^CPTM
ACORDO COLETIVO DO PROGRAMA DE PARTICIPAQAO NOS RESULTADOS - PPR 2022

Instrumento de Acordo Coletivo de Participagao nos Resultados que celebram a
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos — CPTM e os Sindicatos:
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviarias de Sao Paulo;
Sindicato dos Engenheiros no Estado de Sao Paulo e Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviarias da Zona Sorocabana sobre_ a
participagao nos resultados - denominado PROGRAMA DE PARTICIPAQAO
NOS RESULTADOS - PROGRAMA PPR, aplicavel ao exercicio de 2022.

Pelo presente instrumento de Acordo Coletivo do Programa de Participagao nos
Resultados, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, com sede
nesta cidade, na Rua Boa Vista, n° 162, inscrita no CNPJ do Ministerio da Fazenda
sob o n° 71.832.679/0001-23, neste ato representada por seu Diretor Presidente
Pedro Tegon Moro, CPF n° 144.051.718-58 e por sua Diretora Administrativa e
Financeira Gilsa Eva de Souza Costa, CPF n° 955.679.681-91, doravante
denominada simplesmente CPTM, e
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviarias de Sao Paulo, com sede
nesta cidade, na Praga Alfredo Issa, n° 48, devidamente inscrito no CNPJ Ministerio da Fazenda sob o n° 62.426.580/0001-30, neste ato representado pelo
seu Presidente Eluiz Alves de Matos, CPF n° 088.005.348-80, doravante
denominado simplesmente SINDICATO,

Sindicato dos Engenheiros no Estado de Sao Paulo, com sede nesta cidade, na
Rua Genebra, n° 25, devidamente inscrito no CNPJ - Ministerio da Fazenda sob o
n° 62.637.137/0001-09, neste ato representado por seu Presidente Murilo Celso de
Campos Pinheiro, CPF n° 952.322.818-87, doravante denominado simplesmente
SINDICATO,
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviarias da Zona Sorocabana, com
sede na Rua Erasmo Braga, n° 307, 3° andar, bairro Presidente Altino, na cidade de
Osasco Sao Paulo, na cidade de Osasco, Sao Paulo, devidamente inscrito no
CNPJ - Ministerio da Fazenda sob o n° 43.152.222/0001-32, neste ato representado
Presidente Jose Claudinei Messias, CPF n° 056.500.668-17, doravante/^por seu
denominado simplesmente SINDICATO,
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RESOLVEM celebrar Acordo Coletivo do Programa de Participagao nos Resultados, doravante
denominado simplesmente ACORDO, aplicavel ao exercicio de 2022, na forma e nas condigoes
expresses a seguir:
CLAUSULA PRIMEIRA - DISPOSigAO LEGAL
O Programa PPR definido no presente ACORDO tern como fundamento legal as disposigoes
contidas no Artigo 7°, Inciso XI, da Constituigao Federal; na Lei n° 10.101, de 19 de dezembro
de 2000 e no Decreto n° 59.598, de 16 de outubro de 2013. A Participagao nos Resultados nao
constitui base de incidencia de qualquer encargo trabalhista ou previdenciario, por ser
desvinculada da remuneragao nos termos da legislagao vigente.
CLAUSULA SEGUNDA - DO PERIODO ABRANGIDO
Programa de Participagao nos Resultados - PPR 2022 abrangera o period© delimitado entre 1
de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
CLAUSULA TERCEIRA - DOS INDICADORES DE RESULTADOS E DAS WIETAS
Fica ajustado entre as partes que o PPR 2022 sera composto de 18 (dezoito) indicadores
definidos no Relatorio, a saber:
1. INDICADORES
1.1. INDICADORES ECONOMICOS-FINANCEIROS:
a) INDICE DE CORBERTURA: Percentual de cobertura das receitas operacionais em
relagao aos custos e despesas operacionais.
b) RECEITA NAO OPERACIONAL: Receita obtida pela CPTM desvinculada da receita
tarifaria.
1.2. INDICADOR DE SAT1SFAQAO DO USUARIO:
a) SATISFAQAO DO USUARIO: Grau em que o servigo esta satisfazendo as
expectativas do usuario, englobado em uma unica nota.
1.3. INDICADOR DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
a) Concessao de todos os espagos de varejo interno e externos
®s^oes "
Projeto VAREJO CPTM. (Concessao das operagoes nas linhas 10, 11, 12 e
13)

Assinatura de contrato de concessao de espagos comerciais para um concessionario J/
administrar e comercializar as areas locdveis das estagdes das linhas 10, 11, 12 e 15.^
Dessa forma, durante a vigencia de 30 anos do contrato, esse concessionario podera
transformar os espagos das estagoes em areas de convivencia e centres de compra, da
alimentagdo ao vestudrio e demais itens.
b) Contratagao de um ERP - Sistema Integrado de Gestao Empresarial
Assinatura do contrato de um sistema de informagao que interhga todos os dados e
processes da empresa em um unico sistema.
.*.

£

Paulo - CETESB, de regularizagao ambiental para a operagdo da Linha 11, a quai m /
certifica que, do ponto de vista ambiental, todas as exigencias foram seguidas e que tudo
foi construido como previsto no projeto.
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d) Regularizagao das Licengas de Operacao - Linha 12
Obtengao da Licenga de Operagdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, de regularizagdo ambiental para a operagdo da Linha 12, a qual
certifica que, do ponto de vista ambiental todas as exigencias foram seguidas e que tudo
foi construido como previsto no projeto.
e) Contratagao da elaboragao de Anteprojeto para Extensao da Linha 13 ate a
regiao de Bonsucesso
Assinatura do contrato para elaboragao de anteprojeto, estudos de viabilidade ambiental,
andlise mercadologica e economico-financeira da extensao da Linha 13-Jade da CPTM,
sentido leste no municipio de Guarulhos.
f) Contratagao de obras para implantagao do Terminal de Onibus Varginha da
SPTrans
Assinatura de contrato para construgao de um novo Terminal de Onibus interligado a
futura estagdo Varginha na extensao da Linha 9.
g) Conclusao das obras de implantagao de Linhas de Vida em 2 lavadores e 1
abrigo
Implantagao de Linhas de Vida (sistema de ancoragem) nos Lavadores de Trens de
Jundiapeba e Barra Funda e no Abrigo Roosevelt. As implantagoes das Linhas de Vida
para atividades em altura promovem adequagdo das estruturas a NR-35, permitindo
trabalhos em altura e a retomada de atividades atuahnente ndo executadas (limpeza de
teto de trem, por exemplo).
h) Contratagao de obras complementares no Abrigo de Engenheiro Sao Paulo
Assinatura do contrato de execugdo de obras complementares no Abrigo 1 de Engenheiro
Sao Paulo, incluindo a implantagao da via de sopramento de motores de tragdo e de
sistema de limpeza de ar condicionado dos trens, entre outras melhorias.
1.4. INDICADORES OPERACIONAIS:
a) SEGURANQA PUBLICA OPERACIONAL: Quantidade de ocorrencias de seguranga
publica nas dependencias da CPTM por milhao de passageiros transportados.
b) REGULARIDADE = Viagens Programadas / Realizadas: Mede o perceptual de
cumprimento das viagens programadas dos trens.
c) OCORRENCIAS NOTAVEIS INTERNAS: Mede a quantidade de ocorrencias por
motives internes (faihas de sistemas operacionais) que ocasionaram a paralizagao da
circulagao de trens em ambos os sentidos de determinado trecho, sendo necessario
acionar o sistema PAESE para completar o percurso.
d) MKBF: Mede a distancia media percorrida pelo trens (em quilometros) entre faihas
(sistemicas).
1.5. INDICADORES INDIVIDUAL:
a) ASSIDUIDADE: Relagao perceptual estabelecida entre os dias de efetivo exercicio do
empregado e o total de dias do periodo de avaliagao do programa.
b) CADASTRO DE PESSOAL: Atualizagao cadastral realizada trimestralmente (margo,
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junho, setembro e dezembro de 2022).
leitura
c) NORMAS DE LEITURA OBRIGATORIA: Realizar
ur
. . u das . normas de leitura
obrigatoria no prazo de ate 30 dias apos a sua pubheagao / alteragao.

m

2. METAS
Os Indicadores demonstrados de 1.1 a 1.5 deste ACORDO terao seus pesos e graus d'
realizagoes demonstrados no quadro a seguir:
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INDICADOKES

1. Economico
Financeiro
2. Satisfafao

3. Planejamento
Estrat£gico

S%

a) Nivel de Cobertura

b)ReceitanaoOperacional (R$)

15%

a)Satisfa$ao do Usudrio

20%

MCTA**R-;2MS'.V
META

Fcn«adt»l

Unha debase
54,83%

82.830.778
76,80%

63,63%
95.675.676
81,94%

16,05%
15,51%
6,69%

a) ConcessSo dc todos os espacos de varejo Interne e
externos
estaffies - Projeto VAREJO CPTM. (ConcessSo
das operacSes nas llnhas 10.11.12 e 13)
—

5%

b) ContrstacSo de urn ERP • Sistema Inteerado de GestSo
Emprcsarial

5%

e) RCBularlzafSo das Licen^as dc OpcrafSo - Llnha 11

5%

d) Rcfiu larlza?So das Ucenfas de OpcrafSo - Unha 12

5%

c) ContratafSo da elaborafSo de Antcprojeto para Extensa©
da Unha 13 atd a recISo de Bonsuccsso_______________ ____
f) ContratapSo de obras para Implanta^So do Terminal de
flnlhus varglnha da SPTrans
g) CondusSo das obras de ImplantacSo de Unhas de Vida
cm 2 lavadores e 1 abrlfio
______________________
h) ContratapSo de obras complementares no Abrigo de
Eneenhelro sSo Paulo ____________ _
,.

5%

a)Seguran$a Publica Operacional

5%

1,11

0,95

-14,41%

b) Regularidade

5%

97,07%

98,17%

1,13%

c) Ocorrencias NotSveis

5%

7

5

-28,57%

5.563

6.000

7,86%

4. Operacionais

5%
5%
5%

5%

d) MKBF

Indicadores concluidos ate 31 de
dezembro de 2022

Mede a relapao percentual estabelecida entre os dias de efetivo
exercicio do empregado e o total de dias do period© de avaliacao do

a) Assiduidade

b) Cadastre de Pessoal
5. Individual

c) normas de Leitura Obrigatdria

programa
Atualizasao cadastral atualizada trimestralmente (marc©, junho,
setembro e dezembro). Cada atualizafao cadastral nio realizada.
havera uma perda de 0,625% oor trimestre, totalizando ate 2,5%
Realizar leitura das normas de leitura obrigatoria no prazo de ate 30
dias apos a sua publicafao / altera^ao. No caso de ferias e
afastamento o prazo sera computado a partir do retorno. A nao
leitura das normas publieadas / alteradas no period© de aferi?ao do
PPR 2022, acarretara perda proporcional ate o atingimento 2,5%,
nos valores do PPR.

3. FORMA DE CALCULO
•

Formula de apura<?ao do atingimento das metas dos Indicadores descritos nos itens 1 .1 a
1.4 deste ACORDO:
Realizado 2022 - Linha de base
Atingimento =

•

Meta 2022 - Linha de base

O valor a ser distribuido sera apurado levando-se em consideragao a formula abaixo:

PPR =

|(pi + Pv)ou Gar. Minimal*

XAXCPxNLO

* levado em consideragao o valor mais vantajoso para o empregado.

1
<a:> V
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PI =

[ ( Fn x I )

x 50% 3

Pv =

Caiculo =£([

(

Fn x I

)

(

x 50% ]

Sn x I

QTemp)

■+■ QT emp

) x 50%

+

(

Sn x I )

x

50% J

Fn = Folha de salaries nominal assim entendida como o somatorio das verbas salariais
recebidas pelos empregados a titulo de salario-base, anuenio e gratificagao de fungao de
carater permanente relativa ao mes de dezembro de 2022;
I = Indice agregado de cumprimento de metas - e o somatorio do grau de realizagao
(limitado ao percentual maximo de 100%) de cada meta, ponderada pelo seu peso;
QT emp = Quantitative total de empregados durante o periodo abrangido neste Programa
de Participagao nos Resultados;
Sn = Salario Nominal do empregado relative ao ano do periodo de avaliagao - tornado como
referenda o salario-base do mes de dezembro de 2022, considerando, inclusive, o anuenio
e a gratificagao de fungao de carater permanente;
A = Indice de Assiduidade no periodo de avaliagao - e a relagao percentual estabelecida
entre os dias de efetivo exercicio apurados e o total de dias do periodo de avaliagao em que
o empregado deveria ter trabalhado, considerada a jornada de trabalho;
CP = Atualizagao cadastral realizada trimestralmente (margo, junho, setembro e dezembro
de 2022) - a cada nao atualizagao do cadastro nos meses estabelecidos o empregado tera
uma perda de 0,625%, por atualizagao nao efetuada nos valores do seu PPR;
NLO = Norma de Leitura Obrigatorio - leitura obrigatorio no prazo de 30 dias de sua
publicagao / alteragao. No caso de ferias ou afastamento o prazo sera computado a partir do
retorno. A nao leitura das Normas publicadas / alteradas no periodo de aferigao do PPR
2022, acarretara perda proporcional ate o atingimento de 2,5%, nos valores do PPR.
PI = Pamela Linear - corresponde a 50% do somatorio das verbas salariais percebidas pelos
empregados a titulo de salario-base, anuenio e gratificagao de fungao de carater
permanente, relative ao mes de dezembro de 2022, aplicando-se o Indice agregado de
cumprimento de metas dividido pela frequencia de empregados envolvidos no PPR;
Pv = Pamela Variavel - corresponde a 50% do salario nominal do empregado aplicando-se o
indice agregado de cumprimento de metas;
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Garantia Minima = Pagamento de R$ R$ 5.007,92 (valor que sera corrigido com o mesmo
indice de corregao salarial de margo/2022) quando o atingimento for de 100% do resultado
do Prqgrama. Caso o atingimento do Programa seja inferior a 100%, sera considerado o
percentual atingido pela apuragao dos indicadores, para defmigao do valor da Garantia
Minima.
PAGAMENTO GARANTIA MINIMA
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

1%

10%

90%

Atingimento
programa

500,79

1.001,58

1.502,38

2.003,17

2.503,96

3.004,75

3.505,54

4.507,13

5.007,92

50,08

4.006,34

Garantia
minima (RS)

OBS: O valor apresentado como garantia minima sera corrigido com o mesmo indice de
reajuste salarial em margo de 2022.
CLAUSULA QUARTA - DA LIMITAQAO DO VALOR A SER DISTRIBUIDO
O valor a ser distribuido a titulo de PPR 2022 corresponded ate o limite maximo de 1 (uma)
folha de salario nominal, assim entendida como o somatorio das verbas salariais percebidas
pelos empregados a titulo de salario-base, anuenio e gratificagao de fungao de carater
permanente relative ao mes de dezembro de 2022 da CPTM.
CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O RPR sera pago em conformidade com o disposto na Lei n° 10.101/2000 e demais normas
que tratam do tema, nao se aplicando o principio da habitualidade.
Paragrafo primeiro - A distribuigao do valor individual segue a regra do que for mais
vantajoso ao empregado, ou seja, ou com base no resultado do Programa ou pela Garantia
Minima, em conformidade com o item 3 - FORMA DE CALCULO.
Paragrafo segundo - Apos defmidos os valores com base no resultado do programa ou
Garantia Minima, aplicar-se-ao as metas individuais relativas a Assiduidade, Cadastro de
Pessoal e as Normas de Leitura Obrigatoria.
Paragrafo terceiro - O pagamento do Programa de Participagao nos Resultados - PPR
2022 ocorrera em duas parcelas, sendo a primeira em 31 de margo de 2023 e a segunda
30 de junho de 2023. Os empregados desligados no periodo de abrangencia do
em
Programa e que fagam jus ao seu recebimento, receberao parcela unica na data de
pagamento da 2a parcela.

/
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CLAUSULA SEXTA
RESULTADOS

- DA ABRANGENCIA E CR1TERIOS DE PARTICIPAQAO NOS

Farao jus a participa^ao nos resultados todos os empregados que tenham prestado servigos
a CPTM no periodo a que se refere a CLAUSULA SEGUNDA, observadas as segumtes
condigoes:
.

Todos os empregados admitidos na CPTM e com mais de 90 dias na empresa
(efetivados) cujos contratos individuals de trabalho vigorem na data do respectivo
periodo de aferigao dos resultados. Neste caso, fica assegurado o periodo para
recebimento do PPR 2022, a data a partir da admissao,

•

•

Empregados afastados, demitidos sem justa causa, ou que solicitaram desligamento
periodo de avaliagao farao jus a percepgao proporcional relativa aos dias
durante o
de efetivo exercicio na CPTM;
Dias de efetivo exercicio: sao os dias uteis considerados na jornada de trabalho do
empregado referentes ao periodo de avaliagao em que o empregado tenha exercido
regularmente suas fungoes, desconsiderando toda e qualquer ausencia, exceto
aqueias que se verificarem por motive de ferias e acidente do trabalho iniciado dentro
do periodo de aferigao deste Programa;

.

Empregados nao abrangidos: todos os empregados desligados por justa causa e
cedidos oficialmente para outros orgaos, exceto para as entidades sindicais,

•

Apuragao das metas: anual — de 01/01/2022 a 31/12/2022.

CLAUSULA SETIMA - DAS GARANTIAS GERAIS DO PRESENTE ACORDO
Com a efetivagao do pagamento do valor total da participagao nos resultados, na forma e
condigoes previstas neste ACORDO, fica ajustada entre as partes a quitagao, para todos os
fins de direito, do periodo compreendido entre 01 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de
para nada mais ser reclamado a respeito, sob o titulo de Participagao nos Resultados
2022
do periodo envolvido no presente ACORDO.
Excegao feita a tributagao do Imposto de Renda na fonte, incidente sobre os rendimentos de
Pessoa Fisica a ser calculada em separado dos demais rendimentos percebidos no mesmo
§ 5° do artigo 3° da Lei 10.101/2000; as importancias pagas pela
mes, conforms dispoe o
nos
CPTM aos empregados abrangidos, a titulo e sob a natureza de Participagao
^
.
conformidade do presente ACORDO, nao constituem base de mcidencia de
Resultados, na
qualquer encargo trabalhista, previdenciario (Lei 8.212/91, art. 28, § 9° letra T) ou FGTS
(Instrucao Normativa 17/2000, art. 3°, inciso I), nem complementam ou substituem a
remuneracao de natureza salarial devida aos empregados abrangidos, nao Ihes sendo
,
principio da habitualidade, conforms disposigoes legais pertmentes a/^
aplicado, igualmente, o
materia.
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CLAUSULA OITAVA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO

Fica ajustada entre as partes signatarias muita equivalente a 5% do salario normative
vigente da categoria, por infragao e por empregado envolvido no caso de descumprimento
deste ACORDO, revertendo a presente cominagao em favor da parte prejudicada, sem
prejuizo do principal.

de 2022.

Sao Paulo

COMPANHIA PAULISTA DE IRENS METROPOLITANOS - CPTM:

PEDRtjflTEGON MORO
Diretor Presidents

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO
ESTADO DE SAO PAULO

oImURILO

Ll/C
GILSAVEVA DE SOUZA COSTA
DiretoraAdministrativa e Financeira

SINDICATO DOS TRABALHADORES EW1
EWiPRESAS FERROVIARIAS DE SAO
PAULO

ELUirALVES DE MATOS
Presidents

CELSO DE CAMPOS PINHEIRO

\ '

Presidents

SINDICATO DOS TRABALHADORpS-EM
EMPRESAS FERROVIARIAS DAZONA
SOROCABANA^

m

JOSE

Sv "V

s. "

Rudinei MESSIAS
Presidente
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