e à periculosidade, já os contempla e os engloba, a título de contraprestação, para 

todos os fins.  

 

ADICIONAL DE RISCO A CATEGORIA DE EMPREGADOS –Ficam mantidas as demais disposições 

previstas na Cláusula Décima Quarta, do Acordo Coletivo originário e vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – UNIFORMES – A empresa fornecerá gratuitamente aos seus 

“Empregados”, os uniformes, fardamentos e demais peças de vestuário que julgue necessárias, obrigando-se os 

obreiros a utilizá-los com zelo e conservação, devendo devolvê-los quando de eventual alteração, na troca 

periódica, na transferência ou na rescisão de contrato de trabalho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – VALE-TRANSPORTE – A empresa fornecerá vale transporte, nos termos 

da legislação pertinente, correspondente à necessidade de cada um dos “Empregados”.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SALÁRIO “IN NATURA” – Habitação, veículo, computador e celular 

fornecidos pela “COPI”, aos “Empregados”, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm 

natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelos “Empregados”, também, em atividades 

particulares. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALIMENTAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO – A “COPI”, 

por mera liberalidade, poderá fornecer alimentação, típica ao intervalo intrajornada de 01 (uma) hora, aos seus 

“Empregados”, observados seus critérios de possibilidade e conveniência. 

 

Parágrafo Primeiro – É indevida a alimentação aqui positivada nas ausências imotivadas, nos meses de férias ou 

de licença, por qualquer motivo, dos “Empregados”, bem como em qualquer das hipóteses de suspensão ou de 

interrupção do contrato de trabalho. 

 

Parágrafo Segundo – A “COPI” disponibilizará espaço denominado de “sala de vivência” aos seus 

“Empregados”, para facultativo uso, durante gozo do intervalo intrajornada.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VALE ALIMENTAÇÃO – A partir da vigência deste Acordo 

Coletivo, a “COPI”, por mera liberalidade, poderá conceder, aos seus “Empregados”, vale alimentação 

individual, no valor único e mensal de R$ 326,00 (trezentos e vinte seis reais), observados seus critérios de 

possibilidade e conveniência. Este benefício será vinculado ao Plano de Alimentação do Trabalhador – PAT, 

podendo ser alterado ou extinto, a qualquer tempo, bem como ser cumulativo à alimentação prevista na Cláusula 

Décima Oitava. 
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Parágrafo Primeiro – Haverá redução gradual do valor do vale alimentação na hipótese de 01 (uma) falta 

injustificada no período de 01 (um) mês, devendo ser descontado o valor de R$ 26,00 (vinte e seis reais) por cada 

dia. 

 

Parágrafo Segundo – Em se tratando de trabalhador (a) com ordem de licença médica, a “COPI” arcará com o 

vale alimentação aqui previsto somente durante os primeiros 30 (trinta) dias de afastamento, exceto quando se 

tratar de licença-maternidade, hipótese na qual o benefício será concedido enquanto se perdurar o licenciamento. 

Em se tratando de afastamento pela Previdência Social, motivado por acidente de trabalho de responsabilidade 

incontestável da “COPI”, por culpa desta, o vale alimentação será concedido limitadamente até os primeiros 60 

(sessenta) dias, computados de seu afastamento. 

Parágrafo Terceiro – Fica estabelecido que o vale alimentação não é incorporado ao salário dos 

“Empregados” para nenhum fim. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSR) – Será assegurado aos 

“Empregados” um descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de 

conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir no domingo, no todo ou em parte. 

 

Parágrafo Único – Na impossibilidade de gozo do DSR no domingo, o descanso dos “Empregados” deverá 

ser concedido, pela “COPI”, em qualquer dia da semana subsequente, podendo ser excetuado diante de hipóteses 

de casos imprevisíveis, fortuitos, de força maior ou por imperiosidade na alta demanda de carga e/ou descarga de 

navios, ou na armazenagem. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO PLANO DE SAÚDE – A “COPI” concederá plano de saúde 

corporativo aos seus empregados, contratado e fornecido pela operadora escolhida de sua conveniência, fazendo 

jus, a referido seguro, os “Empregados” efetivados, os quais serão cadastrados como “titular” na fornecedora, 

bem como cônjuge e filho(a)(s), estes como “dependentes”. 

 

Parágrafo Primeiro – Para fazer jus ao aludido plano de saúde, os “Empregados” deverão atender às 

exigências documentais e cadastrais da operadora, especialmente no tocante à identificação de cônjuge e 

filho(a)(s), natural(is), adotivo(s) ou enteado(s). 

 

Parágrafo Segundo – Ao “titular” da carteira de saúde não será efetuado nenhum desconto em seu 

contracheque. Haverá, porém, incidência de 50% (cinquenta por cento) do valor do plano, por dependente 

cadastrado(a), a ser descontado em seu holerite. 

 

Parágrafo Terceiro – O plano de saúde é vinculado à vigência do contrato de trabalho ativo, continuando de 

forma ininterrupta nas hipóteses de férias e de licenças maternidade, paternidade e médica. Em se tratando de 

licença médica, a “COPI” se obriga a continuar pagando as prestações mensais do plano de saúde até o 90º 

(nonagésimo) dia de afastamento, contado da transmissão, ao INSS, do requerimento de benefício previdenciário 

providenciado pela empresa. Após os 90 (noventa) dias corridos do afastamento, o plano de saúde do(a) titular e 

de eventuais dependentes poderá ser suspenso ou inativado. 
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Parágrafo Quarto – Excepcionalmente, a “COPI” se obriga a continuar pagando as prestações mensais do plano 

de saúde até o 180º (centésimo octogésimo) dia de afastamento, nas seguintes hipóteses, desde que comprovadas 

por laudo médico entregue a si: acidente de trabalho que, comprovadamente, exija intervenções cirúrgicas e/ou 

tratamento particularizado e contínuo; b) neoplasia maligna; c) cardiopatia grave; d) nefropatia grave; e) 

hepatopatia grave; e, f) estar em curso de período gestacional ou em gozo de licença-maternidade. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO SEGURO DE VIDA – Em caso de falecimento do 

“Empregado”, natural ou acidental, no ambiente de trabalho ou não, com exceção de suicídio consumado, a 

“COPI”, utilizando-se do seguro de vida contratado por seguradora de sua escolha, providenciará e intermediará 

o procedimento administrativo necessário para que a seguradora pague, ao Espólio, o correspondente valor 

previsto na apólice vigente, respeitadas as condições contratuais firmadas. 

 

Parágrafo Único – Comunicado o sinistro à seguradora, esta passará a responder pela condução deste, até a sua 

efetiva concessão de valor de apólice ou recusa, podendo, inclusive, ser chamada à intervenção em caso de 

eventual processo judicial trabalhista, via denunciação à lide. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA APRENDIZAGEM – Os aprendizes contratados, pela 

“COPI”, na forma da legislação vigente, cumprirão jornada diária e ininterrupta de 04 (quatro) horas, das 

segundas às sextas-feiras. 

 

Parágrafo Primeiro – Cada aprendiz será remunerado pelo piso salarial mínimo e vigente no país, não fazendo 

jus ao adicional de risco previsto no artigo 14, da Lei nº. 4.860, de 26/11/1965. 

 

Parágrafo Segundo – A “COPI”, por mera liberalidade, poderá fornecer alimentação aos aprendizes. O vale 

alimentação previsto na Cláusula Décima Nona será pago, ao(à) aprendiz, no valor único e mensal de R$ 162,50 

(cento e sessenta e dois reais, cinquenta centavos). O plano de saúde corporativo, previsto na Cláusula Vigésima 

Primeira, será concedido apenas ao(à) aprendiz, não se estendendo o direito a qualquer dependente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO ESTÁGIO – Os estagiários admitidos, pela “COPI”, na forma da 

legislação especial, cumprirão jornada diária e ininterrupta de 04 (quatro) horas (nível médio) ou 06 (seis) horas 

(nível superior), das segundas às sextas-feiras. 

 

Parágrafo Primeiro – Cada estagiário(a) receberá, além do vale transporte proporcional, bolsa no valor 

correspondente ao piso salarial mínimo e vigente no país, não fazendo jus ao adicional de risco previsto no artigo 

14, da Lei nº. 4.860, de 26/11/1965.  

 

Parágrafo Segundo – O plano de saúde corporativo, previsto na Cláusula Vigésima Primeira, será concedido 

apenas ao(à) estagiário(a), não se estendendo o direito a qualquer dependente. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – AUSÊNCIAS AO TRABALHO – As faltas ao trabalho, atrasos e 

saídas antecipadas deverão ser justificadas na forma da lei. As faltas injustificadas poderão ser abonadas pela 

“COPI”, por mera liberalidade, conforme política interna vigente da Gerência de Recursos Humanos, que pode 

ser alterada unilateral e sistematicamente como, por exemplo, para as hipóteses de acompanhamento de cônjuge 

ou filhos em consultas médicas e internamentos hospitalares. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS – No silêncio das Cláusulas aqui acordadas, 

prevalecerão as disposições constitucionais, infraconstitucionais ou sumuladas de cada matéria. 

 

Parágrafo Primeiro - Durante a vigência deste acordo, as partes poderão negociar a qualquer momento Termos 

Aditivos e/ou Tabelas e/ou Anexos, deste que se manifestem por escrito. 

 

Parágrafo Segundo - As Convenções Coletivas de Trabalho e as Sentenças Normativas conforme artigo 620 da 

CLT, que tenham como partes o Sindicato Signatário deste Acordo Coletivo, não surtirão efeitos jurídicos ou 

econômicos com relação aos empregados “COPI” signatária deste Acordo Coletivo, para quem prevalecerão, tão 

somente, as condições pactuadas neste Acordo Coletivo. 

 

Parágrafo Terceiro - As partes dão plena e geral quitação, até a data de assinatura deste ACT, de todas as verbas 

compreendidas neste instrumento, bem como nos acordos coletivos anteriormente firmados, incluindo, porém 

não limitando eventuais perdas salariais, bem como as demais parcelas de natureza salarial. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – MULTAS E PENALIDADES – Fica estabelecida multa no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), por empregado da “COPI” associado ao “SINDPORT/MA”, incidente a qualquer uma 

das partes que deixe de cumprir uma ou outra cláusula deste acordo. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – FORO – As partes livremente elegem o foro da Comarca de São Luís 

(MA) para dirimir quaisquer conflitos e/ou dúvidas provenientes deste instrumento, renunciando desde já 

qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

E por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 

presença de 2 (duas) testemunhas que a tudo presenciaram, a fim de que surtam os devidos efeitos legais. 

 

São Luís (MA), 01 de junho de 2018. 
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CNPJ nº 35.106.467/0001-03 

 

Lusivaldo Moraes dos Santos     Reinaldo Andrade de Sousa 

CPF 278.745.243-49                                       CPF: 244.275.861-04 
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Presidente                                                            Diretor 

 

 

COMPANHIA OPERADORA PORTUÁRIA DO ITAQUI 

CNPJ nº 04.784.802/0001-90 

 

 

Carlos Roberto Frisoli                                      André Ferreira Costa 

       CPF 628.031.587-87                                           CPF 028.011.927-59  

            Presidente                                                  Diretor de Operações 

 

Testemunhas:  

 

________________________________________ ____________________________________ 

Maria Gorete Martins Moraes, CPF: 268.245.233-72 Neci Rosa da Costa Oliveira. CPF 088.662.103-82 


