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Painel: Administração e Passivos dos OGMOs – Experiências e melhores práticas

A EXPERIÊNCIA DO OGMO IMBITUBA (SC)



Fundação: 1995
Situação 2019/08:
11 Operadores Portuários

5 OPs com navios (com TPA) e 6 com serviços (sem TPA)

326 Trabalhadores Portuários Avulsos
214 Ativos

63 Vinculados
42 Doença + 7 Voluntários

6 Cadastrados
Só falta estiva aceitar capatazia para ter 100% multifuncional

Movimentação Acumulada:
3,2 milhões de toneladas
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 As dificuldades do OGMO IMBITUBA, como de todos os

demais, datam de sua implantação a partir de 1993.

 Após sucessivas crises, em 2015 os Operadores

Portuários decidiram por severa intervenção no OGMO,

para solução definitiva dos passivos trabalhistas, fiscais
e problemas de gestão.

 As decisões vêm sendo implantadas e se mostrando
efetivas, como se verá no slide seguinte.



 Consolidação do entendimento da função do OGMO:

 o OGMO não é uma entidade/empresa independente.

 Suas competências são definidas por lei mas o desempenho é decidido pelos

Operadores Portuários mantenedores.

 Não há, portanto, conflito SINDOP x OGMO

 Somente nós poderemos solucionar nossos problemas:

 Nós somos um porto pequeno numa cidade pequena

 Somente nós podemos encontrar nossas própria soluções

 O porto representa 70% da economia da cidade. O trabalhador portuário tem

importante participação nesse processo. Só precisamos recuperar o tempo

perdido e formar TPAs cidadãos e profissionais.



 União dos Operadores Portuários quanto às estratégias de gestão, com as 
seguintes metas:

 Estratégia do Risco Zero: consolidação e uniformidade na interpretação de
regimes de trabalho, escalação, adicionais, etc.

 Estudo ergométrico profissional definiu composição mínima de ternos em
condições de conforto e segurança.

 Apoio aos Operadores Portuários na elaboração de seus ACTs.

 CCTs que estabelecem apenas a remuneração mínima e as cláusulas de
aplicação geral que não podem ser modificadas por ACT: períodos de
trabalho, escalação, normas disciplinares, etc.

 Pacificação das relações trabalhistas, com cumprimento integral da
legislação aplicada.

 Gestão profissional: gestores sem vínculo com Operador Portuário.

 Controle efetivo da gestão pelo SINDOP e pela AGE: instituição do Conselho
Permanente de Administração.



 Enfrentamento das questões trabalhistas e fiscais: eliminação

das fontes de demandas trabalhistas e fiscais, apesar de toda a

insegurança e conflitos de legislação, de decisões judiciais, de

incertezas fiscais.

 Valorização e profissionalização do trabalhador: cidadão,

profissional, multifuncional, assíduo, pontual, produtivo e bem

remunerado.

 Troca de experiência com outros OGMOs: GT OGMO da FENOP

e GEPORTOS regional, para consolidação de procedimentos,

redução de conflitos e harmonização de sentenças judiciais.



 Ameaças:

 A insegurança jurídica.

 Baixo envolvimento da administração do porto, no exercício da autoridade, nas 
ações de saúde e segurança do trabalho.

 Aumento da faixa etária

 Porto de cargas oportunistas

 Vantagens competitivas:

 Pequeno efetivo de trabalhadores

 Apenas 6 cadastrados (vigias)

 Quase todos multifuncionais

 Novas CCTs em elaboração (apenas vigias têm CCT atualmente)

 Decisões judiciais consolidando prioridade na contratação mas não exclusividade

 Súmula TRT não dá 15 min de descanso intrajornada para trabalhador avulso com jornada 
de 6 horas

 Cursos de equipamentos são custeados pelo OGMO, com estágio probatório


