
                                                                                                                      
 

 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

2022-2023 

Termo Aditivo 

 

 

 

ELEVA IN-HAUS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA CNPJ ns. 02.693.750/0057-76, 

02.693.750/0055-04 e 02.693.750/0054-23 e ELEVA FACILITIES LTDA CNPJ 

24.078.780/0001-50 neste ato representada por seus procuradores Srs.  
 

 

E 

 

SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO SAO PAULO, CNPJ n. 

55.054.282/0001-00, neste ato representado por seu Presidente, Sr.  
 

 

celebram o presente TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, mediante 

as cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

 

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho no período de 1º 

de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2023 e a data-base da categoria em 1º de MARÇO. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

 

O presente Termo Aditivo de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos trabalhadores Técnicos 

Industriais do Estado de São Paulo nos termos da cláusula quadragésima oitava do Acordo Coletivo. 

 

Acordam as partes pelas alterações constantes das cláusulas abaixo; 

 

 

Onde se lê, 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – VALE ALIMENTAÇÃO/ASSIDUIDADE  

 

As empresas concederão a partir de 01 de março de 2022 aos empregados que preencherem as 

condições estabelecidas nos parágrafos seguintes desta cláusula um Vale Alimentação decorrente de 

ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE, no valor correspondente a R$ 310,12 (trezentos e dez reais e doze 

centavos) mensais para os contratos Logum e de R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais) 

para os contratos Transpetros localizados nos municípios de São Caetano, Barueri, Guarulhos, 

Guararema, Rio Pardo, Mauá, Taubaté, Ribeirão Preto e as localizadas na região Centro Oeste de Minas 

Gerais por extensão cujos contratos contem com até dez empregados e cujas diferenças apuradas 

deverão ser creditadas nos cartões alimentação até a próxima carga a ocorrer entre os meses de julho e 

ou agosto do corrente ano. 
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§ 1º - Para fazer jus ao Prêmio instituído nesta cláusula, deverá o empregado cumprir integralmente sua 

jornada normal diária do trabalho em todos os dias úteis do mês de referência, não se tolerando atrasos 

e faltas, mesmo se justificadas por atestados médicos ou por lei, excetuadas as faltas referidas no 

parágrafo seguinte. 

 

§ 2º - Não prejudicarão a percepção do Prêmio instituído nesta cláusula as faltas oriundas de casamento 

do empregado ou pela doação voluntária de sangue, esta devidamente comprovada pelo atestado da 

instituição coletora de sangue, aquela pela certidão estabelecida em lei, observado os limites 

estabelecidos no art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

§ 3º - Para aferição do direito do empregado ao Prêmio ora estabelecido, a empresa deverá manter 

controle diário de frequência, mecânico, eletrônico ou manual, para registro da jornada de trabalho, 

presumindo-se na inexistência de tais controles, ser devido o Prêmio de Assiduidade e Pontualidade. 

 

§ 4º - Ante a inabitualidade de seu pagamento, face à sujeição ao adimplemento de condições para sua 

concessão, o Prêmio de Assiduidade e Pontualidade em nenhuma hipótese se integrará ao salário 

contratual para qualquer fim, não se computando no cálculo das férias anuais, 13º salário, adicionais, 

horas extras, gratificações, prêmios e verbas rescisórias. 

 

§ 5º - Haverá participação do empregado no custeio do Vale Alimentação, conforme previsão no PAT, 

sendo a importância de R$1,20 (um real e vinte centavos) por dia efetivamente trabalhado para aqueles 

que laboram suas atividades nos contratos Transpetro e Logum a partir de 01 de março de 2022. 

 

Leia-se, 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – VALE ALIMENTAÇÃO/ASSIDUIDADE  

 

As empresas concederão a partir de 01 de março de 2022 aos empregados que preencherem as 

condições estabelecidas nos parágrafos seguintes desta cláusula um Vale Alimentação decorrente de 

ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE, no valor correspondente a R$310,12 (trezentos e dez reais e doze 

centavos) mensais para os contratos Logum e de R$459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais) para 

os contratos Transpetro localizados nos municípios de São Caetano, Barueri, Guarulhos, Guararema, 

Rio Pardo, Mauá, Taubaté, Ribeirão Preto e as localizadas na região Centro Oeste de Minas Gerais por 

extensão cujos contratos contem com até dez empregados e cujas diferenças apuradas deverão ser 

creditadas nos cartões alimentação até a próxima carga a ocorrer entre os meses de julho e ou agosto 

do corrente ano. 

 

§ 1º - Para fazer jus ao Prêmio integral instituído nesta cláusula, deverá o empregado cumprir sua 

jornada normal de trabalho em todos os dias úteis do mês de referência, cabendo a proporcionalidade 

nos termos previstos no § 2º. 

 

§ 2º - Caberá a percepção do Prêmio instituído nesta cláusula de forma proporcional as ausências 

previstas no art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho dentro dos limites ali estabelecidos, as 

ausências justificadas por atestados médicos validados pela empresa, atrasos abonados e justificados 

pela liderança bem como a admissão ocorrida no curso do mês. 

 

§ 3º - Para aferição do direito do empregado ao Prêmio ora estabelecido, as empresas deverão manter 

controle diário de frequência, mecânico, eletrônico ou manual, para registro da jornada de trabalho, 

presumindo-se na inexistência de tais controles, ser devido o Prêmio de Assiduidade e Pontualidade em 

sua integridade. 
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§ 4º - Ante a inabitualidade de seu pagamento, face à sujeição ao adimplemento de condições para sua 

concessão, o Prêmio de Assiduidade e Pontualidade em nenhuma hipótese se integrará ao salário 

contratual para qualquer fim, não se computando no cálculo das férias anuais, 13º salário, adicionais, 

horas extras, gratificações, prêmios e verbas rescisórias. 

 

§ 5º - Haverá participação do empregado no custeio do Vale Alimentação, conforme previsão no PAT, 

sendo a importância de R$1,20 (um real e vinte centavos) por dia efetivamente trabalhado para aqueles 

que laboram suas atividades nos contratos Transpetro e Logum a partir de 01 de março de 2022. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DENÚNCIA OU REVOGAÇÃO  

 

O processo de prorrogação, de denúncia ou revogação, total ou parcialmente do presente Termo Aditivo 

ao Acordo Coletivo datado de 11 de julho de 2022 ficará subordinado às normas estabelecidas pelo Art. 

615 da Consolidação das Leis do Trabalho, ficando inalteradas as demais cláusulas. 

 

 

 

São Paulo - SP, 25 de julho de 2022. 

 

 

 
 
 
SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 
DE SÃO PAULO 
  CNPJ n. 55.054.282/0001-00 
 WILSON WANDERLEI VIEIRA     
                 Presidente  

ELEVA IN-HAUS MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL LTDA, CNPJ ns. 
02.693.750/0057-76-02.693.750/0055-04-                  
                 02.693.750/0054-23 
 
 
 
 
 
         ELEVA FACILITIES LTDA. 
         CNPJ – 24.078.780/0001-50 
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