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PARÁGRAFO ÚNICO: O SINDGUAPOR terá acesso a todas as
informações e/ou dados estatísticos, referentes à doenças ocupacio-
nais e acidentes de trabalho sofridos pelos empregados.

INCENTIVO A DISCIPLINA

CLÁUSULA QUARENTA E QUATRO

A CODESA fornecerá a todos os empregados uniformes, sem custos
para estes, cuja utilização será disciplinada pela empresa.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CODESA fornecerá 02 (dois) jogos de
uniforme a cada semestre, ou sempre que se fizer necessário, sendo
que as peças serão substituídas antes desse prazo se houver de-
terioração das mesmas, mediante entrega das peças degradadas.

CLÁUSULA QUARENTA E CINCO

Serão considerados sem efeito, para todos os fins, os registros de
punições lançados nas fichas funcionais de empregados, após o prazo
de 05 (cinco) anos de ocorrência da punição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O cancelamento das punições somente
ocorrerá caso o empregado não tenha sido punido ou faltado ao
serviço sem justificativa no período de 05 (cinco) anos contados da
falta a ser anistiada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A concessão do benefício acima isenta a
CODESA de qualquer ressarcimento financeiro ao empregado anistiado.

CLÁUSULA QUARENTA E SEIS

O empregado da CODESA sujeito à punição terá um prazo de 10
(dez) dias corridos a contar da data em que tomar conhecimento da
comunicação da ocorrência, feita pelo chefe imediato, para apresentar
sua defesa. A comunicação ao empregado será feita pelo seu chefe
imediato através de comunicação interna.

PARÁGRAFO ÚNICO: Será facultado ao empregado passível de
ser punido, a possibilidade de ser ouvido pessoalmente pelo res-
ponsável pela aplicação da penalidade, desde que assistido pelo
SINDGUAPOR, bem assim a representação por meio de Advogado,
caso queira o empregado, às suas expensas..

PROTEÇÃO AO MENOR DEFICIENTE

CLÁUSULA QUARENTA E SETE

A CODESA firmará convênio com instituições especializadas com
educação e correção de pessoal paraplégicos, excepcionais e defi-
cientes físicos em geral, para dependentes de seus empregados, desde
que atestado pelo Serviço Médico da CODESA.

CLÁUSULA QUARENTA E OITO

Aos empregados que possuam filhos portadores de deficiência física
será assegurado o direito de cumprir jornada de trabalho com horário
flexível mediante acordo com a chefia imediata e anuência do Diretor
da área, sendo posteriormente dado ciência à DIREXE.

DA COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA

CLÁUSULA QUARENTA E NOVE

A CODESA e o SINDGUAPOR criarão uma COMISSÃO DE CON-
CILIAÇÃO PRÉVIA, com vistas a acelerar as respostas adminis-
trativamente das demandas de empregados, na forma do art. 625-D da
CLT, regulamentado pela Lei nº 9.958/00, que deverá começar a
funcionar até 180 (cento e oitenta dias), contados da data de as-
sinatura deste acordo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA CINQUENTA

Ficam abrangidos pelo presente Acordo Coletivo de Trabalho, os
empregados com vínculo empregatício enquadrados em categoria per-
tinentes ao SINDGUAPOR - Sindicato da Guarda Portuária no Estado
do Espírito Santo.

CLÁUSULA CINQUENTA E UM

Os aumentos salariais, bem como outras vantagens, serão discutidos
diretamente entre o SINDGUAPOR e a CODESA, observada a le-
gislação em vigor.

CLÁUSULA CINQUENTA E DOIS

Cada Diretoria, Coordenação a Assessoria terá um exemplar do acor-
do coletivo para consulta do empregado. A CODESA e o SIND-
GUAPOR disponibilizarão, ainda nos meios eletrônicos de comu-
nicação, o ACT.

CLÁUSULA CINQUENTA E TRÊS

Para atender ao deslocamento de seus empregados na execução de
serviços entre seus portos, e outros locais a serviço da CODESA, a
mesma fornecerá condução segura e apropriada, nos termos da cláu-
sula terceira deste instrumento.

CLÁUSULA CINQUENTA E QUATRO

O empregado da CODESA, designado para o exercício de Cargo de
Confiança, poderá optar por perceber o valor global estabelecido para
o cargo, ou pela remuneração correspondente ao seu cargo efetivo,
acrescida de 20% (vinte por cento) do valor relativo ao cargo de
confiança para o qual foi designado, o que for maior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Optando pelo valor global correspon-
dente ao cargo de confiança, o empregado renunciará, expressamente,
às parcelas que compõem seus ganhos no cargo efetivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Permanecem em vigor as demais nor-
mas e condições estabelecidas no Plano de Cargos e Salários vi-
gentes, pertinentes ao exercício das funções gratificadas - FG.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As substituições nos cargos de chefia
ocupados pelos empregados dar-se-ão exclusivamente por emprega-
dos e que farão jus à diferença durante os dias substituídos, nos
termos das normas vigentes na CODESA, no que não colidir com a
presente Cláusula.

CLÁUSULA CINQUENTA E CINCO

A CODESA efetuará o pagamento dos salários de seus empregados
no último dia útil do mês de competência.

PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento das férias será efetivado com
o pagamento do salário do mês anterior ao de concessão.

CLÁUSULA CINQUENTA E SEIS

A CODESA permitirá a fixação de um Quadro de Avisos com área
total de 1m² (um metro quadrado), no mínimo, em todos os relógios
de ponto, para veiculação de informes do SINDGUAPOR, de in-
teresse dos empregados.

CLÁUSULA CINQUENTA E SETE

A CODESA procederá aos descontos autorizados expressa e indi-
vidualmente pelos empregados e/ou associados, bem como aqueles de
decisão de Assembléias Gerais e os repassará ao SINDGUAPOR 48
(Quarenta e oito) horas após efetuar o pagamento dos empregados.

CLÁUSULA CINQUENTA E OITO

A CODESA liberará com ônus, mensalmente, até 02 (dois) membros
efetivos de Diretoria do SINDGUAPOR, permitindo o rodízio anual e
a liberação do ponto para o exercício do mandato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caberá ao membro à disposição do
sindicato, remuneração individual, definida com base no salário do
seu cargo efetivo (salário base), acrescido do seu respectivo adicional
por tempo de serviço (ATS) e da média de parcelas variáveis per-
cebidas pelo empregado nos 12 (doze) meses que antecederam o
afastamento para o exercício do mandato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O exercício do mandato não prejudicará
possíveis promoções e outras vantagens do empregado, reajustada na
mesma data e proporção em percentual que venha a ser concedida aos
demais empregados da Companhia.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CODESA concorda em estender
igual medida aos suplentes, quando designados para substituírem por
férias, doenças ou impedimentos legais ou dirigentes efetivos aos
quais estejam sendo aplicadas as vantagens.

PARÁGRAFO QUARTO: Os dirigentes que permanecerem na em-
presa cumprirão o horário normal de trabalho, só se afastando após
autorização da chefia imediata.

CLÁUSULA CINQUENTA E NOVE

A CODESA colocará a disposição do empregado mediante reque-
rimento devidamente justificado, todas as informações, observações,
assentamentos e avaliações relativas ao próprio, contidos em seus
registros administrativos internos de controles, fornecidos através de
Certidão ou Declaração.

CLÁUSULA SESSENTA

A CODESA se compromete em capacitar e recolocar seus empre-
gados visando adequar-se a nova legislação portuária, (lei nº
8.630/93) ou ao novo processo tecnológico, observada a legislação
vigente.

CLÁUSULA SESSENTA E UM

Na hipótese de vir a ser celebrado Acordo, Convenção ou Contrato
Coletivo de Trabalho a nível regional ou nacional o presente Termo
de Acordo sofrerá as devidas adaptações.

CLÁUSULA SESSENTA E DOIS

O SINDIGUAPOR e a CODESA avaliarão conjuntamente na Cons-
tancia desse acordo coletivo, a maneira mais adequada de executar
para o próximo ano, dos seguintes itens:

1. Implantação do sistema de gestão para garantir a con-
tinuidade do programa, reforçando o disposto no Decreto 6.413 de
25/03/2008;

1.1 No sistema de gestão estarão incluídos os seguintes pro-
gramas e as formas de remuneração:

a) Diretrizes e metas - premiação por metas atingidas, sem
incorporação ao salário;

b) Sistema de avaliação - objetivando o desenvolvimento e
capacitação do empregado e estará vinculado ao Plano de Carreiras e
Sucessões, que não terá por finalidade produzir ganhos salariais, salvo
através de promoções em função de ascensão profissional conforme o
desempenho do empregado;

c) Participação no resultado - premiação financeira por metas
atingidas e com regras previamente estabelecidas e condicionado a
disponibilidade financeira e a legislação em vigor.

2 Extinção do ATS após a implantação do Sistema de Ges-
tão, com incorporação do valor recebido na data da extinção ao
salário;

3. Plano de Desligamento Incentivado - PDI;

4. Plano de Cargos, Carreiras e Sucessões - PCCS, em subs-
tituição ao atual PCS.

CLÁUSULA SESSENTA E TRÊS

As cláusulas ora acordadas observarão em sua aplicabilidade, ri-
gorosamente, o que estabelece a Resolução nº 009 de 08 de outubro
de 1996, editada pelo Conselho de Coordenação e Controle das Em-
presas Estatais - CCE, devendo a Coordenação de Recursos Humanos
da CODESA, adotar as providências nesse sentido.

CLÁUSULA SESSENTA E QUATRO

O presente Acordo tem vigência no período de 01/06/2008 a
31/05/2009.

E, por estarem de pleno acordo o SINDGUAPOR e a CODESA,
partes neste acordo coletivo de trabalho, assinam o presente ins-
trumento, em cinco vias de igual teor e forma para um só efeito legal,
inclusive quanto ao depósito na Superintendência Regional do Tra-
balho, juntamente com as testemunhas abaixo.
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GABINETE DO MINISTRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 26, DE 9 DE JULHO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PE-
CUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo
em vista o disposto no Decreto-Lei no 467, de 13 de fevereiro de
1969, no Decreto no 5.053, de 22 de abril de 2004, e o que consta do
Processo no 21000.000006/2007-31, resolve:

Art. 1o Aprovar o REGULAMENTO TÉCNICO PARA A
FABRICAÇÃO, O CONTROLE DE QUALIDADE, A COMERCIA-
LIZAÇÃO E O EMPREGO DE PRODUTOS ANTIMICROBIANOS
DE USO VETERINÁRIO, na forma dos Anexos a presente Instrução
Normativa.

Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 3o Fica revogada a Portaria Ministerial no 193, de 12 de
maio de 1998.

REINHOLD STEPHANES

ANEXO I

REGULAMENTO TÉCNICO PARA A FABRICAÇÃO, O CONTROLE
DE QUALIDADE, A COMERCIALIZAÇÃO E O EMPREGO DE

PRODUTOS ANTIMICROBIANOS DE USO VETERINÁRIO

Art. 1o Este Regulamento Técnico visa estabelecer as normas
complementares para a fabricação, o controle de qualidade, a co-
mercialização e o emprego dos produtos antimicrobianos de uso ve-
terinário, produzidos no país ou importados, utilizados em espécies
animais terrestres e aquáticas, incluindo os antissépticos, a fim de
garantir um nível adequado de proteção aos animais, à saúde humana
e ao meio ambiente.

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

.




