
TERMO ADITIVO A ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2011/2012 

 

 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:  SP000482/2012 

DATA DE REGISTRO NO MTE:  16/01/2012 

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:  MR001142/2012 

NÚMERO DO PROCESSO:  46261.000153/2012-29 

DATA DO PROTOCOLO:  13/01/2012 

 

 

NÚMERO DO PROCESSO DO ACORDO COLETIVO 

PRINCIPAL:  

46261.004006/2010-

66 

DATA DE REGISTRO DO ACORDO COLETIVO 

PRINCIPAL:  
17/09/2010 

 

STI DA CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DE SANTOS, CNPJ n. 

58.195.132/0001-04, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). GERALDINO 

CRUZ DO NASCIMENTO e por seu Secretário Geral, Sr(a). ORNILO DIAS DE 

SOUZA; 

E 

ITORORO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ n. 47.490.719/0001-11, 

neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). ODAUTO LEITE PRACA FILHO; 

celebram o presente TERMO ADITIVO A ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, 

estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo a Acordo Coletivo de Trabalho 

no período de 1º de maio de 2011 a 30 de abril de 2012 e a data-base da categoria em 

1º de maio. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
O presente Termo Aditivo a Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) 

empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) profissional dos trabalhadores 

na industria da construção civil do plano da CNTI, com abrangência territorial em 

Cubatão/SP. 

 

 

 

Salários, Reajustes e Pagamento 

 

Piso Salarial 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS 
 

A clausula 3ª do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), ora aditado passa a 
viger com a seguinte redação: ficam estabelecidos os seguintes pisos 
salariais: 
 
QUALIFICADOS - R$ 1.144,47 (um mil cento e quarenta e quatro reais e 
quarenta e sete centavos).  



 
NÃO QUALIFICADOS - R$ 878,31 (oitocentos e setenta e oito reais e trinta e  
um centavos). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO:- Os empregados não qualificados admitidos após 
01 de maio de 2011 perceberão um piso de R$ 784,23 (setecentos e oitenta e 
quatro reais e vinte e três centavos), pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte) 
dias. Após esse prazo passará para o piso de R$ 878,31 (oitocentos e setenta 
e oito reais e trinta e  um centavos). 
 
   
PARAGRAFO SEGUNDO:- São considerados empregados não qualificados 
para os fins do parágrafo primeiro, aqueles de qualquer sexo que não tenham 
registro anterior em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS. Este 
piso salarial não poderá ser aplicado em caso de contrato de trabalho por 
prazo determinado, obra certa e/ou paradas.  

  

 

 

Reajustes/Correções Salariais 

 

CLÁUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL 
 

A clausula 4ª do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), ora aditado passa a 
viger com a seguinte redação: os salários de todos os empregados serão 
reajustados a partir de 01 de maio de 2011, pelo percentual de 9,75% (nove 
virgula setenta e cinco por cento), aplicados sobre os salários praticados 
em abril de 2011. 
 

 

 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 

 

Participação nos Lucros e/ou Resultados 

 

CLÁUSULA QUINTA - PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E 

RESULTADOS 
 

A clausula 14ª do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), ora aditado passa a 
viger com a seguinte redação:o valor de referencia do premio da PLR a ser 
calculado conforme cumprimento das metas, será de R$ 600,00 (seiscentos 
reais) sendo que, empresa deverá comunicar ao Sindicato da formação da 
comissão de PLR conforme determina a Lei 10.101/2000, assim como da sua 
programação de metas para acompanhamento sendo que, o pagamento dos 
resultados apurados em 2011 deverá ser efetuado até 31 de março de 2012. 
 
PARAGRAFO UNICO:- Ficam ressalvadas as condições mais favoráveis já praticadas.    



  

 

 

Auxílio Alimentação 

 

CLÁUSULA SEXTA - REFEIÇÃO 
 

A clausula 15ª do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), ora aditado passa a 
viger com a seguinte redação: a empresa fornecerá a seus empregados uma 
alimentação subsidiada que consistirá, conforme opção dela em: 
 
1 - ALMOÇO COMPLETO, no local de trabalho. Tratando-se de empregado 
alojado terá direito também ao jantar subsidiado, ressalvadas as condições 
mais favoráveis.                
 
OU 
 
2 - VALE ALIMENTAÇÃO, no valor de no mínimo R$ 120,00 (cento e vinte 
reais) mensais. 
  
PARÁGRAFO PRIMEIRO:- A empresa subsidiará o fornecimento da 
refeição/alimentação nas hipóteses acima em no mínimo 96% (noventa e seis por 
cento) do valor mensal, sendo a diferença descontada na folha de pagamento do 
respectivo mês.  
  
PARÁGRAFO SEGUNDO:- A empresa se compromete a fornecer aos seus 
empregados, um copo de leite, café e pão com manteiga, sendo que a parte não 
subsidiada pela empresa não poderá ser superior a 1% (um por cento) do salário hora 
do trabalhador. 
  
PARÁGRAFO TERCEIRO:- Fica ressalvado que o fornecimento de alimentação, 
Ticket refeição, ticket supermercado, vale supermercado, cheque supermercado ou 
cesta básica aludido nesta cláusula não terá natureza salarial, não se incorporando 
portanto, em nenhuma hipótese, à remuneração do empregado. 

  

 

 

 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas 

 

Descanso Semanal 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DESCANSO REMUNERADO 
 

A clausula 4ª do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), ora aditado passa a viger 
com a seguinte redação: a empresa dispensará do trabalho seus empregados nos 



dias 24 e 31 de dezembro e terça-feira de carnaval sem prejuízo do salário e do 
DSR, e sem qualquer tipo de compensação. 
 
PARAGRAFO ÚNICO:- Esta clausula não se aplicará aos empregados que 
trabalham em regime de turno.  

  

 

 

 

Disposições Gerais 

 

Aplicação do Instrumento Coletivo 

 

CLÁUSULA OITAVA - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLAUSULAS 
 

Serão mantidas e vigentes as demais clausulas não alteradas do acordo coletivo de 

trabalho ora aditado. 

 

 

GERALDINO CRUZ DO NASCIMENTO 

Presidente 

STI DA CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DE SANTOS 

 

ORNILO DIAS DE SOUZA 

Secretário Geral 

STI DA CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DE SANTOS 

 

ODAUTO LEITE PRACA FILHO 

Diretor 

ITORORO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

 

 

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do 

Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br .  

 

 


