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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Comitê de Elegibilidade da Companhia do Metropolitano do Distrito
Federal
ATA

Ref.: Processo n.º 00097-00005104/2021-21.
Interessado: Governança e Controle Interno – GCI.
Assunto: Análise sobre o processo de avaliação dos administradores do METRÔ-DF.
ATA DA 19ª REUNIÃO DO COMITÊ CONSULTIVO E DE ELEGIBILIDADE DO METRÔ-DF
No dia 07.07.2021, reuniram-se em teleconferência os membros do Comitê Consul�vo e de Elegibilidade
do METRÔ-DF, Bruno Oliveira Dias (Presidente), Luciana Segurado Coelho e Alessandra Navarrete
Brisolara da Silva, para analisar e deliberar sobre o processo de avaliação dos administradores da
Companhia, conforme a documentação constante no processo em referência.
Inicialmente, frisa-se que incumbe a este Comitê veriﬁcar tão somente a conformidade do processo de
avaliação de administradores do METRÔ-DF, conforme a literalidade do ar�go 10 da Lei n.º 13.303/2016.
Considerando os documentos produzidos nos autos, em especial as ﬁchas de avaliação devidamente
preenchidas pelos Conselheiros de Administração e Diretores da Companhia, e o Relatório da Cheﬁa de
Governança e Controle Interno (62204442) apresentados, nota-se que o processo de avaliação cumpriu os
requisitos legais.
De fato, as ﬁchas de avaliação permitem assegurar o cumprimento dos critérios estabelecidos pelo inciso
III do ar�go 13 da Lei n.º 13.303/16:
Art. 13. A lei que autorizar a criação da empresa pública e da sociedade de economia
mista deverá dispor sobre as diretrizes e restrições a serem consideradas na elaboração
do estatuto da companhia, em especial sobre:
(...)
III - avaliação de desempenho, individual e cole�va, de periodicidade anual, dos
administradores e dos membros de comitês, observados os seguintes quesitos mínimos:
a) exposição dos atos de gestão pra�cados, quanto à licitude e à eﬁcácia da ação
administra�va;
b) contribuição para o resultado do exercício;
c) consecução dos obje�vos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à
estratégia de longo prazo;
Todos os critérios legais supratranscritos e seu cumprimento pelos administradores podem ser
iden�ﬁcados através das ﬁchas de avaliação preenchidas pelos Conselheiros e Diretores, com questões
claras voltadas para todas as áreas a serem avaliadas como sensíveis para avaliação do desempenho de
cada um.
Ademais, veriﬁca-se que o Conselho de Administração já validou a avaliação apresentada pelos Diretores
do METRÔ-DF, conforme atesto ID 61346488, cumprindo, assim, a determinação con�da no ar�go 18,
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inciso IV, da Lei n.º 13.303/16, emprestando completa regularidade ao processo de avaliação.
Consequentemente, do ponto de vista dos requisitos legais para conformidade do processo de avaliação
dos administradores do METRÔ-DF, este Comitê Consul�vo e de Elegibilidade aﬁrma o cumprimento da
legislação per�nente, sendo possível a ﬁnalização do procedimento.
Sendo essas as considerações para o caso, os membros do Comitê Consul�vo e de Elegibilidade do
METRÔ-DF, por estarem de acordo com a presente análise, subscrevem a presente ata, que deverá ser
divulgada na forma prescrita no parágrafo único do ar�go 10 da Lei n.º 13.303/16.
Águas Claras/DF, 7 de julho de 2021.
Bruno Oliveira Dias
Presidente do Comitê Consul�vo e de Elegibilidade do METRÔ-DF
Luciana Segurado Coelho
Membro do Comitê Consul�vo e de Elegibilidade
do METRÔ-DF

Alessandra Navarrete Brisolara da Silva
Membro do Comitê Consul�vo e de Elegibilidade
do METRÔ-DF
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