
SINDPORT/MA CONVOCA OS TRABALHADORES DA EMAP PARA NOVA 

ASSEMBLÉIA DIA 19/08/2021 SOBRE ACT COM A EMAP 

Ocorrerá em 19/08/2021 às 13:00 horas nova Assembleia “on line” do SINDPORT/MA para tratar 

sobre Acordo Coletivo de Trabalho – ACT com a EMAP, conforme Edital de Convocação abaixo: 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
A Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços 

Portuários do Estado do Maranhão – SINDPORT/MA, no uso das atribuições legais estabelecidas 
pelo Parágrafo Segundo do Artigo 38 do seu Estatuto Social, CONVOCA todos os trabalhadores 
portuários empregados da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no próximo dia 19 de 
agosto de 2021 (quinta feira), às 13:00 horas em primeira convocação e às 13:30 horas em 
segunda convocação, por videoconferência “on line”, cujo link será informado no site do 
Sindicato (sindportma.com.br), para discussão e deliberação da seguinte Ordem do Dia: 
 
1 – Autorização para que o SINDPORT/MA ingresse na Justiça do Trabalho com Ação de 
Cumprimento em desfavor da EMAP, em razão do descumprimento do Acordo do Coletivo de 
Trabalho – ACT 2019/2021 – EMAP-SINDPORT/MA, no tocante a concessão do reajuste salarial 
e atualização dos valores financeiros constantes das demais cláusulas econômicas financeiras 
relativas à data base de 01 de junho de 2020; 
 
2 – Autorização para que o SINDPORT/MA instaure Dissídio Coletivo na Justiça do Trabalho em 
desfavor da EMAP, em razão do exaurimento das negociações relativas ao Acordo Coletivo de 
Trabalho – ACT 2021/2023 – EMAP-SINDPORT/MA;  
 
3 – Aprovação da contratação de advogado para patrocinar a Ação de Cumprimento e o Dissídio 
Coletivo referidos neste Edital, nas condições que vier a ser definida nessa Assembléia; 
 
4 – Aprovação de contribuição em favor do SINDPORT/MA a ser paga pelos empregados, nas 
condições que vier a ser definida nessa Assembléia, com vista a cobrir os custos processuais e 
demais despesas relacionadas a promoção das ações referidas neste Edital; e 
 
5 – Outros assuntos. 

São Luís, 13 de agosto de 2021. 
  

Lusivaldo Moraes dos Santos 
Presidente do SINDPORT/MA 

 

Para participar da Assembléia os interessados deverão acesse o link abaixo: 

https://teams.live.com/meet/9320007530508 

   

https://teams.live.com/meet/9320007530508

