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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

 

Diretoria Colegiada

DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA

129ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

PROCESSO Nº. 00097.00004292/2020-99 METRÔ-DF.
REVOGAÇÃO DA DECISÃO EDITADA NA 128ª REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA. DELIBERAÇÃO SOBRE TELETRABALHO,
EM CARÁTER EXCEPCIONAL E PROVISÓRIO, POR FORÇA
DO DECRETO Nº. 40.546, DE 20 DE MARÇO DE 2020
(MEDIDA CONTRA A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVÍRUS)
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIZAÇÃO.

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. 12/2020 METRO-DF/DAD (37667045), inserto no presente
processo, tendo em vista o disposto no Decreto Distrital nº. 40.546, de 20 de março de 2020, que a
dispensa de que trata o ar�go 5º se refere às a�vidades que sejam incompa�veis com o teletrabalho
e desde que não sejam essenciais ao funcionamento dos serviços públicos, ao contrário do que ocorre
com as a�vidades desenvolvidas pelos empregados das áreas de Operação e de pronto restabelecimento
da Manutenção, dada a essencialidade da prestação dos serviços de transporte público sobre trilhos, de
caráter con�nuo, Decide aprovar quanto se segue:

1. Revogação da Decisão editada na 128ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 20/03/2020 (37402818);

2. Teletrabalho integral para os empregados lotados nas áreas administra�vas da
Companhia;

3. Para os empregados da Operação e pronto restabelecimento da manutenção,
classificados no seguinte grupo de risco, com relação ao COVID-19, deverão ser dispensados,
sem compensação posterior:

portadores de diabetes, doenças respiratórias crônicas graves, insuficiência
renal e cardiopatias graves, devidamente comprovados;
empregados com mais de 60 (sessenta) anos;
gestantes e mães de filhos com menos de 1 ano.

 4. Manutenção das 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, conforme a seguir:

     

MEDIDAS GERAIS DE PRECAUÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS:

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

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

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

 Os Jovens Aprendizes e Estagiários, ficarão dispensados do trabalho neste período;

Os empregados que apresentarem algum sintoma do vírus, como tosse, dificuldade
respiratória ou febre, deverão procurar assistência médica através do número (61)
992219439,  disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e comunicar a
Chefia imediata, que, por conseguinte, deverá comunicar a ARHS, os casos
suspeitos/confirmados via SEI (processo sigiloso);

Determinar que os empregados que retornarem de viagem dos países definidos como
de risco pela lista atualizada pela OMS, deverão cumprir quarentena obrigatória de 14
dias no regime de teletrabalho, caso da área administra�va, ou afastados de suas
a�vidades, mediante compensação, caso da área operacional.

Adicionalmente, a Diretoria Colegiada determinou que:

a) Todas as medidas ora proposta, serão  de  caráter temporário, perdurando enquanto
vigorar o Decreto Distrital nº. 40.546, de 20 de março de 2020.

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

c) Os casos omissos ou controversos  serão subme�dos a Diretoria Colegiada.

             

Brasília, 26 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 OLIVERA SILVA

       Diretor de Administração

 

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA -
Matr.0003205-0, Diretor(a) de Operação e Manutenção, em 26/03/2020, às 21:30, 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.

Documento assinado eletronicamente por DELCIMAR DE OLIVEIRA SILVA - Matr.0003218-2,
Diretor(a) de Administração, em 26/03/2020, às 21:39, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
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de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ CARLOS TANEZINI - Matr.0003196-8, Diretor(a)
Técnico(a) e Diretor(a) Financeiro(a) e Comercial em Exercício, em 26/03/2020, às 21:42,
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.

Documento assinado eletronicamente por HANDERSON CABRAL RIBEIRO - Matr.0003195-X,
Diretor(a)-Presidente e Diretor(a) de Administração em Exercício, em 26/03/2020, às 22:39,
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 auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 37704124 código CRC= 77523FC1.
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