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PROCESSO Nº. 00097.00004292/2020-99 METRÔ-DF.
DELIBERAÇÃO SOBRE TELETRABALHO, EM CARÁTER
EXCEPCIONAL E PROVISÓRIO (MEDIDA CONTRA A
PROLIFERAÇÃO DO CORONAVÍRUS). 

AUTORIZAÇÃO.

RELATOR: SUBSTITUTO DO 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. 9/2020 METRO-DF/DAD (37400970), inserto no presente
processo e, considerando o disposto no DECRETO Nº. 40.546, de 20 de março de 2020, que estabelece
Teletrabalho em caráter excepcional e provisório, para os Órgãos da Administração Publica Direta,
Indireta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal; considerando que o METRÔ-DF compõe a
Administração Indireta, Decide o quanto se segue:

i) Revogar a Decisão editada na 127ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada,
realizada no dia 13/03/2020.

ii) Autorizar, contado desta data, até quando vigorar o Decreto nº. 40.546, de 20 de março
de 2020, o estabelecimento, em caráter excepcional e provisório, de teletrabalho integral para os
empregados lotados nas áreas administra�vas da Companhia e, aprovar as medidas adiante
mencionadas, assim como a manutenção de outras medidas que já se encontram em andamento quanto
à contaminação e proliferação do Novo Coronavírus, Covid-19, no âmbito da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal que foram apresentadas pelo Grupo de Trabalho Especial, composto
por empregados da Companhia, SindMetrô, Asmetrô e CIPA de forma a preservar a con�nuidade dos
serviços prestados à população e a preservação da saúde dos empregados. A saber:

MEDIDAS GERAIS DE PRECAUÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS:

1. Restringir, ao máximo, a convocação de reuniões. No caso de necessidade inadiável de
reunião, prioriza-se a audioconferência;

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

3. 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;

4. Os empregados que apresentarem algum sintoma do vírus, como tosse, dificuldade
respiratória 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;

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

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

7. Os Jovens Aprendizes e Estagiários, ficarão dispensados do trabalho até quando vigorar
o Decreto nº. 40.546, de 20 de março de 2020.



 

MEDIDAS RELACIONADAS AO DECRETO:

1. Teletrabalho integral para os empregados da área administra�va;

2. Os empregados da Operação e pronto restabelecimento da manutenção, classificados
no seguinte grupo de risco: (portadores de doenças respiratórias crônicas ou cardiopa�as 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), deverão ser
dispensados, sem compensação posterior;

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

4. Os casos omissos ou controversos serão discu�dos pelo Grupo de Trabalho Especial e, se
necessário, subme�dos à Diretoria Colegiada.

Adicionalmente, a Diretoria Colegiada determina que quem retornar de viagem dos países
definidos como de risco pela lista atualizada pela OMS, deverá ficar afastado de suas a�vidades para
cumprir quarentena obrigatória de 14 dias.

             

Brasília, 20 de Março de 2020.
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