
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Colegiada

DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA

127ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

PROCESSO
Nº:
00097-00004292/2020-99
MEDIDAS  CONTRA  A
PROLIFERAÇÃO  DO
CORONAVÍRUS. 

APROVAÇÃO.

RELATOR:
DIRETOR  DE
ADMINISTRAÇÃO.

A  Diretoria  Colegiada  da  Companhia  do  Metropolitano  do  Distrito  Federal,  no  uso  da
competência estatutária  prevista nos incisos I  e  XXVII  do art.  27,  acolhendo a  proposição do relator,
formalizada por meio do Relatório SEI-GDF nº. 6/2020 METRO-DF/DAD (37039815), inserto no presente
processo  e,  considerando  a  proposta  do  Grupo  de  Trabalho  Especial,  composto  por  empregados  da
Companhia,  SindMetrô,  Asmetrô e  CIPA e,  considerando a  necessidade  de preservar  os  empregados
quanto  à  contaminação e  proliferação  do  Novo Coronavírus,  Covid-19,  no  âmbito  da  Companhia  do
Metropolitano do Distrito Federal; considerando a necessidade de manter a conInuidade dos serviços
prestados à população; considerando a necessidade de atendimento às informações e recomendações
dos órgãos oficiais, autoridades sanitárias e demais órgãos competentes; considerando a necessidade de
se aliar para combater uma crise global, extremamente dinâmica e mutável que, devido a esta natureza,
deve ser tratada com seriedade e serenidade, decide aprovar as medidas adiante, cujo prazo será de 14
dias, contado de 16/03/2020, podendo ser suspensas ou prorrogadas a qualquer momento. A saber:

A - Medidas Gerais de precaução ao Coronavírus:

1. Restringir,  ao  máximo,  a  convocação de reuniões  internas  e  externas.  No caso de necessidade
inadiável  de  reunião,  prioriza-se  a  audioconferência  ou  em  caso  presencial,  preservar  um
distanciamento  mínimo  de  1(um)  metro  pessoa  a  pessoa,  conforme  orientação  da
OPAS(Organização Pan Americana da Saúde);

2. Restringir viagens a serviço, prevista na norma da empresa;

3. Os empregados que retornaram de viagem de locais com reconhecido surto do Novo Coronavírus -
Covid-19, comprovadamente, permaneçam afastados integralmente por 14 dias, a parIr da data de
retorno da viagem, após anuência da chefia;

4. Manter no ambiente de trabalho,  as janelas e portas abertas, evitar  que as mesas de trabalho
estejam muito próximas, dispensar o uso de ar condicionado se possível;
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5. Os empregados que apresentarem algum sintoma do vírus, como tosse, dificuldade respiratória,
falta de ar  ou febre,  deverão procurar assistência médica através do número (61)  99221 9439,
disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e comunicar a chefia imediata;

6. A  Chefia  imediata  deverá  comunicar  a  ARHS,  os  casos  suspeitos/confirmados  via  SEI(processo
sigiloso);

7. Nesse período também ficam suspensas as Visitas Guiadas e o Projeto Educação nos trilhos, assim
como todos os treinamentos aos empregados da Companhia;

8. Os  Jovens  Aprendizes  e  Estagiários  ficarão  dispensados  do  trabalho  pelo  período  estabelecido
acima.

B- Medidas a serem definidas pelas Chefias e encaminhadas a sua Diretoria, para aval final do Diretor da
área:

1. Teletrabalho integral para os empregados da área administraIva, classificados no grupo de risco
(portadores de doenças respiratórias crônicas ou cardiopaIas graves, devidamente comprovadas
por atestado médico, gestantes, pai de nascituros, empregados com filhos menores de 1(um) ano
de idade,  empregados com mais de 60 (sessenta) anos, empregados com doenças autoimunes,
empregados que residirem com pessoas com mais de 70 (setenta) anos e pais de crianças com
doenças autoimunes, em todas as hipóteses, mediante a devida comprovação);

2. Os empregados da Operação e pronto restabelecimento da manutenção, classificados no grupo de
risco definido no item 1 poderão:

Ter o posto de trabalho remanejado, em comum acordo com a chefia;

 Ser dispensados, mediante compensação posterior à suspensão das medidas, em comum acordo
com a chefia.

1. Implantação  de  Teletrabalho  parcial  para  os  empregados  da  área  administraIva,  em  meio
expediente ou em dias alternados, sendo condicionado a 50% do efeIvo do setor em cada turno
(08:00h às 12:00h ou 13:30h às 17:30h) ou em cada dia, exceto para os empregados que uIlizam
transporte público e áreas incompaSveis com o teletrabalho;

2. Jornada de Trabalho reduzida para os empregados das áreas administraIva, que uIlizam transporte
público, condicionada ao horário de 10:00h às 16:15h, com 15 minutos de intervalo, medida que
também deverá ser estendida aos empregados de áreas administraIvas que trabalham em horário
comercial e não podem realizar teletrabalho, mediante compensação posterior à suspensão das
medidas e em comum acordo com a chefia;

3. Todos empregados em condição de teletrabalho poderão ser convocados a comparecer à empresa
a qualquer momento;

4. Os  casos  omissos  ou  controversos  serão  discuIdos  pelo  Grupo  de  Trabalho  Especial  e,  se
necessário, submeIdos a Diretoria Colegiada.

         A Direção do METRÔ-DF estará atenta e monitorando a evolução da propagação do vírus e que
divulgará novos comunicados, caso haja qualquer alteração.

       Acrescente-se que as medidas ora adotadas buscam preservar os empregados em seu ambiente de
trabalho, mas é imperaIvo que todos tomem as providências necessárias para evitar o contágio também
fora do ambiente de trabalho, para preservação da saúde e segurança de todos.                  
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Brasília, 13 de Março de 2020.

HANDERSON CABRAL RIBEIRO

Diretor-Presidente

FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA

Diretor de Operação e Manutenção

LUIZ CARLOS TANEZINI

Diretor Técnico e,

Diretor Financeiro e Comercial (Em Exercício)

DELCIMAR DE OLIVEIRA SILVA

Diretor de Administração

Documento assinado eletronicamente por DELCIMAR DE OLIVEIRA SILVA - Matr.0003218-2,
Diretor(a) de Administração, em 13/03/2020, às 17:37, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenIcidade do documento pode ser conferida no site: hVp://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 37070398 código CRC= AB47EFAA.
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