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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO que entre si fazem, de um lado a COMPANHIA DE
SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR, e de outro o Sindicato: SINAEP-SINDICATO DOS
ADMINISTRADORES DO ESTADO DO PARANÁ, este em nome dos empregados da primeira,
autorizado por suas respectivas Assembléias, têm justo e acordado, o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 10 de janeiro
de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PPR 2012
As partes, com fundamento no Artigo 7°, inciso XI, da Constituição Federal, Lei n.? 10.101/2000,
Decreto Estadual 1978/2007 e Lei Estadual 16560/2010, estabeleceram programa de participação
nos resultados, para os empregados da empresa acordante, definindo a relação de indicadores
para a apuração dos resultados da Empresa para o período de 2012 (de 01.01.2012 a
31.12.2012), calculadas com base no valor dos dividendos obrigatórios, ou seja, R$
79.472.264,95. Portanto, o valor destinado ao PPR - 2012, correspondeu a um total de R$
19.868.066,24.
PARÁGRAFO ÚNICO - QUITAÇÃO
Tendo em vista que no perlodo de 01/01/2012 a 31/12/2012 o resultado dos indicadores acima
mencionados da Sanepar atingiu valor positivo, o valor do PPR 2012 que restou distribuído aos
empregados foi de R$ 2.947,40 (dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta
centavos), devidamente quitado mediante depósito, via folha de pagamento, em 30/07/2013,
dando-se por quitado o PPR 2012, para nada mais ser exigido em relação a tal verba.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PPR 2013
Com fundamento no Artigo 7°, inciso XI, da Constituição Federal, Lei n.? 10.101/2000, Decreto
Estadual 1978/2007 e Lei Estadual 16560/2010, as partes signatárias estabelecem programa de
participação nos resultados, para os empregados da empresa acordante, alterando a relação de
indicadores que serão base para a apuração dos resultados da Empresa para o ano de 2013.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: BASE DE CÁLCULO
Fica estabelecido que para o PPR 2013 a empresa adotará como base de cálculo além do limite
máximo de 25% (vinte e cinco por cento) dos dividendos obrigatórios, os dividendos adicionais
e/ou juros sobre capital próprio que venham a ser concedidos aos acionistas, em conformidade
com a cláusula sexta (Distribuição dos Resultados da Companhia) do referido acordo de
acionistas, de até mais 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, desde que observada a
saúde financeira e o interesse público que motivou a constituição da empresa, observado também
O item 5.2. letra "d" do referido acordo de acionistas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: METAS E INDICADORES
a) Do percentual de distribuição sobre os dividendos obrigatórios:
Para a possibilidade de distribuição de resultados da Companhia apenas até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) dos dividendos obrigatórios, ficam mantidos os indicadores e pesos até
então adotados para o referido limita. conformo rnntirin n" .:l.C/"wdooolotivo originário, oonforrno

tabela abaixo: r



PLANILHA (A) - PONDERAÇÃO DE INDICADORES

e=

INDICADOR META PREVISTA
RESULTADO .......

D PONDERAÇÃO RESULTADO
i ' ATINGIDO

'"

Acréscimo de Ligações
87.116 10,0000

de Água

Acréscimo de Ligações 94.124 12,0000
de Esgoto

ICP-índice Conformidade
99,80 7,0000

com a Portaria

ICE-índice de
Conformidade do Esgoto 90,50 7,0000

Tratado

índice de Satisfação do
80,50 7,0000

Cliente Externo

IPL - índice Perdas por
245,00 15,0000

Ligação! dia

índice de Produtividade
600 12,0000

de Pessoal

Evasão de Receitas II 1,5 15,0000

Resultado Líquido 376.794.737,80 15,0000

TOTAL 100

D=Atingido - Previsto
Previsto

Obs: ll>O Quando o valor atingido for superior à meta prevista e o indicador é tanto melhor quanto
maior ou quando o valor atingido for inferior à meta e o indicador é tanto quanto menor.

Obs: ll<O Quando o valor atingido for inferior à meta prevista e o indicador é tanto melhor quanto
maior ou quando o valor atingido for superior à meta e o indicador é tanto melhor quanto menor.

Caso o resultado obtido seja positivo na planilha (A) isso representa 25 (vinte e cinco) pontos e
equivale a 25 % (vinte e cinco por cento) dos dividendos obrigatórios que são calculados sobre o
lucro líquido.

b) Do percentual de distribuição sobre os dividendos adicionais:
Na ocorrência da hipótese de distribuição de resultados da Companhia sobre dividendos
adicionais e/ou juros sobre capital próprio que venham a ser concedidos aos acionistas, em
conformidade com a cláusula sexta (Distribuição dos Resultados da Companhia) do referido
acordo de acionistas, de até mais 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, desde que
observada a saúde financeira e o interesse público que motivou a constituição da
empresa, observado também o item 5.2. letra "d" do referido acordo de acionistas, serão
observados os indicadores, pontos e índices percentuais constantes da planilha B abaixo: ~
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PLANILHA (B) - INDICADORES ADICIONAIS
i

IMnlf"'l\nl"\C META RESULTADO PONTOS RESULTADO
.iii!':.1N ......:.i;i'·10é i/? :lI ,@ PREVISTA; Il!i ATINGIDO PERCENTUAIS

índice de perdas de faturamento 22,58 3

IARCE - índice de atendimento com rede
64 3

coletara de esgoto

IARDA - índice de atendimento com rede de
100,00 3

água

índice de Empregados com 20 (Vinte)
82 3

Horas de Treinamento

VML - Volume Micromedido por Ligação 467,52 3

IME - Margem EBITDA 39,34 5

ICC - índice de contratos de Concessão 94,50 5

TOTAL 25

Para o cálculo do percentual de distribuição do PPR aos empregados, na ocorrência da hipótese
de distribuição de dividendos adicionais, serão somados os resultados percentuais obtidos nas
duas planilhas (A+B) acima e o resultado percentual desta soma será dividido pelo coeficiente 2,
obtendo-se assim o percentual total de PPR que será distribuído aos empregados, o qual será
calculado com base na somatória dos dividendos obrigatórios e adicionais a serem distribuídos
aos acionistas.

c) Com base no resultado dos indicadores conforme abaixo, a planilha A obteve o resultado
positivo, gerando o resultado de 25%. A planilha B obteve o resultado de 17%, sendo que a soma
das 2 planilhas resulta em 42%, que divididos pelo coeficiente 2, resulta em 21% dos dividendos
obrigatórios e adicionais concedidos aos acionistas. O valor dos dividendos será de R$
191.291.160,00. Portanto, o valor destinado ao PPR/2013, ora firmado com o Sindicato,
corresponde a um total de R$ 40.171.143,60, sendo estabelecido pela lei 16560/2010, que o
montante total a ser distribuído será igualmente dividido para cada empregado, com pagamento
no valor fixo e linear de R$ 5.707,30, que será realizado na folha de pagamento do mês de1\"'-
julho/2014, conforme parágrafo 10 do artigo 50 do decreto nO 1978 de 20/12/2007. W



RESULTADO PLANILHA (A) - PONDERAÇÃO DE INDICADORES
i", ii' , 'i i'i

RESULTADO
INDICADOR

"

META PREVISTA D PONDERAÇÃO RESULTADO
ATINGIDO

"",""

Acréscimo de Ligações 87.116,00 93.953,00 0,07848 10 0,7848
de Água

Acréscimo de Ligações 94.124 102.632 0,09039 12 1,0847
de Esgoto

ICp-índice Conformidade 99,80 99,81 0,00010 7 0,0007
com a Portaria

ICE-índice de
Conformidade do Esgoto 90,50 89,65 -0,00939 7 -0,0657
Tratado

índice de Satisfação do 80,50 75,19 -0,06596 7 -0,4617
Cliente Externo

IPL - índice Perdas por 245,00 239,03 0,02437 15 0,3655
Ligação/ dia

índice de Produtividade 600,00 613,00 0,02167 12 0,2600de Pessoal

Evasão de Receitas II 1,5 1,34 0,10667 15 1,6000

Resultado Líquido 376.794.737,80 402.904.221,67 0,06929 15 1,0394

TOTAL 100 4,6076

RESULTADO PLANILHA (B) - INDICADORES ADICIONAIS

iZ + ii': Ai ti "
INDICADOR META RESULTADO PONTOS RESULTADO
"

". '@i: li? ! PREVISTAi"'>i' li' ATINGIDO PERCENTUAIS
ii'n/iii 'i'

índice de perdas de faturamento 22,58 21,91 3 3

IARCE - índice de atendimento com rede
64 64 3 3coletora de esgoto

IARDA - índice de atendimento com rede 100,00 100,00 3 3de água

índice de Empregados com 20 (Vinte)
82,00 93,17 3 3

Horas de Treinamento

VML - Volume Micromedido por Ligação 467,52 458,36 3 O

IME - Margem EBITDA 39,34 42,09 5 5

ICC - índice de contratos de Concessão 94,50 83,81 5 O

TOTAL 25 17

Assegura-se, aos admitidos no ano de 2013, o pagamento proporcional na base de 1/12 por mês (t-
~



(considera-se mês a fração superior a 14 dias) de serviço.
Também farão jus ao pagamento a título de Participação nos Resultados, na proporção dos meses
trabalhados, conforme acima, os empregados cujo contrato se extinguiu com a aposentadoria por
tempo de serviço ou idade, invalidez, pedido de desligamento, desligamento sem justa causa ou
por morte. Em caso de morte, o beneficio será pago aos sucessores legalmente habilitados.

Estão excluídos dos termos do presente instrumento, sem direito, portanto, a pagamento a título
de Participação nos Resultados, os seguintes empregados:
• demitidos por justa causa, nos termos da legislação em vigor;
• cedidos à época da concessão;
• de empresas terceirizadas, temporários, estagiários e menores aprendizes.

Aos empregados afastados por doença ou por acidente do trabalho, o benefício será concedido da
seguinte forma:
a) para os empregados que estiveram afastados por um período de até três meses, o benefício
será concedido integralmente;
b) para os empregados que estiveram afastados a mais de três meses, até seis meses, o
benefício será concedido na proporção de nove doze avos;
c) para os empregados que estiveram afastados a mais de seis meses, até nove meses, o
benefício será concedido na proporção de seis doze avos;
d) para os empregados que estiveram afastados a mais de nove meses, até doze meses,
benefício será concedido na proporção de três doze avos;
e) para os empregados que estiveram afastados por período superior a doze meses, não farão jus
ao benefício.

CLÁUSULA QUARTA: QUITAÇÃO
Que a nova base de cálculo para o PPR 2013 está vinculada necessariamente à aceitação formal
dos empregados do critério praticado até então como base de cálculo do PPR, como correto
para os PPRs anteriores, notadamente os de 2011 e 2012, em relação aos quais os
empregados expressamente outorgam à SANEPAR ampla, geral e irrevogável quitação para dos
mesmos nada mais exigir a tempo algum.

CLÁUSULA QUINTA: FUNDO ASSISTENCIAL PPR/2013
A Sanepar repassará ao Sindicato signatário, conforme a respectiva representação e base
territorial, o valor correspondente a R$ 50,00 por empregado levando-se em consideração a
proporcionalidade dos valores recebidos individualmente, a ser pago juntamente com o repasse
do mês de quitação do referido PPR.

Curitiba, 09 de julho de 2014.

FERNANDO EUGÊNIO GHIGNONE - CPF: 139.212.829-34
DIRETOR PRESIDENTE O SANEPAR - CNPJ: 76.484.013/0001-45
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ANTONIO LLAGE F: 50.466.088-04
DIRETOR ~TRATIV DA SANEPAR - CNPJ: 76.484.013/0001-45LW--
AL<pISIO MERLlN - CPF: 002.882.339-72
PRESIDENTE DO SINAEP - CNPJ: 77.974.434/0001-17
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