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Prefácio
A	  Política	  da	  Cidade	  do	  México	  estava	  entre	  as	  recomendações	  de	  uma	  revisão	  de
quatro	  anos	  da	  campanha	  sobre	  BdCs	  (Bandeiras	  de	  Conveniência)	  e	  foi	  acordada
durante	  o	  congresso	  da	  ITF	  de	  2010.	  

Dentre	  as	  mudanças,	  houve	  três	  áreas	  da	  política	  pertinentes	  para	  que	  os	  sindicatos
assinassem	  acordos	  da	  ITF:

• Uma	  política	  de	  financiamento	  e	  auditoria,	  estabelecendo	  requisitos	  mínimos	  para
os	  elementos	  de	  financiamento	  que	  sejam	  parte	  dos	  acordos	  aprovados	  pela	  ITF;

• Uma	  política	  da	  carta	  dos	  marítimos,	  estabelecendo	  obrigações	  mínimas	  para	  os
afiliados	  à	  ITF	  que	  assinem	  acordos	  em	  nome	  da	  tripulação	  e	  cujo	  emprego
dependa	  desses	  acordos;	  e	  

• Uma	  posição	  política	  que	  estimule	  que	  acertos	  bilaterais	  sejam	  feitos	  entre
propriedades	  benéficas	  e	  os	  sindicatos	  que	  fornecem	  mão	  de	  obra,	  com	  o	  intuito
de	  prover	  efetiva	  representação	  sindical	  para	  a	  tripulação	  sob	  bandeira	  de
conveniência.	  

A	  finalidade	  dessas	  políticas	  é	  melhorar	  as	  vidas	  dos	  marítimos	  e	  proteger	  seus	  direitos
através	  de	  uma	  sólida	  representação	  sindical.	  Mas	  são	  somente	  teoria.	  Para	  tornar
esses	  ganhos	  reais	  para	  os	  marítimos,	  eles	  precisam	  ser	  postos	  em	  prática	  de	  maneira
robusta	  e	  efetiva	  por	  vocês,	  os	  sindicatos	  em	  terra	  firme.	  

A	  ITF	  tem	  o	  compromisso	  de	  ajudá-‐los	  nisso.	  Este	  livreto	  contém	  diretrizes	  formuladas
em	  conjunto	  com	  a	  direção	  do	  CPJ	  (Comitê	  de	  Práticas	  Justas),	  dando	  orientação
prática,	  além	  de	  exemplos,	  dicas	  e	  ideias	  dos	  sindicatos	  de	  marítimos	  da	  ITF.	  

Espero	  que	  isto	  lhes	  seja	  útil	  à	  medida	  que	  trabalhamos	  rumo	  à	  nossa	  meta	  comum:
melhorar	  as	  vidas	  dos	  marítimos	  e	  proteger	  os	  seus	  direitos.	  

Stephen	  Cotton
Secretário	  geral
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Orientação	  para	  afiliados	  que	  assinem	  acordos
aprovados	  pela	  ITF
Sindicatos	  que	  assinem	  acordos	  coletivos	  estão	  sujeitos	  às	  exigências	  e	  obrigações
estabelecidos	  na	  política	  da	  Cidade	  do	  México,	  a	  política	  da	  carta	  dos	  marítimos e	  a
política	  de	  financiamento	  e	  auditoria.	  

Monitoramento	  e	  conformidade
A	  ITF	  será	  proativa	  no	  monitoramento	  da	  conformidade	  de	  seus	  afiliados	  com	  essa
política.	  Todos	  os	  incidentes	  de	  não	  conformidade	  com	  as	  políticas	  da	  ITF	  serão
registrados,	  quer	  a	  informação	  provenha	  de	  um	  marítimo,	  de	  um	  inspetor	  da	  ITF,	  de
um	  sindicato	  afiliado	  à	  ITF	  ou	  de	  outra	  parte.	  Dados	  serão	  coletados	  e	  encaminhados
com	  regularidade	  à	  direção	  do	  Comitê	  de	  Práticas	  Aceitáveis	  (FPC),	  de	  forma	  a	  que	  a
conformidade	  seja	  efetivamente	  monitorada.	  

Orientação	  para	  sindicatos
Estas	  diretrizes	  fornecem	  aos	  sindicatos	  que	  assinem	  acordos	  coletivos	  aprovados	  pela
ITF	  uma	  orientação	  quanto	  aos	  passos	  práticos	  a	  serem	  dados	  de	  forma	  a	  satisfazer	  as
exigências	  e	  obrigações	  estabelecidas	  na	  política	  da	  cidade	  do	  México,	  na	  política	  da
carta	  dos	  marítimos	  e	  na	  política	  de	  financiamento	  e	  auditoria.	  
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Implementação	  da	  política	  
da	  carta	  dos	  marítimos

A	  política	  da	  carta	  dos	  marítimos	  estabelece	  obrigações	  mínimas	  a	  serem	  cumpridas
pelos	  sindicatos	  da	  ITF	  ao	  assinarem	  um	  acordo	  da	  ITF,	  perante	  os	  marítimos	  cujo
emprego	  seja	  regido	  por	  esse	  acordo.	  

Antes	  de	  assinar	  um	  acordo	  da	  ITF,	  um	  sindicato	  deve	  considerar	  todas	  as	  obrigações
estabelecidas	  na	  política	  e	  garantir	  que	  seja	  capaz	  de	  cumpri-‐las	  todas.	  Se	  não	  é	  capaz
de	  satisfazer	  todos	  esses	  requisitos,	  o	  sindicato	  deve	  considerar	  a	  celebração	  de	  um
acordo	  bilateral	  com	  outro	  sindicato	  da	  ITF,	  conforme	  a	  política	  da	  Cidade	  do	  México,
que	  pode	  prover	  algum	  desses	  serviços	  mínimos.	  

Detalhes	  da	  tripulação
O	  sindicato	  deve	  garantir	  que	  o	  armador	  ou	  a	  empresa	  de	  navegação	  forneça	  detalhes
sobre	  a	  tripulação	  e	  que	  esta	  obrigação	  conste	  no	  próprio	  acordo	  coletivo.	  

Informação	  à	  tripulação
É	  obrigação	  do	  sindicato	  que	  celebre	  o	  acordo	  informar	  aos	  marítimos	  que	  eles	  estão
cobertos	  pelo	  acordo	  coletivo.	  

É	  responsabilidade	  dos	  sindicatos	  signatários	  fornecer	  aos	  membros	  da	  tripulação	  uma
cópia	  da	  política	  da	  carta	  dos	  marítimos	  e	  garantir	  que	  eles	  tenham	  um	  contrato	  de
trabalho	  individual	  e	  uma	  cópia	  do	  acordo	  coletivo.	  

Tempo	  de	  filiação
A	  filiação	  contínua	  está	  relacionada	  à	  questão	  do	  emprego	  permanente.	  Quando	  os
marítimos	  não	  estiverem	  em	  serviço,	  a	  filiação	  poderá	  durar	  pelo	  tempo	  do	  contrato.	  

Contribuições	  sindicais
Contribuições	  decorrentes	  de	  acordo	  da	  ITF	  devem	  ser	  proporcionais	  aos	  serviços
prestados	  pelo	  sindicato	  que	  celebre	  o	  acordo.	  Onde	  houver	  um	  acerto	  bilateral,	  cada
sindicato	  deverá	  garantir	  que	  as	  contribuições	  que	  cobrar	  sejam	  suficientes	  para
cumprir	  suas	  obrigações	  perante	  os	  marítimos	  protegidos	  pelo	  acordo.	  
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Carteiras	  de	  filiação
Cabe	  ao	  sindicato	  fornecer	  a	  cada	  marítimo	  regido	  pelo	  acordo	  a	  correspondente
carteira	  de	  filiação.	  

A	  finalidade	  da	  carteira	  de	  filiação	  é	  fornecer	  ao	  marítimo	  e	  ao	  sindicato	  uma	  prova	  da
filiação	  do	  profissional	  e	  da	  sua	  relação	  com	  o	  sindicato.	  

A	  carteira	  de	  filiação	  pode	  ser	  tanto	  física	  quanto	  uma	  carteira	  eletrônica	  de	  filiação.	  

A	  carteira	  de	  filiação	  deve	  conter	  a	  seguinte	  informação,	  como	  mínimo:	  

a) Nome	  do	  marítimo
b) Número	  de	  inscrição
c) Data	  de	  nascimento
d) Nationalidade
e) Dados	  de	  contato	  do	  sindicato	  (pessoa	  de	  contato	  apropriada,	  ou	  departamento

responsável	  por	  membros	  não	  residentes)

Pode-‐se	  incluir	  outras	  informações,	  a	  critério	  do	  sindicato,	  como	  por	  exemplo:

a) Data	  de	  emissão
b) Prazo	  de	  validade

Qualquer	  que	  seja	  o	  formato,	  cabe	  ao	  sindicato	  garantir	  que	  cada	  tripulante	  a	  receba
num	  prazo	  razoável,	  a	  contar	  da	  data	  da	  assinatura	  ou	  da	  contratação	  do	  marítimo
com	  base	  no	  acordo.	  

Dê	  um	  exemplo	  de	  uma	  carteira	  de	  filiação	  do	  seu	  sindicato.	  Que	  serviços	  estão
relacionados	  a	  ela?to	  it?
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O	  SEKO	  (Facket	  för	  Service	  och	  Kommunikation),	  que	  representa	  123.000
trabalhadores	  em	  transporte,	  desenvolve	  um	  banco	  de	  dados	  de	  filiação	  com	  base
na	  web.	  Cada	  membro	  tem	  acesso	  online	  ao	  seu	  registro	  de	  filiação	  por	  meio	  de
uma	  identificação	  e	  uma	  senha	  intransferíveis.	  El
epode	  desenvolver	  a	  sua	  própria	  conta	  pessoal	  e
atualizar	  a	  informação	  armazenada	  pelo	  sindicato.	  

Uma	  carteira	  física	  de	  filiação	  ao	  SEKO	  é	  emitida
após	  o	  preenchimento	  de	  um	  formulário	  de
inscrição.	  Com	  ela,	  os	  membros	  têm	  acesso	  a
diversos	  descontos	  em	  viagens,	  eventos	  culturais,
instalações	  recreativas,	  restaurantes	  etc.	  Por	  uma
pequena	  taxa,	  os	  membros	  podem	  optar	  por
torná-‐lo	  um	  cartão	  de	  crédito,	  vinculado	  a	  uma
conta	  bancária	  pessoal.	  A	  proteção	  de	  informação
pessoal	  é	  regulamentada	  por	  lei	  e	  o	  sistema	  do
banco	  de	  dados	  é	  bem	  protegido.	  	  

Os	  membros	  do	  Sindicato	  dos	  Marítimos	  da	  Índia	  (NUSI),	  tanto	  os	  da	  ativa	  quanto
os	  aposentados,	  e	  suas	  famílias,	  têm	  acesso	  a	  uma	  ampla	  gama	  de	  serviços	  sociais
e	  a	  auxílio	  financeiro	  ao	  apresentarem	  uma	  carteira	  do	  NUSI	  dentro	  da	  validade.
Por	  exemplo:	  

•	   reembolso	  de	  despesas	  médicas	  e	  tratamentos	  medicos	  de	  graça	  no	  hospital
do	  sindicato,	  em	  Goa,	  

•	   lares	  para	  marítimos	  aposentados	  desamparados	  e	  lares	  temporários	  a	  preço
acessível	  

•	   programa	  alimentar	  subsidiado,	  
•	   treinamento	  marítimo	  subsidiado	  na	  Academia	  Marítima	  do	  NUSI,	  em	  Goa,	  
•	   bolsas	  educacionais	  para	  os	  filhos	  dos	  marítimos,	  com	  ênfase	  no	  acesso	  das

meninas	  à	  escola,	  
•	   empréstimos	  sem	  juros	  para	  aqueles	  que	  almejem	  um	  diploma	  de	  oficial	  e	  a

consequente	  carreira.

As	  carteiras	  de	  filiação	  são	  válidas	  por	  três	  anos	  e	  são	  renovadas	  seis	  meses	  após	  a
reunião	  geral	  do	  sindicato.	  O	  Fideicomisso	  do	  NUSI,	  que	  gerencia	  os	  serviços
previdenciários	  fornecidos	  aos	  membros	  do	  sindicato	  e	  suas	  famílias,	  inclui
fideicomissários	  do	  sindicato	  e	  de	  organizações	  de	  gestores	  e	  donos	  de	  navios.
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Mala	  direta	  ou	  publicação	  sindical
Cabe	  aos	  sindicatos	  fazer	  uma	  mala	  direta	  distribuida	  com	  regularidade	  ou	  outra
publicação,	  ou	  mesmo	  adotar	  uma	  outra	  forma	  de	  comumicação	  com	  seus	  membros.	  

Ao	  considerar	  o	  formato	  apropriado,	  o	  método	  de	  distribuição,	  a	  regularidade	  e	  o	  (s)
idioma	  (s),	  o	  sindicato	  deve	  considerar	  também	  o	  número	  de	  membros	  não	  residentes
a	  que	  estiver	  servindo.	  

A	  mala	  direta	  ou	  revista	  pode	  ser	  entregue	  em	  versão	  impressa	  ou	  em	  formato
alternative,	  mas	  deve	  estar	  acessível	  aos	  membros.	  Se	  em	  versão	  impressa,	  deve	  ser
enviada	  à	  embarcação,	  seja	  pelo	  sindicato,	  seja	  pela	  empresa.	  Antes	  de	  escolher
produzir	  uma	  publicação	  eletrônica,	  o	  sindicato	  deve	  levar	  em	  consideração	  o	  acesso
dos	  marítimos	  à	  internet	  e	  ao	  correio	  eletrônico	  a	  bordo.	  	  

A	  mala	  direta	  ou	  publicação	  deve	  ser	  produzida	  em	  linguagem	  apropriada	  para	  o
grupo	  de	  marítimos	  não	  residentes	  representado,	  ou	  em	  inglês.	  

O	  Sindicato	  Geral	  dos	  Marinheiros	  do	  Japão	  (JSU)
edita	  a	  revista	  mensal	  'Ocean	  Gate'	  para	  os	  seus
membros	  não	  residentes,	  fornecendo	  informação
sindical	  e	  geral	  tanto	  em	  japonês	  como	  em	  inglês.
As	  revistas	  impressas	  são	  distribuídas	  a	  todos	  os

navios	  cobertos	  por
acordos	  do	  JSU,	  pela
equipe	  do	  JSU	  em
visita	  a	  navios	  nos
portos	  japoneses.	  

Além	  disso,	  uma	  mala
direta	  'JSU	  Maritime
Journal',	  publicada
bimestralmente,	  está
disponível	  em	  inglês.	  Pode	  ser	  lida	  e	  baixada	  no	  site
do	  JSU	  em	  http://www.jsu.or.jp/eng/
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O	  afiliado	  alemão	  Ver.di	  edita	  a	  Schiffahrt-‐

Report,	  uma	  publicação	  trimestral	  para	  os	  seus
membros	  marítimos.	  A	  publicação	  sai	  em	  alemão,
mas	  cada	  edição	  inclui	  diversos	  artigos	  com	  um
foco	  mais	  internacional	  e	  impressos	  em	  inglês.	  

Está	  disponível	  por	  meio	  do	  site	  do	  sindicato	  em:
http://verkehr.verdi.de/schifffahrt/	  schifffahrt-‐
report

A	  revista	  mensal	  da	  Nautilus	  International,	  ‘Nautilus
Telegraph’	  é	  distribuida	  a	  membros	  e	  a	  todas	  as
embarcações	  cobertas	  pelos	  acordos	  Nautilus,	  bem
como	  a	  todos	  os	  centros	  de	  marítimos	  e	  escolas	  de
marinha	  mercante.	  A	  publicação	  é	  editada	  em
inglês,	  tendo	  diversas	  páginas	  com	  conteúdo	  em
holandês,	  uma	  vez	  que	  a	  Nautilus	  representa
marítimos	  de	  Reino	  Unido,	  Países	  Baixos	  e	  Suíça.
Além	  de	  notícias	  sindicais,	  a	  publicação	  também
tem	  materias	  que	  se	  aprofundam	  nas	  questões	  que
afetam	  os	  marítimos.	  O	  Nautilus	  Telegraph	  também
está	  disponível	  online:	  
https://www.nautilusint.org/Resources/pages/
Telegraph.aspx

Detalhes	  de	  contato	  do	  sindicato
Os	  sindicatos	  representando	  os	  marítimos	  regidos	  pelo	  acordo	  devem	  garantir	  que
cada	  um	  dessses	  marítimos	  receba	  os	  dados	  de	  contato	  do	  sindicato,	  incluindo	  os
números	  de	  telefone,	  o	  endereço	  de	  correio	  eletrônico	  e	  os	  nomes	  dos	  representantes
sindicais	  pertinentes.	  

Tais	  informações	  de	  contato	  devem	  ser	  incluídas	  na	  mala	  direta	  ou	  na	  carteira	  de
filiação.	  Ao	  mesmo	  tempo,	  o	  sindicato	  pode	  optar	  em	  fornecer	  ao	  marítimo	  um
catálogo	  de	  contatos	  sindicais.	  
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Direitos	  de	  participação
Os	  marítimos	  regidos	  pelos	  acordos	  da	  ITF	  devem	  ter	  uma	  voz	  e	  uma	  representação	  de
seus	  interesses	  dentro	  do	  sindicato	  pertinente.	  Cabe	  aos	  sindicatos	  fazer	  o	  que	  estiver
ao	  seu	  alcance	  para	  encorajar	  todos	  os	  marítimos	  representados	  por	  ele	  a	  que
participem	  da	  vida	  sindical.	  

Os	  direitos	  de	  participação	  dependerão	  dos	  estatutos	  do	  sindicato,	  bem	  como	  dos	  da
federação	  nacional	  e	  da	  legislação	  nacional.	  

Abaixo	  há	  exemplos	  de	  direitos	  de	  participação.	  Tais	  exemplos	  são	  unicamente	  para
fins	  de	  ilustração.	  

• Acesso	  a	  educação	  sindical
• Envolvimento	  em	  campanhas	  e	  na	  organização	  de	  atividades	  sindicais	  
• Comparecimento	  a	  eventos	  sociais	  sindicais
• Direitos	  de	  votação
• Participação	  em	  estruturas	  democráticas	  (ex.:	  servir	  em	  um	  comitê	  sindical)

O	  Comitê	  dos	  Marítimos	  da	  Noruega	  lançou	  programas	  de	  educação	  sindical	  para
marítimos	  trabalhando	  em	  cruzeiros.	  Até	  o	  presente,	  ao	  redor	  de	  1.000	  marítimos
participaram	  de	  mais	  de	  20	  seminários	  realizados	  em	  Filipinas,	  Jamaica,	  Indonésia
e	  Índia.	  Os	  locais	  são	  selecionados	  considerando	  que	  são	  importantes	  países	  de
fornecimento	  de	  mão	  de	  obra	  para	  importantes	  empresas	  de	  cruzeiros.	  Em
colaboração	  com	  o	  secretariado	  e	  os	  inspetores	  da	  ITF,	  uma	  equipe	  internacional
de	  tutores	  realiza	  sessões	  interativas	  para	  a	  conscientização	  sobre	  os	  direitos	  dos
trabalhadores,	  sindicatos,	  negociação	  coletiva,	  convenções	  da	  OIT	  (Organização
Internacional	  do	  Trabalho)	  e	  da	  OMI	  (Organização	  Marítima	  Internacional),	  saúde	  e
segurança	  a	  bordo,	  HIV/Aids	  etc.	  Os	  seminários	  fazem	  muito	  sucesso	  entre	  os
participantes.	  A	  fim	  de	  aumentar	  o	  contato	  com	  os	  trabalhadores,	  está	  se
desenvolvendo	  um	  currículo	  letivo	  para	  representantes	  sindicais	  embarcados.	  

Em	  cruzeiros,	  onde	  pessoas	  dos	  mais	  diversos	  países	  trabalham	  juntas,	  a
representação	  dos	  tripulantes	  somente	  pode	  ser	  bem-‐sucedida	  quando	  há
cooperação	  entre	  os	  diferentes	  sindicatos.	  



Sistemas	  de	  filiação
O	  ideal	  é	  que	  o	  sindicato	  use	  um	  sistema	  para	  armazenar	  a	  informação	  sobre	  os	  seus
membros,	  de	  forma	  a	  garantir	  que	  as	  contribuições	  recebidas	  sejam	  relacionadas	  aos
respectivos	  nomes.	  Um	  sistema	  assim	  também	  pode	  facilitar	  a	  emissão	  de	  carteiras	  de
filiação	  sindical,	  de	  publicações	  e	  de	  outras	  formas	  de	  comunicação	  e	  a	  ajudar	  a
engajar	  os	  marítimos	  no	  sindicato.	  

Os	  sindicatos	  podem	  considerar	  pedir	  à	  ITF	  para	  manter	  a	  informação	  sobre	  os
membros	  restrita	  ao	  banco	  de	  dados	  da	  ITF.
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O	  Sindicato	  Indepentente	  dos	  Marinheiros	  da	  Estônia	  (ESIU)	  representa	  em	  torno
de	  2.000	  marítimos,	  incluindo	  300	  marítimos	  sob	  embarcações	  de	  bandeira	  de
conveniência.	  Desde	  2007	  usa	  um	  banco	  de	  dados	  de	  filiação	  baseado	  numa	  GRC
(Gestão	  de	  Relação	  com	  o
Cliente).	  Em	  torno	  de	  80%
dos	  membros	  têm	  telefonia
móvel	  e	  endereço	  de	  correio
eletrônico.	  Por	  meio	  desse
sistema,	  o	  sindicato	  é	  capaz
de	  mandar	  mensagens	  de
texto	  e	  de	  correio	  eletrônico
tanto	  individuais	  como
coletivas.	  Ao	  usar	  esse
método,	  os	  membros	  podem
receber	  notícias	  ou	  convites
para	  reuniões,	  treinamentos
ou	  outros	  eventos	  sindicais.	  

Como	  esse	  sindicato	  lida	  com	  os	  dados	  dos	  filiados	  (taxas,	  informação	  de	  contato)?	  

Como	  lida	  com	  a	  proteção	  de	  dados	  no	  que	  diz	  respeito	  à	  informação	  pessoal?
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Visitas	  a	  navios

Ao	  assinar	  acordos,	  os	  sindicatos	  devem	  estar	  cientes	  da	  obrigação	  de	  visitar	  as
embarcações	  abrangidas.	  

Cabe	  aos	  sindicatos	  	  fazer	  o	  que	  estiver	  ao	  seu	  alcance	  para	  garantir	  que	  um
representante	  sindical	  visite	  a	  embarcação	  de	  forma	  a	  se	  certificar	  da	  conformidade
com	  o	  acordo.	  

O	  sindicato	  deve	  empanhar	  esforços	  para	  garantir	  que	  cada	  navio	  abrangido	  pelo
acordo	  seja	  visitado	  pelo	  menos	  uma	  vez	  por	  ano.	  

Se	  o	  sindicato	  signatário	  não	  for	  capaz	  de	  arranjar	  a	  visita	  de	  um	  representante
sindical	  à	  embarcação,	  cabe	  ao	  sindicato	  considerar	  se	  um	  ou	  mais	  sindicatos	  de
fornecimento	  de	  mão	  de	  obra	  adequados	  pode	  estar	  em	  posição	  de	  prestart	  esse
serviço	  à	  tripulação.	  Nesse	  caso,	  deve-‐se	  considerar	  um	  arranjo	  bilateral	  ou
multilateral.	  

No	  caso	  de	  impossibilidade	  de	  qualquer	  dos	  sindicatos	  visitar	  a	  embarcação,	  cabe	  aos
sindicatos	  informar	  à	  ITF	  o	  quanto	  antes,	  de	  forma	  a	  que	  o	  envio	  de	  um	  inspetor	  da
própria	  ITF	  possa	  ser	  arranjado,	  sendo	  isso	  prioritário.	  

O	  que	  faz	  o	  seu	  sindicato	  para	  monitorar	  a	  conformidade	  com	  os	  acordos
coletivos	  a	  bordo	  do	  navio?

Com	  que	  frequência	  o	  seu	  sindicato	  visita	  os	  navios	  com	  bandeira	  de
conveniência	  cobertos	  pelo	  acordo?	  Quais	  são	  os	  assuntos	  chave	  discutidos	  com
a	  tripulação?	  



Gestão	  de	  processos
Assistir	  aos	  membros	  em	  questões	  empregatícias	  é	  uma	  das	  mais	  importantes	  funções
desempenhadas	  por	  um	  sindicato.	  É	  o	  direito	  fundamental	  de	  qualquer	  marítimo
empregado	  sob	  um	  acordo	  que	  tenha	  a	  aprovação	  da	  ITF	  receber	  assistência	  com
relação	  a	  controvérsias	  e	  processos	  decorrentes	  desse	  acordo.	  

Quando	  os	  sindicatos	  estabelecem	  o	  nível	  das	  contribuições	  para	  tripulantes	  em
embarcações	  com	  bandeira	  de	  conveniência,	  devem	  considerar	  potenciais
responsabilizações	  e	  garantir	  que	  sejam	  capazes	  de	  lidar	  com	  qualquer	  processo
válido.	  Se	  um	  sindicato	  é	  incapaz	  de	  satisfazer	  esse	  requisito,	  ou	  não	  está	  disposto	  a
transferir	  responsabilidade	  por	  meio	  de	  um	  acordo	  bilateral,	  é	  melhor	  que	  o	  sindicato
não	  assine	  o	  acordo.	  

Cabe	  aos	  sindicatos	  informar	  ao	  secretariado	  sobre	  quem	  são	  as	  pessoas	  designadas
para	  lidar	  com	  os	  processos	  envolvendo	  não	  residentes	  e	  suas	  informações	  de	  contato.
É	  de	  responsabilidade	  do	  sindicato	  manter	  a	  ITF	  informada	  a	  respeito	  de	  quaisquer
mudanças	  de	  informação.	  

Onde	  houver	  acordos	  bilaterais	  com	  responsabilidades	  compartilhadas,	  cabe	  aos
sindicatos	  definer	  que	  sindicato	  tem	  responsabilidade	  de	  gerenciar	  os	  processos	  que
possam	  advir	  do	  acordo.	  A	  ITF	  os	  próprios	  marítimos	  devem	  ser	  informados	  de	  qual	  a
contribuição	  	  de	  cada	  um	  dos	  sindicatos.	  

O	  sindicato	  deve	  manter	  registro	  do	  andamento	  do	  processo	  e	  de	  seu	  veredito	  ou
acordo.	  

Tal	  informação	  deve	  ser	  dada	  à	  ITF	  com	  regularidade,	  a	  fim	  de	  que	  a	  ITF	  possa	  seguir
monitorando	  a	  conformidade	  como	  um	  todo	  com	  os	  acordos	  da	  ITF	  e	  fornecendo
dados	  para	  as	  entidades	  políticas	  pertinentes.	  

Os	  dados	  devem	  ser	  fornecidos	  em	  formato	  apropriado	  (de	  preferência,	  em	  planilha
excel)	  e	  devem	  consistir	  no	  mínimo	  da	  seguinte	  informação,	  para	  permitir	  uma	  análise
junto	  com	  a	  de	  outros	  processos	  com	  os	  quais	  os	  inspetores	  e	  o	  secretariado	  lidem:

• Detalhes	  da	  embarcação	  (nome,	  bandeira,	  número	  da	  OMI)
• Detalhes	  da	  propriedade
• Detalhes	  do	  acordo	  (sindicatos	  envolvidos,	  termo	  de	  acordo)	  
• Detalhes	  do	  processo	  (data	  relatada,	  quem	  o	  encaminhou	  para	  o	  sindicato,

descrição	  do	  problema,	  nacionalidade	  e	  hierarquia	  dos	  tripulantes	  afetados,	  e
demais	  informações	  relevantes	  

• Descrição	  da	  ação	  empreendida	  para	  resolver	  o	  problema
• Resultado	  do	  processo
• Tempo	  necessário	  para	  resolver	  processos
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O	  Sindicato	  Geral	  dos	  Marinheiros	  do	  Japão	  (JSU)	  emprega	  três	  filipinos	  em	  sua
equipe	  e	  mais	  quatro	  filipinos	  como	  parte	  de	  sua	  equipe	  internacional	  de	  serviços
(EIS).	  A	  principal	  tarefa	  da	  EIS	  é	  fornecer	  informação	  que	  seja	  útil	  a	  membros
especiais	  não	  residentes	  por	  meio	  de	  notícias	  via	  fax	  ou	  revistas.	  Também	  visitam
navios	  cobertos	  pelo	  JSU	  em	  portos	  do	  Japão,	  para	  fazer	  a	  gestão	  de	  queixas	  e
coletar	  feedback	  de	  membros	  especiais	  e	  lidar	  com	  suas	  preocupações.	  

Por	  favor,	  dê	  um	  exemplo	  recente	  de	  um	  queixa	  encaminhada	  por	  uma
tripulação	  de	  BdC	  cuja	  gestão	  tenha	  sido	  feita	  por	  seu	  sindicato	  (não	  por	  um
inspetor	  da	  ITF).

No	  caso	  de	  um	  processo	  ser	  encaminhado	  ao	  sindicato	  por	  um	  inspetor	  da	  ITF,	  ou	  pelo
secretariado	  da	  ITF,	  o	  sindicato	  deve	  manter	  o	  indivíduo	  em	  questão	  informado	  do
andamento	  e	  permitir	  que	  conheça	  o	  desdobramento	  do	  processo.	  
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Implementação	  da	  política	  
de	  financiamento	  e	  auditoria

Definição	  de	  financiamento
Para	  o	  fim	  de	  implementar	  a	  política	  de	  financiamento	  e	  auditoria,	  financiamento	  fica
entendido	  conforme	  a	  seguir:	  ‘Os	  elementos	  de	  financiamento	  são	  os	  itens	  que	  fazem
parte	  de	  um	  acordo	  coletivo	  aprovado	  pela	  ITF	  para	  uma	  embarcação	  de	  BdC	  que	  não
sejam	  pagos	  diretamente	  ao	  marítimo,	  porém	  usados,	  quer	  por	  empresas	  ou
sindicatos,	  para	  a	  entrega	  de	  benefícios	  ao	  marítimo.	  

A	  política	  de	  financiamento	  e	  auditoria	  aplicar-‐se-‐á,	  por	  exemplo,	  a:

• Todos	  os	  acordos	  envolvendo	  BdCs	  (incluindo	  cruzeiros	  etc.)
• Fundos	  geridos	  pelo	  sindicato
• Fundos	  geridos	  pelo	  proprietário	  da	  embarcação	  (ex.:	  para	  treinamento,

acomodações	  em	  trânsito	  etc.)
• Auxílio	  medico	  para	  os	  dependentes	  dos	  marítimos
• Seguros	  para	  os	  dependentes	  dos	  marítimos

A	  política	  de	  financiamento	  e	  auditoria	  não	  se	  aplica,	  por	  exemplo,	  a:

• Bandeira	  nacional
• Contribuições	  financeiras	  especiais	  do	  acordo
• Contribuições	  ao	  fundo	  de	  bem-‐estar	  da	  ITF
• Contribuições	  sindicais
• Fundos	  exigidos	  pelo	  governo
• Fundo	  para	  promoção	  no	  emprego	  de	  marítimos/fundos	  de	  proteção	  aos

marítimos/fundos	  educacionais	  dos	  marítimos	  (Fideicomisso	  internacional	  de
treinamento	  de	  marítimos)

• Seafarers’	  employment	  promotion	  fund/seafarers’	  protection	  fund/seafarers’
education	  fund	  (International	  maritime	  training	  trust)
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Escopo	  da	  política
Obrigações	  de	  relatoria	  e	  demais	  exigências	  englobadas	  por	  esta	  política	  aplicam-‐se
somente	  a	  elementos	  de	  financiamento	  e	  não	  se	  aplicam	  às	  contas	  do	  próprio
sindicato.	  

Exigências	  incluídas	  na	  política	  são	  válidas	  a	  partir	  da	  data	  em	  que	  a	  política	  entra	  em
vigor.	  Não	  há	  obrigação	  de	  que	  os	  sindicatos	  relatem	  ou	  auditem	  retrospectivamente.	  

Escala	  salarial
A	  escala	  salarial	  para	  qualquer	  acordo	  aprovado	  pela	  ITF	  deve	  estar	  em	  conformidade
com	  as	  exigências	  da	  política	  de	  auditoria	  e	  financiamento.	  Um	  modelo	  de	  escala
salarial	  com	  base	  em	  custo	  total	  de	  tripulação	  (CTT)	  vem	  como	  anexo	  a	  estar	  diretrizes
(ver	  adendo).

A	  escala	  salarial	  deve	  mostrar	  claramente	  do	  lado	  esquerdo	  tais	  elementos	  financeiros.
Também	  deve	  mostrar	  os	  elementos	  considerados	  pagamentos	  deferidos.	  Todos	  os
elementos	  de	  financiamento	  devem	  ser	  incluídos	  do	  lado	  direito	  da	  escala	  salarial.	  

Para	  ajudar	  na	  formulação	  da	  escala	  salarial,	  aqui	  está	  uma	  informação	  adicional,	  além
de	  alguns	  exemplos:	  

Explicação Exemplos

Elementos	  em
espécie

Elementos	  do	  salário	  que	  forem
pagamentos	  em	  espécie,	  a	  serem
feitos	  diretamente	  ao	  marítimo	  ou
(mediante	  acordo)	  à	  conta	  bancária
dele	  ou	  de	  sua	  família,	  por	  meio	  de
destinação

•	  Salário	  básico
•	  Pagamento	  da	  folga
•	  Provisão	  de	  subsistência
•	  Hora	  extra	  garantida

Pagamento
deferido

São	  os	  esquemas	  que	  entregam	  um
benefício	  em	  espécie	  ao	  marítimo,
depois	  de	  um	  período	  determinado

•	  Fundo	  providente
•	  Fundo	  de	  pensão
•	  Fundo	  de	  poupança

Fundos	  exigidos
pelo	  governo

Fundos	  em	  que	  o	  governo	  de	  um
país	  exige	  que	  a	  empresa	  os
desconte	  na	  fonte	  do	  pagamento
do	  marítimo.	  
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A	  política	  da	  ITF	  afirma	  que	  todos	  os	  acordos	  estão	  sujeitos	  a	  um	  valor	  máximo	  de
financiamento	  por	  cargo.	  Para	  acordos	  do	  CTT,	  isto	  é	  acordado	  pela	  ITF.	  Para	  acordos
no	  padrão	  do	  Forum	  Internacional	  de	  Negociação	  (IBF),	  isto	  é	  acordado	  seguindo	  os
procedimentos	  do	  IBF.	  Nenhum	  acordo	  deve	  incluir	  elementos	  de	  financiamento	  que
excedam	  o	  teto	  percentual	  acordado.	  

Em	  CTT,	  como	  referência,	  aqui	  está	  um	  exemplo	  desses	  elementos	  considerados
financiamento,	  os	  quais	  o	  teto	  deve	  incluir,	  junto	  com	  uma	  lista	  de	  exemplos:	  

Referência	  a	  elementos	  financiadores	  de	  PNO	  e	  Navios	  Shipmanagement	  Inc	  IBF
escala	  salarial	  de	  acordo	  coletivo

D&D	  =	  Artigo	  27:	  Cobertura	  de	  Seguro

IMO	  =	  Artigo	  35.1:	  OMI	  e	  Treinamento

S/B/W	  =	  Artigo	  28.3:	  Comida,	  Acomodação,	  Roupa	  de	  Cama,	  Instalações	  etc.

Email	  =	  Artigo	  28.4:	  Food,	  Accommodation,	  Bedding,	  Instalações	  etc.

TRNG	  =	  Artigo	  35.1:	  OMI	  e	  Treinamento

SMA	  =	  Artigo	  36:	  Social,	  Médico	  e	  Administrativo

SEPF	  =	  Artigo	  34:	  Fundo	  de	  Promoção	  no	  Emprego	  do	  Marítimo

Continua	  no	  verso

Explicação Exemplos

Elementos	  de
financiamento	  

Estes	  são	  itens	  que	  não	  são
pagos	  diretamente	  ao
marítimo	  mas	  que	  são	  usados
por	  sindicatos	  e/ou	  empresas,
para	  entregar	  benefícios	  ao
marítimo

•	  Plano	  médico
•	  Plano	  odontológico
•	  Email/internet	  a	  bordo
•	  Previdência	  a	  bordo
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Cada	  coluna	  da	  escala	  salarial	  deve	  conter	  uma	  referência	  ao	  texto	  explicativo
correspondente	  dentro	  do	  acordo	  coletivo,	  que	  seja	  fácil	  de	  achar.	  

Acordo	  Coletivo
Todos	  os	  pagamentos	  e	  decuções	  listados	  na	  escala	  salarial	  devem	  ter	  explicação
completa	  no	  próprio	  texto	  do	  Acordo	  Coletivo,	  para	  permitir	  que	  o	  marítimo	  entenda	  a
que	  se	  refere	  cada	  dedução,	  para	  onde	  vai	  e	  a	  que	  ele	  tem	  direito	  em	  função	  disso.	  

Descontos
Em	  nenhuma	  circunstância	  tais	  descontos	  poderão	  ser	  oferecidos	  aos	  armadores	  ou
proprietários	  de	  navios	  que	  assinem	  os	  acordos	  da	  ITF.	  

Contribuições	  sindicais
Os	  afiliados	  são	  responsáveis	  por	  determinar	  o	  nível	  da	  contribuição	  sindical	  a	  ser
cobrada	  dos	  marítimos	  ou	  para	  eles.	  As	  contribuições	  sindicais	  não	  podem	  ser
consideradas	  elementos	  de	  financiamento.	  As	  contribuições	  sindicais	  cobradas	  em
virtude	  de	  acordos	  da	  ITF	  devem	  ser	  transparentes.	  	  

Veto	  e	  aprovação	  de	  acordos
Todos	  os	  acordos	  e	  suas	  correspondents	  escalas	  salariais	  serão	  avaliados	  conforme

Artigo	  28:	  Comida,	  Acomodações,	  Roupa	  de	  Cama,	  Instalações	  etc.
…

28.3 Cabe	  à	  Companhia	  garantir	  o	  fornecimento	  de	  bem-‐estar	  a	  bordo	  e
instalações	  de	  entretenimento,	  tais	  como	  vídeos,	  biblioteca	  e	  instalações
esportivas	  e	  de	  exercício	  etc.,	  não	  inferiores	  ao	  valor	  indicado	  na	  escala
salarial	  em	  anexo	  sob	  o	  título	  “S/B/W”.

28.4 Em	  momentos	  de	  emergências	  médicas	  sérias	  e	  demais	  circunstâncias
acordadas	  pela	  empresa,	  o	  marítimo	  terá	  direito	  ao	  fornecimento	  de	  serviços
de	  comunicação	  não	  pagos,	  em	  concordância	  com	  sua	  escala	  salarial.	  Além
disso,	  cada	  marítimo	  poderá	  fazer	  uso	  não	  pago	  do	  sistema	  de	  correio
eletrônico	  do	  navio,	  estando	  apto	  para	  tal,	  por	  um	  período	  razoável,
conforme	  determinado	  pelo	  Comandante,	  considerando	  os	  requisitos
operacionais	  da	  embarcação,	  para	  comunicar-‐se	  com	  sua	  família.	  O	  custo	  do
fornecimento	  deste	  benefício,	  junto	  com	  as	  disposições	  acima,	  é	  reconhecido
como	  uma	  concessão,	  não	  pagável	  aos	  tripulantes,	  e	  é	  indicando	  sob	  o	  título
“EMAIL”	  na	  Tabela	  B
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esses	  critérios	  pelo	  grupo	  de	  veto	  da	  ITF,	  que	  fará	  recomendações	  ao	  grupo	  dirigente
ITF	  PFC.	  

Monitoramento	  da	  conformidade	  com	  o	  acordo
Qualquer	  representante	  sindical	  que	  visite	  o	  navio,	  conforme	  especificado	  na	  política
da	  carta	  dos	  marítimos,	  deve	  verificar	  se	  os	  membros	  da	  tripulação	  receberam	  os
salários	  ou	  destinações	  especificados	  pelo	  acordo.	  

O	  recebimento	  de	  pagamentos	  em	  dinheiro	  pela	  tripulação	  também	  deve	  ser	  verificado
durante	  inspeções	  feitas	  a	  bordo	  que	  podem	  ser	  feitas	  pelos	  inspetores	  da	  ITF.	  

Qualquer	  violação	  detectada	  durante	  a	  inspeção,	  ou	  relatada	  pela	  tripulação	  ou	  outras
partes,	  será	  abordada	  em	  confomidade	  com	  a	  política	  da	  carta	  dos	  marítimos.	  

Sistemas	  e	  processos	  sindicais
Sindicatos	  que	  gerenciem	  fundos	  conforme	  acordos	  aprovados	  pela	  ITF	  podem	  seguir
fazendo-‐o	  ou	  implementar	  seus	  próprios	  processos	  e	  sistemas	  de	  gestão	  financeira,
contanto	  que	  sejam	  robustos	  e	  permitam	  que	  o	  sindicato	  satisfaça	  as	  exigências	  de
relatoria	  e	  auditoria	  que	  constem	  no	  acordo.	  

Como	  guia,	  os	  próprios	  sistemas	  e	  processos	  do	  sindicato	  deve	  permitir	  a	  captura,
armazenamento	  e	  relatoria	  da	  informação	  essencial	  relacionada	  aos	  elementos	  de
financiamento	  envolvidos.	  Tal	  informação	  deve	  incluir,	  por	  exemplo:	  

a) Detalhes	  da	  companhia
b) Detalhes	  da	  embarcação
c) Detalhes	  do	  acordo
d) Informações	  da	  tripulação
e) Valores	  devidos	  por	  cada	  embarcação
f) Valores	  coletados

Coletando	  fundos	  e	  rastreando	  pagamentos
Pode	  ser	  que	  o	  sindicato	  queira	  usar	  um	  sistema	  que	  permita	  emitir	  “recibos”	  às
empresas	  (onde	  for	  cabível	  uma	  isenção	  de	  impostos)	  ou	  outra	  forma	  de	  notoficação
dos	  valores	  pagos.

Os	  sistemas	  devem	  permitir	  que	  o	  sindicato	  rastreie	  o	  pagamento,	  o	  não	  pagamento	  e
o	  subpagamento	  dos	  recursos	  pela	  companhia/embarcação/acordo	  e	  emitir	  lembretes
(incluindo	  a	  respeito	  do	  segundo	  ano	  de	  acordos	  de	  dois	  anos).

Ao	  assinar	  um	  acordo	  com	  uma	  empresa,	  o	  sindicato	  deve	  estipular	  do	  que	  precisará
que	  a	  empresa	  forneça	  em	  termos	  de	  uma	  notificação	  de	  pagamento,	  de	  forma	  a	  que
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os	  pagamentos	  possam	  ser	  facilmente	  rastreados.	  Por	  exemplo,	  o	  sindicato	  pode
querer	  que	  a	  empresa	  lhe	  forneça	  uma	  notificação	  por	  e-‐mail	  uma	  vez	  que	  se	  faça	  o
pagamento.	  O	  sindicato	  pode	  querer	  estipular	  uma	  informação	  minima	  que	  se	  deva
dar,	  como	  por	  exemplo:	  

a) Valor	  pago
b) Data	  de	  pagamento
c) Nome	  da	  embarcação
d) Tamanho	  da	  tripulação

Contabilidade	  e	  práticas	  de	  gestão	  financeira
Cada	  sindicato	  financiador	  é	  capaz	  de	  operar	  seus	  processos	  locais	  e	  deve	  estar	  em
conformidade	  com	  a	  legislação	  nacional	  e	  demais	  requisitos	  para	  a	  contabilidade	  das
finanças.	  

No	  entanto,	  todos	  os	  sindicatos	  que	  gerenciem	  valores	  conforme	  a	  estrutura	  dos
acordos	  da	  ITF	  têm	  o	  dever	  de	  aplicar	  boas	  práticas	  de	  gestão	  e	  de	  ter	  um	  sistema
rigoroso	  de	  verificações,	  a	  exemplo	  de:	  

a) Ter	  pessoal	  contábil	  qualificado/experiente
b) Contar	  com	  programa	  informático	  de	  contabilidade	  
c) Ter	  procedimentos	  e	  processos	  contábeis	  claramente	  documentados
d) Ter	  linhas	  de	  relatoria	  claras	  e	  estrutura	  para	  garantir	  a	  segregação	  de	  tarefas,	  bem

como	  um	  sistema	  de	  contrapesos	  contábeis.	  

O	  papel	  da	  ITF	  será	  em	  primeiro	  lugar	  no	  sentido	  de	  prover	  assessorial	  e	  apoio	  aos
sindicatos,	  quando	  solicitado,	  por	  meio	  do	  auditor	  interno	  da	  ITF.	  

A	  ITF	  também,	  conforme	  a	  necessidade,	  enviará	  o	  auditor	  interno	  para	  verificar	  os
processos	  locais,	  de	  forma	  a	  garantir	  que	  eles	  sejam	  robustos	  e	  isentos	  de	  risco.	  

Gastos,	  investimentos	  e	  relatoria
Ao	  gerenciar	  a	  forma	  como	  os	  valores	  são	  coletados	  e	  gastos	  (por	  exemplo,	  em
projetos	  ou	  na	  prestação	  de	  serviços	  aos	  marítimos),	  os	  sindicatos	  devem	  se	  basear
nas	  melhores	  práticas	  de	  gestão	  de	  projetos	  e	  contabilidade.	  

Quando	  um	  sindicato	  gerir	  fundos	  pelo	  sistema	  de	  acordos	  da	  ITF,	  o	  sindicato	  deverá
fazer	  um	  relatório	  anual	  para	  cada	  fundo.	  A	  finalidade	  principal	  do	  relatório	  é
demonstrar	  como	  o	  fundo	  operado	  face	  ao	  acordo	  entregou	  benefícios	  aos	  marítimos.	  

O	  relatório	  deve	  ser	  apresentado	  às	  outras	  partes	  do	  acordo,	  ou	  seja,	  à	  companhia
signatária	  e	  quaisquer	  outros	  sindicatos	  que	  sejam	  parte	  do	  acordo	  aprovado	  da	  ITF.	  O
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sindicato	  também	  deve	  enviar	  cópias	  dos	  seus	  relatórios	  ao	  secretariado	  da	  ITF.	  

O	  relatório	  deve	  ser	  recebido	  até	  o	  fim	  de	  abril,	  correspondendo	  ao	  ano	  anterior;	  isto
é,	  o	  relatório	  de	  2013	  deve	  ser	  recebido	  até	  abril	  de	  2014.	  

No	  caso	  de	  os	  sindicatos	  já	  terem	  os	  seus	  próprios	  mecanismos	  de	  relatoria	  financeira,
pode-‐se	  fornecer	  os	  relatórios	  no	  seu	  formato	  atual,	  de	  forma	  a	  não	  se	  criar	  trabalho
adicional.	  Todavia,	  todos	  os	  relatórios	  devem	  vir	  acompanhados	  de	  um	  relatório
resumo	  que	  seja	  breve	  e	  padronizado,	  o	  qual	  deve	  conter	  a	  seguinte	  informação:	  

• Informação	  do	  sindicato
• Número	  de	  acordos
• Valores	  levantados	  no	  ano	  fiscal
• Valores	  excepcionais/valores	  ainda	  não	  recebidos	  (devedores)
• Ganho	  com	  juros	  sobre	  valores	  investidos	  (se	  aplicável)

Para	  cada	  projeto	  financiado	  com	  os	  valores,	  requer-‐se	  a	  seguinte	  informação:

• Tipo	  de	  projeto	  (hospital,	  resort,	  local	  de	  treinamento)	  e	  uma	  breve	  nota
explicando	  o	  benefício	  intencionado	  para	  o	  marítimo

• Valores	  investidos	  em	  cada	  projeto

• Gasto	  de	  fato	  versus	  verba	  (com	  breve	  nota	  explicative	  quanto	  às	  variações)

• Renda	  gerada	  com	  o	  projeto	  (ex.:	  o	  hospital	  pode	  aceitar	  pacientes	  locais	  além	  de
marítimos	  e	  cobrar	  por	  isso)

• Dados	  de	  apoio,	  de	  forma	  a	  corroborar	  o	  benefício	  entregue	  aos	  marítimos	  e	  suas
famílias	  com	  base	  num	  fundo	  em	  particular.	  Isto	  pode	  incluir	  estatísticas
operacionais,	  tais	  como:
– Número	  de	  marítimos	  servindo-‐se	  da	  instalação
– Número	  de	  familiares	  servindo-‐se	  da	  instalação

Para	  projetos	  novos	  ou	  pendentes,	  ou	  mesmo	  em	  andamento,	  os	  sindicatos	  devem
prover	  uma	  breve	  descrição	  do	  projeto,	  seus	  objetivos,	  a	  data	  de	  término	  prevista	  e
sua	  situação	  financeira	  (previsão	  de	  custo	  e	  disposição	  orçamentária)

Quando	  o	  fundo	  for	  operado	  pela	  companhia,	  cabe	  ao	  sindicato	  garantir	  que,	  no
momento	  de	  assinar	  o	  acordo,	  a	  companhia	  esteja	  ciente	  de	  suas	  obrigações	  de	  prover
relatórios	  anuais	  às	  partes	  dos	  acordos.
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Custos	  adicionais
Os	  sindicatos	  devem	  considerar	  que	  custos	  adicionais	  surgirão	  da	  obrigação	  de
relatoria	  e	  auditoria.	  Pode	  ser	  que	  tais	  custos	  tenham	  que	  ser	  arcados	  pelos	  próprios
fundos	  e	  contabilizados	  como	  item	  de	  despesa.	  

Controvérsias
Qualquer	  controvérsia	  que	  surja	  entre	  sindicatos	  submetidos	  a	  esta	  política	  como,	  por
exemplo,	  o	  não	  envio	  do	  relatório	  anual	  ao	  outro	  sindicato,	  deve	  ser	  reportada	  ao
secretariado	  da	  ITF.	  Onde	  for	  necesário,	  as	  controvérsias	  devem	  ser	  encaminhadas	  ao
comitê	  dirigente	  do	  FPC.	  Quando	  for	  apropriado,	  pode-‐se	  recorrer	  a	  mediação.	  
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Arranjos	  bilaterais

Metas	  e	  princípios
É	  política	  da	  ITF	  o	  encorajamento	  a	  acordos	  bilaterais	  a	  serem	  realizados	  em	  navios	  de
bandeira	  de	  conveniência,	  quando	  isto	  for	  prático.	  

A	  meta	  de	  se	  fazer	  arranjos	  bilaterais	  é	  encorajar	  a	  solidariedade	  e	  a	  parceria	  entre
sindicatos	  de	  propriedade	  benéfica	  e	  sindicatos	  de	  fornecimento	  de	  mão	  de	  obra,	  a
fim	  de	  melhorar	  a	  representação	  sindical	  e	  os	  serviços	  prestados	  aos	  marítimos	  em
navios	  com	  bandeira	  de	  conveniência.

Existem	  diferentes	  arranjos,	  dependendo	  das	  próprias	  circunstâncias	  do	  sindicato.	  

Negociações	  conjuntas
A	  experiência	  do	  passado	  demonstrou	  que	  os	  arranjos	  bilaterais	  funcionam	  melhor
quando	  os	  sindicatos	  participam	  conjuntamente	  das	  negociações	  com	  a	  empresa.
Normalmente,	  o	  sindicato	  de	  propriedade	  benéfica	  (signatário)	  atuaria	  como	  parceiro
principal	  nas	  negociações.	  

O	  modelo	  que	  demonstrou	  ser	  o	  mais	  bem-‐sucedido	  é	  aquele	  em	  que	  os	  sindicatos
são	  capazes	  de	  negociar	  dentro	  de	  uma	  estrutura	  de	  negociação	  nacional	  no	  país	  de
propriedade	  benéfica.	  
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Monitoramento	  de	  arranjos	  bilaterais
A	  implementação	  da	  política	  será	  monitorada	  pelo	  grupo	  dirigente	  do	  FPC.	  

Na	  Noruega,	  os	  primeiros	  acordos	  bilaterais	  foram	  estabelecidos	  mediante	  a
introdução	  do	  Registro	  Norueguês	  de	  Navios	  Internacionais	  (NIS)	  em	  1987.	  Pela	  lei
do	  NIS,	  os	  sindicatos	  marítimos	  noruegueses	  têm	  direitos	  de	  negociação,	  assim
como	  os	  sindicatos	  de	  fornecimento	  de	  mão	  de	  obra.	  Os	  acordos	  também	  cobrem
embarcações	  norueguesas	  de	  bandeira	  de	  conveniência	  e	  com	  propriedade
benéfica.	  

O	  acordo	  bilateral	  se	  dá	  quando	  os	  membros	  da	  Associação	  dos	  Armadores	  da
Noruega	  (NSA)	  contratam	  de	  algum	  país	  fornecedor	  de	  mão	  de	  obra.	  O	  sindicato,
um	  ou	  mais,	  é	  selecionado	  com	  base	  em	  que	  sindicato	  organiza	  os	  marítimos	  ou	  em
recomendações	  da	  ITF.	  

Os	  sindicatos	  marítimos	  norugueses	  e	  a	  Associação	  de	  Armadores	  da	  Noruega	  tem
uma	  contribuição	  de	  adminsitração	  conjunta	  de	  US$	  38,00	  por	  mês	  por	  marítimo,
que	  é	  dividida	  proporcionalmente	  entre	  quatro	  partes.	  O	  valor	  é	  pago	  pelas
empresas	  que	  se	  utilizam	  do	  acordo	  e	  cobre	  custos	  de	  negociação,	  revisão	  e
aplicação.	  O	  sindicato	  de	  fornecimento	  de	  mão	  de	  obra	  tem	  uma	  contribuição	  ou
taxa	  sindical	  que	  é	  normatizada	  por	  seus	  estatutos	  e	  é	  normalmente	  deduzida	  dos
salários.	  
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Notas
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