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COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

Senhores Acionistas, 

Em cumprimento ás disposições legais, especialmente o  Art.  133 da Lei Federal 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO 
FEDERAL — METRO-DF vem submeter, à apreciação da Assembléia Geral Ordinária, o 
Relatório de Atividades da Administração, juntamente com as Demonstrações Financeiras, 
Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2016. 

I. APRESENTAÇÃO 

O METRÔ-DF é uma Empresa Pública de Direito Privado, sob a forma de sociedade 
de ações, instituída pelo Artigo 1° da Lei GDF n°. 513, de 28 de julho de 1993, vinculada 
Secretaria de Estado de Mobilidade, regida pela Lei Federal n°. 6.404/1976, e integra a 
Administração Indireta do Distrito Federal na forma do Artigo 3°, inciso II e parágrafos, da Lei 
Federal n°. 4.545, de 10 de dezembro de 1964, tendo as competências de planejar, projetar, 
construir, operar e manter o sistema de transporte público coletivo sobre trilhos do Distrito 
Federal, assim como explorar comercialmente marcas, patentes, tecnologia, aluguéis de 
imóveis, propaganda e publicidade e serviços técnicos especializados, vinculados ou 
decorrentes de sua atividade produtiva e organizar, fiscalizar, administrar e explorar as 
áreas lindeiras às vias metroviárias, absorvendo os recursos provenientes de atividades 
comerciais e imobiliárias nelas desenvolvidas. 

II. REALIZAÇÕES E METAS 

1. EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIARIO 

O METRÔ-DF aguarda, desde junho de 2015, a homologação da Síntese de Projeto 
Aprovado -  SPA,  pelo Ministério das Cidades, referente ao empreendimento "Expansão e 
Modernização da Linha 1 do Metrô/DF" (Contrato n.° 409.748-80/2014), contemplado com 
recursos do Orçamento Geral da União - OGU pelo Programa de Aceleração do 
Crescimento —  PAC.  0 inicio do procedimento licitatório desse empreendimento depende 
dessa homologação. 
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Da mesma forma, o empreendimento "Elaboração do Projeto do VLT — Linha 1 — 
Terminal Asa Sul/Terminal Asa Norte" (TC n.° 445.450-67), também contemplado com 
recursos do  PAC  (OGU) aguarda a homologação da  SPA  desde o inicio de 2016. 

Por meio da Portaria/Ministério das Cidades n.° 632, de 29 de dezembro de 2016, 
publicada em 30 de dezembro de 2016, foram canceladas as operações relativas aos 
empreendimentos "Aquisição de 10 trens para a Linha 1 do Metrô/DF", "Conclusão das 
obras e sistemas das Estações Metroviárias 104, 106 e 110 Sul e respectivas passagens de 
pedestres" e "Aquisição de 10 Veículos Leves sobre Trilhos — VLT". Tais empreendimentos 
foram contemplados no  PAC  com recursos de investimentos (FGTS). 

I-16 que registrar que todos os documentos necessários foram providenciados pela 
área técnica do METRO-DF e entregues em tempo hábil. Noticias veiculadas pela imprensa 
informam que o Governo Federal pretende concentrar os repasses em projetos do  PAC  já 
iniciados e não finalizados, o que pode explicar, atrelado ao momento de crise econômica 
do Pais, o posicionamento adotado pelo Ministério das Cidades durante o ano de 2016, 
quanto aos empreendimentos de interesse do METRO-DF. 

Em 24 de março de 2016, a Caixa Econômica Federal informou ao METRO-DF a 
homologação da  SPA  relativa ao empreendimento "Elaboração de Estudos e Projetos para 
Expansão da Linha 2 do Metrô na Asa Norte" (TC n.° 445.443-62/2015). Nesse sentido, foi 
lançada a Concorrência n.° 03/2016, para "Contratação de Serviços Especializados de 
Engenharia para elaboração de estudo, modelagem e macrossimulação de demanda na  
Area  Central de  Brasilia",  que se constitui na primeira etapa para elaboração dos projetos 
para a Linha 2 do METRO-DF na Asa Norte e para o VLT no Eixo Monumental. 

Tendo em vista a ausência de manifesta9ão do Ministério das Cidades quanto 
"Expansão e Modernização da Linha 1 do METRO-DF", bem como o fato de que as ações 
que envolvem a Modernização da Linha 1 são urgentes - considerando a obsolescência dos 
sistemas - no final de 2015 foi aprovada pela Diretoria Colegiada a supressão de subitens 
de alguns sistemas fixos, no sentido de serem contratados com recursos do Governo do 
Distrito Federal. Assim, em 2016, foi iniciada a execução da "Modernização do Sistema de 
Radiotelefonia" (Contrato n.° 15/2015) "Modernização do Sistema de Transmissão de 
Dados" (Contrato n.° 27/2016) "Modernização do Sistema de Telefonia Fixa" (Contrato n.° 
28/2016) e "Modernização do Sistema de Sonorização" (Contrato n.° 29/2016). 

Foi concluído no ano de 2016 o Termo de Referência e o Orçamento de engenharia 
que contempla a primeira etapa das intervenções, visando atender ás Normas de 
Acessibilidade Universal, contemplando 11 (onze) Estações Operacionais, com o 
fornecimento e a implantação de corrimãos, Guarda-corpos e pisos táteis. Adicionalmente, 
foi assinado o Contrato n° 007/2016 no valor de R$ 232.790,00 (duzentos e trinta e dois mil, 
setecentos e noventa reais), destinados a implantar corrimãos e guarda-corpos na Estação 
114 Sul. As adequações dessa estação foram inauguradas em 29 de setembro. 

Encontra-se com andamento normal o contrato n° 005/2015 para Elaboração do 
Plano de Desenvolvimento de Transporte sobre Trilhos — PDTT e a Pesquisa de Mobilidade 
Urbana — PMU. 0 valor total medido no ano de 2016 foi de R$ 3.461.974,49 (Três milhões, 
quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove 
centavos), representando aproximadamente 66% de execução contratual. 

Em atenção á diretriz estabelecida no artigo 6° da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana, quanto ao incentivo ao desenvolvimento cientifico-tecnológico e ao uso de energias 
renováveis e menos poluentes e considerando a necessidade de criar um ambiente capaz 
de estimular o desenvolvimento tecnológico do sistema metroferroviário do Distrito Federal, 
foi instituído, no âmbito da Diretoria Técnica, o Laboratório de Inovações Metroferroviárias — 
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LIMa, com o objetivo geral de promover o desenvolvimento tecnológico do sistema de 
transporte público coletivo sobre trilhos no Distrito Federal. 

2. OPERAÇÃO DO SISTEMA 

No ano de 2016 a Operação Metroviária consolidou a implantação do Y2, iniciada em 
novembro do ano anterior, que consiste no despacho de 2 trens para atender ao ramal 
Ceilândia e 1 para o ramal Samambaia, equilibrando assim a oferta de trens aos usuários. 

Quanto à manutenção, o METRÔ-DF implementou um novo modelo de contratação, 
o qual conferiu as atribuições de gestão dos processos de manutenção aos empregados da 
Companhia. Até então a gestão estava a cargo das empresas contratadas. 

2.1. ESTAÇÕES OPERACIONAIS 

Abaixo as estações e suas respectivas siglas são apresentadas em ordem a 
partir da estação Central e divididas por trecho. 

Tronco Ramal Ceilândia Ramal Samambaia 
Central CTL Concessionárias  CON  Taguatinga Sul TAS 

Galeria dos Estados  GAL  Praça do Relógio REL Furnas  FUR  
102 Sul 102 Centro Metropolitano  MET  Samambaia Sul  SAS  
108 Sul 108 Ceilândia Sul CES Samambaia  SAM  
112 Sul 112 Guariroba GBA 
114 Sul 114 Ceilândia Centro CEC 
Asa Sul ASA Ceilândia Norte CEN 

Shopping SHP Ceilândia CEI 
Feira FEI 
Guará GUA 

Arniqueiras ARN 
Aguas Claras CLA 

Fonte: OPE/OPCO/DOM 

2.2. PERCURSO DO SISTEMA OPERACIONAL 

Fonte: OPE/OPCO/DOM 
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São aproximadamente 42 quilômetros de via comercial em uma configuração em 
Y, permitindo que a circulação ocorra com dois destinos diferentes a partir da estação 
Central (CTL): a Linha Verde que atende ao ramal Ceilândia com 32,6 km de extensão e 8 
estações operacionais, e a linha Laranja que atende ao ramal Samambaia com 27,5 km de 
extensão e 4 estações operacionais. 0 trecho em comum é denominado de Tronco, possui 
19,4 km e 12 estações operacionais, compreendendo o trecho de via entre a estação 
Central (CTL) e Aguas Claras (C  LA).  

0 sistema tem sua alimentação elétrica realizada por 17 subestações retificadoras 
que provem a alimentação de tração de 750 Vcc e a alimentação de corrente alternada em 
13.8 kVca para as estações, pátios e Complexo Administrativo e Operacional. 

2.3. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA OPERACIONAL 

Descrição 31/12/2016 31/12/2015 

Trechos em Operação Comercial 
Linha Verde CTL a CEI CTL a CEI 

Linha Laranja CTL a  SAM  CTL a  SAM  

Extensão das vias em Operação Comercial 42 km 42 km 

Número de estações em Operação Comercial 24 24 

Dias em Operação no exercício 312 311 

Dias em Operação média/mês 26 26 

Frota de trens 

1.000 
20 
12 

20 
12 

2.000 

Frota de Carros 

1.000 80 
48 48  

80 

_ 2.000 

Velocidade média dos trens 45 km/h 45 km/h 

Velocidade máxima de via 80 km/h 80 km/h 

Viagens Programadas 123.100 125.123 

Lugares Ofertados 166.308.100 169.041.173 

Viagens realizadas 

No Exercicio 107.997 119.598 

Média/mês 9.000 9.966 

Média/dia 346 383 

Quilômetros Percorridos 

No Exercicio 3.545.065 3.828.134 

Média/mês 295.422 319.011 

Média/dia 11.362 12.270 

Passageiros Transportados 

No Exercicio 35.880.522 41.695.168 

Média/mês 2.990.044 3.474.583 

Média/dia 115.002 133.638 

Capacidade dos trens 
(8 passageiros/m2) 

Trens série 1000 1.370 1.370 

Trens série 2000 1.332 1.332 

Media MEDIA 1.378 1.378 

Índice de passageiros por quilometro (IPK) 10.17 10.89 

Subestações retificadoras — SR ativas 17 17 

Tarifa unitária (ao final do exercicio) 
Segunda a sexta-feira R$ 4,00 R$ 4,00 

Sábado-domingo-feriado R$ 4,00 R$ 4,00 

Fonte: OPE/OPCO E FCAT/FCO 
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2.4. VIAGENS REALIZADAS 
Ao longo de 2016 o METRÔ-DF realizou um total de 107.997 viagens frente a 119.598 
programadas, o que corresponde a um indice de execução de 90,20%. Esse índice de 
execução foi grandemente influenciado pela greve que ocorreu entre 16 de junho e 25 de 
agosto. Paralelamente houve ainda a redução das viagens programadas nos meses de 
janeiro e fevereiro com a redução da oferta de trens nestes meses para 20 trens nos 
horários de pico. 

2.5. USUÁRIOS TRANSPORTADOS 

O METRÔ-DF transportou, em 2016, média de 2.990.044 usuários ao mês, 
contra uma média mensal de 3.474.583 em 2015, conforme dados repassados pela Divisão 
de Arrecadação Tarifária - FCAT. Verificou-se, portanto, redução de 13,95% entre os dois 
períodos, explicada em grande medida pela redução das viagens programadas e lugares 
ofertados, decorrentes da greve dos metroviários nos meses de junho, julho e agosto. 0 
número de passageiro transportados também pode ter sido influenciado negativamente pelo 
reajuste da passagem ocorrida em setembro de 2015, após seis anos de preços sem 
variação. 

2.6. OFERTA DE SERVIÇOS 

A oferta de serviços é feita de acordo com a demanda atual, havendo 
diferenciação entre dias úteis, sábados, domingos e feriados. A oferta também varia ao 
longo do dia. Atualmente, nos horários de pico, a circulação de trens ocorre com dois trens 
com destino à Ceilândia para um trem com destino à Samambaia. Esta estratégia de 
circulação foi adotada tendo em vista que a quantidade de usuários do ramal Ceilândia é 
significativamente maior que a quantidade do ramal Samambaia. 

Com a adoção dessa estratégia o tempo entre trens, nos diferentes horários de 
operação e nos diferentes ramais, passou a ser os indicados na tabela a seguir: 

Pico da Manhã Vale Diurno Pico da Tarde Vale Noturno 

Horários: 06h00 a 08h45 08h45 a 16h45 16h45 a 19h30 19h30 a 23h30 
Trens em circulação 24 15 24 10 
Intervalo Tronco 3min35s 5min44s 3min35s 8min36s 
Intervalo Ceilândia 3min35s/7minlOs 11min28s 3min35s/7minlOs 17minl2s 
Intervalo Samambaia 10min45s 12min28s 10min45s 16min57s 

Tabela 1 — Dias úteis — Horários de operação. 

Sábados: 0 era do no modo 1 trem oara Ceilândia e 1 trem oara Samambaia em todo o dia. 
Pico da Manhã Vale Diurno Pico da Tarde Vale Noturno 

Horários: 06h00 a 09h15 09h15 a 17h00 17h00 a 19hI5 19hI5 e 23h30 
Trens em circulação 15 12 15 10 
Intervalo Tronco 5min44s 7minl0s 5min44s 8min36s 
Intervalo Ceilândia Ilmin28s 14min2Os 1Imin28s 17minl2s 
Intervalo Samambaia 12min28s 15min05s 12min28s 16min57s 

Tabela 2 — Sábados — Horários de operação 

Domingos e feriados: Operação no modo 1 trem para Ceilândia e 1 trem para Samambaia em 
todo o dia. 
Horários: 07h00 a 19h00 
Trens em circulação 8 
Intervalo Tronco 10min45s 
Intervalo Ceilândia 23minl5s 
Intervalo Samambaia 21min3Os 

Tabela 3 —Domingos e feriados — Horários de operação 
Fonte: OPE/OPCO/DOM 
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3. MANUTENÇÃO DO SISTEMA 

3.1. SISTEMAS FIXOS 

Os sistemas de sinalização e controle de tráfego, de telecomunicações e de 
energia apresentaram um aumento na quantidade de Ordens de Serviço no 1° semestre de 
2016, que em parte pode ser creditado ás duas transições de contratos ocorridos no 
período. 

No mês de junho ocorreu a transição entre o Consórcio SSV e o Consórcio 
Aguas Claras no contrato emergencial, e já no mês de agosto nova transição, esta por sua 
vez para o contrato regular com a MPE Engenharia. 

0 acréscimo relativo ao sistema de telecomunicação está ligado diretamente 
obsolescência dos equipamentos, uma vez que este sistema foi implantado no ano de 2001 
e hoje se encontra muito defasado em termos de tecnologia e com grandes dificuldades de 
aquisição de sobressalentes. 

3.2. EDIFICAÇÕES, VIA PERMANENTE, ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES 

0 novo contrato de manutenção de edificações entrou em vigência no mês de 
novembro, e inicialmente, apresentou um aumento de 35% na quantidade de Ordens de 
Serviço devido ao represamento provocado pela falta deste. Assim, como era esperado, 
esse ano está apresentando redução, tendendo à média histórica nos próximos meses. 

A via permanente apresentou uma redução significativa devido ao retrabalho de 
socaria no trecho o X-35 e a estação Asa Sul que foi executado no último trimestre de 2015 
fazendo com que a quantidade de OS se mantivesse na média histórica. 

Os elevadores e as escadas rolantes, cujo contrato de manutenção foi 
prorrogado, mantiveram-se nos  indices  dos anos anteriores. 

3.3. MATERIAL RODANTE 

A manutenção dos trens (material rodante) apresentou uma redução gradativa 
na quantidade de Ordens de Serviço ao longo do ano de 2016 em comparação ao ano de 
2015. Ao longo do ano foram realizadas a manutenção trienal em 4 (quatro) trens da frota 
série 1000, manutenção esta que demanda aproximadamente 60 (sessenta) dias para sua 
execução. 

3.4. OFICINAS 

Ao longo do ano observou variações nos quantitativos de OS abertas para 
oficinas que apresentaram oscilações devido às transições contratuais, com a sua 
estabilização a partir do mês de setembro. 

3.5. CUSTOS 

É importante destacar que com as novas contratações, no exercício de 2016, em 
patamar de preço muito inferior aos contratos vigentes na maior parte do ano de 2015, foi 
registrada uma redução de aproximadamente 28,56% da operação do sistema. Destaca-se 
a redução em torno de R$ 55.535.588,00 dos contratos de operação e manutenção 
preventiva e corretiva. 

(1) 
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4. SISTEMA DE BILHETAGEM 

4.1.  TERMINAIS  DE AUTOATENDIMENTO - ATM 

O METRO-DF, com a instalação dos Terminais de Autoatendimento, pretende 
ampliar os serviços de comercialização de créditos aos usuários do sistema, com maior 
segurança e eficiência, sem aumentar o quadro de pessoal, impedido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal — LRF. 

Foi finalizado o Termo de Referência — TR para a contratação de serviços 
especializados de comercialização de créditos de viagem por meio de Terminais de 
Autoatendimento  (ATM's),  com a previsão de implantação e instalação de 38 (trinta e oito) 
máquinas, mantidas pela empresa, em todas as estações do METRÔ-DF (locais 
predeterminados), incluindo a locação dos equipamentos, manutenção técnica, fornecimento 
de suprimentos e monitoramento de operação do sistema  (outsourcing)  

O processo Licitat6rio ocorreu por meio do Pregão Eletrônico n° 022/2016 e 
aguarda homologação junto ao TCDF. 

4.2. SISTEMA DE BILHETAGEM DO METRO-DF — SBM 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônico — SBE foi desenvolvido, no ano de 2011, 
pela empresa TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA, visando 
substituir o Subsistema de Controle de Arrecadação e Passageiros - SCAP e integrá-lo ao 
Sistema Integrado de Transportes do Distrito Federal —  SIT  — DF. 

O Contrato do SBE encerrou seu 6° (sexto) ano. Termo de Referência, foi 
elaborado no ano de 2016, para a contratação do Sistema de Bilhetagem do Metrô — SBM e 
a presente contratação delineia uma solução completamente parametrizável, com acesso 
integral aos equipamentos pelo METRO-DF, possibilitando, inclusive, suas configurações. 
Porém a contratação desse novo Sistema de Bilhetagem aguarda definição da Secretaria de 
Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB, quanto a implantação do Bilhete Único no 
STPC/DF, com uma nova configuração no modelo de comercialização de créditos de 
viagens.  

III.  MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

1. PROGRAMA METRO SUSTENTÁVEL 
A Diretoria Colegiada do METRO-DF definiu as seguintes linhas de atuação 

como prioridades de execução para o Programa Metrô Sustentável, em 2016, de acordo 
com o planejamento estratégico da Companhia: 

1. Racionalização do consumo de energia elétrica. 
2. Racionalização do consumo de água potável. 
3. Implantação do Plano de Resíduos Sólidos do METRO-OF.  
4. Adesão à Agenda Ambiental da Administração Pública — A3P. 

Em resposta a essas diretrizes foram definidas as especificações técnicas e 
realizada licitação, atualmente em fase de homologação, para instalação de Sistema de 
Energia Solar Fotovoltáica — SESFV, na estação Guariroba, considerado projeto piloto 
visando a instalação do sistema em todas as estações do METRO-OF.  Também foi obtida, 
junto a ADASA, outorga prévia para perfuração de dois poços tubulares, com o objetivo de 
minimizar a utilização de água tratada na lavagem dos trens. Pretende-se licitar a perfuração 
dos poços no próximo exercício. Adicionalmente, foi assinado convênio com a Universidade 
de  Brasilia  — UnB com o objetivo de propor soluções para a reduções no consumo de água, 
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no METRO-DF, pelo aproveitamento de aguas pluviais e reuso de aguas cinzas. Na questão 
dos resíduos sólidos, foi firmado Termo de Cooperação Técnica entre o METRO-DF e a 
Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 
Humanos (SETRAB) para instalação de 10 (dez) pontos de Coleta de Resíduos Eletrônicos 
nas Estações do METRO-DF. Hoje duas estações possuem o  container  de lixo eletrônico: 
Estação Aguas Claras e Galeria. Finalmente, foram assinados o Plano de Trabalho e a 
Adesão à Agenda Ambiental da Administração Pública - AGENDA A3P, em conjunto com o 
Ministério do Meio ambiente - MMA 

2. PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA DO METRO-DF 

0 Programa de Qualidade de Vida do METRO-DF foi criado e aprovado no dia 05 
de maio de 2016, por meio de decisão da Diretoria Colegiada na 1077° Reunião Ordinária, 
Processo n° 0097-000.277/2016, no âmbito da Diretoria de Administração, conforme  Art.  20, 
inciso XV do Regimento Interno do METRO-OF,  com o objetivo de promover o bem estar 
físico e mental e elevar o nível de satisfação dos empregados e colaboradores do METRO-
DF. Nesse contexto, as principais atividades desenvolvidas, em 2016, foram a retomada das 
atividades de Ginastica Laboral; assinatura de parceria com academias, par facilitar o acesso 
dos empregados a esse serviço; estruturação dos serviços de orientação e avaliação 
psicológica; realização de palestras educativas, orientações e disponibilização de 
informações sobre atividade física e qualidade alimentar; realização do projeto METRO-DF 
da Alegria, por ocasião do dia das crianças, focado nos filhos dos empregados da empresa; e 
implantação do auxilio doença complementar para os empregados afastados do trabalho por 
motivo de doença grave. 

IV. ATIVIDADES CULTURAIS E CAMPANHAS SOCIAIS 
1. PROJETO METRO SOLIDÁRIO 

1.1. RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

Considerando a Visão Orgulho do Metrô de  Brasilia  e os Valores da empresa de 
determinação — ação —justiça — cidadania — fazer melhor, prosseguiu-se em 2016, na busca 
pela excelência na prestação de serviços, aprimorando seu modelo de gestão empresarial ao 
estruturar o Programa Metrô Solidário, tendo como público-alvo, a população atendida pela 
Companhia. 

0 foco na Responsabilidade Social Corporativa em estreita articulação com a 
sociedade proporcionou a Empresa uma trajetória de maior reconhecimento. Esta pratica 
evidencia o papel da Companhia como parceira do Estado, buscando a mediação entre a 
atuação corporativa e as questões sociais. Tais iniciativas estimulam a conquista de 
premiações e selos no campo da responsabilidade social junto as comunidades do DF. Neste 
semestre, o Metrô recebeu certificado do Banco de Leite Humano do DF, reconhecendo o 
relevante trabalho em prol da doação de leite, ao apoiar campanhas nas Estações. 

A gestão do Programa Metrô Solidário foi concebida em 2015 através do Balanço 
Social da empresa e inserida no planejamento estratégico de 2016, tornando possível várias 
parcerias com órgãos públicos e privados, para a execução de ações voltadas aos usuários 
do sistema metroviario e suas comunidades, dando ênfase as  areas  de inclusão social, 
cultura, educação, saúde e cidadania. Possui um grupo de trabalho instituído pela Instrução 
de Serviço IS n° 454/2016 responsável pela coordenação e execução das ações, bem como, 
pela seleção das parcerias e dos projetos. 0 programa conta com a imprescindível 
colaboração da Assessoria de Comunicação Social do METRO-OF.  

0 programa esta estruturado por Eixo Temático, conforme a seguir: Promoção e 
Inclusão Social;  Sociocultural;  Direitos e Cidadania; Todo Mundo no Metrô; Educação; e 

8  
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Saúde nos Trilhos. De modo geral, estes Eixos integram atividades solidárias e de cultura em 
interface com a mobilidade sobre trilhos, sem finalidade lucrativa, com foco nas ações de 
apoio a políticas de defesa da mulher e da pessoa com deficiência. 

Neste sentido, a empresa aderiu ao Movimento Eles por Elas desenvolvido pela 
ONU Mulher e ao Programa Pró-equidade de Gênero e Raça. Além disso, o vagão para uso 
exclusivo em todos os horários, reafirmando o direito à prioridade de atendimento ás 
mulheres e pessoas com deficiência, reforçam a iniciativa de proteção e prevenção de 
violências contra este público vulnerável, em que o Metrô mantém uma campanha 
permanente de combate ao abuso sexual, além de outras iniciativas em parceria com as 
políticas públicas. Também promoveu em 2016 ações culturais e artísticas dentro do vagão 
exclusivo chamando a atenção para esta temática. 

1.2. RESULTADOS ALCANÇADOS 

1. CERTIFICAÇÃO DO BANCO DE LEITE HUMANO DO DF — Empresa 
comprometida com o incentivo ao aleitamento materno; 

2. CULTURA NO METRO: Total de 366 atrações musicais, exposições 
fotográficas, apresentações teatrais, de dança e instrumentais; 

3. EDUCAÇÃO NOS TRILHOS: visitação guiada para alunos de 04 escolas 
especiais e 02 escolas regulares; 

4. SEMANA DE SAÚDE NOS TRILHOS: parcerias com faculdades, 
associação médica e Hospital  HUB;  

5. Campanhas publicitárias de caráter social e para divulgação de ações 
socialmente relevantes nas dependências do METRO-DF, algumas vezes 
em parceria com entidades sem fins lucrativos, em número de 16; 

6. Parcerias com Hemocentro e Banco de Leite; 

7. CARTÃO SOLIDÁRIO: Apoio a projetos educacionais, profissionalizantes e 
desportivos, para público com hipossuficiência econômica, através do 
acesso e transporte no sistema metroviário. 
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V. DESEMPENHO ADMINISTRATIVO 

1. COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 
0 quadro abaixo apresenta a situação da força de trabalho do METRÔ-DF, em 

31/12/2016 e 2015, composto de empregados concursados, requisitados, comissionados e 
cedidos. 

Quadro de Pessoal em dezembro 2016 e em dezembro de 2015 

Empregados 

Atividade Meio Atividade Fim TOTAL  

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo  err  
comissão 

Com emprego 
em 

comissão 

Sem empregc 
em comissão 

2016 2015 VAR.  
(16/15) 

% 

Empregos Permanentes 108 117 162 599 986 994 -0,80 

Requisitados 
Orgâos do GDF 13 0 o 0 13 13 o 

Orgdos fora do 
GDF 0 0 0 0 

Comissionados sem vinculo 53 o 1 o 54 55 -1,82 
SUBTOTAL 174 117 163 599 1.053 1.062 -0,85 
(-) CEDIDOS 0 -03 o -13 -16 -18 -11,12 
TOTAL 174 114 163 586 1.037 1.044 -0,67 

Total de Pessoal Admitido em 2016 e 2015  

Areas  
Total de Empregados 

EXERCÍCIO MEIO FIM 

2016 12 3 15 

2015 72 2 74 

Total de Pessoal Demitido em 2016 e 2015  

Areas  
Total de Empregados 

EXERCÍCIO MEIO FIM 

2016 17 7 24 

2015 72 7 79 

Fonte: ARHA/ARHG 

2. DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

2.1. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2016 (Data-Base Intermediária) 

A "Pauta de Reivindicações para a Data-base Intermediária de 2016" foi 
apresentada à Empresa, pelo SINDMETRO/DF, em 31/12/2015, por meio da Carta 150/2015-
SINDMETR6 -DF, com base nas regras e condições ajustadas no Acordo Coletivo de 
Trabalho 2015/2017, cuja vigência foi acordada por 02 (dois) anos, ou seja, entre 01/04/2015 
a 31/03/2017. 

Nesse contexto, em observância à Cláusula 74a do referido  ACT,  as partes se 
reuniram para discutir a proposta de repactuação anual das cláusulas econômicas, bem 
como das novas reivindicações da categoria. Contudo, devido ao cenário econômico em que 
se encontrava o GDF (impedido de conceder qualquer tipo de reajuste salarial, pelas 
vedações impostas pela LRF), foram discutidas, apenas, as cláusulas sociais (para as quais 
foram apresentadas diversas possibilidades de avanços), todavia, tais negociações restaram 
frustradas pela não aceitação destas pelos trabalhadores. 
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Prova disso, recai no fato de que, no decorrer das negociações coletivas deste 
ano, foram apresentadas 05 (cinco) propostas patronais, mesmo assim, a categoria rechaçou 
qualquer possibilidade de acordo, deliberando pela deflagração de greve a partir de 14 de 
junho de 2016, sendo a mais longa na história dos movimentos paredistas do METRO-OF  
(total de 73 dias), sob as seguintes justificativas: 

a) Não cumprimento da data-base da categoria (1° de abril); 
b) Condições de trabalho e segurança do sistema devido à falta de empregados; 
c) Terceirização das bilheterias, em desacordo ao Processo 419/2004 (se refere 

a convênio entre o METRO-OF  e o DFTRANS para venda de bilhetes do 
METRO-DF por aquela autarquia). 

Nesse contexto, o fim do citado movimento paredista ocorreu após decisão do 
Tribunal Superior do Trabalho — TST, proferida em 24/08/2016 (Processo n° TST-RO-194-
40.2016.5.10.000), onde foi determinado o retorno imediato dos trabalhadores ás suas 
atividades laborais, gradativamente, a partir das 15h3Omin do dia 25/08/2016, totalizando 
100% (cem por cento) dos empregados, nos postos de trabalho, à zero hora do dia 
26/08/2016. 

Conforme sentença citada acima, bem como do Acórdão de Embargos de 
Declaração (proferido em 21/11/2016), o Judiciário fixou/ratificou a seguinte medida: 

a) 1/3 (um terço) dos dias de paralisação deveria ser abonado; 
b) 1/3 (um terço) voltado à compensação com horas laboradas, do qual metade 

seria convertida em doação de uma cesta básica por trabalhador que 
aderiu ao movimento, e, 

c) 1/3 (um terço) dos dias de paralisação seria descontado da folha de 
pagamento, conforme fundamentação. 

A greve totalizou 73 (setenta e três) dias, com um prejuízo tarifário da ordem de 
R$ 1,25 (um virgula vinte e cinco) milhão/por semana, acumulando, desta forma, um prejuízo 
total estimado na ordem de R$ 15 (quinze) milhões, segundo informações da Diretoria 
Financeira e Comercial. 

Diante do exposto, não foi possível firmar o novo instrumento coletivo de trabalho, 
referente à data-base intermediária 2016. Contudo, é importante esclarecer que, em relação 
a demandas do exercício anterior (2015), foi julgado o Dissídio Coletivo de Greve - DCG n° 
279/2015-TRT, que resultou na assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao  ACT  2015/2017, em 
10 de fevereiro de 2016. 

2.2. PREVIDÊNCIA PRIVADA 

Desde janeiro de 2015 e em atenção a Cláusula Septuagésima Oitava do Acordo 
Coletivo de Trabalho -  ACT,  o qual possui vigência de 2015/2017, a Companhia obteve a 
aprovação do Plano de Previdência Privada, Plano CD-METRO-DF, firmado entre METRO-
OF  e a  Regius  — Sociedade Civil de Previdência Privada. Destaca-se que o METRO-DF não 
alterou, em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF, a partir de janeiro de 
2016, sua faixa de participação no sistema de Previdência Privada implantado em janeiro de 
2015, do intervalo de 3% (três por cento) para 6% (seis por cento) do salário contribuição. 
Plano até este exercício atingiu uma adesão na ordem de 677 empregados, correspondente 
a 64,35 % de sua força de trabalho. 
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2.3. HIGIENE, MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 

2.3.1. INTRODUÇÃO 

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - 
SESMT do METRO-OF,  tem por objetivo, promover a política de prevenção de acidentes e 
doenças decorrentes do trabalho laboral, de maneira a garantir, permanentemente. a sua 
saúde e o bem-estar do trabalhador. 

No METRO-OF,  a gestão de segurança no trabalho e da saúde ocupacional está 
baseada em 5 (cinco) pilares: 1 - atendimento à legislação; 2 - cooperação com as 
atividades do meio ambiente e com proteção dos meios e do recursos ambientais; 3 — 
treinamentos periódicos: 4 - identificação, controle e monitoramento dos riscos existentes: e 
5 - melhoria continua da política de prevenção de danos. 

Nesse sentido, o empenho é voltado a ações prevencionistas com o 
desenvolvimento anual do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais — PPRA e de 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO, além do incremento das 
demais políticas de segurança no trabalho, se valendo ao máximo das ações 
desempenhadas pelas Comissões Internas de Prevenção de Acidente do Trabalho — CIPA, 
inclusive com a realização e desenvolvimento da Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho — SIPAT. 

A ARHS buscou, durante o ano de 2016, adequar-se às legislações vigentes, 
trazendo à Companhia, além da segurança aos trabalhadores, maior segurança jurídica, no 
que se diz respeito ao cumprimento integral das normas. A Companhia se adequou, em 
2016, através da ARHS, a 78 (setenta e oito) itens que estavam pendentes. sobretudo no 
que se refere ao cumprimento das Normas Regulamentadoras. Ademais, teve a iniciativa de 
algumas ações, tais como, a continuidade da elaboração do Plano de Emergência do 
METRO-DE: elaboração do projeto de brigada de incêndio da Companhia: elaboração de 
normativa para a operacionalização da  GIP&  entre outros. 

2.3.2. EXAMES OCUPACIONAIS 

No decorrer do ano de 2016, a equipe da Medicina do Trabalho, como parte 
integrante da política de controle epidemiológico, realizou os exames médicos ocupacionais. 
previstos na Norma Regulamentadora —  NR  07. aprovada pela Portaria 3.214 — MTE. do 
Capitulo V, Titulo II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e 
Medicina do Trabalho. Dentre os exames ocupacionais realizados pelos empregados, são 
citados: 

• Exame Admissional - a ser realizado antes da admissão do empregado: 
• 0 Exame Periódico — a ser realizado bianualmente pelos empregados, sendo 

que alguns devem realizá-lo anualmente (maiores de 45 anos e aqueles 
portadores de doenças crônicas); 

• 0 Exame de Retorno ao Trabalho — a ser realizado no primeiro dia da volta ao 
trabalho (afastamento superior a 15 (quinze) dias, por motivo de doença, 
acidente e pós-parto); 

• Exame Demissional — a ser realizado obrigatoriamente até a data da 
homologação da demissão. 
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Exames Ocupacionais 31/12/2016 31/12/2015 

Exames Periódicos 528 552 

Exames Admissionais 33 67 

Exames de Retorno ao Trabalho 52 49 

Exames Demissionais 28 44 
Fonte: ARHS/ARH/DAD 

2.3.3. MEDICINA OCUPACIONAL 

Esses exames, além de subsidiar os exames ocupacionais, auxiliam no 
rastreamento e diagnóstico precoce de doenças relacionadas ao trabalho ou não, nas 
avaliações dos acidentes de trabalho, nas perícias médicas para encaminhamento de 
empregados ao INSS, quando for o caso, e nas avaliações clinicas que incluem a anamnese 
ocupacional, o exame físico e o exame de avaliação mental. 

Subsidiando os trabalhos  medicos,  a equipe de enfermagem do trabalho, 
realizam diversos procedimentos de enfermagem (curativos, primeiros atendimentos a 
empregados que sofrem mal súbito dentro do complexo e encaminhamento a unidade de 
pronto atendimento mais próximo, aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, 
agendamento e convocação dos empregados para perícias médicas e ocupacionais, dentre 
outros). 

Procedimentos em Medicina Ocupacional 31/12/2016 31/12/2015 

1 — Licenças maternidade 06 08 
2 — Perícias externas 03 04 
3 — Atestados homologados sem perícia 43 20 
4 — Emissão de minuta de  CAT  08 22 
5 — Encaminhamento ao INSS 29 43 
6 — Consulta e avaliação clinica ocupacional 16 20 
7 — Atestados homologados 2.575 3.079 
8 — Procedimentos de enfermagem 3.525 4.048 

Fonte: ARHS/ARH/DAD 

2.3.4. SEGURANÇA DO TRABALHO 

As ações da equipe de Segurança do Trabalhado fundamentam-se no 
desenvolvimento de uma política prevencionista e na lógica de proteção da integridade física 
e saúde do trabalhador, no incentivo de uma exploração consciente e sustentável e no uso 
de recursos tecnológicos que venham a prevenir e controlar possíveis danos ambientais e 
na recomendação da compensação ambiental causada pela prática empresarial. 

A política prevencionista, utilizada pela segurança do trabalho, quando 
necessário, usa, inclusive, práticas intervencionistas em cumprimento da conformidade 
legal, e visa, principalmente, garantir que a sistemática de ações da proteção do trabalhador 
seja mantida e que esta esteja em condições de contribuir com a melhoria e elevação da 
qualidade de vida, saúde e segurança do trabalhador. 

A equipe de Engenharia de Segurança do Trabalho, realizou ainda, assistência 
técnica a perícias trabalhistas, análise de postos de trabalho, visitas técnicas externas, 
inspeções de segurança, investigação de acidentes, acompanhamento das atividades da 
CIPA e da SIPAT, e até interdição de atividades conforme tabela abaixo: 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 31/12/2016 31/12/2015 
Inspeção Técnica de Segurança do Trabalho 41 33 
Investigação de Acidentes / Doenças do Trabalho 33 25 
Assistência técnica a perícias trabalhistas 38 25 
Pareceres Técnicos 18 12 
Notas de Esclarecimentos 09 06 
Paralisação de máquina, estabelecimento e/ou equipamento e 
serviços. 03 05 
Campanhas em Segurança do Trabalho e CIPA/SIPAT 03 03 
Visitas técnicas externas 04 02 
Estudos Ergonômicos (Bilheterias e Cabine dos Trens) 09 02 
Participação em Câmara de Segurança do Trabalho (Fundacentro) 01 01 

Fonte: ARHS/ARH/DAD 

2.3.5. PSICOLOGIA DO TRABALHO 

O Serviço de acompanhamento psicossocial, iniciado em 2015, contribui para 
subsidiar ações dos diversos profissionais que lidam com as áreas de saúde e higiene do 
trabalho, administração e outras áreas que seguem as orientações relativas à saúde, bem 
estar psíquico e equilíbrio emocional do trabalhador. A necessidade de serviços de 
psicologia e de assistência social vem em consonância ás diretrizes da empresa, visando 
melhoria do processo produtivo e promover a qualidade de vida no trabalho dos 
empregados do METRO-DF. 

Os atendimentos sociais foram interrompidos no inicio do ano por falta de 
profissional qualificado na área. Os dados destes atendimentos estão prejudicados, não 
sendo possível quantificar e/ou qualificá-los. 

Já em relação à psicologia e seus atendimentos, a tabela e o gráfico a seguir 
resumem as atividades desenvolvidas pelo setor de psicologia no ano de 2016. 

ATIVIDADES REALIZADAS EM PSICOLOGIA 
EVENTOS 

NUMERO 
PARTICIPANTES 

Acompanhamento de empregados em tratamento psicológico 89 38 
Avaliações Psicológicas para exame periódico 85 141 
Palestras Diversas 06 117 
TOTAL 180 296 

Fonte: ARHS/ARH/DAD 
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VI.DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

1. RECEITA DO SERVIÇO PRESTADO X PASSAGEIROS TRANSPORTADOS 

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

DESCRIÇÃO 

RECEITA DA TARIFA - R$ 1,00 
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS 

COM BASE NA TARIFA 

RECEITA POR 
PASSAGEIRO 

115 

VARIAÇÃO 
% 

RECEITA 

POR 
PASSAGEI 

ROS 

31/12/2016 AN % 31/12/2015 AN %  
(16/15) 

31/12/2016 AN % 31/12/2015 A/V % (16/15) 
2016 2015 R$ 

1.SBE-METRÓ-
DF 58.661.027 45,97 68.715.264 57,03 -14,63 15.939.683 45,97 23.136.497 57,03 -31,11 
2.SBA-
DFTRANS 68.945.632 54,03 51.768.967 42,97 33,18 18.734.270 54,03 17.430.662 42,97 7,48 

3. TOTAL(1) 
RECEITA 
REALIZADA 127.606.659 100,00 120.484.231 100,00 5,91 34.673.953 100,00 40.567.159 100,00 -14,53 3,68 2,97 0,71 

4.  
GRATUIDADE-
SBE 4.189.842 94,36 3.109.937 92,83 34,72 1,138.486 94,36 1.047.119 92,83 8,72 
5. ADM.  DO 	- 
METRÓ-DF-
SBE PRÓPRIO 250.558 5,64 240.243 .. 7,17 4,29 68.083 5,64 80.890 7,17 -15,83 
6. TOTAL(2) 
RECEITA NÃO 
REALIZADA 4.440.400 100,00 3.350.180 100,00 32,54 1.206.569 100,00 1.128.009 100,00 6,96 3,68 2,97 0,71 

7. TOTAL(3) 
RECEITA 
TOTAL 
ESTIMADA 132.047.059 123.834.411 6,63 35.880.522 41.695.168 -13,95 3,68 2,97 0,71 

Fonte: FFCT/FFI/DFC e FCAT/FCO/DFC 

Durante o exercício de 20161  foram transportados 35.880.522 passageiros, sendo 1.206.569 
passageiros que não geraram Receita, correspondente a R$ 4.440.400,00. No exercício de 
2015, foram transportados 41.695.168 passageiros, sendo 1.128.009 passageiros que não 
geraram Receita, correspondente a R$ 3.350.180. As gratuidades se referem a acessos 
autorizados de colaboradores do METRO-DF, em atividade laboral, usuários do programa 
cartão solidário e usuários com acesso permitido em função de indisponibilidade de equipe 
para operação da bilheteria. No exercício houve um pequeno aumento da gratuidade, 
passando de 2,7% dos usuários transportados, em 2015, para 3,2% dos usuários 
transportados, em 2016. Apesar da redução significativa do número de passageiros 
transportados, de cerca de 14%, e do aumento do número de gratuidades, de 0,5 ponto 
percentual, foi obtido um aumento do valor faturado de 5,9%. Esse aumento se deve ao 
reajuste da tarifa ocorrido em setembro de 2015 que elevou a receita por passageiro em 
cerca de 24%. Por outro lado, o número de passageiros transportados possivelmente foi 
impactado negativamente pela greve de 73 dias, ocorrida no exercício de 2016, e também 
pelo aumento da tarifa. 
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2. CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO X PASSAGEIROS TRANSPORTADOS 

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

DESCRIÇÃO 

CUSTO - R$ 1,00 

PASSAGEIROS 
TRANSPORTADOS 

COM BASE NA TARIFA 

CUSTO POR 
PASSAGEIRO 

R$ 

VARIAÇÃO 
CUSTO POR 

PASSAGEIROS 

31/12/2016 AN % 31/12/2015 A/V % 
(16/15) 

31/12/2016 31/12/2015 
(16/15) 

2016 2015 R$ 

SUBVENÇÃO PARA 
CUSTEIO -GDF: 

PESSOAL 157.914.199 46,56 148.350.831 38.25 6,45 

DESPESAS CORRENTE 58.748.591 17,33 130.173.006 33,56 -54,87 

SOMA 216.662.790 63.89 278.523.837 71.81 -22.21 

CUSTO COM RECURSOF. 
PRÓPRIOS: 

PESSOAL 5.203.790 1,53 14.999.733 3,87 -65,31 

DESPESAS CORRENTE 117.274.930 34.58 94.346.932 24.32 24.30 

SOMA 122.478.720 36.11 109.346.665 28,19 12,01 

CUSTO TOTAL 339.141.510 100,00 1  387.870.502 100,00 -12,56 	.... 35.880.522 41.695.168 -12,56 9,45 9,30 0,15 

Fonte: FFCT/FFI/DFC e FCAT/FCO/DFC 

NOTAS EXPLICATIVAS: 

1. Não está incluso no Custo do Serviço Prestado a Despesa de 
Depreciação/Amortização do Ativo Imobilizado e Intangível: 

2. 0 custo total por passageiro transportado no exercício de 2016/2015 passou 
de R$ 9,30 para R$ 9,45, tendo um aumento no custo na ordem de R$ 0,15. 
Esse aumento se deve majoritariamente à redução do número de 
passageiros transportados. pois houve efetivamente redução dos gastos da 
companhia, como segue; 

3. Observa-se que o grau de dependência do METRÔ-DF, junto ao Tesouro 

Distrital, reduziu consideravelmente no exercício de 2016. em relação ao 

exercício de 2015, na ordem de -22,21% o que corresponde ao montante 
repassado a menor de Subvenção para Custeio pelo Tesouro Distrital o 
valor de R$ 61.861.047,00 (sessenta e um milhão, oitocentos e sessenta e 
um mil e quarenta e sete reais); 

4. Em contrapartida a esta redução do Repasse de Subvenção para Custeio 
pelo Tesouro Distrital, no exercício de 2016 em relação ao exercício de 
2015, o METRÔ-DF, teve um incremento de 24,30% nas Despesas Corrente 

através da utilização dos recursos próprios, o que corresponde a R$ 
22.927.998 (vinte e dois milhões novecentos e vinte e sete mil e novecentos 

e noventa e oito reais); 
5. No exercício de 2016 a Despesa Total, excluindo a Despesa de 

Depreciação/Amortização teve uma redução na ordem de 12,56%, 
correspondente a R$ 48.289.992 (em 2015 teve um aumento de 6,26%, 

correspondente a R$ 22.868.630); 
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6. A diminuição das Despesas Correntes no exercício de 2016, em relação ao 
exercício de 2015, foi devido à Política de Gestão implantada e realizada 
pela Administração da Companhia junto aos contratos dos prestadores de 
serviços. 

7. Cabe destacar que no exercício de 2016 foi possível a redução dos valores 
a receber do Transportes Urbano do Distrito Federal — DFTRANS, referentes 
a recomposição das gratuidades legais com Portadores de Necessidades 
Especiais — PNE e Passes Livre Estudantil — PLE. Esses valores cresceram 
significativamente nos três exercícios anteriores e sofreram redução em 
torno de R$ 15,0 milhões em 2016, devido a gestão efetivada para 
recebimento dos valores em atraso. 

3. DEMONSTRAÇÃO DO EBITDA 

A movimentação do EBITDA (Sigla em inglês para Lucro Antes dos Juros, Impostos, 
Depreciação e Amortização) está detalhada na tabela a seguir: 

R$1,00  

CONCILIAÇÃO DO EBITDA 31/12/2016 AN % 31/12/2015 AN %  NH  (16/15)
%  

= (Prejuízo) Liquido (58.401.870) (650,22) (40.142.530) (116,75) 45,49 

+ 	Baixa do Imobilizado 344.670 3,84 (477) 0 (622,58) 

- 	Resultado Financeiro 4.703.870 52,37 12.272.345 35,69 (61,67) 

+ 	Depreciação 62.334.643 694,01 62.252.382 181,06 0,13 

= EBITDA 8.981.313 j100,00) 34.381.720 100,00 (73,88) 
• 0 EBITDA do exercício de 2016 foi de R$ 8.981.313 e a margem EBITDA que reflete na geração Operacional de Caixa 
foi de 6,72% (no exercício de 2015 foi de 27,28%). A diminuição do EBITDA no exercício de 2016, em relação ao 
exercício de 2015, foi em decorrência do aumento financiamento das Despesas Correntes com recursos próprios na 
ordem de 24,30%, correspondente a R$ 22.927.998,00. Outro fator que também contribuiu foi a diminuição do 
Resultado Financeiro na ordem de 61,67%, correspondente a R$ 7.568.475,00. 
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4. BALANÇO SOCIAL 
E XERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2016 (INFORMAÇA0 ADICIONAL)  (am reala um) 

1 - BASE DE CALCULO 2015 	 2015 01% 
RECEITA LIQUIDA (RL) 133.542.175 128.029.521 5,96 
RESULTADO OPERACIONAL (RO) (263.202.389) (311.748.752) -16,67 
FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA (FPB) 172.331.140 113.350.554 5,60 
VALOR ADICIONADO TOTAL  (VAT)  113.937.270 _ 123.201.034 -7,52 

2 - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZA 2016 2016 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO Valor  AV  % Valor  AV  % AH% 
EMPREGADOS 102210257 133,80 148.042.688 120,18 2,82 
GOVERNOS 20.122.873 17,66 17.074.249 13036 17,86 
ACIONISTAS (65.401.870) -51,26 (40.142.530) 4158 45,49 
TOTAL DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO 113.937.270 100,00 123.208.034 100.00 -7,52 

3 - RECURSOS HUMANOS 2016 2015 AM% 
3.1- REMUNERAÇÃO VALOR VALOR 

FOLHA DE PAGAMENTO: 172339.10 163.350.664 6,60 
EMPREGADOS 168.890.732 160.566.262 5,51 

•ADMINSTRADORES (CHEFES/DIRETORES 11448.40 12.764.272 6,38 
RELAÇÃO ENTRE A MAIOR E A MENOR REMUNERAÇÃO: 

'EMPREGADOS ( R$ 30.471,10 / R$ 3.663,241 8,2/8  7,27 
'ADMINISTRADORES-CHEFES/DIRETORES (R0 30.471,101 RB 7.994,88) 3,51 3,11 

3.2 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS Valor 
% sobor 

FPS  
X sabre 

RL 
Valor 

% sobre 
FAB 

%  'ebb. 
RL AH% 

ENCARGOS SOCIAIS 30.121.708 17,48 22,66 24.613.748 14,40 15,66 21,42 
ALIMENTAÇÃO 14.637.940 8,49 10,96 13.493.512 7,83 10,10 8,48 
TRANSPORTE 1442.222 0,84 22,66 1.499.016 0,87 16,68 .3,79 
SAÚDE 8.244.702 4,76 6,17 7.521.716 4,54 6.86  6,30 

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 19.412 0,01 0,01 27.361 0,02 0,02 -29,10 
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 219.950 0,13 0,16 92900 0,06 0,07 136,76 
CRECHE OU AU8IU0 CRECHE 2.267.388 1,31 1,69 2.290.896 1,33 1,72 -1,46  
MAO  DE OBRA CONTRATADA E REQUISIÇÕES 43.798.982 

3.241.929 
2E41 
1,88 

32,80 
243 

46.580.369 
3.029.607 

27,03 
1,76 

34,86 
2,22  

-6,98 
7,01 CONTRIBUIÇÃO PRE6IDENCIAR1A PRIVADA 

TOTAL 103.990.271 60,34 77,87 99.657.384 57,13 74,63 4,35 
3.3. composipÃo DO CORPO FUNCIONAL 2016 2015 AN% 

N' DE EMPREGADOS NO FINAL DO EXERCICIO 1.063 1.062 -0,86 
N. DE ADMINISTRADORES (CHEFE/DIRETOR) 59 66 1,72 
N. DE ADMISSÕES 18 74 .79,73 
N. DE DEMISSÕES 24 79 49,62 
EMPREGADOS NEGROS NO FINAL DO EXERCICIO 79 50 -1,26 
EMPREGADOS CEDIDOS NO FINAL 00 EXERCICIO 11 11 -11,11 
EMPREGADOS REQUISITADOS NO FINAL DO EXERC010 13 13 0,00 

EMPREGADOS TERCEIRIZADOS NO FINAL DO EXERCICIO 903 1.349 43,06 
EMPREGADOS DE LICENÇA NO FINAL DO EXERCICIO 20 16 25,00 

N' DE ESTAGIÁRIOS NO FINAL DO EXERCICIO 0 0 0,00 
PO DE EMPREGADOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS NO FINAL DO EXERCICIO 43 43 0,00 

N. DE JOVEM APRENDIZ 0 69 -100,00  

re• OE  EMPREGADOS POR SEXO: 
'MASCULINO 606 812 -0,74 

• FEMININO 247 250 

N° DE EMPREOADOS POR FAIXA ETARIA: 
• MENORES DE 18 ANOS 0 0 0,00 

• DE 18 A 35 ANOS 437 416 -11,90 

• DE 36 A 60 ANOS 586 542 7,93 
• ACIMA DE 60 ANOS 31 24 78,17 

• MADE  MEDIA 39,80 38.66 2,43 

N• DE EMPREGADOS POR NIVEL DE ESCOLARIDADE: 
• ANALFABETOS 0 0 

• COM ENSINO FUNDAMENTAL 21 28 -26,00 

• COM ENSINO  MEDIC/  296 353 -16,43 

• COM ENSINO TECNICO 81 61 0,00 

• COM ENSINO SUPERIOR 348 383 -4,13 

• PC1S,ORADUADOS 296 226 30,97 

• MESTRADO 10 8 26,00 

• DOUTORADO 2 3 -3313 

PERCENTUAL DE OCUPANTES DE CARGOS DE CHEFIA, POR SEXO: 
• MASCUUNO 72% 67% 7,48 

• FEMININO 28% 33% -15,16 

34. CONTINGÊNCIAS E PASSIVOS TRABALHISTAS: 2016 2015 AH% 

Pr DE PROCESSOS TRABALHISTAS MOVIDOS CONTRA A ENT1DADE 814 620 31,29 

TOTAL DE ACIDENTES DE TRABALHO 1 1 22 -60,00 

VALOR TOTAL DE INDENIZAÇÕES DEPOSITADAS POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA 8.426.436 3,262.705 169,06 

4 - INTERAÇÃO DA ENTIDADE COMO AMBIENTE EXTERNO 2016 2015 AH% 

4.1 - OCORRENCIAS DE SEGURANÇA PUBLICA 2016 2015  ASS  

BOLETIM DE OCORRENCIA 269 702 43,11 
ATENDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESTAÇÕES 1.620 1.907 40,29 
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5. ATIVO IMOBILIZADO 

No decorrer dos exercícios, os investimentos registrados como Imobilizado 
foram, conforme demonstrativo a seguir: 

R$ 1,00  
INVESTIMENTOS REALIZADOS 

A/H 

OBRAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS: 31/12/2016 AN % 31/12/2015 AN % (16/15) % 
DISTRITO FEDERAL: 

Subvenções Para Investimento de Capital 0 o 5.523.837 1,96 0 

Subvenção para Aumento de Capital 1.210.316 47,53 276.103.000 97,94 0 
1.210.316 281.626.837 

RECURSOS PRÓPRIOS: 
Aplicação de recursos gerados 1.336.334 52,47 281.971 0,10 373,93 

1.336.334 281.971 

TOTAL GERAL 2.546.650 100,00 281.908.808 100,00 0,90 

A diferença dos investimentos realizados no exercício de 2016, em relação ao 
exercício de 2015, foi em decorrência do ingresso no acervo patrimonial da 
Companhia, em 2015, de três terrenos adquiridos do Distrito Federal como 
subvenção para investimento para futuro aumento de Capital, no valor de R$ 
276.103.000,00. 

VII. CONCLUSÃO 

Diante das informações apresentadas, conclui-se que houve avanço na gestão 
administrativa e financeira da empresa, com redução de custos, aumento de receitas e 
inicio da modernização dos sistemas. 0 projeto de expansão esta sendo viabilizado, tendo 
as atribuições internas de responsabilidade exclusivamente desta Companhia, em processo 
acelerado, dependendo apenas de liberação de recursos federais. 

Em relação ao eixo social e sustentável, nota-se um grande avanço, 
percebendo ações efetivas por meio dos Programas Metrô Solidário e Metrô Sustentável, o 
que permitiu a empresa a desenvolver ações de inclusão, bem como a licitação da primeira 
estação fotovoltaica da América Latina. 

Destaca-se também, a atuação em políticas de desenvolvimento de gestão de 
recursos humanos, por meio do Programa Qualidade de Vida nas  areas  de apoio 
psicológico, bem-estar no ambiente de trabalho, entre outras ações. 

C1/  
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Ao longo do exercício de 2016 esta Companhia obteve apoio irrestrito das 
Autoridades governamentais do Governo do Distrito Federal no que tange a políticas 
públicas, planejamento e gestão financeira e orçamentária. 

Todos os resultados foram reflexos da colaboração e esforço inestimável de 
seus empregados e parceiros. 

Assim, a Administração da Companhia agradece ao Senhor Governador pela 
confiança e o apoio manifestado no decorrer do exercício, bem como de todas as 
Secretarias que fizeram parte dos projetos realizados. Agradece também, a seus 
Acionistas, aos Conselhos de Administração e Fiscal, aos fornecedores e, particularmente, 
aos empregados, pelo empenho demonstrado na nobre tarefa de servir.  

Brasilia, 31 de  dezembro  de 2016. 

A ADMINISTRAÇÃO 

Marcelo Co reiras NAlmeida Dourado 
Diretor-Presidente 
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