Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário
Avulso do Porto Organizado de Imbituba

DELIBERAÇÃO OGMO-DIREX N. 6/2020
INSTITUI PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O COMBATE
AO COVID-19.
O Diretor Executivo do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto
Organizado de Imbituba – OGMO IMBITUBA, no uso das atribuições estabelecidas no inciso X do art.
46 do Estatuto Social, com respaldo recebido do Conselho Permanente de Administração do OGMO,
considerando:
i.
que a OMS declarou a pandemia do COVID-19;
ii.
que o Brasil já conta com aproximadamente 300 casos confirmados de COVID-19;
iii.
as orientações das entidades de saúde e agências especializadas;
iv.
a preocupação do OGMO Imbituba com a defesa da saúde dos funcionários, dos
Trabalhadores Portuários Avulsos e da população imbitubense;
v.
que o Governo do Estado já informou casos de contaminação comunitária,
RESOLVE:
1. prorrogar a vigência dos ASOs que vierem a ter seu prazo de validade vencido durante o plano
de contingência, como forma de reduzir a frequência de trabalhadores nos ambientes dos
consultórios e hospitais na realização de exames clínicos eletivos. Orientação com o mesmo
objetivo foi divulgada pela ANS e transmitida pelo Médico do Trabalho do OGMO.
2. suspender, por sete dias, os prazos dos Processos Administrativos Disciplinares.
3. o OGMO não realizará atendimento presencial no período da contingência, portanto, todas as
demandas individuais junto ao OGMO, inclusive habilitação no sistema de escalação na sede
do OGMO, devem ser realizadas por:
I. e-mail:
a) ogmo@ogmoimbituba.com.br;
b) flavio.borges@ogmoimbituba.com.br;
c) mariana@ogmoimbituba.com.br;
d) requis@ogmoimbituba.com.br;
II.

telefone ou qualquer meio eletrônico (whatsapp):
a) 99141-9597 (Supervisão do Trabalho Portuário – Operações)
b) 99187-1488 (Supervisão do Trabalho Portuário – Operações)
c) 99139-7129 (SESSTP – Segurança e Saúde do Trabalho Portuário)
d) 99121-8165 (Chefe do Departamento de Gestão do Trabalho Portuário – Flávio)
e) 99125-6033 (Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro - Mariana)

III.

ou, ainda, de preferência, por intermédio das lideranças sindicais.

2.1. Este procedimento não implica, contudo, em responsabilidade do OGMO em comunicar,
individualmente, ao TPA acerca do resultado das escalações, o que deve ser consultado
pelo próprio TPA diretamente no sistema de escalação eletrônica.
3. Todos os funcionários do OGMO, com mais de 60 anos passarão a trabalhar em regime de home
office, a partir desta data.
4. O trabalho administrativo interno no OGMO será distribuído por turnos para permitir a
desconcentração de pessoas no mesmo ambiente, a critério do Departamento Administrativo
e Financeiro.
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5. A verificação in loco de frequência dos TPAs passará a ser feita apenas pelo Requisitante. O
OGMO manterá a verificação de frequência por meios eletrônicos.
6. A emissão de TCOs será feita pelo Requisitante e, no caso de ser necessária a emissão pelo
OGMO, essa emissão será feita a partir da sede do OGMO, por informações prestadas pelo
Requisitante.
7. O OGMO continuará empenhado para a aquisição de álcool gel, atualmente não disponível no
mercado, para distribuição aos TPAs.
8. Na sede do OGMO deverá ser realizada a higienização das maçanetas, torneiras, acionadores
de descarga, duas vezes por período, com álcool líquido e toalhas descartáveis. A limpeza dos
teclados, telefones e materiais de pronto uso, inclusive, louças e talheres, é de
responsabilidade dos respectivos usuários, sendo que os materiais de limpeza serão
fornecidos pelo OGMO.
9. Todos os empregados do OGMO devem ser mobilizados a contribuírem com empenho no
esforço coletivo para conter a propagação do vírus e estão obrigados a comunicar à Diretoria
do OGMO qualquer evidência de problemas de saúde vinculados à pandemia, bem como
obrigados a adotarem os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde no que diz
respeito a sua proteção individual e das pessoas de seu convívio.
10. Os Trabalhadores Portuários Avulsos que apresentem sintomas associados ao COVID-19,
deverão, imediatamente se afastar do trabalho e proceder a devida comunicação ao OGMO,
sob pena de incorrer em infração disciplinar.
11. Os TPAs com mais de 60 anos que voluntariamente não se habilitarem durante o período de
vigência desta Deliberação terão preservados seus acúmulos (já adquiridos e os que venha a
adquirir) observados os limites estabelecidos na Regra de Escalação.
12. Para reduzir a concentração de TPAs nas Casas de Convivência, os TPAs escalados que
trabalham em regime de rendição somente deverão entrar no Porto na sua vez de trabalhar.
A rendição somente poderá ocorrer nos locais de trabalho, ou seja, nos porões e conveses dos
navios, nos cais, pátios e armazéns. Os chefes de cada atividade na operação são os
responsáveis por assegurar que uma equipe somente seja liberada após a chegada da equipe
de rendição, garantindo que nenhuma paralisação ocorrerá por falta de TPA escalado.
13. Os Operadores Portuários são solicitados a participarem deste esforço de desconcentração de
pessoal nas casas de convivência não permitindo que seus trabalhadores operacionais e de
manutenção ali permaneçam, sem necessidade.
14. o plano de contingência ora instituído tem vigência pelo mesmo prazo de 30 dias do Decreto
n 515, de 17/3/2020, do Governo de Santa Catarina, prorrogáveis no caso de persistir a
necessidade das cautelas ora adotadas.
15. A presente deliberação tem vigência a partir de sua assinatura e é revogável a qualquer tempo.
Imbituba, 18 de março de 2020.
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