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

DELIBERAÇÃO OGMO-DIREX N. 15/2020  

REGULAMENTA RELAÇÕES ENTRE CAPITAL E TRABALHO 
NO PORTO DE IMBITUBA, NAS SITUAÇÕES DE 
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM INSTRUMENTO COLETIVO 
VIGENTE: 

REGRAS DE ESCALAÇÃO DE ARRUMADORES – AJUSTES 
PARA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL DA CCT DE 
22/01/2020 COM O SINDICATO DOS ARRUMADORES. 

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. 461 
do Estatuto Social e  

CONSIDERANDO: 

I. a interpretação, a contrario sensu, do parágrafo único do Art. 322 da Lei n. 12.815/2013, 
segundo a qual o órgão gestor deverá intervir nas relações entre capital e trabalho que não estiverem 
reguladas por instrumento coletivo de trabalho; 

II. que ainda não foram concluídos os ajustes, entre Sindicato dos Operadores Portuários de 
Imbituba – SINDOP e Sindicato dos Arrumadores, Trabalhadores Portuários Avulsos e com Vínculo 
Empregatício em Capatazia e Serviço de Bloco no Porto de Imbituba – SINDICAPI, necessários à 
operacionalização integral das Regras de escalação estabelecidas na CCT de 22/01/2020; 

III. que não há divergência de entendimento entre os Sindicatos representativos e que a 
formalização de instrumento coletivo depende, tão somente, da superação de dificuldades – decorrentes 
da pandemia de covid-19 – para realização de assembleias gerais; 

IV. que até a realização das respectivas assembleias há necessidade do OGMO Imbituba dispor 
de instrumento para regulamentar, isonomicamente, a aplicação dos ajustes nas Regras de Escalação, 

RESOLVE: 

1. Intervir nas relações de trabalho, entre SINDOP e SINDICAPI, para promover os ajustes 
necessários à operacionalização integral das Regras de Escalação objeto da CCT de 22/01/2020, conforme 
ANEXOS desta Deliberação. 

2. Esta Deliberação tem vigência a partir de sua assinatura até que SINDOP e SINDICAPI 
apresentem ao OGMO Imbituba instrumento coletivo de trabalho, definindo em caráter permanente os 
ajustes nas Regras de Escalação objeto da CCT de 22/01/2020. 

Imbituba (SC), 1º de setembro de 2020 

 

 

Gilberto Barreto da Costa Pereira 

 
1 Estatuto Social Art. 46. (...) 

X emitir resoluções e demais atos funcionais e disciplinares, bem como certidões e atestados, promovendo a publicidade dos atos 
praticados pelo OGMO IMBITUBA. 
 
2 Lei n. 12.815/2013 Art. 32. (...) 
Parágrafo único.  Caso celebrado contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho entre trabalhadores e tomadores de serviços, o disposto no 
instrumento precederá o órgão gestor e dispensará sua intervenção nas relações entre capital e trabalho no porto.  



 

 

Av. Dr. João Rimsa, 170 - Centro - Imbituba-SC CEP 88780-000 Fone (48) 3255-0598  
CNPJ: 01.161.239/0001-06 - home page - www.ogmoimbituba.com.br - e-mail: ogmo@ogmoimbituba.com.br  

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

DELIBERAÇÃO OGMO-DIREX N. 15/2020  

REGULAMENTA RELAÇÕES ENTRE CAPITAL E TRABALHO 
NO PORTO DE IMBITUBA, NAS SITUAÇÕES DE 
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM INSTRUMENTO COLETIVO 
VIGENTE: 

REGRAS DE ESCALAÇÃO DE ARRUMADORES – AJUSTES 
PARA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL DA CCT DE 
22/01/2020 COM O SINDICATO DOS ARRUMADORES. 

 

ANEXO ÚNICO 

OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL DAS REGRAS DE ESCALAÇÃO 

 

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Os procedimentos definidos neste documento somente serão aplicados progressivamente, 
na medida em que os programadores promoverem os ajustes necessários no Sistema 
Eletrônico de Escalação do OGMO 

1.2. A data e hora do início da efetivação de cada modificação será previamente comunicada pelo 
OGMO ao SINDOP e SINDICAPI, mediante aviso no portal na Internet 
(www.ogmoimbituba.com.br), ou e-mail, e aviso diretamente para o TPA, em sua habilitação. 

1.3. O OGMO também comunicará aos interessados todas as vezes em que um ajuste específico 
começar a ser aplicado. 

1.4. O OGMO comunicará finalmente, quando todos os ajustes programados estiverem sendo 
aplicados, o que também dependerá dos tipos de requisições que o OGMO venha a receber. 

2. DOS AJUSTES NAS REGRAS DE ESCALAÇÃO 

2.1. No ANEXO 1: TABELA DE HORÁRIOS LIMITES: 

Os documentos “COMPOSIÇÃO DE EQUIPES DE TRABALHO”, emitidos pelo OGMO após a 
escalação, poderão ser publicados com atraso quando ocorrerem problemas com a internet, 
com o sistema de escalação, com grande demanda de requisições de uma ou mais atividades 
para o período de trabalho ou, ainda, na necessidade de adequação de ternos para não 
paralisar operações portuárias. 

2.2. No ANEXO 2: LISTAS RODIZIÁRIAS EM 17/03/2020 

a) Consideram-se excluídas do Anexo 2 da CCT de 22/01/2020 as listas rodiziárias das 
funções que foram excluídas pela própria CCT e que, por equívoco, permaneceram no 
referido anexo 2. 

b) A ordem sequencial dos TPAs integrantes da lista rodiziária da função de OCM foi 
reordenada, seguindo como base, a mesma ordem sequencial da função de ARR. 

2.3. Nos ANEXOS 3, 4, 5, 6 e 7 

Os ANEXOS 3, 4, 5, 6 e 7 da CCT de 22/01/2020 serão substituídos pelos anexos de mesmo 
número constantes deste documento. 

2.4.  Inclusão do ANEXO 9: TABELA PARA REGULAÇÃO DAS LISTAS DE ACÚMULOS E TOPOS 

Fica acrescido à CCT de 22/01/2020 o ANEXO 9 - TABELA PARA REGULAÇÃO DAS LISTAS DE 
ACÚMULOS E TOPOS, conforme apensado a este documento.  

3. NOVA REDAÇÃO DA CLÁUSULA 8, ITEM 8.3, ALÍNEA B 

A fim de sanar eventuais dúvidas decorrentes de interpretação, a alínea b do item 8.3 da cláusula 
8ª passará a ter a seguinte redação:  

http://www.ogmoimbituba.com.br/
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“b) Pela justificativa de não habilitação à escalação: 

(i) Deixando de habilitar à escalação em determinado período de trabalho, por motivo 
constante da Lista de Ausências Justificáveis, devidamente comprovado, o TPA terá direito a 
preservar os acúmulos que já adquiriu, sem alteração de sua característica inicial, e a  
adquirir novos acúmulos pelas vezes em que a escalação passará por sua matrícula, nos 
mesmos períodos de trabalho decorrentes da ausência justificada.  

(ii) O usufruto dos novos acúmulos se dará a partir do próximo período equivalente, conforme 
regra específica para estes casos, constantes desta CCT.” 

 

4. DOS AJUSTES OPERACIONAIS FUTUROS 

Ajustes operacionais que não impliquem em preterição de direito de escalação e que sejam de 
aplicação isonômica, poderão ser promovidos nas regras de escalação mediante simples 
entendimento, formal, entre as diretorias do OGMO e do Sindicato dos Arrumadores. 

5. DO TERMO ADITIVO À CCT DE 22/01/2020 

As partes interessadas, SINDOP e SINDICAPI, devem se empenhar na rápida consolidação, por 
instrumento coletivo, dos ajustes na CCT das Regras de Escalação, de 22/01/2020. 

 

Imbituba (SC), 1º de setembro de 2020 

 

 

 

Gilberto Barreto da Costa Pereira 

Diretor Executivo do OGMO IMBITUBA 
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO de 22/01/2020 
REGRAS DE ESCALAÇÃO ELETRÔNICA PARA A ATIVIDADE DE CAPATAZIA (ARRUMADORES) 

ANEXO 3: LISTA DE FUNÇÕES 

SIGLA 
CLASSE 

DE 
FUNÇÃO 

NOME DA FUNÇÃO 

CAP A CAPATAZ GERAL DE CAIS ou CAPATAZ GERAL DE PÁTIO/ARMAZÉM 

CAQ A CAPATAZ GERAL DE CAIS PARA NAVIOS ou TERMINAIS COM PRODUTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS A GRANEL 

AXC A CAPATAZ AUXILIAR DE CAIS ou CAPATAZ AUXILIAR DE PÁTIO/ARMAZÉM 

AXQ A CAPATAZ AUXILIAR DE CAIS PARA NAVIOS ou TERMINAIS COM PRODUTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS A GRANEL 

AXP A CAPATAZ AUXILIAR DE PÁTIO/ARMAZÉM 

MHC B OPERADOR DE GUINDASTE TIPO MHC MARCA OUTRAS 

GPT B OPERADOR DE GUINDASTE TIPO MHC MARCA TEREX 

OGT B OPERADOR DE GUINDASTE PORTUÁRIO 

OP3 B OPERADOR DE EMPILHADEIRA DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE REACH STACKER 

RS3 B OPERADOR DE EMPILHADEIRA DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE REACH STACKER (RESERVA) 

OPC B OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 

OVL B MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE 

OCM B OPERADOR DE CONJUNTO TRANSPORTADOR 

OP1 B OPERADOR DE EMPILHADEIRA DE PEQUENO PORTE  

RES B OPERADOR DE EMPILHADEIRA DE PEQUENO PORTE (RESERVA) 

SIN D SINALEIRO 

ARR C TRABALHADOR DE EQUIPE BÁSICA 

ALC E 
TRABALHADOR DE EQUIPE BÁSICA PARA ENLONAMENTO DE VEÍCULOS ou APEAÇÃO/DESAPEAÇÃO E FIXAÇÃO OU 
DESAMARRAÇÃO DE CARGA EM CAMINHÕES 

QUI F TRABALHADOR DE EQUIPE BÁSICA EM PLATAFORMA ou CAIS DE DESCARGA/RECEPÇÃO/EXPEDIÇÃO DE GRANEIS 
LÍQUIDOS QUÍMICOS E PERIGOSOS 

LIM G TRABALHADOR DE EQUIPE BÁSICA DE LIMPEZA 

AOD H TRABALHADOR DE EQUIPE BÁSICA PARA OVA/DESOVA DE CONTÊINERES EM PÁTIO E ARMAZÉM    

SIGLA 
CLASSE 

DE 
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS 

C
Ó

D
IG

O
S 

D
A

 F
U

N
Ç

Ã
O

 

A Responsável pelo desempenho operacional, cumprimento das normas, dos procedimentos de segurança, uso de EPI 
e pela liderança de todos os TPAs de todos ternos e substituir TPA faltoso (se possuir capacitação equivalente), do 
período de trabalho, além de substituir eventual falta de trabalhador, caso possua capacitação equivalente. 

B Responsável pela operação e cumprimento das normas e procedimentos de segurança dos equipamentos portuários 
para que tenha sido escalado, de acordo com sua capacitação. 

C Responsável pela operação e cumprimento das normas, dos procedimentos de segurança, em moegas e funis; no 
engate e desengate de dispositivos para içamento de carga; na manipulação de carga geral solta; na sinalização para 
orientação a operadores de equipamentos portuários e a motoristas de caminhões; no recolhimento de mercadoria 
para carga e descarga de navio derramada em serviço sob sua responsabilidade ou de membro de seu terno; 
orientação de motoristas de caminhão para seu posicionamento na operação; retirada de carga remanescente de 
caminhões já basculadas (retirada de mercadoria da caçamba, limpeza de rodados, para-lamas e outras partes do 
caminhão, etc.); colocação e retirada de lonas em caixas de contenção de carga (piscinas) no cais; retirada e 
colocação de castanhas de contêineres. 

D Responsável pela sinalização para orientação na movimentação de cargas para operadores de equipamentos 
portuários e motoristas de caminhão. 

E Responsável pela retirada e colocação de lonas em caixas de contenção de carga no cais e em caminhões OU 
APEAÇÃO/DESAPEAÇÃO E FIXAÇÃO OU DESAMARRAÇÃO DE CARGA EM CAMINHÕES 

F Responsável em operar plataforma de descarga de graneis líquidos no cais ou terminal, orientação de motoristas 
para posicionamento de caminhões na plataforma e abertura e fechamento de tampas dos caminhões, 
posicionamento, reposicionamento e transporte de mangotes do terminal de graneis líquidos até o cais e vice versa. 

G Responsável pela limpeza de ambientes operacionais e suas vias de acesso, abrangendo apenas carga não 
manifestada (refugadas), restos de embalagens descartadas e demais rejeitos. 

H Responsável pelo engate e desengate de dispositivos para içamento de carga, manipulação de carga geral solta, 
sinalização de orientação na movimentação de cargas para operadores de equipamentos portuários e motoristas de 
caminhão, orientação de motoristas para posicionamento de caminhões para operação.    

OBSERVAÇÕES 
DE APLICAÇÃO 

GERAL 

1) Para cada função, a escalação percorre a lista rodiziária, por faina, tendo um TPA de TOPO em cada faina. 

2) As funções de RESERVA são escaladas na sequência imediata da escalação do titular. 
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO de 22/01/2020 

REGRAS DE ESCALAÇÃO ELETRÔNICA PARA A ATIVIDADE DE CAPATAZIA (ARRUMADORES) 

ANEXO 4: LISTA DAS FAINAS  

N. Faina Equipamento Descrição da Faina Local Remuneração 
Sentido da 
Operação 

1 Carga Geral 

Qualquer 
guindaste de 
bordo ou de 

terra 

Descrição Genérica: Carga Geral, Sacaria Pré lingadas em fundas no costado Cais do navio atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada ao 
navio. 

Produção 
Descarga / 
Embarque 

Cargas: 
Qualquer tipo de mercadoria em sacos Pré lingados em fundas (exceto 
congelada) 

Embalagens: Sacaria Pré Lingada em Fundas 

2 Carga Geral 

Qualquer 
guindaste de 
bordo ou de 

terra 

Descrição Genérica: Carga Geral, Sacaria Solta Cais do navio atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada ao 
navio. 

Produção 
Descarga / 
Embarque 

Cargas: Qualquer tipo de mercadoria (exceto congelada) 

Embalagens: Sacaria solta 

3 Carga Geral 

Qualquer 
guindaste de 

bordo ou terra 
exceto ponte 

rolante 

Descrição Genérica: 
Carga geral, em Slings, Big-Bag ou Paletes, qualquer guindaste exceto ponte 
rolante de bordo. Cais do navio atracado e 

pátio/armazém com 
produção vinculada ao 
navio. 

Produção 
Descarga / 
Embarque Cargas: 

Qualquer tipo de mercadoria, inclusive Celulose (exceto congelada e o descrito 
na faina 12) 

Embalagens: Slings, Big-Bag e Paletes. 

4 
Carga Geral ou 

Container 
Sem 

equipamento 

Descrição Genérica: Carga geral / Container, movimentação em pátios e armazéns. 

Pátio/armazém Diária 
Recepção / 
Expedição 

Cargas: Qualquer tipo de Carga Geral ou Container movimentados em pátios e armazéns. 

Embalagens: Soltas ou Unitizadas. 

5 Carga Geral 

Qualquer 
guindaste de 
bordo ou de 

terra 

Descrição Genérica: Carga congelada unitizada para navio convencional. Cais do navio atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada ao 
navio. 

Produção 
Descarga / 
Embarque 

Cargas: Congelada unitizada 

Embalagens: Unitizada 

6 Carga Geral 

Qualquer 
guindaste de 
bordo ou de 

terra 

Descrição Genérica: Carga congelada solta, em navio convencional Cais do navio atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada ao 
navio. 

Produção 
Descarga / 
Embarque 

Cargas: Congelada solta 

Embalagens: Caixas ou sacos soltos 

7 Contêiner Portêiner e MHC 

Descrição Genérica: Contêineres 

Cais do navio atracado Diária 
Descarga / 
Embarque 

Cargas: Contêineres 

Embalagens: Contêineres 

8 Granel Sólido 
Qualquer 

guindaste de 
bordo ou terra 

Descrição Genérica: 
Granel sólido que opera com baixa produtividade, independente se chover ou 
não. Cais do navio atracado e 

pátio/armazém com 
produção vinculada ao 
navio. 

Produção 

 
 

Descarga / 
Embarque 

  

Cargas: 
Polpa cítrica, farelos agrícolas, coque calcinado (embarque por caçamba móvel), 
fertilizante, uréia, barrilhas, ulexita, gipsita, fluorita, superfosfato simples, 
fosfatos, clínquer, cimento, MAP e DAP) 

Embalagens: Granel sólido. 
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9 Granel Líquido 

Plataforma de 
carregamento de 

caminhão 
tanque no cais 
ou terminal ou 

mangotes 

Descrição Genérica: Granel líquido, em plataformas de carregamento no cais ou Terminal e cais  

Cais do navio atracado 
ou terminal 

Diária 

Descarga / 
Embarque 

/ Expedição 
/ Recepção 

Cargas: 
Produtos químicos ou perigosos (ex: ácidos sulfúrico e fosfórico, soda cáustica 
líquida, etc..) 

Embalagens: Granel líquido. 

10 Carga Geral 
Ponte rolante de 

bordo 

Descrição Genérica: Carga geral, em Slings, Big-Bag ou Paletes, com ponte rolante de bordo. Cais do navio atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada ao 
navio. 

Produção 
 

Descarga / 
Embarque  

Cargas: 
Qualquer tipo de mercadoria, inclusive Celulose (exceto congelada e o descrito 
na faina 12) 

Embalagens: Slings, Big-Bag e Paletes. 

11 Carga Geral 

Qualquer 
guindaste de 
bordo ou de 

terra 

Descrição Genérica: Carga geral em unidades com grandes dimensões e soltas. Cais do navio atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada ao 
navio. 

Produção  
Descarga / 
Embarque 

Cargas: 
Carga de projeto, toras de madeira soltas, outras cargas com grandes dimensões, 
exceto os da faina 15 

Embalagens: Sem embalagem. 

12 Carga Geral 

Qualquer 
guindaste de 
bordo ou de 

terra 

Descrição Genérica: Carga geral em paletes ou fardos Cais do navio atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada ao 
navio. 

Produção 
Descarga / 
Embarque 

Cargas: Qualquer tipo de madeira beneficiada 

Embalagens: Fardos ou Paletes 

13 Serviços Gerais 
Sem 

equipamento 

Descrição Genérica: 

Limpeza de ambientes operacionais e suas vias de acesso, abrangendo apenas 
cargas não manifestáveis (refugadas), restos de embalagem descartadas e 
demais rejeitos. Pode também contemplar carga manifestável, desde que 
demandado pelo requisitante. 

Cais, vias de acesso, 
outras instalações 
portuárias 

Diária 
Serviços 
Gerais 

Cargas: Rejeitos ou derrames de carga 

Embalagens: Não aplicável 

14 Granel Sólido 
Qualquer 

guindaste de 
bordo ou terra 

Descrição Genérica: Granel sólido que opera com alta produtividade e com chuva. Cais do navio atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada ao 
navio. 

Produção 
 

Descarga / 
Embarque  

Cargas: 
Bauxita, Hulha Betuminosa, Carvão, Coque VP (embarque e descarga com uso de 
funil e descarga para esteira transportadora) e Sal 

Embalagens: Granel sólido. 

15 Carga Geral 
Qualquer 

guindaste de 
bordo ou terra 

Descrição Genérica: Carga geral, Produtos Siderúrgicos. Cais do navio atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada ao 
navio. 

Produção Descarga 
Cargas: Produtos siderúrgicos 

Embalagens: Em Amarrados, Atados, Rolos, Bobinas e sem embalagem. 

16 Terminal da CRB 
Sem 

equipamento 

Descrição Genérica: Granel sólido, recepção e expedição no pátio do Terminal da CRB. 

Terminal da CRB Diária 
Recepção / 
Expedição 

Cargas: Qualquer tipo de granel sólido movimentado no terminal da CRB. 

Embalagens: Sem embalagem. 

17 Granel Sólido 
Qualquer 

guindaste de 
bordo ou terra 

Descrição Genérica: Granel sólido que opera com alta produtividade e não opera com chuva. 
Cais do navio atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada ao 
navio. 

Produção 
Descarga / 
Embarque 

Cargas: 
Grãos agrícolas como: Trigo, Milho, Soja, Arroz, Maltes, Cevada, Sorgo e Açúcar, 
Caroço de Algodão, etc. e Salitres, Cloretos, Sulfatos, Super Triplo Simples, Óxido 
ou Minério de Ferro, etc.) 

Embalagens: Granel sólido. 
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18 Granel Sólido 
Sem 

equipamento 

Descrição Genérica: Granel sólido, recepção e expedição em pátios e armazéns. 
Pátio/armazém exceto 
Terminal da CRB 

Diária 
Recepção / 
Expedição 

Cargas: Qualquer tipo granel sólido movimentado em pátios e armazéns. 

Embalagens: Sem embalagens. 

19 

Conforme 
escalação 

normal 
correspondente 

Conforme 
escalação normal 
correspondente 

Descrição Genérica: Escalação fora do horário normal 
Conforme escalação 
normal correspondente 

De acordo com 
a escalação 

normal 
correspondente 

Descarga / 
Embarque 
Recepção / 
Expedição 

Cargas: Conforme faina da escalação do horário normal correspondente 

Embalagens: Conforme faina da escalação do horário normal correspondente 

20 Roll-on/Roll-off 
Sem 

equipamento 

Descrição Genérica: Roll-on/Roll-off 
Cais do navio atracado, 
pátio/armazém. 

Diária 

Descarga / 
Embarque 
Recepção / 
Expedição 

Cargas: Movimentadas pelos seus próprios meios 

Embalagens: Não aplicável 

Observação 1: Caso haja carga não citada na tabela acima, deverá ser utilizada, a critério do OGMO, a faina que mais se assemelhar ao tipo de operação e embalagem 
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO de 22/01/2020 
REGRAS DE ESCALAÇÃO ELETRÔNICA PARA A ATIVIDADE DE CAPATAZIA (ARRUMADORES) 

ANEXO 5: PRIORIDADE NA ESCALAÇÃO DE FUNÇÕES     

SIGLA 
CLASSE DE 
FUNÇÃO 

NOME DA FUNÇÃO 
PRIORIDADE 

DA 
ESCALAÇÃO 

CAP A CAPATAZ GERAL DE CAIS ou CAPATAZ GERAL DE PÁTIO/ARMAZÉM 1ª 

CAQ A CAPATAZ GERAL DE CAIS PARA NAVIOS ou TERMINAIS COM PRODUTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS A 
GRANEL 

2ª 

AXC A CAPATAZ AUXILIAR DE CAIS ou CAPATAZ AUXILIAR DE PÁTIO/ARMAZÉM 3ª 

AXQ A CAPATAZ AUXILIAR DE CAIS PARA NAVIOS ou TERMINAIS COM PRODUTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS A 
GRANEL 

4ª 

AXP A CAPATAZ AUXILIAR DE PÁTIO/ARMAZÉM 5ª 

MHC B OPERADOR DE GUINDASTE TIPO MHC MARCA OUTRAS 6ª 

GPT B OPERADOR DE GUINDASTE TIPO MHC MARCA TEREX 7ª 

OGT B OPERADOR DE GUINDASTE PORTUÁRIO 8ª 

OP3 B OPERADOR DE EMPILHADEIRA DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE REACH STACKER 9ª 

RS3 B OPERADOR DE EMPILHADEIRA DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE REACH STACKER (RESERVA) 9ª 

OPC B OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 10ª 

OVL B MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE 11ª 

OCM B OPERADOR DE CONJUNTO TRANSPORTADOR 12ª 

OP1 B OPERADOR DE EMPILHADEIRA DE PEQUENO PORTE  13ª 

RES B OPERADOR DE EMPILHADEIRA DE PEQUENO PORTE (RESERVA) 13ª 

SIN D SINALEIRO 14ª 

ARR C TRABALHADOR DE EQUIPE BÁSICA 15ª 

ALC E 
TRABALHADOR DE EQUIPE BÁSICA PARA ENLONAMENTO DE VEÍCULOS ou APEAÇÃO/DESAPEAÇÃO E 
FIXAÇÃO OU DESAMARRAÇÃO DE CARGA EM CAMINHÕES 

16ª 

QUI F TRABALHADOR DE EQUIPE BÁSICA EM PLATAFORMA ou CAIS DE DESCARGA/RECEPÇÃO/EXPEDIÇÃO 
DE GRANEIS LÍQUIDOS QUÍMICOS E PERIGOSOS 

17ª 

LIM G TRABALHADOR DE EQUIPE BÁSICA DE LIMPEZA 18ª 

AOD H TRABALHADOR DE EQUIPE BÁSICA PARA OVA/DESOVA DE CONTÊINERES EM PÁTIO E ARMAZÉM 19ª     

SIGLA 
CLASSE DE 
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS 

C
Ó

D
IG

O
S 

D
E 

A
TI

V
ID

A
D

E
 

A Responsável pelo desempenho operacional, cumprimento das normas, dos procedimentos de segurança, uso de EPI 
e pela liderança de todos os TPAs de todos ternos e substituir TPA faltoso (se possuir capacitação equivalente), do 
período de trabalho, além de substituir eventual falta de trabalhador, caso possua capacitação equivalente. 

B Responsável pela operação e cumprimento das normas e procedimentos de segurança dos equipamentos portuários 
para que tenha sido escalado, de acordo com sua capacitação. 

C Responsável pela operação e cumprimento das normas, dos procedimentos de segurança, em moegas e funis; no 
engate e desengate de dispositivos para içamento de carga; na manipulação de carga geral solta; na sinalização para 
orientação a operadores de equipamentos portuários e a motoristas de caminhões; no recolhimento de mercadoria 
para carga e descarga de navio derramada em serviço sob sua responsabilidade ou não; orientação de motoristas de 
caminhão para seu posicionamento na operação; retirada de carga remanescente de caminhões já basculadas 
(retirada de mercadoria da caçamba, limpeza de rodados, para-lamas e outras partes do caminhão, etc); colocação e 
retirada de lonas em caixas de contenção de carga (piscinas) no cais; retirada e colocação de castanhas de contêineres. 

D Responsável pela sinalização para orientação na movimentação de cargas para operadores de equipamentos 
portuários e motoristas de caminhão. 

E Responsável pela retirada e colocação de lonas em caixas de contenção de carga no cais e em caminhões OU 
APEAÇÃO/DESAPEAÇÃO E FIXAÇÃO OU DESAMARRAÇÃO DE CARGA EM CAMINHÕES 

F Responsável em operar plataforma de descarga de graneis líquidos no cais ou terminal, orientação de motoristas para 
posicionamento de caminhões na plataforma e abertura e fechamento de tampas dos caminhões, posicionamento, 
reposicionamento e transporte de mangotes do terminal de graneis líquidos até o cais e vice versa. 

G Responsável pela limpeza de ambientes operacionais e suas vias de acesso, abrangendo apenas carga não 
manifestada (refugadas), restos de embalagens descartadas e demais rejeitos. 

H Responsável pelo engate e desengate de dispositivos para içamento de carga, manipulação de carga geral solta, 
sinalização de orientação na movimentação de cargas para operadores de equipamentos portuários e motoristas de 
caminhão, orientação de motoristas para posicionamento de caminhões para operação. 

OBSERVAÇÕES DE 
APLICAÇÃO GERAL 

1) Para cada função a escala percorre a lista rodiziária, por faina, tendo um TPA de TOPO em cada faina. 

2) As funções de RESERVA são escaladas na sequência imediata da escalação do titular. 
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO de 22/01/2020 

REGRAS DE ESCALAÇÃO ELETRÔNICA PARA A ATIVIDADE DE CAPATAZIA (ARRUMADORES) 
ANEXO 6: PRIORIDADE NA ESCALAÇÃO DE FAINAS          

Tipo de Faina Equipamento Prioridade 
N. da 
Faina 

Descrição da Faina Local 
Tipo de 

Remuneração 
Sentido da 
Operação 

Granel Sólido 
Qualquer 

guindaste de 
bordo ou terra 

1º 14 

Descrição Genérica: Granel sólido que opera com alta produtividade e com chuva. Cais do navio 
atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada 
ao navio. 

Produção 
Descarga / 
Embarque 

Cargas: 
Bauxita, Hulha Betuminosa, Carvão, Coque VP (embarque e 
descarga com uso de funil e descarga para esteira 
transportadora) e Sal 

Embalagens: Granel sólido. 

Granel Sólido 
Qualquer 

guindaste de 
bordo ou terra 

2º 17 

Descrição Genérica: 
Granel sólido que opera com alta produtividade e não opera com 
chuva. Cais do navio 

atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada 
ao navio. 

Produção 
Descarga / 
Embarque Cargas: 

Grãos agrícolas como: Trigo, Milho, Soja, Arroz, Maltes, Cevada, 
Sorgo e Açúcar, Caroço de Algodão, etc. e Salitres, Cloretos, 
Sulfatos, Super Triplo Simples, Óxido ou Minério de Ferro, etc.) 

Embalagens: Granel sólido. 

Carga Geral 
Qualquer 

guindaste de 
bordo ou terra 

3º 15 

Descrição Genérica: Carga geral, Produtos Siderúrgicos. Cais do navio 
atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada 
ao navio. 

Produção Descarga 
Cargas: Produtos siderúrgicos 

Embalagens: Em Amarrados, Atados, Rolos, Bobinas e sem embalagem. 

Carga Geral 
Ponte rolante 

de bordo 
4º 10 

Descrição Genérica: 
Carga geral, em Slings, Big-Bag ou Paletes, com ponte rolante de 
bordo. 

Cais do navio 
atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada 
ao navio. 

Produção Descarga 
Cargas: 

Qualquer tipo de mercadoria, inclusive Celulose (exceto 
congelada e o descrito na faina 12) 

Embalagens: Slings, Big-Bag e Paletes. 

Granel Sólido 
Qualquer 

guindaste de 
bordo ou terra 

5° 8 

Descrição Genérica: 
Granel sólido que opera com baixa produtividade, independente 
se chover ou não. Cais do navio 

atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada 
ao navio. 

Produção 
Descarga / 
Embarque Cargas: 

Polpa cítrica, farelos agrícolas, coque calcinado (embarque por 
caçamba móvel), fertilizante, uréia, barrilhas, ulexita, gipsita, 
fluorita, superfosfato simples, fosfatos, clínquer, cimento, MAP e 
DAP) 

Embalagens: Granel sólido. 

Carga Geral 

Qualquer 
guindaste de 

bordo ou terra 
exceto ponte 

rolante 

6º 3 

Descrição Genérica: 
Carga geral, em Slings, Big-Bag ou Paletes, qualquer guindaste 
exceto ponte rolante de bordo. 

Cais do navio 
atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada 
ao navio. 

Produção 
Descarga / 
Embarque Cargas: 

Qualquer tipo de mercadoria, inclusive Celulose (exceto 
congelada e o descrito na faina 12) 

Embalagens: Slings, Big-Bag e Paletes. 
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Carga Geral 

Qualquer 
guindaste de 
bordo ou de 

terra 

7° 5 

Descrição Genérica: Carga congelada unitizada para navio convencional. Cais do navio 
atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada 
ao navio. 

Produção 
Descarga / 
Embarque 

Cargas: Congelada unitizada 

Embalagens: Unitizada 

Carga Geral 

Qualquer 
guindaste de 
bordo ou de 

terra 

8º 6 

Descrição Genérica: Carga congelada solta, em navio convencional Cais do navio 
atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada 
ao navio. 

Produção 
Descarga / 
Embarque 

Cargas: Congelada solta 

Embalagens: Caixas ou sacos soltos 

Carga Geral 

Qualquer 
guindaste de 
bordo ou de 

terra 

9° 11 

Descrição Genérica: Carga geral em unidades com grandes dimensões e soltas. Cais do navio 
atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada 
ao navio. 

Produção 
Descarga / 
Embarque 

Cargas: 
Carga de projeto, toras de madeira soltas, outras cargas com 
grandes dimensões, exceto os da faina 15 

Embalagens: Sem embalagem. 

Carga Geral 

Qualquer 
guindaste de 
bordo ou de 

terra 

10º 12 

Descrição Genérica: Carga geral em paletes ou fardos Cais do navio 
atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada 
ao navio. 

Produção 
Descarga / 
Embarque 

Cargas: Qualquer tipo de madeira beneficiada 

Embalagens: Fardos ou Paletes 

Granel Líquido 

Plataforma de 
carregamento 
de caminhão 

tanque no cais 

11º 9 

Descrição Genérica: 
Granel líquido, em plataformas de carregamento no cais ou 
Terminal e cais  

Cais do navio 
atracado ou terminal 

Diária Descarga 
Cargas: 

Produtos químicos ou perigosos (ex: ácidos sulfúrico e fosfórico, 
soda cáustica líquida, etc..) 

Embalagens: Granel líquido. 

Contêiner 
Portêiner e 

MHC 
12º 7 

Descrição Genérica: Contêineres 
Cais do navio 
atracado 

Diária 
Descarga / 
Embarque 

Cargas: Contêineres 

Embalagens: Contêineres 

Carga Geral 

Qualquer 
guindaste de 
bordo ou de 

terra 

13º 1 

Descrição Genérica: Carga Geral, Sacaria Pré lingadas em fundas no costado Cais do navio 
atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada 
ao navio. 

Produção 
Descarga / 
Embarque 

Cargas: 
Qualquer tipo de mercadoria em sacos Pré lingados em fundas 
(exceto congelada) 

Embalagens: Sacaria Pré Lingada em Fundas 

Carga Geral 

Qualquer 
guindaste de 
bordo ou de 

terra 

14º 2 

Descrição Genérica: Carga Geral, Sacaria Solta Cais do navio 
atracado e 
pátio/armazém com 
produção vinculada 
ao navio. 

Produção 

 
 

Descarga / 
Embarque 

  

Cargas: Qualquer tipo de mercadoria (exceto congelada) 

Embalagens: Sacaria solta 



 

 

Av. Dr. João Rimsa, 170 - Centro - Imbituba-SC CEP 88780-000 Fone (48) 3255-0598  
CNPJ: 01.161.239/0001-06 - home page - www.ogmoimbituba.com.br - e-mail: ogmo@ogmoimbituba.com.br  

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

Serviços Gerais 
Sem 

equipamento 
15º 13 

Descrição Genérica: 

Limpeza de ambientes operacionais e suas vias de acesso, 
abrangendo apenas cargas não manifestáveis (refugadas), restos 
de embalagem descartadas e demais rejeitos. Pode também 
contemplar carga manifestável, desde que demandado pelo 
requisitante. 

Cais, vias de acesso, 
outras instalações 
portuárias 

Diária 
Serviços 
Gerais 

Cargas: Rejeitos ou derrames de carga 

Embalagens: Não aplicável 

Carga Geral ou 
Container 

Sem 
equipamento 

16º 4 

Descrição Genérica: Carga geral / Container, movimentação em pátios e armazéns. 

Pátio/armazém Diária 
Recepção / 
Expedição 

Cargas: 
Qualquer tipo de Carga Geral ou Container movimentados em 
pátios e armazéns. 

Embalagens: Soltas ou Unitizadas. 

Granel Sólido 
Sem 

equipamento 
17º 18 

Descrição Genérica: Granel sólido, recepção e expedição em pátios e armazéns. Pátio/armazém 
exceto Terminal da 
CRB 

Diária 
Recepção / 
Expedição 

Cargas: Qualquer tipo granel sólido movimentado em pátios e armazéns. 

Embalagens: Sem embalagens. 

Terminal da 
CRB 

Sem 
equipamento 

18º 16 

Descrição Genérica: Granel sólido, recepção e expedição no pátio do Terminal da CRB. 

Terminal da CRB Diária 
Recepção / 
Expedição 

Cargas: Qualquer tipo de granel sólido movimentado no terminal da CRB. 

Embalagens: Sem embalagem. 

Conforme 
escalação 

normal 
correspondente 

Conforme 
escalação 

normal 
correspondente 

19º 19 

Descrição Genérica: Escalação fora do horário normal 
Conforme escalação 
normal 
correspondente 

De acordo com 
a escalação 

normal 
correspondente 

Descarga / 
Embarque 
Recepção / 
Expedição 

Cargas: Conforme faina da escalação do horário normal correspondente 

Embalagens: Conforme faina da escalação do horário normal correspondente 

Roll-on/Roll-off 
Sem 

equipamento 
20º 20 

Descrição Genérica: Roll-on/Roll-off 
Cais do navio 
atracado, 
pátio/armazém. 

Diária 

Descarga / 
Embarque 
Recepção / 
Expedição 

Cargas: Movimentadas pelos seus próprios meios 

Embalagens: Não aplicável 
         
Observação 1: Caso haja carga não citada na tabela acima, deverá ser utilizada, a critério do OGMO, a faina que mais se assemelhar ao tipo de operação e embalagem 
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO de 22/01/2020 
REGRAS DE ESCALAÇÃO ELETRÔNICA PARA A ATIVIDADE DE CAPATAZIA (ARRUMADORES) 

ANEXO 7: LISTA DE AUSÊNCIAS JUSTIFICÁVEIS PARA ACÚMULO DE FUNÇÃO E FAINA      

Item Evento Documentos necessários para justificativa 
Prazo para entrega da 

justificativa:  
Período de Trabalho consecutivos de ausência 

justificada 

1/1 Falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou 
pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, viva sob sua dependência econômica. 

Certidão de óbito ou documento similar Até o 5º dia útil após o 
evento. 

8 Períodos a partir do Período subsequente ao 
horário do falecimento. 

2/11 Casamento do TPA Certidão de Casamento Até o 5º dia útil após o 
evento. 

12 Períodos da partir do Período 1 do dia do 
casamento. 

3/11 Nascimento de filho Certidão de Nascimento ou registro 
equivalente 

Até o 5º dia útil após o 
evento. 

20 Períodos a partir do Período do horário do 
nascimento. 

4/11 Doação de sangue Comprovante da doação, constando data e 
hora. 

Até o 5º dia útil após o 
evento. 

4 Períodos a partir do Período do horário da 
doação 

5/11 Realização de provas de qualquer nível de educação escolar em 
instituição de ensino 

Comprovante de presença, emitido pela 
instituição de ensino, com local, data e hora 
de início e fim da prova. 

Até o 5º dia útil após o 
evento. 

Períodos desde o deslocamento de ida, 
realização da prova e deslocamento de volta. 

6/11 Frequência a cursos oferecidos pelo OGMO (com automática 
exclusão temporária da escalação) 

Comprovante de frequência fornecido pelo 
OGMO 

Justificativa providenciada 
pelo OGMO 

Períodos de frequência ao curso e, também o 
Período de Trabalho 4 (1 às 7h), para aulas no 
Período de Trabalho 1 (7 às 13h) 

7/11 Comparecer em juízo ou atender intimação/agendamento de 
autoridade pública. 

Documento da autoridade competente, 
contendo local, data e hora da audiência. 

Até o 5º dia útil após o 
evento. 

Períodos desde o deslocamento de ida, 
realização da audiência e deslocamento de volta. 

8/11 Consulta ou exames médicos do TPA ou acompanhamento de 
cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, 
declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, viva 
sob sua dependência econômica 

Comprovante de presença na consulta, 
exame ou acompanhamento, com local, data 
e hora de início e do término do 
atendimento. 

Até o 5º dia útil após o 
evento. 

Períodos de deslocamento de ida e volta e de 
atendimento. 

9/11 Afastamento a serviço do seu ou de outro Sindicato. Ofício dos Presidentes dos Sindicatos 
interessados, ao OGMO, informando evento, 
local, Períodos de Trabalho de afastamento e 
concordância do TPA beneficiado. 

Até o dia útil anterior ao 
evento 

Nos períodos requeridos no ofício 

10/11 Afastamento Religioso Requerimento e documento específico 
emitido pela entidade religiosa e assinada o 
pelo líder religioso que comprove esta 
condição, descrevendo datas, horários ou 
períodos a serem considerados 

Até o dia útil anterior do 
período inicial do evento 

Conforme descrito no documento específico 
emitido pela entidade religiosa 

11/11 Afastamento Por Decisão Judicial Ordem judicial restritiva específica emitida 
pelo órgão judicial que comprove esta 
condição, descrevendo datas, horários ou 
períodos a serem considerados 

Até o dia útil anterior do 
período inicial do evento 

Conforme descrito no documento específico 
emitido pelo órgão judicial 
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OBSERVAÇÕES 

1 Horários do OGMO para recebimento de justificativas: 08h30min às 11h30min e 13h30min às 17h30min dos dias com expediente bancário. 

2 Em todos os casos, a escalação do TPA durante o período de ausência justificada  implicará no automático cancelamento dos períodos posteriores de ausência justificada, se ainda houver. 

3 O TPA poderá, a qualquer tempo, requerer ao OGMO o cancelamento do saldo de sua ausência justificável 

4 O OGMO processará a análise dos documentos de justificativa de ausências no prazo de até 72 horas úteis, contadas a partir da entrega dos documentos no OGMO. 

5 
Para os períodos de ausência justificável já vencidos, o início das possibilidades de gozo dos acúmulos ocorrerá no Período de Trabalho seguinte àquele no qual o OGMO deferirá os pedidos 
de acúmulo. 

6 
Para os períodos de ausência justificável ainda por vencer, o início das possibilidades de gozo dos acúmulos ocorrerá no Período de Trabalho seguinte ao do término da duração estabelecida 
para a ausência e desde que deferida pelo OGMO. 
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO de 22/01/2020 
REGRAS DE ESCALAÇÃO ELETRÔNICA PARA A ATIVIDADE DE CAPATAZIA (ARRUMADORES) 

ANEXO 9: TABELA PARA REGULAÇÃO DAS LISTAS DE ACÚMULOS E TOPOS   
SIGLA Acúmulo 

CAP Nas fainas 1, 2, 5, 6, 11 e 12 desconsiderar registros ser houver TPA, nas demais fainas manter os TPAs remanescentes 
na lista pós escalação do dia e período a ser informado pelo OGMO 

CAQ Nas fainas 1, 2, 5, 6, 11 e 12 desconsiderar registros ser houver TPA, nas demais fainas manter os TPAs remanescentes 
na lista pós escalação do dia e período a ser informado pelo OGMO 

AXC Nas fainas 1, 2, 5, 6, 11 e 12 desconsiderar registros ser houver TPA, nas demais fainas manter os TPAs remanescentes 
na lista pós escalação do dia e período a ser informado pelo OGMO 

AXQ Nas fainas 1, 2, 5, 6, 11 e 12 desconsiderar registros ser houver TPA, nas demais fainas manter os TPAs remanescentes 
na lista pós escalação do dia e período a ser informado pelo OGMO 

AXP Nas fainas 1, 2, 5, 6, 11 e 12 desconsiderar registros ser houver TPA, nas demais fainas manter os TPAs remanescentes 
na lista pós escalação do dia e período a ser informado pelo OGMO 

MHC Manter na última faina escalada e demais fainas desconsiderar registros se houver TPA 

GPT Manter na última faina escalada e demais fainas desconsiderar registros se houver TPA 

OGT Manter na última faina escalada e demais fainas desconsiderar registros se houver TPA 

OP3 Desconsiderar registros de todas fainas se houver TPA 

RS3 Desconsiderar registros de todas fainas se houver TPA 

OPC Manter os TPAs remanescentes da lista pós escalação do dia e período a ser informado pelo OGMO 

OVL Desconsiderar registros de todas fainas se houver TPA 

OCM Nas fainas 1, 2, 5, 6, 11 e 12 desconsiderar registros ser houver TPA, nas demais fainas manter os TPAs remanescentes 
na lista pós escalação do dia e período a ser informado pelo OGMO 

OP1 Nas fainas 3, 5, 6, 10 e 11 manter os TPAs remanescentes na lista pós escalação do dia e período a ser informado pelo 
OGMO, nas demais desconsiderar registros se houver TPA 

RES Nas fainas 3, 5, 6, 10 e 11 manter os TPAs remanescentes na lista pós escalação do dia e período a ser informado pelo 
OGMO, nas demais desconsiderar registros se houver TPA 

SIN Desconsiderar registros de todas fainas se houver TPA 

ARR Manter os TPAs remanescentes da lista pós escalação do dia e período a ser informado pelo OGMO 

ALC Na faina 14 manter os TPAs remanescentes da lista pós escalação do dia e período a ser informado pelo OGMO, nas 
demais desconsiderar registros se houver TPA 

QUI Manter os TPAs remanescentes da lista pós escalação do dia e período a ser informado pelo OGMO na faina 9, demais 
fainas desconsiderar registros se houver 

LIM Realocar os TPAs da função ARR da faina 13 para a função LIM, nas demais desconsiderar registros se houver TPA 

AOD Desconsiderar registros de todas fainas se houver TPA   
Observações: 

1) 
Função OD1 foi extinta, sendo agora utilizada a função OP1 para escalação, assim OP1 substituirá OD1, que será 
considerada para escalação em fainas com remuneração exclusiva por diária, caso haja requisição de operador de 
empilhadeira de pequeno porte. 

2) 
Funções OPG e OPB foram extintas, sendo agora utilizada a função OP1 para escalação, assim OP1 substituirá OPG e 
OPB, que será considerada para escalação em fainas com remuneração baseadas em produção. 

3) Função OP2 foi extinta 

4) Função LAC foi extinta 

5) 

Quando houver requisição para serviços de limpeza de ambientes operacionais e suas vias de acesso, abrangendo apenas 
carga não manifestada (refugadas), restos de embalagens descartadas e demais rejeitos(Faina 13), a função LIM será 
utilizada como equipe básica, e demais funções especializadas que sejam definidas como remuneradas exclusivamente 
por diária poderão ser executadas também para limpeza ou recolhimento de carga manifestável 

6) 
Quando houver requisição de serviços de retirada e colocação de lonas em caixas de contenção de carga no cais ou em 
caminhões e para peação/desapeação ou fixação/desamarração de carga em caminhões, será utilizada a função ALC. 

7) 
Os TOPOs de cada função em cada faina serão considerados os estabelecidos e remanescentes após escalação do dia e 
período a ser informado pelo OGMO 

8) 
O TOPO de cada função nas novas fainas, serão as seguintes: 
a) Faina 19 e 20: Pelo TPA primeiro colocado na lista rodiziária de cada Função; 
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