
UNIDADE 
PORTUÁRIA 

Santos, 31 de maio de 2021.

SINDICATO ENTRA COM 
PROTESTO JUDICIAL, 
EMPRESA FAZ NOVA 

PROPOSTA E CATEGORIA 
ANALISA EM 

ASSEMBLEIA NESTA 
TERÇA-FEIRA, 01/06

Nesta terça-feira, 01 de junho, às 20 horas, o SINDAPORT promove 
mais uma assembleia com a categoria, para analisar a proposta sala-
rial oferecida pela Autoridade Portuária e que chegou ao SINDICA-
TO na tarde de sexta-feira. A nova proposta, oferecida pela SPA , foi 
enviada após o SINDAPORT comunicar o resultado da assembleia 
de quinta, quando a categoria recusou o que havia sido oferecido, e 
o encaminhamento para protesto judicial. O Departamento Jurídico 
do SINDAPORT foi autori zado a entrar com protesto judicial para 
garantir a data base por mais 30 dias. O objetivo é garantir a data 

base em 1° de junho e que o reajuste seja retroativo a essa data.

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA, COMPAREÇA PARA SABER MAIS 
DETALHES DA CAMPANHA SALARIAL 2021/2022. DEPOIS, 

NÃO ADIANTA RECLAMAR NOS GRUPOS DO WHATSAPP 



“Em continuidade às negociações coletivas, a Autoridade Portuáriade 
Santos S.A., empenhada em buscar uma solução negociada entre todos 
aspartes, vem apresentar proposta de prorrogação do Acordo Coletivo de 
Trabalho2019/2021, por mais 15 (quinze) dias, ante às manifestações do 
Sindaport, Sintraport e Sindicato dos Jornalistas, de 28/05/2021, que noti-
ciaram a nãoaprovação em assembleia da proposta patronal de 24/05/2021.

Vale registrar que a referida proposta perdeu sua validade emrelação 
a todos os sindicatos em negociação, inclusive aos que se manifestaram 
favoravelmente a ela, considerando a necessidade de fixação de proposta 
única,frente às orientações dos órgãos de controle.

A presente proposta de prorrogação garante a manutenção das cláu-
sulas do Acordo Coletivo 2019/2021, até 15 de junho de 2021, e visa opor-
tunizar ampla negociação entre as partes dentro desse prazo, inclusive a 
deliberação,pela assembleia das categorias, da nova proposta patronal, 
abaixo descrita:

• Reajuste de 4,56%
• Manutenção das cláusulas, ressalvadas as seguintes alterações:
-Abono Constitucional de Férias: 45% a partir 1º/07/2021;
-Remuneração dos Dirigentes Sindicais “limitado à remuneração do 

Assessor de Diretor”;
- Apólice de Seguro de Vida em Grupo → aos empregados comcon-

trato suspenso (ex. aposentados por invalidez), o benefício serágarantido 
por 5 anos, a partir da suspensão do contrato.

Pedimos manifestar-se quanto ao interesse na prorrogação até o dia 
31 de maio e caso aprovada, dentro do período de prorrogação, acerca da 
nova e derradeira proposta apresentada pela SPA. Caso não haja manifes-
tação, a prorrogação supramencionada será considerada como rejeitada”.

Negociações Coletivas 2021 –
Proposta de Prorrogação do ACT da SPA

  
PARTICIPE DA ASSEMBLEIA NESTA TERÇA-FEIRA, 01/06. 

NÃO DEIXE QUE OS OUTROS DECIDAM POR VOCÊ.
COMPAREÇA AO SINDICATO E ANALISE VOCÊ MESMO A 

PROPOSTA SALARIAL OFERECIDA PELA EMPRESA 


