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STI DA CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DE SANTOS, CNPJ n. 58.195.132/0001-04, neste ato representado(a) por seu 
Presidente, Sr(a). MARCOS BRAZ DE OLIVEIRA e por seu Secretário Geral, Sr(a). ALMIR MARINHO COSTA; 
  
E  
 
PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS SA, CNPJ n. 58.131.582/0001-25, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ODAIR GONZALEZ e por seu Diretor, Sr(a). JEFERSON NOVELLI DE OLIVEIRA; 
  
celebram o presente TERMO ADITIVO DE 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 de Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de maio de 2013 a 30 
de abril de 2014 e a data-base da categoria em 01º de maio.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) Profissional dos Trabalhadores da PRODESAN - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO S/A, com 
abrangência territorial em SP-Santos.  

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Adicional de Tempo de Serviço  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO  
 
 

A cláusula sétima do Acordo Coletivo de Trabalho ora aditada passa a viger com a  
seguinte redação: 

A PRODESAN S/A concederá a cada 05 (cinco) anos completos de efetivo serviço, a remuneração adicional de 5% (cinco por cento) do salário base do empregado, 
a título de quinquênios, até o limite de 20 (vinte) anos ou 20% (vinte por cento). 

Parágrafo Primeiro: Os empregados admitidos para cargo comissionado, de livre provimento/confiança (Assessor de Diretoria), não terão direito ao benefício da 



remuneração adicional de 5% (cinco por cento) a título de quinquênios, constante desta cláusula. 

Parágrafo Segundo: Os empregados que se enquadram nas condições estabelecidas no parágrafo 1º, que atualmente recebem o adicional, terão a contagem de 
tempo paralisada para efeito de somatória do quinquênio, não se aplicando o limitador constante do caput. 

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Faltas  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS  
 
 

A cláusula trigésima do Acordo Coletivo de Trabalho ora aditada passa a viger com a  
seguinte redação: 

 O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízos do seu salário, nos seguintes casos: 

A) - Alistamento Eleitoral - 02 (dois) dias consecutivos ou não. 

B) - Deveres Militares - pelo tempo necessário, conforme documento comprobatório. 

C) - Atendimento à convocação pela Justiça ou Autoridade Policial - pelo tempo necessário, conforme documento comprobatório. 

D) - Casamento de empregado (a) - 05 (cinco) dias úteis. 

E) - Doação de Sangue - 01 (um) dia a cada 03 (três) meses. 

F) - Falecimento de cônjuge, filho (a), pai, mãe, irmão (a) ou pessoa que, declarada na Carteira Profissional, viva sob sua dependência econômica - 3 (três) dias 
consecutivos. 

G) - Licença Paternidade - 05 (cinco) dias consecutivos, mesmo em caso de adoção, desde que comprovada judicialmente. 

H) - Licença Maternidade - 120 (cento e vinte) dias consecutivos. 

I) - Licença Médica - até 15 (quinze) dias consecutivos. 

J) - Acidente do Trabalho - até 15 (quinze) dias consecutivos. 

K) - Internação Hospitalar do cônjuge, companheiro (a) ou filho (a) menor de idade - 2 (dois) dias consecutivos. 

L) - Exame de empregado estudante em estabelecimento de ensino oficial, autorizado ou reconhecido, com aviso prévio de 72 (setenta e duas) horas, e comprovante 
posterior dos dias de realização dos exames. 

M) - Acompanhamento de filho (a) pela mãe ou, em seu impedimento, pelo pai ou representante legal, quando a criança estiver com doença infectocontagiosa, 
durante o período de convalescença, mediante documento comprobatório, com análise de cada caso pelo Serviço Social e Diretoria da Empresa, conforme política 
social vigente. 

N) - Falecimento de sogro (a) - 1 (um) dia. 

O) - Quando do não funcionamento da creche, cujo dependente do (a) funcionário (a) esteja frequentando regularmente, com apresentação posterior do comprovante 
do (s) dia (s) do não comparecimento. 
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