Sindicato das Agências de Navegação Marítima
e dos Operadores Portuários do Estado do Ceará
SINDACE

FILIAÇÃO AO SINDACE (AGÊNCIAS)
 Da Filiação – Exigências

1. Possuir Capital Social igual ou superior a R$120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) integralizado;
2. Apresentar cópia do Contrato Social vigente e último Aditivo;
3. Apresentar cópia do cartão CNPJ;
4. Oficio solicitando a filiação, podendo ser através de e-mail.
 Da Filiação – Demais Obrigações
1. Recolher à título de taxa de ingresso, o valor de R$40.000,00
1.1 Formas de pagamento: Parcelamento em até 10x fixas de R$ 4.000 ou 20% de desconto no
pagamento à vista. (boleto a ser enviado pelo SINDACE)
2. Recolher mensalmente a título de mensalidade, via boleto bancário, o valor de R$300,00 vigente em
dezembro de 2021.
3. Recolher mensalmente, o valor de R$450,00, vigente em dezembro de 2021, por escala Tramp ou
Liner;

 Da Constituição do SINDACE
Constituído para fins de estudo, coordenação, proteção e representação dos interesses das
categorias econômicas compreendidas pelas Agências de Navegação Marítima e pelos Operadores
Portuários no Estado do Ceará.


Das Prerrogativas do SINDACE

1.

Representar e defender os direitos e interesses coletivos daquelas categorias econômicas, inclusive
em questões judiciais ou administrativas;

2.

Eleger ou designar representantes das respectivas categorias e instituir dentro de sua base
territorial, delegacias, comissões ou seções, para a melhor proteção dos interesses de seus
associados;

3.

Coordenar as negociações coletivas de trabalho, celebrando, inclusive, contratos, acordos ou
convenções coletivas de trabalho com os sindicatos laborais;

4.

Coordenar as negociações e firmar acordo tarifário com a Ceará Pilots e/ou qualquer outra empresa
de Praticagem;

5. Colaborar com o Estado, como Órgão técnico consultivo, no estudo e solução de problemas que se
relacionem com as categorias econômicas à ele associadas;


Endereço SINDACE
Av. Santos Dumont, 304, sala 606 – Centro; CEP 60150-150 Fortaleza;
Fones: (85) 3099.0940 – (85) 99102-5333
E-mail: sindaceceara@gmail.com
Secretária Executiva: Sra. Nayana Freitas

AV. SANTOS DUMONT, 304 – 6º ANDAR – SALA 606 – CEP 60.150-160
FONE: (85) 3099.0940 / 3219.0940 / 9 9102.5333 E-MAIL: sindaceceara@gmail.com.br
CENTRO – FORTALEZA – CEARÁ

