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COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DELIBERAÇÃO CONSAD Nº 31/2021
Belém-PA, 22 de junho de 2021.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias;
CONSIDERANDO os manifestações técnicas e jurídicas constantes do Processo SEI nº 50901.000904/2021-92;
CONSIDERANDO decisão da Diretoria Executiva, em sua 1339ª R.O, de 16 de junho de 2021, complementada
na reunião extraordinária realizada no dia 22 de junho de 2021;
CONSIDERANDO a complexidade sócio-econômica da situação indicada nos autos, bem como as dúvidas jurídicas
objeto de Embargos de Declaração opostos nos autos de Dissídio Coletivo nº 0000989-61.2020.5.08.0000;
CONSIDERANDO, ainda, necessidade de conferir segurança jurídica aos empregados e à Companhia, enquanto os
Embargos de Declaração não forem julgados;
CONSIDERANDO decisão favorável do Conselho de Administração da CDP quanto à celebração de instrumento de
curta duração, a título precário, proferida em reunião extraordinária, realizada no dia 22 de junho de 2021;
POR UNANIMIDADE

DELIBERA:
IFavorável à celebração de Acordo Coletivo de Trabalho, a título precário, com prazo até o dia 10
de agosto de 2021 ou publicação de decisão de julgamento de Embargos de Declaração nos autos do
Dissídio Coletivo nº 0000989-61.2020.5.08.0000, o que ocorrer primeiro;
II Determinar que seja dado conhecimento à Secretaria de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais (Sest) e ao Ministério Supervisor.
(assinado eletronicamente)
Karênina Martins Teixeira Dian
Presidente do CONSAD
Documento assinado eletronicamente por Karênina Martins Teixeira Dian, Presidente do CONSAD, em
25/06/2021, às 12:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº
446/2015 do Ministério dos Transportes.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4244920 e o código CRC
8B664435.
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