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SINDASPP ASSINA PRIMEIRO 
ACORDO COM O OGMO 

• CLÁUSULA TERCEIRA: REAJUSTE 
SALARIAL 
SERÁ DE ACORDO COM A CONVENÇÃO 

DA CATEGORIA DIA 01/06/2016
• CLÁUSULA QUARTA: 13º SALÁRIO 

O 13º salário será pago a todos os empre-
gados, indistintamente, proporcionalmente 
ao tempo de serviço. 

Parágrafo Único: O pagamento será rea-
lizado em 2 (duas) parcelas, sendo a primei-
ra paga por ocasião das férias ou antecipa-
das até o mês de Julho e a segunda parcela 
será quitada até o dia 30 de Novembro.
• CLÁUSULA QUINTA: QUINQUÊNIO

Fica assegurado a todo empregado o 
percentual de 2% (dois por cento) a título 
de quinquênio, para cada 5 (cinco) anos tra-
balhados, a partir da data da sua admissão.
• CLÁUSULA SEXTA: ABONO ÚNICO/

PRÊMIO POR REDUÇÃO DE DESPESAS
Fica instituído pelo presente Acordo Co-

letivo um Abono Único, a ser pago a todos 
os funcionários, desde que demonstrada à 
redução total das despesas orçadas no ano 
anterior, o que se dará pela aprovação do 
orçamento na Assembléia Geral Extraordi-
nária realizada na 2ª. quinzena de Dezem-
bro de cada ano.

Parágrafo Primeiro: Após a realização e 
aprovação do orçamento na Assembleia Ge-

ral Extraordinária, no mês de Janeiro/2017 
serão apurados os valores efetivamente rea-
lizados no ano anterior e restando compro-
vada a redução das despesas, os funcioná-
rios receberão em Fevereiro/2017 o abono 
único equivalente a 100% do salário bruto, 
caso a redução das despesas ocorra no per-
centual de 15% sobre o total orçado no ano 
anterior; 75% do salário bruto, caso a redu-
ção das despesas ocorra no percentual de 
12,5% sobre o total orçado no ano anterior; 
50% do salário bruto, caso a redução das 
despesas ocorra no percentual de 10% so-
bre o total orçado no ano anterior. 

Parágrafo Segundo: Ressalta-se que 
caso inexista redução de custos em percen-
tual maior ou igual que 10% ao apresentado 
nos parágrafos acima torna-se indevido o 
abono único, instituído exclusivamente para 
a finalidade prevista no presente Acordo.

Parágrafo Terceiro: O Abono Único não 
integra a base de cálculo para fins de inci-
dência de contribuição previdenciária, nos 
termos da IN RFB 971, de 13/11/2009.

Parágrafo Quarto: Para o exercício de 
2017/2018 os parâmetros para apuração 
dos valores poderão sofrer alterações, com 
eventual impacto financeiro/econômico 
sobre a atividade e caso assim ocorra será 
objeto de termo aditivo ao Acordo Coletivo.

ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHADOR PORTUÁRIO E 
AVULSO DO PORTO ORGANIZADO DE PARANAGUÁ

CONFIRA OS PRINCIPAIS PONTOS ASSINADOS:
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VALE ALIMENTAÇÃO E CESTA NATALINA

• CLÁUSULA SÉTIMA: CONCESSÃO DO 
VALE ALIMENTAÇÃO

A partir de 01/04/2016 será fornecido aos 
empregados, vale alimentação, no valor de 
R$ 485,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco 
Reais) mensais, com desconto salarial de 5% 
(cinco por cento) do valor total no mês.

Parágrafo Primeiro: A partir de 
01/06/2017, o vale alimentação será reajus-
tado pela mesma variação de índice aprova-
da na CLÁUSULA econômica da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2017/2018, com des-
conto salarial de 1% (um por cento) do valor 
total do benefício.

Parágrafo Segundo: Os funcionários 
do Atendimento Emergencial (Enfermei-
ros, Motoristas de Ambulância/Socorristas 
e Médicos), além do benefício do vale ali-
mentação acima, receberão duas refeições 
(almoço/jantar) no horário de intervalo e 
descanso.

Parágrafo Terceiro: O benefício do vale 
alimentação será concedido nos afastamen-
tos do trabalho.

Parágrafo Quarto: O benefício ora insti-
tuído não será considerado como salário in 
natura e não integrará o salário em hipótese 
alguma, em especial devido a inscrição do 
OGMO/Paranaguá no Programa de Alimen-
tação do Trabalhador – PAT.

• CLÁUSULA OITAVA: CESTA NATALINA
O OGMO/Paranaguá concederá no mês de 
Dezembro de cada ano uma cesta natalina 
a todos os seus empregados, no melhor pa-
drão local.

PLANO DE SAÚDE

• CLÁUSULA NONA: PLANO DE SAÚDE
O OGMO/Paranaguá oferecerá aos seus em-
pregados e dependentes legais um Plano 

de Saúde UNIMED na modalidade enferma-
ria/coopartipação, com desconto simbólico 
de R$ 1,00 (um real).

Parágrafo Primeiro: Em face da modali-
dade de coparticipação, o funcionário arca-
rá com as despesas ambulatoriais e exames 
médicos, que serão oportunamente lança-
das no recibo de pagamento após o envio 
de tais despesas pela UNIMED.

Parágrafo Segundo: Os funcionários 
que optarem por Apartamento e/ou Obste-
trícia Cooparticipação (titular e dependen-
tes) arcarão com o custo da diferença entre 
o plano oferecido pelo OGMO e o plus con-
tratado a critério do trabalhador.

SEGURO DE VIDA

• CLÁUSULA DÉCIMA: SEGURO DE VIDA 
EM GRUPO

O OGMO/Paranaguá custeará um seguro de 
vida em grupo aos funcionários, com 100% 
de cobertura ao funcionário (segurado prin-
cipal) e 50% ao cônjuge do seguro, nos ter-
mos do Contrato de Seguro de Pessoas fir-
mado com a Sul América Seguros de Vida e 
Previdência S/A.

• CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: ASSIS-
TÊNCIA ODONTOLÓGICA

A partir da vigência deste Acordo o OGMO/
PARANAGUÁ, oferecerá Plano Odontológico, 
modalidade de custeio paritário (50% empresa 
/ 50% empregado), por opção do Empregado.
Parágrafo Primeiro: Caso o empregado 
queira incluir algum dependente, arcará 
com 100% do valor contratado do plano em 
relação aos indicados.

Parágrafo Segundo: A partir de 
01/06/2017, o OGMO/Paranaguá passa-
rá a custear 50% dos valores do plano 
odontológico dos dependentes inseri-
dos por seus empregados.


