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Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal.

COMPANHIA
DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
- METRÔ-DF

É tempo de ação.

4MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Nome

Cargo

Handerson Cabral Ribeiro

Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições legais, especialmente 0 Art. 133 da Lei Federal 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL— METRÔ-DF vem submeter, à apreciação da Assembleia
Geral Ordinária, o Relatório de Administração, juntamente com as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e 0
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
A Gestão de 2021 foi desafiadora tendo em vista frustração de receita da fonte de recursos próprios resultante das
restrições impostas pela pandemia da COVID-19 e também pelo movimento paredista dos metroviários no período de abril
aoutubro de 2021.
Entretanto, apesar do contexto, a Gompanhia conseguiu um aumento de R$ 5,6 milhões na sua receita em relação ao
ano de 2020 (acréscimo de 4,93%), isso levando em consideração que a pandemia teve, em 2021, um comportamento

semelhante ao observado em 2020. Porém, tal resultado ainda está cerca de 39% menor quando comparado com o do

ano de 2019.
A melhoria da qualidade do serviço prestado continuou sendo busca constante da administração, tendo como destaques
a conclusão da modernização da radiotelefonia; do sistema de sonorização; a contratação de empresa para execução de
serviços de esmerilhamento/fresamento de trilhos; a instalação de 12 escadas rolantes englobando as estações 106 e
110 Sul do METRÔ-DF: e a execução de modernização do parque tecnológico de bilhetagem (com a início dos testes para a
implantação do QR Code em substituição ao cartão unitário, a instalação dos novos validadores modelos V6, a atualização
dos softwares de bilhetagem e serviço de vendas e a aquisição de novos equipamentos de venda), cujo andamento

continua em 2022.
Além disso, cita-se a reformulação do Plano Estratégico da Companhia, finalizada em 2021. Esse instrumento foi
desenhado em conformidade com o Plano Estratégico do Governo do Distrito Federal, adotando-se a mesma metodologia.
Entre os principais indicadores de desempenho da empresa, cita-se o número de passageiros transportados, que em
2021 obteve a média de 2.251.594 passageiros por mês, superior em 12,51% a média mensal de 2020. Isso decorreu dos
esforços da Companhia em adotar medidas que gerassem cada vez mais segurança aos usuários, como, por exemplo, a
medição de temperatura dos usuáriose empregados, a disponibilização de álcool em gele os ciclos de desinfecção.
Entre os principais objetivos para 2022, destacam-se: dar continuidade à modernização do parque tecnológico de
bilhetagem; construir estacionamento na Estação Estrada Parque; modernizar o sistema de energia; executar o projeto

expansão da Linha 1 para Samambaia, continuar a melhoria da acessibilidade nas estações; modernizar o sistema de
sinalização e controle; implementar o subsistema CFTV nas estações 106, 110 e Estrada Parque; modernizar o sistema

de transmissão de dados; implementar o Plano de Demissão Voluntária; adquirir suporte para bicicletas nas estações e

reformar bilheterias.
Ressalta-se que as metas pertinentes a cada um dos objetivos citados podem ser observadas no conteúdo desde
Relatório de Administração.

Presidente

Pedro Duarte de Oliveira

Substituto Eventual

Herlio Mariano Araujo

Representante dos Empregados da Empresa

Camile Sabino Bezerra Corrêa

Conselheira

Murilo Maia Herz

Conselheiro

Carla Chaves Pacheco

Conselheira

Júlio César Barbosa Melo

Conselheiro

5 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Nome

Cargo

Jairo Lopes Cordeiro de Oliveira

Presidente

Dulce Raquel Zanetti da Silva

Substituta do Presidente

Leonardo Rosário de Alcântara

Membro

Maria do Socorro Cruxen Marra

Membro

Leocádio Rodrigues Bijos Júnior

Membro

6 MEMBROS DA DIRETORIA COLEGIADA

Nome

Cargo

Handerson Cabral Ribeiro

Diretor-Presidente

Flávio Murilo Gonçalves Prates de Oliveira

Diretor de Operação e Manutenção

Luiz Carlos Tanezini
.

Diretor Técnico
.

Diretor de Administração Interino

antes Liz; Barros Jum

e Diretor Financeiro & Comercial

7 ESTAÇÕES OPERACIONAIS
No quadro abaixo, são apresentadas as estações e suas respectivas siglas agrupadas em ordem a partir da estação
Central e portrechos.

IVISÃO GERAL DA ENTIDADE E FINALIDADE DA INSTITUIÇÃO
O METRÔ-DF é uma Empresa Pública de Direito Privado, sob a forma de sociedade de ações, instituída pelo Artigo 1º
da Lei GDF n.º 513, de 28 de julho de 1993, vinculadaà Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade, regida pela Lei
Federal n.º 6.404/1976, e integra a Administração Indireta do Distrito Federal na forma do Artigo 3º, inciso Il e parágrafos,

Tronco

Ramal Ceilândia
(Linha Verde)
DO

;

Ramal Samambaia
(Linha Laranja)

da Lei Federal n.º 4.545, de 10 de dezembro de 1964, tendo as competências de planejar, projetar, construir, operar e | Central

CTL | Concessionárias

CON | Taguatinga Sul

marcas, patentes, tecnologia, aluguéis de imóveis, propaganda e publicidade, serviços técnicos especializados | Galeria dos Estados

GAL | Estrada Parque

EPQ | Furnas

REL | Samambaia Sul

SAS

SAM

manter o sistema de transporte público coletivo sobre trilhos do Distrito Federal, assim como explorar comercialmente

a

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.

102 Sul
106 Sul

106 | Centro Metropolitano

MET | Terminal Samambaia

1 CAPITAL SOCIAL E ACIONISTAS, COMPOSIÇÃO

108 Sul

108 |

CES

110 Sul
TB Sul
ui

MO | Guariroba
TE | coifândia Comi
eilândia Centro

DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA

Capital Social Subscrito e Realizado

ri

Acionistas

Quantidade de

R$

Ações

1. Distrito Federal - DF

30.389.312

2. Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEF

2.865.104.335,36 |

%

E

102 | Praça do Relógio

114 |

Ceilândia Norte

CEN

ASA |

Terminal Ceilândia

CEI

Shopping

SHP

555.214,92

0,0193735

3. Companhia Energética de Brasília
- CEB

400

37.712,00

0,0013159

400

37.712,00

0,0013159

Guará

GUA

Feira

FEI

5. Companhia Imobiliária de Brasília - TERRAGAP

400

37.712,00

0,0013159

Amiqueiras

ARN

6. Sociedade de Transporte Coletivo de Brasilia - TCB

400

37.712,00

0,0013159

Águas Claras

CLA

7. Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP

200

18.856,00

0,0006580

18.856,00

0,0006580

8. Companhia de Saneamento do Distrito FEDERAL - CAESB

200
30.397.201

2.865.848.110,28 |

-

114 Sul
Asa Sul

5.889

GGURSO DO SISTEMA OPERACIONAL:

100,00000

2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

FUR

GBA
CEG

99,9740470

4. Banco de Brasília - BRB

TOTAL:

Ceilândia Sul

TAS

Em
Q

A estrutura organizacional da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal está definida em seu Estatuto Socialeo |
respectivo organograma pode ser consultado no endereço: http:/Awww.metro.df.gov.br/?page id=391.
Essa estrutura organizacional foi aprovada pelo Conselho de Administração, em 2020, e pelo Governo do Distrito Federal,
permitindo a modernização institucional frente aos contextos externos e fortalecendo a gestão corporativa orientada à
produção de resultados na prestação de serviço público. Assim, o objetivo de tal medida buscou avivar segurança jurídica
à tomada de decisão dos administradores da Companhia e proporcionar ao mercado confiança na realização de acordos
com esta Companhia.

Quemwi Colâindia
TAGUATINGA NOSTE

Estação Feira

CEE

3 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
A seguir, apresenta-se a identidade organizacional da Companhia, a qual foi reformulada em 2021 com a aprovação do

novo Plano Estratégico, com vigência de 2021 a 2025.

* Missão: promover soluções em mobilidade urbana de maneira eficiente buscando sustentabilidade econômica e
socioambiental.
* Visão: ser referência em mobilidade urbana reconhecida pela qualidade dos serviços prestados e relacionamento com
asociedade.
* Valores: responsabilidade socioambiental, excelência técnico-operacionale transparência.

A

Q.. Bo: 3

Estação36

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 9 estações operacionais, e a Linha Laranja, que atende ao ramal Samambaia, com 27,5 km de extensão e 4
estações operacionais. O trecho da via em comum é denominado de Tronco, possui 19,4 km e

estendendo-se da estação Central (CTL) à estação Águas Claras (CLA).

14 estações operacionais,
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Evidenciam-se a seguir as ações prioritárias para 2022, constantes no Plano de Negócios.

INICIATIVAS PARA 2022

DETALHAMENTO

METAS PARA 2022

-

pi

-

;

:

Modemizar equipamentos é

Avalia 0 nível de

e integração total do

METRÔ-DF ao Sistema de Bilhetagem
Automático do GDF.

Cole (96 em

AR estandes

- | operacionais, em substituição ao cartão

a segurança da arrecadação tarifária,

integração total com os outros
modais e migração para o Bilhete
Único, além da implantação do QR
Code, expansão de postos de vendas |
e utilização de novos métodos e

plataformas de comercialização.

Sustentabilidade | sustentabilidade

Estratégica

Quê e ler

| atender às previsões legais para

na Estação Estrada Parque

atendimento
às pessoas
ento prioritário
prioritário
com deficiência física, idosos,
gestantes e lactantes acompanhadas

no METRÔ-DF

ioanã

E

do sistema

Mobilidade Grandes Cidades do

a

'
Expansão Linha 1 - Trecho
Samambaia, contemplado no PAC

Ampliação da Linha1 do Metrô - DF | Mobilidade Grandes Cidades do

EMV.

Executar e finalizar a abra

E

- Estação 106 Sul, 110 Sule EPQ | segurança.
Modernização do Sistema de
Transmissão de Dados

Melhoria no sistema, que se
encontra desatualizado.
issã Voluntária
ári
0 Plano de Demissão

e

Obtém um retrato do
clima organizacional,
ante
identificando
possíveis
problemas
e possibilidades

Recompensa

de melhoria, tendo

| Contratar e iniciar obra.

Licitar, contratar e iniciar obra.

in

iniri

METRÓ-DF até 22/03/2022 (prazo de

vigência do contrato).

Licitar, contratar e iniciar/finalizar.

de

en

organizacional.

E

Ocorrências

em paralisação na

que Causam
Interrupção
)
no Sistema

prestação de serviço
ou
A Pa PodoIES
a 15 minutos nos
horários de pico e
de 20 minutos nos
demais horários.

Média Mensal

de Passageiros

Transportados

s

Apura à média mensal

noradie elo

Meta | Resultado

devido a paralisações

da Operação

gerem atrasos

|

Da

1.957.000 | 2.251.594
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E a ra
refletiu proporcionalmente no aumento
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que aumentou mais em

* | 2021 foia quantidade de passageiros não

pagantes
(to que nãoestá Sob O controle
da Companhia)
Pp;
.

46

33

.

0,54%

0,27%

-

ade

Em relação à meta estabelecida no Plano

Estratégico 2021-2025, a empresa ficou 0,6
ponto percentual abaixo. Isso ocorreu devido

| Entro
legado
E pd
ú

97% o | 96,40%
|| àCOMID-19,
taxa de contaminação
pilotosafastamentos;
pela
FE
o que acabou dos
gerando

:
.
considerando
no cálculo os
replanejamentos.
,

.

cita-se também fatores relacionados a falhas
de material rodante e intensificação das
manutenções dos trens
e das vias.

=

no

no

Para informações mais detalhadas sobreo Plano Estratégico 2021-2025, seus respectivos indicadores, iniciativas,

ações e metas, pode ser consultado o site da Companhia: https://metro.df.gov.brAwp-content/uploads/2022/02/PLANO
ESTRATEGICO
2021 2025 alt.
28.01.2022.paf.

o

Descrição

31/12/2020

.
.
Trechos em Operação Comercial

Nu

Brasília

na pn

Justificativa

| METRÔ-DF.

Jornal de

-

2 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA OPERACIONAL

E

de

dem ea Ncadora de pesuiaa ação
dedemandante.
satisfação Fão finalizadopela área

Mede o nível de
indisponibilidade da
operação de trens

Regularidade
9

2021

26

7

ede o quantitativo

Dido dE Lonenorte
so
porte,

impacta diretamente. Optou-se por se chamar as métricas de indicadores porfins didáticos.

25

frei

de ocorrências
que implicaram

Número de

IRESULTADOS DA GESTÃO

Conforme a metodologia adotada, cada indicador (chamado metodologicamente de métrica) possui iniciativas que o

.

33%

dessa receita. São

superiores a 20
minutos.
Med
laridad

x
e
,
nam
.
.
Com a reformulação do Plano Estratégico, foram construídos novos indicadores para a Companhia, assim como
aproveitados outros anteriores. O quadro a seguir evidencia os resultados de cada indicador no ano de 2021 comparado
com sua respectiva meta.

80%

desconsiderados
os gastos com
investimentos.
Med
at

? A implantação de módulo nos Pontos de Venda visa possibilitar o pagamento das viagens carregadas nos cartões do SBA, na bilheteria, por
meio do cartão de crédito ou débito, que atualmente só pode ser realizado por pagamento
em dinheiro. Dessa forma, o usuário poderá realizar
o pagamento por meio do cartão de crédito ou débito, nas cargas do cartão cidadão.

1 INDICADORES DE DESEMPENHO

0,73

ú

Sustentabilidade | para a geração

Financeira

2,46

joria dos

-DF, a maloria dos treinamentos

são efetuados de forma presencial. Com a
pandemia, esses treinamentos presenciais
não puderam ser realizados, sendo
retomados somente no terceiro trimestre.
Procedimento licitatóri
tratacã

laçã
ensura à relação

entre a receita gerada
& o gasto incorrido

a

Nível de

pagamento com cartões de crédito e débito diretamente no bloqueio, sem a necessidade de o usuário passar pela bilheteria.

-

uy

Mensura0 grau

e aciria

Ç

3,88%
No METRÔ-DF

| Avalia a imagem do
METRÓ-DF perante o |
usuário.

Receber os equipamentos com
montagem e instalação para

modernização do sistema de
transmissão de dados da Linha 1 do

3,92%

e

satistação do
Usuário

Prog

nos próximos anos.

de ausências ao
trabalho.

Reforma das Bilheterias das
estações da Linha 1 do METRÓ-DF. | Licitar, contratar e iniciar/finalizar obra.

Descrição

àna qualidade
encontram pulverizadas
Companhia,de vida
sem seo estabelecimento
de um E rama formal, e a empresa ainda
não ossui rograma de avalia o do
p

10 EMV é um padrão de especificações para pagamentos com cartões inteligentes com chip (Contactless). O padrão EMV abre portas parao | Indisponibilidade | provocadas por

Indicador

| nstituconalzado. Hoje, as ações relacionadas
desempenho de seus empregados. Essas
duas iniciativas (qualidade de vida e avaliação
de desempenho) se encontram
E
no planejamento para serem implementadas

Horas de
Mede a carga horária
Treinamento por | de treinamento por
Empregado
empregado.

Licitar, contratar € iniciar.

91 e exigências do Decreto nº
40.333/2020.

Reforma de Bilheterias

188

:

Praia a quantidade

Absenteismo

processo 00097-00002094/2020-

Paraciclos metálicosa serem
instalados nas Estações da Linha 1
do METRÔ-DF.

A percepção do aspecto recompensa na
pesquisa de clima organizacional ficou abaixo
na meta. Um dos aspectos que influenciou
nesse resultado foi a greve dos metroviários
em 2021, a não renovação do acordo coletivo
até outubro de 2021 e a ausência de gestão
do desempenho relacionada aos empregados
e de um np programa de : qualidade
E de vida'

crítico na pesquisa de

encaixem nas regras do Plano. Essa | Implementar o PDV.
previsão atende ao disposto no

Anuisição é Instalação de Suporte
para Bicinetas
ç
p

25

como foco o aspecto
p
“recompensa”,
considerado o mais

aderir ao mesmo desde que se

e

“elaboração do Plano de Estruturação para

estabelecimento de parcerias”. Essa ação,
que estava planejada para ser executada
100% em 2021, ficou com 90% de execução
pois consta pendente análise jurídica do
Plano, a qual ainda não foi realizada devido

ao alto número de demandas prioritárias ao

proporcionará o desligamento
dos empregados que desejem

á

é composta por diversas ações, entre elas a

:

jurídico da Companhia.

2019

para pessoas com deficiência.
os
, complementar.
Melhorians
no sistema de sinalização.
| Elaboração- de projeto

Implantação do Subsistema CFTV | Implantação do sistema de

também impactou o indicador. Essa iniciativa

por meio

Governo Federal, junto ao Ministério
do Desenvolvimento Regional
Implementação de acessibilidade | Contratação de empresa para
nas 27 estações atualmente
execução de obras de acessibilidade | Licitar, contratar e iniciar/finalizar obra.

operantes
Modernização
Controle
(CCO) de Sinalização e

“estabelecimento de parcerias em

programas sociais e solidários”, 0 que

Implantação da possibilidade de

pagamento pç

de crianças de colo, assim como

ip

Houve atraso também na iniciativa

'

visão clara do tema

promover a acessibilidade.

Modernização da Linha 1 do
METRO-DF, contemplada no PAC

ua

desse sistema se encontra atrasada devidoà
necessidade de ajustes no projeto básico.

015

:

estratégico a fim de

Implantação de módulo nos POS
(Ponto de Vendas). 2

Construção de estacionamento

02

considerados no plano

Aquisição de 43 novos bloqueios
aumentando a capacidade das linhas
de bloqueios das estações
operacionais.
x
o
e tecnologia

Construção de estacionamento
lote da Estação 19 - Estrad.
no lote da Estação 13 - Estrada
Parau
e, do lado geral
sul (aguas
e urbanização
do lote Claras)
visando

110 Sul e Estrada Parque. À implantaação

projetos e programas
relacionados à

o

N

subsistema CFTV nas estações 106 Sul,

execução dos

sistemas de bilhetagem para garantir | unitário do METRÔ-DF (SBE).
Modernização e atualização do
parque tecnológico de Bilhetagem

a
a
Houve reformulação do Comitê de
Sustentabilidade do METRÔ-DF, com isso se
espera melhor desempenho do indicador nos
próximos anos, 0 qual irá atuar no apoio à
coordenação das ações de sustentabilidade
na
empresa. consta
Das iniciativas
que compõem
o indicador,
a implementação
do

DE

-

-

—

-

31/12/2021

Linha Verde

CTLa CEI

CTLa CEI

Linha Laranja

CTL a SAM

CTLa SAM

42 km

42 km

Extensão das vias em Operação Comercial

Número de estações em Operação Comercial

27

24

Dias em Operação

365

365
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Dias em Operação média/mês
Média/hora por dia em operação
Frota de Trens
Frota de Carros

30

30

18:00

18:00

Série 1000

20

20

Série 2000

12

12

Série 1000

80

80

Série 2000

48

48

45 km/h

45 km/h

Velocidade média dos trens

Em destaque, constam os meses em que houve a greve, que vigeu de 19/04 a 25/10/2021. Nesses meses. houve redução
significativa no número de viagens realizadas em virtude de decisão da Justiça do Trabalho que determinou a redução do
número de trens em circulação. Os números da coluna “Programado” que constam em destaque foram aqueles planejados
antes do início da greve.
Inicialmente não foi implantado o Programa Horário - PH para o período de 19/04/2021 a 23/04/2021 que, de acordo com

decisão do Tribunal Regional do Trabalho
— TRT em tutela antecipada, determinava que a circulação de trens devesse ocorrer

nos dias úteis das 05h30 às 23h30 com 14 trens nos picos diurno e noturno (resultando em um intervalo entre trens de
6min1Bs - Tronco), 6 trens no vale diurno (intervalo de 1 4min42s entre trens - Tronco) e 3 trens no vale notumo (intervalo de

29min23s entre trens - Tronco).A decisão do TRT determinou ainda, a quantidade de trens para a circulação aos sábados e

Velocidade máxima na via

80 km/h

80 km/h

Lugares Ofertados no ano

130.515.168

106.970.848

Viagens programadas para o ano

.

,

Viagens realizadas

125.412

122.051

No Exercício

120.624

98.864

Média/mês

10.052

8.238

330

271

———
Média/dia

o
Quilômetros Percorridos

.
Passageiros Transportados

18

15
3.189.858

Média/mês
Média/dia

318.296

265.821

10.465

8.739

No Exercício

24.014.758

27.019.128

2.001.230

2.251.594

65.794

74.025

3.655

4112
R$ 115.162.453

R$ 9.596.871

R$ 301.815

R$ 319.895

Média/hora

R$ 16.768

R$ 17.771

No Exercício

RS 358.984.148

R$ 350.780.942

Média/mês

R$ 29.915.346

R$ 29.231.745

Média/dia

R$ 983.518

R$ 974.391

Média/hora

R$ 54.640

R$ 54.132

R$ 5,50

R$ 5,50

R$ 5,50

R$ 5,50

Trens série 1000
ari
Trens série 2000

1.106

1.106

1.042

1.042

Média pró-rata

1.082

1.082
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abado dai
ábado-domingo“feriado

Subestações retificadoras — SR ativas

(|

Intervalo
3min48s (T)

Sábad

ábado

o

Horário | Trens |
05:30 - 08:45
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E
9min35s

1imin22s

1Omin35s

Vale diumo

08:45 - 16:35

15

Gmin04s (T)

08:45 - 16:35

9

Pico vespertino

16:35 - 20:00

24

3min48s (T)

16:35 — 19:50

19

1OminO7s (T)

| 4min47s (T)

o

9min35s

1imin22s

Vale noturno

20:00 - 23:30

8

Pico matinal

05:30 - 09:30

Vale diurmo

Pico vespertino
Vale noturno

Intervalo

| 4mind7s (T)

5min4is
(média)

Ramal Samambaia

R$ 9.180.213

——

24

Ramal Ceilândia

R$ 110.162.560

Custo do Serviço Prestado

Capacidade dos trens
(6 passageiros/m?)

486

No Exercício

.

| Trens |

05:30 - 08:45

Ramal Samambaia

Média/mês
———
Média/dia

.
.
Receita da Tarifa

Seção II
PH de Greve 2021

ilandi
Ramal Ceilândia

=

Média/mês
——
Média/hora

Seção |
PH versão 1 - 2020
Horário

3.819.556

581

Período
Pico matinal

Média/hora

Média/dia

Tarifa unitária

Dia

No Exercício

Média/hora

domingos e feriados, entretanto, houve uma nova decisão aumentando a quantidade de trens em circulação para o período
de greve, com a alteração valendo
já a partir do dia 24/04/2021. Sem novos ajustes até seu final, foi elaborado o PH da greve,
o qual permaneceu até o dia 25/10/2021, quando se encerrou a greve. Assim, em virtude de tais decisões, o METRÔ-DF teve
que realizar replanejamentos
de horário
que fossem temporários.
Finda a greve, voltou-se a adotaro Programa Horário explicitado na Seção | da tabela abaixo.

1Omin35s
19:50 - 23:30

5

18mint2 (1)

15 | ômin04s (T)

05:30 - 09:15

12

| 7min35s (T)

09:30 — 17:00

12

Tmin35s (T)

09:15 - 17:00

7

17:00 - 19:30

15 | Gmin04s (T)

17:00 - 19:15

12

| 7min35s (T)

19:30 - 23:30

8

Timin22s (T) | 19:15 -23:30

5

18mint2 (T)

Durante todo o dia | 07:00-19:00 |

1imin22s (1) |

8 | timinz2s(M | 0700-1900 |

13min0Os (T)

5 | 18mini2

4VIA PERMANENTE

Entre as principais ações relacionadas à via permanente, destacaram-se:
e Inspeção geométrica de toda a via com carro-controle: serviço para levantamento de dados e correção dos defeitos
encontrados;
s Inspeção de toda a via com ultrassom: verificação de defeitos/fraturas no interior dos trilhos;
« Soldas aluminotérmicas: correção de defeitos e ruptura nos trilhos encontrados na inspeção com ultrassom;
« Substituição de trilhos: com a inspeção dos trechos com trilhos com desgastes excessivos e fatores endógenos apontados
em ultrassom,
foi solicitada a substituição dos trilhos no trecho na região do X-35;
e Poda de árvores às margens da via;
e Esmerilhamento de trilhos: contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviço de
esmerilhamento ou fresamento de trilhos na Via Permanente do METRÔ-DF, iniciado em set/21 com a mobilização,

iniciando a execução no dia 03/10/2021, concluído atéo final do ano 40,5% do serviço na via corrida;
e Socaria manual: serviço para amenizar
os efeitos da vibração;
* Reposição de lastro: serviço realizado nos trechos a leste da Estação Feira e da Estação Águas Claras, nas regiões que
apresentavam os dormentes expostos.

2.1 USUÁRIOS TRANSPORTADOS
O METRÔ-DF transportou, em 2021, uma média de 2,25 milhões de usuários ao mês, contra uma média mensal de 2
milhões em 2020. Verificou-se um aumento de 12,51% em relação a 2020. Apesar de a pandemia ter apresentado números
semelhantes em 2020 e em 2021, alguns aspectos foram favoráveis a esse aumento, são eles, a vacinação da população e
os cuidados da Companhia no que se refere à proteção do usuário (instalação de câmeras térmicas, desinfecção dos trens,
disponibilização de álcool gel e fiscalização quanto ao uso de máscaras).
Ressalta-se que a pandemia reestruturou a sociedade, fazendo com que o teletrabalho se tornasse uma vertente em várias
empresas. Isso fez com que usuários que utilizavam o metrô para ir ao seus trabalhos começassem a trabalhar de suas
casas, 0 que impacta na recuperação do número de usuários transportados.
3 OFERTA DE SERVIÇOS
O METRÔ-DF realizou um total de 98.864 viagens frente a 102.555 programadas, o que corresponde a uma execução total
de 96,40%, melhor do que o percentual obtido em 2020 (96,18%). Este cálculo foi realizado levando em consideração os
replanejamentos decorrentes do periodo de greve dos metroviários, que ocorreu de 19/04/2021 até 25/10/2021.
Em relação à meta estabelecida no Plano Estratégico 2021-2025, a empresa ficou 0,6 ponto percentual abaixo. Isso ocorreu
devido à taxa de contaminação dos pilotos pela COVID-19, o que acabou gerando afastamentos; entre outros fatores
relacionados a falhas de material rodante e intensificação das manutenções dos trens e das vias.
A seguir evidencia-se mês a mês o demonstrativo das viagens programadas versus as realizadas, considerado o
programado no início do ano e o efetivamente realizado.

5 SISTEMA DE BILHETAGEM
5.1 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM
Um dos principais destaques de 2021 foi a continuidade da modernização do sistema de bilhetagem.
Para aprimorar os serviços de bilhetagem, foi iniciada no METRÔ-DF a modernização do Sistema de Bilhetagem
Automática. O sistema antigo encontrava-se obsoleto, sem manutenção contratada e apresentando diversas falhas, com
risco de colapso. Diante disso, a atual gestão definiu essa iniciativa como umas das prioridades da Companhia em 2021.
O projeto iniciou-se em 2019 e contempla a atualização do parque tecnológico, a integração total do METRÔ-DF ao Sistema
de Bilhetagem Automática do GDF e a implementação da modalidade de venda de viagens por QR Code, que dispensa o uso
de cartões smart card, aumenta a segurança da arrecadação, reduz custos, além de facilitar a expansão de postos de vendas.
Foi realizada também a implantação de novos validadores e equipamentos de venda, além de atualização e modernização do
software de bilhetagem TDmax/Atlas, o que possibilitará a total integração do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA (GDF).
Realizou-se, ainda,a unificação das linhas de bloqueio, migrando-se para o Sistema de Bilhetagem Automática - SBA (GDF).
Essa modernização possibilitará a migração total da bilhetagem do METRÔ-DF para o sistema SBA, e, ainda, a substituição
de equipamentos obsoletos por novos com diversas funcionalidades, trazendo novas possibilidades de melhoria no

atendimento aos usuários.

Ao final da modernização do sistema de bilhetagem, os usuários poderão adquirir as passagens para uso nas estações

mê

2020

és

Programado |

do METRÔ-DF em qualquer ponto de venda do BRB - Mobilidade, por meio do cartão SBA, bem como, no app do Banco de

2021

Realizado

%

Programado |

Brasília, aumentando as possibilidades e a rede de atendimento. Cerca de 70% dos usuários do sistema Metrô utilizam os

Realizado

%

Jan
Fev
Mar

9.675
9.925
11.035

9.394
9.503
10.427

97,10
95,75
94,49

10.130
9.135
10.765

9.799
8.810
10.479

96,73
94,25
97,34

Abr
Mai

10.345
10.655

9.933
10.280

96,02
96,48

9.840
10.235

8.069
7.042

82,00
68,80

Jun
Jul
Ago
Set

10.620
11.325
10.935
10.360

10.257
10.954
10.574
10.097

96,58
96,72
96,70
97,46

10.105
10.680
10.501
10.105

6.870
7.304
7153
6.641

67,99
68,39
68,12
65,72

Out

10.395

9.820

94,47

10.135

7.441

73,42

Nov
Dez
Total

9.840
10.302
125.412

9.473
9.912
120.624

96,27
96,21
96,18

9.885
10.535
122.051

9.362
10.094
98.864

94,71
95,81
81,00

cartões SBA para acesso as estações. Vislumbra-se que essa ação trará um aumento na rede de vendas.
A modernização, que está em fase final de implantação, prevê a substituição de todos os equipamentos de venda (POS) por
novos com diversas funcionalidades: atualização de software, substituição de todos validadores dos bloqueios por modelos
V6, além da expansão das linhas de bloqueios. O prazo estimado para o término dessa ação é 2022.
5.2 IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA AQUISIÇÃO DE VIAGENS

Ainda buscando a otimização dos serviços de vendas, METRÔ-DF e o BRB firmaram Acordo Operacional para realização
de testes para possível implementação de tecnologia (EMV), que possibilitará o pagamento de viagens diretamente nos
bloqueios das estações, com cartões de débito e crédito (contactless), sem que seja necessário que o usuário vá à bilheteria
ou possua dinheiro em espécie. Esta iniciativa poderá ser expandida pelo BRB para todos os demais operadores de
transporte de Brasília, beneficiando usuários do sistema metrô e ônibus.
Outra ação que o METRÔ-DF está realizando visa possibilitar o pagamento de viagens por meio de cartões de débito e
crédito nas bilheterias, por meio de tecnologia NFC.
Todas essas ações voltadas para a modernização da bilhetagem têm como principal objetivo proporcionar a melhoria
nos serviços prestados nas estações operacionais, aumentar o grau de confiabilidade do sistema, reduzir as perdas de
arrecadação geradas por falhas, reduzir as filas nas linhas de bloqueio e bilheterias, além de diminuir o tempo de espera dos
usuários para acesso às estações.
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5.3 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VENDA- POS
Adquiriram-se 105 novos POS em continuidade às ações realizadas em 2020 que visam a modernização do sistema de
bilhetagem. Tal contratação teve o objetivo de viabilizar a emissão e leitura de QR Code e a inserção de créditos nos cartões
SBA — Sistema de Bilhetagem Automática em um único equipamento, incluindo a possibilidade de pagamento por meio da
tecnologia “Near Field Communication — NFC” para as bilheterias das estações operacionais.
6 SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL
A atenção a temas e ações de sustentabilidade é foco constante na gestão do METRÔ-DF. Em 2021, destacaram-se as
seguintes ações relacionadas à sustentabilidade social:
* Programas contínuos
Parceria com grupo de escoteiros: fornecimento de área para escotismo.
« Exposições e campanhas
Novembro Azul - Diabetes: campanha para prevenção de diabetes;
Identidades ao quadrado: homenagem a personagens da região de Ceilândia;
Europereadr cartazes estampam OR Code, que dá acesso a conteúdo literário que aborda a reflexão de questões sociais;
Obra de Arte: doação da embaixada israelense de painel em grafite;
“Ô Culpa”: exposição fotográfica que enfatiza apelo global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima
e garantir
que todas as pessoas do planeta possam desfrutar
de paz e de prosperidade;
Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro: campanha relacionadaà conscientização atinente à saúde cognitiva;
Campanha Tuberculose: exposição de banners nas estações;
Campanha Influenza: apoio e divulgação sobre locais de vacinação referente à Campanha Nacional de Vacinação;
Exposição Cartazes Cine Brasilia: exposição de réplicas de cinquenta cartazes de filmes exibidos do Cine Brasilia;
Brasília Photo Show: realização do Festival Internacional de Fotografia Brasilia Photo Show;
Campanha Guarda-Chuva Compartilhado: oferecimento de empréstimo de guarda-chuvas aos usuários;
Doação de Uniformes e acessórios descaracterizados: reciclagem de 3.304 peças de uniformes para posterior doação a
pessoas em situação de vulnerabilidade social.
No que tange à sustentabilidade ambiental, destacaram-se:
* Compostagem: reciclagem do resíduo orgânico produzido no Complexo Administrativo Operacional - CAO;
* Recolhimento de lixo eletrônico nas estações e CAO;
e Campanha “Sem Copos”: visa conscientizar sobre o uso minimo do copo descartável entre os empregados e

colaboradores do METRÔ-DF;

» Apresentação de Termo de Referência ao IBRAM com atualização da metodologia de medição de ruídos conforme normas
técnicas atualizadas;
* Apresentação de Relatório de Cumprimento de Condicionantes da Autorização Ambiental nº 037/2017 ao IBRAM, referente
à conclusão das obras nas Estações 106 e 110 Sul;
* Monitoramento de efluentes: análise laboratorial do efluente gerado nas caixas separadoras das oficinas de manutenção,
de modo a garantir que a água lançada na rede pública esteja isenta de óleos, graxas e outros poluentes;
* Monitoramento de ruídos e vibrações: foi realizado em diversos pontos ao longo da Linha 1 do METRÔ-DF, tendo como
objetivo verificar o nível de ruído ambiental junto às áreas habitadas nas adjacências da linha, bem como o impacto
vibracional em estruturas e edificações próximas. Nos anos anteriores, tais atividades eram realizadas por meio da
contratação de consultoria especializada, porém em 2021 o METRÔ-DF adquiriu o sonômetro e o sismógrafo para as
medições;
* Ações de educação ambiental: o METRÔ-DF realizou ações de educação ambiental junto aos usuários do sistema por
meio da exibição de vídeos nos monitores da TV Minuto, localizados no interior dos trens e nas estações. Os materiais
exibidos abordaram temas como sustentabilidade, energia limpa, eficiência energética, entre outros;
* Gerenciamento de informações sobre resíduos perigosos: foram elaborados relatórios com informações a respeito
do manuseio e armazenagem de óleos, graxas, lubrificantes e outros materiais poluentes, de maneira a certificar o
gerenciamento adequado desses contaminantes e evitar a contaminação do solo;
* Realização de medição de ruído em pontos específicos para avaliar os efeitos das ações de esmerilhamento da via
permanente: a referida ação ainda não foi finalizada, visto que o esmerilhamento da via permanente terá sua conclusão
emabril de 2022, data na qual serão realizadas novas medições de formaa avaliar se houve atenuação do ruído emitido;
* Chamada Pública para seleção de ESCO (Energy Service Company), empresa especializada em serviços de conservação
de energia para realizar diagnóstico energético do METRÔ-DF e elaborar proposta de projeto de eficiência energética,
visando promover a participação do METRÔ-DF na Chamada Pública de Projetos da Neoenergia em 2021 e 2022:
foi realizada a seleção de empresa especializada em serviços de conservação de energia (ESCO) para representar o
METRÔ-DF em Chamada Pública de Projetos da Neoenergia, que faz parte do Programa de Eficiência Energética do
Governo Federal. O programa obriga todas as Concessionárias de Energia Elétrica a destinar 0,5% do seu faturamento
anual para financiar projetos de eficiência energética tanto na área de pesquisa e desenvolvimento como em programas
de eficiência energética na oferta e no uso final da energia, conforme Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000. A empresa
vencedora da seleção realizada pelo METRÔ-DF foi a Energisa Soluções S.A, que realizará o diagnóstico energético da
Companhia e avaliará as melhores soluções em eficiência energética para concorrer aos recursos do programa. A referida
representação valerá para as Chamadas de 2021 e 2022. Caso tenha a proposta de projeto aprovada, o METRÔ-DF,
enquanto empresa pública, terá o projeto custeado com os recursos do programa.
* Programa de Otimização do Uso Prioritário da Água - POUPA-DF: entre as ações executadas no programa, podem-se
citar campanhas de conscientização do uso da água em atividades de limpeza de edificações e conservação dos
trens; substituição de torneiras de acionamento manual por equipamentos economizadores em algumas estações;
desenvolvimento de indicadores de consumo de água por uso final para estações, o que proporcionará a análise de
viabilidade de instalação de equipamentos economizadores, aproveitamento de água da chuva e reúso de águas cinzas;
realização de estudo do potencial de redução do consumo de água na atividade de limpeza de conservação dos trens tanto
no Pátio Asa Sul, quanto no Pátio Águas Claras, chegando-se a conclusão de que há a possibilidade de redução de 100% do
consumo a partir da implantação de sistemas de aproveitamento de água chuva com cisternas de 30 m? e 60 m3;

Houve realizações em relação às lojas presentes nas estações
Devido aos esforços, esse ano foi assinado 0 Termo de Cessão
a 05 do EixoW da Estação 114 Sul do METRÔ-DF, destaca-se
102 Sul do METRÔ-DF pela Secretaria de Estado da Mulher do
de Usonº 001/2021.
Somado-se a

e aos terminais bancários, mesmo em contexto de pandemia.
de Uso 002/2021 junto à CAESB para a ocupação das lojas 01
também as ocupações das lojas 01 a 05 do EixoW da Estação
Distrito Federal - SMDF com a assinatura do Termo de Cessão

isso, prorrogou-se o contrato nº 007/2015, cujo objeto é a Concessão de uso de espaços físicos, mediante

remuneração e encargos, para instalação de máquinas de autoatendimento nas estações do METRÔ-DF.

Dutra ação importante é a parceria entre o METRÔ-DF e a Brasal Refrigerantes, que desde 2019 realiza o projeto Caravana
de Natal da Coca-Cola nos meses de novembro e dezembro, período no qual ocorrem ações de interação direta com os
usuários nas estações e trens, além do envelopamento de quatro vagões e colocação de luzes de led nos mesmos. O projeto
atrai vários usuários, visto que nessas ações há a participação do Papai Noel e Noeletes interagindo diretamente com os
passageiros, além da grande divulgação da marca METRÔ-DF nas Redes Sociais.
Tais esforços fizeram com que o faturamento extratarifário avançasse 15,99% em comparação ao exercício de 2020.

8 GOVERNANÇA CORPORATIVA
No âmbito da governança corporativa, a empresa se desenvolveu substancialmente. Como destaques citam-se: a
elaboração de novo Plano Estratégico, com vigência 2021-2025; a implementação de programa de monitoramento
da estratégia por meio de reuniões táticas, com as diretorias, e estratégicas, com os administradores da empresa, nas
quais é mensurado o desempenho das ações estratégicas e indicadores do Plano Estratégico; a elaboração da Política
de Sustentabilidade; a criação de grupo de trabalho para condução dos trabalhos de mapeamento de processos; o
desenvolvimento de Plano de Controle Interno associado ao mapeamento de processo, à gestão de riscos, ao banco de
dados da auditoria interna e às priorizações das diretorias; a institucionalização de agentes de compliance, que funcionam
como canal integrativo entre a área de governança e as demais áreas da empresa a fim de prevenir a violação aos códigos
de conduta e de ética o que poderia gerar qualquer tipo de prejuízo à empresa; a definição de agenda temática dos órgãos
colegiados; o atendimento às normas da Lei 13.303/16, com a elaboração e atualização de declarações de nepotismo e de
cumprimento e avaliação das metas estratégicas, a revisão do manual de gestão de riscos com a inclusão de formulário
voltado à tomada de decisão da alta administração; a criação de portal no site da Companhia voltado à Lei Geral de Proteção
de Dados - LGPD; a elaboração de cartilha orientativa destinada aos empregados e usuários do sistema metrô esclarecendo
as regras estabelecidas pela LGPD; a inclusão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação — PDTI nas atividades
estratégicas da empresa;e a inclusão do Comitê de Normatização no Comitê de Mapeamento de Processos, gerando
benefícios decorrentes
da junção dos trabalhos adequando-se, assim, os processos às normas.

No exercício de 2021, por orientação das diretorias, iniciou-se o trabalho de gestão de riscos referente a matrizes dos
seguintes assuntos:
* Contrato RDJ ASSESSORIAE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELLI;

* Acompanhamento do Fluxo de Caixa;
* Exploração e cessão de espaços físicos destinados à realização de ações publicitárias, promocionais, comerciais e de
serviços nas áreas da Companhia;
* Gestão de contratos de receitas.
Além disso, destaca-se a manutenção da diversidade no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, considerando a
presença de mulheres em ambos os Conselhos.
9TELETRABALHO
A exemplo de 2020, devido a medidas tomadas pelo Governo do Distrito Federal para conter o avanço da disseminação
do novo coronavírus, com a edição do Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro, a Diretoria Colegiada autorizou, em caráter
excepcional, 0 retorno de teletrabalho integral para os empregados da área administrativa da Companhia, exceto para
aqueles cujas atribuições não conviviam com o regime de labor remoto, a partir de 10 de março de 2021.

Para os empregados da Operação e pronto remanutenção, classificados no seguinte grupo de risco, com relação à
COVID-19, deveriam ser dispensados, sem compensação posterior: portadores de diabetes, doenças respiratórias crônicas
graves, insuficiência renal e cardiopatias, empregados com mais de 60 (sessenta) anos, gestantes e mães de filhos com
menos de 1 ano.
Em 05/07/2021, diante da publicação do Decreto nº 42.253/2021 de 30 de junho de 2021, a Diretoria determinou o
retorno presencial em 12/07/2021 de todos os empregados do METRÔ -DF, exceto dos que se enquadravam nos grupos
de risco determinados. Diante disso, foi elaborado um Plano de Retorno às atividades presenciais que englobou todos os
empregados da Companhia afastados e/ou em teletrabalho.
No mês de dezembro de 2021, por força de Sentença Judicial proferida na Ação Coletiva sob o nº 000037915.2020.5.10.0008,
foi determinado o retorno às atividades presenciais
dos empregados que se enquadravam no grupo de
risco e estavam afastados de seus postos de trabalho.
Ressalta-se que houve monitoramento do desempenho daqueles empregados que estiveram no teletrabalho (confirma-se
pela Circular 11 — 43283064 — processo 00097-00009509/2020-57).
1OTRANSPARÊNCIA DAS COMPRAS PÚBLICAS
Neste ano,o METRÔ-DF realizou um total de 35 pregões eletrônicos, 21 dispensas de Licitação e 02 chamamentos públicos.
Os procedimentos estão todos relacionados no site https://metro.df.gov.br/?page. id=44527.

11 INOVAÇÃO
Sempre com o foco no cidadão usuário do sistema, o METRÔ-DF apresentou inovações no âmbito da tecnologia da
informação. Em 2021, destacou-se a implementação de painel de chegada dos trens nas estações. A tecnologia foi
desenvolvida
por empregado da Companhia.
Além disso, ressalta-se a participação da empresa em programas de inovação, como o DF INOVADOR.
12 PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI

Modificações também foram realizadas em edificações já existentes no METRÔ-DF, como a execução do serviço de
impermeabilização das calhas e rufos da cobertura da Subestação Retificadora 08 (SR) e substituição de seu revestimento
externo; revitalização da área externa do Centro de Controle Operacional e dos bloco A, B e C, do Complexo Administrativo
Operacional; execução de pontos de ancoragem nas SR's 01, 02, 03, 04, 06 e 16; e substituição de pastilhas na Estação
Central.

A metodologia estratégica do PDTI se encontra adequada ao alcance dos objetivos estratégicos, mas com alguns ajustes
necessários, rotina periódica já prevista no presente plano, que acarretará em mudanças futuras nas informações e
remanejamento de itens que modificará informações contidas no Plano de Aquisições (item do Plano de Negócios da
Companhia).
Tais ajustes ocorrerão tanto para buscar um maior alinhamento à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, quanto devido
à situação deficitária da Companhia, agravada pelo aumento das despesas relacionadas ao combate da proliferação da
COVID-19, buscando-se inclusive evitar prejuízos à continuidade dos serviços de transporte à população do Distrito Federal.

7 ATIVIDADES COMERCIAIS EXTRATARIFÁRIAS

13 AUDITORIA INTERNA

Além das medidas restritivas, necessárias para 0 enfrentamento da pandemia e que paralisaram o comércio e restringiram

Ao longo de 2021, foram produzidos2 (dois) Relatórios de Auditoria - AIN, sendo um relacionado à gestão contratual e o outro às
demonstrações contábeis do ano de 2020. Também foi possível produzir
um Relatório Preliminar de Auditoria acerca da Gestão
de Riscos da Companhia, que possui previsão de ser convertido
em relatório final até o fim do primeiro semestre de 2022.
Os relatórios de auditoria de 2021 apontaram benefícios estimados de R$ 627.000,00 caso as recomendações fossem
implementadas pela Companhia, não tendo, entretanto, este valor sido recuperado aos cofres da Companhia até o fim do
referido exercício.
No âmbito do monitoramento das recomendações de Auditoria Interna, foi possível produzir 4 (quatro) Relatórios de
Auditoriade Monitoramento acerca das recomendações emanadas em relatórios produzidos em 2018,2019 e 2020.
Cumprindo sua missão de consultoria e buscando agregar valor estratégico à Alta Administração, paralelamente, foi produzido
relatório estatístico acerca dos Contratos de Manutenção Metroferroviária, sendo divulgada ampla base de recomendações! )

a circulação de pessoas, houve também o Decreto Nº 41.828, de 24 de fevereiro de 2021, que suspendeu a cobrança do
pagamento de preço público dos permissionários que ocupam ou usam área pública do Distrito Federal para o exercício
de atividade econômica, de 25 de fevereiro de 2021 até 30 de junho de 2021. Tal decisão levou a um considerável
aumento da taxa de inadimplência dos permissionários de quiosques. Entretanto, a Companhia já iniciou as negociações
visando ao adimplemento dos débitos em atraso, de modo que 83,87% dos Termos de Permissão de Uso já estão com os
parcelamentos programados para iniciar a partir de 10/01/2022, em 10 (dez) parcelas sucessivas e subsequentes.
Importante destacar o trabalho que vem sendo realizado com o intuito de expandir a exploração comercial por meio da
inclusão de novos produtos na Tabela de Valores do Regulamento para Exploração dos Espaços Físicos. A exemplo disso,
tem-se a inclusão dos Lockers (armários inteligentes automatizados que enviam e recebem encomendas) e de Mídias
| Digitais na referida tabela, como novos produtos.
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determinações às equipes de planejamento e execução dessas contratações. Além de estatísticas e base de dados produzidos
pela AIN, os gestores dos futuros contratos de manutenção poderão também contar com um amplo arcabouço de fluxos de
gestão eacompanhamento contratual, submetidos pela Auditoria Interna
e aprovados pela Diretoria Colegiada em 2021.
Para além do trabalho realizado junto à área de manutenção, a Auditoria Interna produziu 18 (dezoito) documentos
de consultoria, entre notas técnicas, pareceres e memorandos, fornecendo esclarecimentos técnicos às unidades
demandantes.
Atuando também como órgão de assessoramento, a Auditoria Interna acompanhou e diligenciou 110 (cento e dez)
demandas externas oriundas de órgãos de controle, sendo as recomendações compiladas em base de dados para controle
estatístico e monitoramento e as respostas da Companhia analisadas previamente antes do encaminhamento final aos

16.ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
16.1 COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
O quadro abaixo apresenta a situação da Força de Trabalho do METRÔ-DF,

requisitados e comissionados, sendo 25,3% do total, mulheres, e 74,7%, homens.
Atividade Meio

órgãos externos.

Empregados

Com
cargo em
comissão

Empregos Permanentes

9

14ÉTICA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE
Em 2021, foram recebidas 4 (quatro) denúncias pela Comissão de Ética do METRÔ-DF, 3 (três) relacionadas a assédio e 1
(uma) à discriminação e manifestações indevidas. Dessas, até o presente momento, nenhuma resultou em sanção.

Órgãos
do GDF

o

Em 06/04/2021, decidiu-se pela suspensão dos prazos processuais no âmbito da Comissão de Ética com fulcro na Lei | Reauisitados
Complementar nº 967, de 27 de abril de 2020, publicada no DODF nº 79, de 28 de abril de 2020, os quais foram retomados

em20/10/2021.
A Companhia deu cumprimento ao disposto na Lei 13.303/16, que dispõe sobre a obrigatoriedade de treinamento contínuo
sobre ética, sendo esse gravado e disponibilizado a todos os empregados na plataforma EAD do METRÔ-DF.

Houve também a divulgação do tema (ética) intemmamente com vistas a conscientização dos empregados, assim como a
participação da empresa em programas governamentais relacionadosà ética e integridade (Pró-Ética 2020-2021, da CGU;
ee-PREVENÇÃO, do TCU).
Informa-se que a Companhia manteve-se como signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, do

Instituto Ethos sobre Ética e Integridade.

Atividade Fim

TOTAL

Sem
Com
Sem
VAR.
cargo em | empregoem | empregoem | 2021 | 2020 | (21/20)
comissão
comissão
comissão
%
156

154

743

1.144 | 1.160 |

6

5

Orgãos fora
do GDF

composta de empregados concursados,

66

SUBTOTAL
(+) CEDIDOS
TOTAL

10

(1%)

4

Ag%
(48%)

1

1

0%

76

68

12%

1

1

—
ema

|

163

162
(11)

164

743
(13)

1.232 | 1.250 |
(24) | (18)

168

15

toa

730

1.208 | 1.282 |

(1%)
33%
o
(2%)

Quanto à qualificação profissional, 75% dos empregados possuem nível superior.

.

A seguir, evidencia-se as admissões e demissões no periodo de 2021.

15 ATIVIDADES DE CORREIÇÃO

Admitidos
No ano de 2021, foram instaurados 55 (cinquenta e cinco) Processos Disciplinares Administrativos, sendo que destes, 40
(quarenta) processos se referem a processos de anos anteriores.
.
.
E
.
Ee
Sendo assim, tem-se que, no presente ano, foram instaurados 15 (quinze) novos procedimentos disciplinares
administrativos, em desfavor
de 17 (dezessete) empregados, conforme tabelas abaixo:
Tipo de Infração

Quantidade de Processos

Áreas

-

EXERCÍCIO

MEIO

Total

FIM

2021

20

5

25

2020

45

10

55

Abandono de Emprego

1 (um)

Assédio Moral/Sexual
Descumprimento de Norma

3 (três)
8 (oito)

EXERCÍCIO

z
Áreas
MEIO

Demitidos

imoralidade Administrativa

1 (um)

2021

29

20

29

Prejuízo ao Erário

2 (dois)

2020

24

8

32

Total

15 (quinze)

Origem da Denúncia

uantidade de Processos

al

FIM

16.2. DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
9

q

Apuração Interna - Chefia

.

16.2.1 ESCOLA METROFERROVIÁRIA

10 (dez)

Denúncia - Ouvidoria

4 (quatro)

Tendo em vista a necessidade de racionalização de despesas, a Companhia se empenhou por cumprir os treinamentos

Total

15 (quinze)

Fase do Processo

Quantidade de Processos

Foram fornecidas 1.009 (mil e nove) capacitações para empregados da área fim da empresa e 986 para a área meio. Além
disso, ao longo do ano de 2021 foram realizados diversos eventos de capacitação e desenvolvimento sem ônus para o
METRÔ -DF por melo de parcerias com
a Escola de Governo do DF- EGOV
e SEST/SENAT.

Denúncia - Funcionário

1 (um)
-

obrigatórios por lei por meio de recursos oriundos do Termo de Cooperação Técnica e Financeira firmado com o SENAI-DF,
bem como por meio de instrutoria interna.

Concluído - Arquivamento por Falta de Materialidade

1 (um)

Instrução

13 (treze)

Capacitações para a Área Fim — 2022

Julgamento

1 (um)

Total

15 (quinze)

Tipo

Além disso, até o ano de 2021, foram concluídos pela Comissão Disciplinar Permanente - CDP, 115 (cento e quinze)
Processos Administrativos Disciplinares, conforme se segue:

Ano de.
Instauração
2018
2019
2020
2021

Fase do
Processo

Sugestão de
Conclusão

Quantidade de
Pr

:

Concluso

Arquivamento

1 (um)

Julgamento

Suspensão

1 (um)

Concluso

,
Arquivamento

z

Julgamento
Concluso

.

Arquivamento

Julgamento

Concluso

.

Arquivamento

Julgamento
Total

No ano de 2021, foram

10 (dez)

:

95 (noventa e cinco)
1 (um)

2021

c

,

ancluído pela CSP

Total

7

EAD

848

TOTAL

—

-

1009

Tipo
Instrutoria Interna

Quantidade
295

Termo de Cooperação Técnica e Financeira SENAI

159

8

1 (um)

269

Outros

16

EAD

239

1 (um)

Mnidado nto

-

11 (onze)

Arquivamento

7 (sete)

Encaminhado para

1 (um)

E

Outros

SEST/SENAT

5 (cinco)

eunRaro de

Auditoria

10
41

EGOV

instaurados 20 (vinte) processos de Sindicância para apuração de responsabilidade e/ou

Em Apuração

EGOV
SEST/SENAT

-

115 (cento e quinze)

Fase do Processo

87
16

Capacitações para a Área Meio — 2022

materialidade. Desses, 9 (nove) foram concluídos pela Comissão de Sindicância Permanente- CSP e 11 (onze) seguem em
apuração. Abaixo seguem algumas informações estatísticas quanto ao tema:

Ano de Instauração

Quantidade

Instrutoria Interna
Termo de Cooperação Técnica e Financeira SENAI

tm

20 (vinte)

TOTAL

986

O corpo de instrutores do METRÔ-DF ministra treinamentos para os empregados por meio de pagamento de instrutoria
intema. Entretanto, devido à pandemia e às medidas de afastamento social, houve uma importante diminuição da oferta
dessa modalidade de capacitação durante o ano de 2021.
16.2.2 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
O METRÔ-DF conta com Plano de Previdência Privada complementar para seus empregados, Plano CD Metrô-DF, firmado
coma Regius - Sociedade Civil de Previdência Privada.
16.2.3 HIGIENE, MEDICINA E SEGURANÇA
DO TRABALHO
Com a finalidade de cuidar da saúde e bem-estar de seus empregados, o METRÔ-DF atua disponibilizando serviços e
conduzindo ações nessa seara. Em 2021, como destaque, houve campanha de vacinação contra a gripe HIN1, na qual

A publicação acima foi devidavente publicada e certificada em 28/03/2022
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foram beneficiados 700 empregados; e apoio psicossocial a todos os empregados encaminhados ou que espontaneamente
procuraram o serviço, propiciando espaço para acolhimento e orientação a fim de promover o bem-estar e a saúde mental.
Esse acompanhamento psicossocial caracteriza-se por ser uma intervenção breve, pontual e de caráter temporário.
Além disso, houve acompanhamento psicossocial de famílias enlutadas, de empregados afastados por COVID-19;
implementação de programa visando a promoção da prática de exercícios físicos e orientação nutricional; elaboração de
cursos de capacitação como: curso de atendimento ao público e de comunicação assertiva; continuação do programa de
prevenção e gerenciamento de transtomos por álcool e/ou outras drogas; e condução de rodas de conversa sobre o tema
“ansiedade”.

NOTAS EXPLICATIVAS:
1.Osinsumos são compostos pelos seguintes custos:
RS 1,00
2021

2020

46.488.468

46.311,873

Manutenção

51.261.621

50.441.190

Serviços de Terceiros

49.516.133

50.240.038

Energia de Tração

17 COMBATEÀ COVID-19
O combate à pandemia e a adoção de medidas de prevenção ao contágio, relacionadas tanto aos usuários como aos
empregados, pela COVID-19 foi intenso, destacando-se as seguintes ações:
1. Desinfecção/sanitização de todas as dependências, inclusive trens e viaturas, com uso de produto à base de quaternário
de amônio, mesmo produto utilizado na China e recomendado pelo Ministério da Saúde;
2. Higienização dos pega-mãos dos trens, nas Estações Central, Terminal Ceilândia e Terminal Samambaia, de forma
ininterrupta nos intervalos entre viagens, com uso de Desinfetante de Peróxido de Hidrogênio (recomendação da
Secretaria de Transporte e Mobilidade - SEMOB);
3. Disponibilização de Álcool em Gel 70% em todos os prédios, inclusive nas estações operacionais;
4. Fornecimento de máscara de proteção facial para todos os empregados;
5. Afastamento dos empregados do Grupo de Risco;
6. Teletrabalho para os empregados da área administrativa;

Material
Total de Insumos

8. Reforço da limpeza das superfícies de contato (bloqueios, maçanetas, guichês) a cada 30 minutos;

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

31/12/2021

AN%

| 31/12/2020 |

(78.023.880)

587%

(83.595.341)

452%

93%

364

(0%)

188

(0%)

94%

to

(36.069)

0%

191.267

(1%)

(119%)

+ Depreciação
= EBITDA

64.765.084
(13.294.502)

(487%)
100%

64.898.365
(18.505.522)

(351%)
100%

(0,2%)
72%

= feio

18 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

e

+ Baixa do

A Companhia manteve seus esforços concentrados nas campanhas educativas, em especial para o uso da máscara no

sistema, e 0 atendimento de apoio nos comunicados aos empregados. Em 2021, não houve campanhas institucionais e de

Evidenciam-se abaixo os valores gastos com publicidade e propaganda na Companhia.
Ação/Subtítulo

Empenhado

Liquidado

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

100.000,00

Lei

Pe
-

-

-

7909 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

100.000,00

-

-

-

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

600.000,00

150.000,00

97.328,90

87.828,90

6131 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

600.000,00

150.000,00

97.328,90

87.828,90

TOTAL

700.000,00

150.000,00

97.328,90

87.828,90

147.370.184

2. 0 custo total por passageiro transportado no ano de 2020 era de R$ 14,95 e passou para R$ 12,98 no ano de 2021,

9. Distribuição de tapetes sanitizantes em todos os postos de trabalho.

utilidade pública via agência de publicidade.

377.084

147.891.612

ocorrendo assim uma diminuição no custo de R$ 1,97 por passageiro transportado.

CONCILIAÇÃO |

7.Campanhas Institucionais;

625.391

O EBITDA no ano de 2021 foi negativo em R$ 13.294.502 e a margem EBITDA que reflete na geração Operacional de Caixa
foinegativo de 11,11% (no ano de 2020 foi negativo de 16,22%).
3 RESULTADO DAS ESTAÇÕES MAIS RENTÁVEIS E MENOS RENTÁVEIS

MAIS RENTÁVEIS

Em decorrência das limitações devidas, principalmente, ao período eleitoral, em 2022, e à pandemia de Covid-19, diversas
ações devem ser reduzidas em 2022, notadamente em relação ao sítio institucional da Companhia, bem como em seus

MENOS RENTÁVEIS

13,35%

906%

perfis nas redes sociais.

a tam 748%

O

1 RECEITA DO SERVIÇO PRESTADO X PASSAGEIROS TRANSPORTADOS - ASPECTOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS

Descrição
:

R$1,00

Receita da Tarifa

Receita por
Passageiro

Passageiros Transportados

R$
AH | 2021 | zoz0
A
j
ameno
| AN | anzenco | avy | AH
Golo | sanzener | amv ; | airzcozo
| amy | Sie

Variação

Receita
R$

605% 604%

115162453 | 100% | 110162560 | 100% | 5% | 24762255 | 100% | 23186303 | 1006 | 7% | 465 | 475 | (010

5. ADMDF-SBE
GRATUDADES
Total

2228749 | 99% |

290713 | 9% | 181%

3214

37582

METRÔ-

115162453

1%

5% |

CLA

CEC

10

106

REL

EPQ

112

102

NOTAS EXPLICATIVAS:
Diante do cenário demonstrado, a administração do METRÔ-DF pode tomar decisões estratégicas relativas ao
funcionamento das estações nas seguintes situações:

4 INVESTIMENTOS
No decorrer do trimestre, os investimentos registrados como Imobilizado ocorreram conforme o demonstrativo a seguir:

(12%)

2256873 | 100% | 2820 | 100% | 172%
5% | zrmgizs
24014758
13% | 426 | 458 | (037

110162560

ARN

0,48%

2.Na implantação da escolha para comercialização dos espaços destinados a quiosques, máquinas dispensadoras, entre
outras, pode-se ter como base avaliaro valor do aluguel através da movimentação das estações.

SEMOB- | eros2950 | 76% | 78805120 | 72% | 10% | 19685087 | 70% | t7BSOBIO | 76% | 12%
Man iê

SHP

0,45%

2

0.66% 076%

1. Em uma possível paralisação, a companhia pode manter em funcionamento as estações mais rentáveis;

METRÔ-DF-SEE | 28:129508 | 24% | 31357441 | 28% | (10% | soros | 21% | 5555553 | 24% | (0%

Mie:

CTL

tais

128%

HI DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

EM31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Av% | 31/12/2020

INVESTIMENTOS REALIZADOS
OBRAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS |

31/12/2021 | AV% |

31/12/2020 | AV % |

6.080.993

89%

12.921.169

751.415

11,0%

A/H (21/20) %

DISTRITO FEDERAL:
NOTAS EXPLIGATIVAS:

Subvenções Recebidas para Investimento:

1. As gratuidades se referem aos usuários maiores de 65 anos, oficiais de justiça, PMDF, CBMDF e outros definidos em lei,
além dos funcionários da Companhia;
2. No ano de 2021, a Receita por Passageiro Transportado Pagante foi de RS 4,65, no mesmo período de 2020 foi de R$ 4,75,
ocorrendo uma redução de Receita na ordem de R$0,10;
3. No ano de 2021, o Total da Receita por Passageiro Transportado (incluindo gratuidades) foi de R$ 4,26, no mesmo periodo
de 2020 foi de R$ 4,58 ocorrendo uma redução de Receita na ordem de RS 0,32.

RECURSOS PRÓPRIOS:
Aplicação de recursos gerados
TOTAL GERAL

6.832.408

100% |

.

Descrição
31/12/2021
Pessoal
Encargos
doido:
Total
Insumos
Depreciação
Amortização
Total

icão:
Descrição:

| AN

%|

Gusto por |
Passageiro

auiomo | ane |tio)
AME | sinnoer | avizomo | AM
ua | os | coxo |

118.508.245 | 34% | 124960681 | 35% |

Variação
Custo
gor
Pa
à

RE OS

(5%)

| 21901293 | 6% | 24329426 | 7%o | (0%
140.409.538 | 40% | 149299407 | 42%

(6%)

147.891.612 | 42% | 147370184 |

41%

0%

18%o |

62314857 |

17% ,

0h

210.371404 | 60% | 209685.041 |

58%

0h

62.479.792

4%

52%

100%

(49%)

RESULTADO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
i Transportados
Passageiros

494.115
13.415.284 |

(53%)

5 INDICADORES OPERACIONAIS

2 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO X PASSAGEIROS TRANSPORTADOS

i Prestado
Custo do Serviço

96%

Custototal | 350.780.942 | 100% | 358.984.148 | 100% | (2%) | 27019128 | 24014758 | 13% | 1288 | 1485

31/12/2020

VARIAÇÃO

Valor
Histórico

01 | fecetada Tara -

R$115.16245255 |

R$11016256002 | R$12087036085 | R$4999892530 |

(R$570790830) |

PIOROU

02 | Recela
ca Tara -

R$11219552251 |

R$12327591637 | R$135257677,12 | (R$1107979886) |

(R$23062.15461) |

PIOROU

og Pe

R$11970800873 |

R$11408157510 | R$12517030420 | R$5625433630 |

(R$546220547) |

PIOROU

Operacional

05 |

Receita Financeira

R$ 4545556,18

Valor
Presente (*)

R$391901508 |

R$52.787,92

R$420094335 |

Valor
Histórico

Situação
*)

Valor
Histórico

04 | Receita Extra Tarifária

(197)

31/12/2021

R$626541,100

Valor
Presente (*)

R$24561283 | MELHOROU

R$ 142.594,88

R$ 156.455,10

(RS 89.806,96)

(RS 103.667,18)

R
Custe |
06 | Reseoido”
Racata

R$3997487104 |

R$27513320695 |

R$30187625941 |

R$BAB4LS74O9 |

R$5609861783 |

PIOROU

POROU

o7 | Ailant
Pfruturo
Aumento de Capital

RSGOBOSBSA |

RS$12821.16872” |

R$1417710632' |

(R$68401754' |

(8809611298)pio |

POROU
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og | Prestado
Gusto do Serviço

R$350780.942,20
|
iii

09 | Despesa Financeira

R$88.857,24

Despesa de Pessoal
10 Renmneração

-

Despesas com

R$173:17740623 |

1 | Encargos Sociais

R$32068470,00 |

12 | Depreciação

R$ 6476508389

R$35898414849
| R$393877407,73
| (R$820320629)
|
ot
Mobi
ne

(R54309646553)
(PO
MD) | MELHOROU

R$333.862,12

R$36631352

R$ 2450049)

(R$277.458,28) | MELHOROU

R$17486617115 |

R$19186316200 |

(R$168870402) |

(R$18.685.75676) , | MELHOROU

RS3408168688 |
RS 64898.36475

R$37.30442684 | (R$1.09321598) |
R$71.206.485,80

(R$ 133.280,86)

(8$5.30595594) | MELHOROU

(R$78.02388017) |

(R$8359534150) |

(R591.72080889) |

14 | Resultado Fiscal

(R$40.348.107,05) |

(R$6347492377) |

(RS60644686,30) | R$2312681672 | — R$20.296579,31 | MELHOROU

R$5571461,33 | — R$1369692852 | MELHOROU

Receita da Tarifa

57 | porra E Vagem
ealizada (53/32)

EUA RETA
nergia de

R$31,56

P$7,28

R$4,25

R$457

R$5,02

R$0,32)

R$1.14836

R$910,78

R$1,72

R$193

A$1457

pst212

R$ 999,30

R$4,48 | MELHOROU

(R$0,77) |

MELHOROU

R$227,59

R$149,06 | MELHOROU

R$2,12

(R$0,21)

R$0,4) | MELHOROU

R$13,30

R$245

n$127 |

-

aba

3/22)

Tração

R$90,024,39

R$6.458619,77

30

30

NULO

17 | FrotadeTrens

32

32

NULO

18 | Frotade Caros

128

128

NULO

1082

1082

NAO

1.232
286584811028

1.250
ae52 604200

27019128

24014,758

122051

125412

(3.361)

da

120624

(21.760)

(21.760) |

POROU

Asituação financeira é evidenciada pelos Quocientes de Estrutura de Capitais e Liquidez.

3.189.858

3819556

(629.698)

(529698) |

PIOROU

24.762.255

23.186.363

1.575.892

1.575.892 |

MELHOROU

Para cálculos desses quocientes são utilizados valores extraídos do Balancete Patrimonial e da Demonstração de Resultado
anual de 2021.

2255873

828395

14428478

1428478 |

PIOROU

(88.781,04)

(88:781.044) |

PIOROU

dos Trens por Viagem

20 | Forçade Trabalho
a | Participação acionária

Capital Social)

22
23 |

R$2605848.11028 | R$ 2852026942,

Passageiros
Transportados
Viagens Programadas

24 | Viagens Realizadas
25

Quiêmeios

26 |

Pa

27

Passaporte não

O

Pagante:

28 | Lugares Ofertados

R$

aco 6s28

(3.361)

PIOROU

do

NULO

Quilômetros
PercorriArial

“85

581

MELHOROU

4112

3655

aa | WagensProgramadas
Realizadas (24/23)
Receita de Tarifa por
35
do a)
36 |

15
.
B$4648846802 |
a

R$465

Receita da Tarifa
Realizada por km

R$

E

R$ 5,21

PIOROU
o
(R$432491860) | MELHOROU |
oro

(R$0,11)

(R$0,56) |

PIOROU

'
R$4,46 |

MELHOROU

28,84

R$31,65

R$7,261

R$913,27

R$ 1.002,04

R$251,585

34,13%

31,78%

3487%

235%

F42o

R$45o

R$5,08

R$03)

som | POR |

ps293
,

p$215
,

Rosas
,

5027
'

fs052) | MELHOROU

R$12,98

R$14,95

RS 16,40

(R$1,97)

(R$342) | MELHOROU

R$109,97

R$03,90

R$ 103,12

R$15,08

R$885 |

PIOROU

43 Viagem Realizada
)
er

R$3548,12

R$2.976,06

R$ 3.265,33

R$572,06

R$282,78 |

PIOROU

44 | Transportados por

273

199

742

MELHOROU

45

250

E»

5825

meiHoroy |

(0125) Po

Receita ta Tarifa

37 | Realizada por Viagem
(01/24)

R$ 1.164,86

Receita Operacional

38 | Liquida por Despesa
Operacional (05/08)
Receita Operacional

dO |

nado (VE)

Custo do Serviço

40 | Prestado por Receita
Gperacional
Líquida
(08/03)
Custo Total por

41 | Passageiro

Transportado
(08/22)
portado
(08/22)

Total
42 | Custo
Km (08/25)

36,10

ua

R$475

por

Custo Total por

Viagem (22/24)

Er

?

a PS

eng
Taxa

47 Ocupação de Lugares

(0,74%) |

PIOROU

de

=

7

1896

29%

18%

11,05%

MOROU |
MELHOROU

(22/28)

.

:

a

As

terceiros em circulação na Empresa.

.
Do
a
.
1- Quociente de Participação de Capitais de Terceiros— QPCT

MPT

=

,

PC+PNC

=

PL

Exigível Total

————
Patrimônio Líquido

216.632.996

=

no

=

1.807.773. 176

E

Esse quociente revela qual a proporção existente entre capitais de terceiros e capitais próprios, isto é, quanto a empresa
“utiliza de capitais de terceiros para cada Real de capital próprio. O quociente de 0,12 encontrado indica que para cada R$

1 00 de capitais próprios existem aplicados na empresa, R$0,1 2 de capitais de terceiros (no ano de 2020, foi de R$ 0,17).
A interpretação deste quociente deverá ser direcionada a medir o grau de endividamento da Empresa. Quanto menor este
quociente, melhor para a Companhia. Quanto menor for a participação de capitais de terceiros na Empresa, menor será o
grau de endividamento e maior será a sua liberdade financeira para tomar decisões. Assim sendo, conclui-se que, no ano de
2021, a situação melhorou.
Ra

a

2 - Composição do Endividamento — CE
PC

=

PC+PNC

Passivo Circulante

77.663.856

=

Exigível Total

=

216.632.996

0,36
:

Esse quociente revela qual a proporção existente entre as obrigações de curto prazo e as obrigações totais, isto é, quanto o
METRÔ-DF terá de pagar em curto prazo para cada Real do total das obrigações existentes. O quociente de 0,36 indica que

paracada R$ 1,00 de dívidas totais existem R$ 0,36 de obrigações vencíveis em curta prazo (no ano de 2020, foi de R$ 0,66).
A interpretação deste quociente deverá ser direcionada a

verificar a necessidade do METRÔ-DF ter ou não de gerar

recursos em curto prazo para saldar os seus compromissos. Quanto menor for este quociente, melhor para a empresa.
Quanto menor
forE o valor
a pagar em curto prazo em relação
às obrigações
totais, : maior tempo terá
o METRÔ-DF p para obter
y
.
Çdo
gaç
dis
recursos financeiros visando saldar todos os seus compromissos. Logo, no ano de 2021, a situação melhorou.
o.

3 - Liquidez Geral — LG

LG

==
.

AC + ANG
PC + PNC
um

Ativo Circulante +

-=
,

Realizável a Longo Prazo
gi Total
Exigivel

.

-=

Em

168.175.030

=="

216.632.996
Rm

078
,

O

a

:

Os Quocientes de Liquidez evidenciam o grau de solvência da empresa em decorrência da existência ou não de solidez
financeira que garanta o pagamento dos compromissos assumidos com terceiros.
suficientes para cobrir as Obrigações Totais, isto é, quanto o METRÔ-DF tem de Ativo Circulante mais Realizável em Longo

Prazo para cada Real de Obrigação Total. O quociente de 0,78 indica que para cada RS 1,00 de dívidas totais o METRÔ-DF

possui R$ 0,78 no Ativo Circulante mais Ativo Não Circulante (no ano de 2020, foi de R$ 0,89).
.

-

.

.

é

e

.

.

.

é

o

A interpretação desse quociente deve ser direcionada a verificar se o METRO-DF tem solidez financeira suficiente para
cobrir os compromissos de curto e de longo prazo assumidos com Terceiros. Quanto maior esse quociente, melhor para o

Necessidade de

METRÓ-DF.

epi

48 | Transportadoso Ro

R$235618.489,65 |

R$24882150847 | R$273.007.046,87 | (R$1320309882) |

(R$37.38855722) | MELHOROU |

NEesstiade a

49

a

Esse quociente evidencia se os recursos financeiros aplicados no Ativo Circulante e no Realizável em Longo Prazo são

Passageiros não
issageiros -

:

Os Quocientes de Estrutura de Capitais servem para evidenciar o grau de endividamento da empresa em decorrência das

origens dos capitais investidos no patrimônio. Eles mostram a proporção existente entre os capitais próprios e os capitais de

R$162,81 | MELHOROU

Viagem (24/26)
Pa

pjang Estratégico (item 1 do capítulo ||.

MELHOROU

18
.
R$46311.87260 | R$50.813.386,62 | — R$17659542 |

EN

B) (*) Para atualização do valor presente do resultado do ano de 2021, foi aplicado o índice da variação do INPC de 12 (meses)

6 ANÁLISE FINANCEIRA

MELHOROU |

130515.168

so | pager Realizados Consumo de Energia
38 | deTação

A)Parafins de cálculo, a Depreciação/Amortização está excluída da base de cálculo da Despesa Operacional;

MELHOROU

.
tea

in

NOTAS EXPLICATIVAS:

3.004.370 |

a

GIT3A RA

Passanelro Transpor31 | tacos Médiaiiora

POROU

(33/25)

jan/2021 a dez/2021 de 9,72 (extraído do site https:/Avww .ibge.gov.br/indicadores).
C) Oitem 34 não considera os replanejamentos em virtude da greve, diferente do indicador de regularidade apresentado no

Hora /Médie/Dia/
2º | Realizada na Operação
30

59 | P/Passageiro km

MELHOROU |
y

12621.16828 | R$2865848.11028 |

3.004.370

PIOROU

Energia de Tração P/

58 | Passageiro

R$28,76

Dias em Operação Média Mês

19 | Capacidade Média

(RS69041788) |

Receita da Tarifa por

Hora P/Passageiro
Transportado
(83/91)

R$36,04

15 | Superavit Financeiro
16

(R$6.388,505,38)

56 |

(R$6.441.401,91) | MELHOROU

13 | Resultado Contábil

P$7.08420821 |

por
55 | aceita
Hora do daKm Tarifa
Pecorrido
(53/30)

Quando esse quociente tor igual ou superior a 1 (um), pode-se afirmar, em princípio, que o METRÔ-DF encontra-se

satisfatoriamente estruturado do ponto de vista financeiro. Quando for inferior a 1 (um), pode-se, em princípio, dizer que
o METRÔ-DF encontra-se em situação de insolvência, pois os capitais de terceiros (obrigações totais) financiaram todo o

Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo, além de parte do Ativo Permanente, revelando que o METRÔ-DF encontra-se

Incerembdo

ara

55.280,224

54241 570

59.513.851

1038653

4233627 | MELHOROU

km

R$110,09

R$93,73

R$ 102,84

P$ 16,36

Custo PjHora P/
51 | Passageiro
Transportado (54/31)

R$12,98

Pst4at

AS 16,36

(R$1,92)

(85337) | MELHOROU

R$325,41

R$5s9,53

R$251,05 |

POROU

(R$86641) |

PIOROU

nas mãos de terceiros. Logo, concluímos que, no ano de 2021, esta situação piorou.

mantero Ponto de
Equilibrio (48/39)
Custo por hora do
50 | pecomido
(54/30)

o

Custo por hora de

S2 | Vagem
(54/32) Realizada

Rescta anta
i
53 | Mediatora
Custo do Serv
54 Presta o MAEHora

4 - Liquidez Corrente — LG

R$850746

R$297,98 |

R$17.480,64

R$1672170 |

R$18.347,05

R$758,94

R$54.49061

AS 59.787,10

(281.099,30)

R$53.391,32

R$725 |

PIOROU

(R$695,78) | MELHOROU

LC

=

AC
PC

Ativo Circulante

=

Passivo Circulante

=

160.335.961
717.663.856

=

2,06

O quociente revela a capacidade
financeira do METRÔ-DF para cumprir
os seus compromissos
de À curto prazo, isto é,
Ene
em
1
quanto a empresa tem de Ativo Circulante para cada Real de Passivo Circulante. Quanto maior esse quociente, melhor para o
:
E
a
:
METRÔ-DF. O quociente de 2,06 revela que para cada R$ 1,00 de dívidas de curto prazo, o METRÔ-DF tem R$ 2,06 no Ativo
Circulante para garantia (no ano de 2020, foi de R$ 1,31).
Ainterpretação desse quociente deve ser direcionada para verificara existência ou não do Capital Circulante Líquido. Por ser
o quociente que melhor espelha o grau de liquidez do METRÔ-DF, é também denominado medida de solvência.

A publi
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Quando esse quociente for igual ou superior a 1 (um), indicará que o METRÔ-DF possui um grau de solvência suficiente
que lhe permite cobrir os compromissos de curto prazo. Quando for superior a 1 (um), indicará a existência de uma folga
financeira de curto prazo, que corresponde ao capital circulante líquido. Logo, no ano de 2021 esta situação melhorou.

O METRÔ-DF, no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, gerou e proporcionou ao Governo do Distrito Federal — GDF
receitas com diversos Benefícios no valor total de R$ 546.002.069 milhões, conforme demonstrado e detalhado em Notas
Explicativas a seguir:

5 - Liquidez Imediata — LI

1

.

D

PC

o

Discriminação

Disponibilidade

39.312.679

Passivo Circulante

TB

Prejuízo do exercício

A interpretação desse quociente deve ser direcionada a verificar se existe ou não necessidade de recorrer a algum tipo

de operação visando obter mais dinheiro para cobrir obrigações vencíveis em curto prazo. Quanto maior esse quociente,
melhor para o METRÔ-DF. Este quociente apresenta pouca validade para análise da situação de liquidez do METRO-DF, por
não ser uma boa política financeira manter elevadas importâncias em disponibilidade (caixa e bancos), em detrimento de
aplicações mais produtivas. Logo no ano de 2021 a situação melhorou.

7 ANÁLISE ECONÔMICA
Asituação econômica é evidenciada pelos Quocientes de Rentabilidade.
Os Quocientes de Rentabilidade servem para medir a capacidade econômica do METRÔ-DF, isto é, evidenciam o grau de
êxito econômico obtido pelo capital investido no METRÔ-DF.
A rentabilidade do capital investido no METRÔ-DF é conhecida
através do confronto entre os grupos de contas da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balancete Patrimonial do
Exercício, conforme a seguir:

.

.

119.708.009
20406172

0,06

serviços) e os investimentos totais efetuados no METRÔ-DF, isto é, quanto de Receita de Serviços será necessário para
cada Real de investimento total. O quociente de 0,06 revela que para cada R$ 1,00 de investimento existem apenas R$ 0,06
de Receita auferida pelo METRO-DF (no ano de 2020, foi de R$ 0,05).
A interpretação desse quociente deve ser direcionada para verificar se a Receita de prestação de serviços auferida no
período foi adequada em relação ao capital total investido no METRO-DF. Quanto maior for esse quociente, melhor para
o METRÔ-DF. Os gastos efetuados pelo METRÔ-DF para o desenvolvimento normal de suas atividades variam em função
da atividade exercida e também do volume de Receita ideal de acordo com o ramo de negócio em que a Companhia atua.
Oideal é que esse quociente seja superiora R$ 1,00, caso em que estará indicando que o volume de Receita superou o valor
investido na entidade. Logo, no ano de 2021, asituação melhorou.
2 - Margem Líquida - ML
LL

o

Em R$

2020

(Reclassificado)

Variação %

(83.595.342)

-6,66

Benefício fiscal:
ICMS

352.904.214

310.027.603

ISS

82.160.403

68.373.248

IPTU

72.201.968

64.648.223

ITBI

36.522.384

27.898.021

543.788.969

470.947.095

Lojas

783.669

1.418.060

Salas

63.033

86.513

2

846.702

1.504.573

-43,72

3

1.366.398

540.802

60,42

2.213.100

2.045.375

Total da receita de benefício fiscal

1

13,39

Utilização de espaços físicos:

Total
Rentabilidade de aplicação
Total
Total da receita com benefícios

4

546.002.069

472.992.470

13,37

467.978.189

389.397.128

20,18

Repasse pelo GDF:

Vendas Líquidas
Ativo Total

Esse quociente evidencia a proporção existente entre O volume das vendas (receita operacional líquida de prestação de

AL

Exercícios

(78.023.880)

Resultado do exercício ajustado

1 - Giro do Ativo - GA

vL
AT

2021

0,51

O quociente revela a capacidade de liquidez imediata para saldar seus compromissos de curto prazo, isto é, quanto o
METRÔ-DF possui de dinheiro em caixa, nos bancos e em aplicações de liquidez imediata, para cada Real do Passivo
Circulante. O quociente de 0,51 indica que, para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo, existem R$0,51 no caixa no METRÔDF (no ano de 2020, foi R$ 0,00034).

ca

NE

Lucro Líquido

(78.023.880)

Receita Líquida

119.708.009

(0,65)

O quociente revela a margem de lucratividade obtida pelo METRÔ-DF em função do seu faturamento, isto é, quanto o
METRÔ-DF obteve de Lucro Liquido para cada Real de Receita de prestação de serviço. O quociente de (0,65) indica que

Custeio de pessoal

5

(195.897.573)

(215.726.011)

-9,19

Custeio de outras despesas

5

(67.363.445)

(59.407.286)

11,81

Total do repasse

5

(263.261.018)

(275.133.297)

-4,32

Arrecadação em poder do GDF

6

62.519.304

55.148.281

11,79

Superávit financeiro repassado ao GDF

7

0

6.456.620

Total do repasse ajustado

8

(200.741.714)

(213.528.396)

-6,37

Resultado líquido do exercício ajustado |

9

267.236.475

175.868.732

34,19

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO SOCIAL
1.Benefício Fiscal
O valor dos impostos arrecadados pelo Governo do Distrito Federal - GDF, apurado no exercício de 2021, conforme projeção
publicada de fontes de dados pelo Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, Sistema Integrado de
Gestão Tributária - SIGEST
e Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, foi na ordem de R$ 13.966.841.453
bilhões, que foi considerado para determinar o percentual da participação da Cidade de Águas Claras na arrecadação total
dos impostos pelo GDF. Também foi considerada a participação da quantidade de contribuintes de impostos Pessoa Física e
Jurídica existentes na cidade de Águas Claras em relação ao total dos impostos previstos pelo GDF.
Por falta de disponibilidade de informação, foi mantido o mesmo critério de exercícios anteriores, cujo percentual médio
considerado foi de 3,89 %, apurado pela participação da cidade de Águas Claras, totalizando o valor de RS 543.788.969
milhões no exercício de 2021 em relação aos impostos totais arrecadados pelo GDF. No exercício de 2020, esse valor foi de
R$470.947.095 milhões, totalizando um aumento de R$ 72.841.874 milhões, correspondente a 13,39 %.

para cada RS 1,00 de Receitao METRÔ-DF obteve 0,65 de prejuizo.

2. Utilização de Espaços Físicos

A interpretação desse quociente deve ser direcionada a verificar a margem de lucro do METRÔ-DF em relação à Receita
auferida. Quanto maior esse quociente, melhor será para o METRÔ-DF e maiores serão os lucros obtidos. No caso do
METRÔ-DF, o quociente está indicando que para cada R$ 1,00 de Receita, após o recebimento do repasse financeiro, gerouse 0,65 de prejuizo (no ano de 2020, o prejuizo foi de R$ 0,73). Logo, no ano de 2021, a situação melhorou.

esse valor foi de R$ 1.504.573 milhões, totalizando uma diferença de R$ 657.871 mil, correspondente à diminuição na

3 - Rentabilidade de Patrimônio Líquido - RPL
Re

LL

o

PL

Lucro Liquido

.

Patrimônio Líquido

(78.023.880)

CC

ABOLTI3ATO

(0,04)

O quociente revela qual foi a taxa de rentabilidade obtida pelo capital próprio investido no METRÔ-DF, isto é, quanto o
METRÔ-DF ganhou de Lucro Líquido para cada Real de capital próprio investido. O quociente de (0,04) indica que o METRÔDF obteve 0,04 de prejuízo (no ano de 2020, foi de R$ -0,04 de prejuízo).
A interpretação desse quociente deve ser direcionada para verificar qual é o tempo necessário para obter-se o retorno do

capital próprio investido no METRÔ-DF, ou seja, quantos anos serão necessários para que os Acionistas obtenham de volta

o valor do capital que investiram na Companhia. Quanto maior esse quociente, melhor para o METRO-DFe maior será o grau

de lucratividade apurado em relação ao capital próprio investido. No caso do METRÔ-DF, o quociente está indicando que

para cada R$ 1,00 de Patrimônio Líquido, após o recebimento do repasse financeiro, gerou-se R$ 0,04 de prejuízo. Logo, no
ano de 2021, a situação é nula.
4 - Rentabilidade do Ativo - RA
Rá

LL

o

AT

Lucro Líquido

.

Ativo Total

(78.023.880)

—

20M4A0BATD

(0,04)

Esse quociente evidencia o potencial de geração de lucros por parte do METRÔ-DF, isto é, quanto o METRÔ-DF obteve de
Lucro Líquido para cada Real de Investimentos Totais. O quociente de (R$ 0,04) revela que para cada R$ 1,00 investido no
Ativo houve R$ 0,04 de prejuízo líquido (no ano de 2020, o prejuízo foi de R$ -0,04).
Ainterpretação desse quociente deve ser direcionada para verificar o tempo necessário para que haja retorno dos capitais
totais (capital próprio e Capital de terceiros) investidos no METRÔ-DF. Quanto maior for esse quociente, melhor para o
METRÔ-DF e maior será a lucratividade obtida em relação aos investimentos totais. No caso do METRÔ-DF, o quociente
está indicando que para cada R$ 1,00 aplicado, após o recebimento do repasse financeiro, gerou-se 0,04 de prejuízo. Logo,
no ano de 2021, a situação é nula.

0 valor de R$ 846.702 mil, em 2021, refere-se aos imóveis correspondentes a 36 lojas e 7 salas do acervo patrimonial do
METRÔ-DF utilizados pelo Governo do Distrito Federal sem o repasse de receita para o METRÔ-DF. No exercício de 2020,

ordem de - 43,72%.

3. Rentabilidade de Aplicação Financeira
O valor de R$ 1.366.398 mil, em 2021, refere-se à rentabilidade que o METRÔ-DF deixou de registrar como receita financeira
no seu resultado em decorrência do repasse ao Tesouro Distrital através da Conta Unica do GDF. No exercício de 2020, esse
valor foi de RS 540.802 mil, totalizando uma diferença de R$ 825.596 mil, correspondente a um aumento de 60,42%.
4.Total de Benefícios
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o METRÔ-DF gerou e proporcionou ao Governo do Distrito Federal — GDF
receitas com diversos benefícios no valor total de R$ 546.002.069 milhões. No exercício de 2020, os benefícios foram de
R$ 472.992.470, totalizando uma diferença a maior no valor de R$ 73.009.599 milhões, correspondente um aumento de
13,37%.

5. Repasse Financeiro
O GDF no exercício de 2021, repassou parao METRÔ-DF como Custeio de Pessoal o valor de R$ 195.897.573 milhões. No
exercício de 2020, o repasse foi de R$ 215.725.011 milhões, totalizando um repasse a menor de R$ 19.828.438 milhões,
correspondente a uma diminuição de repasse na ordem de - 9,19 %. Quanto ao repasse de Outras Despesas Correntes,
foi no valor de R$ 67.363.445 milhões, no Exercício de 2020, o repasse foi de R$ 59.407.286 milhões, totalizando uma
diferença de repasse
a maior no valor de R$ 7.956.159 milhões, correspondente
a um aumento na ordem de 11,81%.
6.Arrecadação em Poder do GDF
No exercício de 2021, foi apurado em poder do GDF, um saldo remanescente de arrecadação em favor do METRÔ-DF, no
valor de R$ 62.519.304 milhões. No exercício de 2020, foi no valor de R$ 55.148.281 milhões, totalizando uma diferença a

maior em favor do METRÔ-DF no valor de R$ 7.371.023, correspondente a 11,79 %.
7. Superávit Financeiro a Repassarao GDF

No exercício de 2021, não houve apuração de Superávit. No exercício de 2020, foi apurado o valor de R$ 6.456.620 milhões,
cujo valor foi repassado ao GDF no exercício de 2021.
8.Total do Repasse Ajustado
No exercício de 2021, foi apurado o valor de R$ 200.741.714 milhões como Repasse Ajustado. No exercício de 2020, foi de R$

8 BALANÇO SOCIAL

213.528.396 milhões, totalizando uma diminuição de repasse no valor de R$ 12.786.682 milhões, correspondente
a - 5,99 %.

O sistema de transporte sobre trilhos gera benefícios sociais evidentes para os usuários, proporcionando maior velocidade
nos deslocamentos e melhor desempenho ambiental por ter sua operação garantida com o uso de energia elétrica.
Esses benefícios gerados pelo METRÔ-DF, no Exercício de 2021, podem ser representados pelo quanto o Governo do
1 Distrito Federal — GDF arrecadou e beneficiou-se com a existência da operação do METRÔ-DF.

9. Resultado Líquido do Exercício Ajustado
No desfecho final do Balanço Social do exercício de 2021, foi apurado como Resultado um Superávit Líquido Ajustado, em
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(avr do GDF, no valor de R$ 267.236.475 milhões. No exercício de 2020, foi de R$ 175.868.732 milhões, totalizando um
aumento no valor de R$ 91.367.743 milhões, correspondente a 34,19 %.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados a Curto Prazo

6

48.892.610,26

62.354.441,52

Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo

7

6.965.779,78

10.059.521,67

8

1.717.988,84

4.328.855,67

9

5.662,40

37.314,18

160.335.960,89

273.070.459,68

1.561.225,05

Estoques

9INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVO-FINANCEIRAS

Despesas Pagas Antecipadamente
1 - Base de Cálculo

202
Valor

2020
Valor

AHY

Receita Líquida (RL)

119.708.008,73

114.081.575,10

4,93

Resultado Operacional (RO)

(78.023.880,17)

(83.595.341,50)

(6,66)

Folha de Pagamento Bruta (FPB)

207.613.777,41

211.009.303,62

(1,61)

Valor Adicionado Total (VAT)

146.308.026,77

146.292.024,69

2021

2020

2 - Geração e Distribuição de Riqueza
2.1 - Distribuição do Valor Adicionado:

Valor

Empregados

AV %

207.613.777,41

Valor

ATIVO NÃO CIRCULANTE

0,01

18.879.634,55

(1,61)

Governos

16.718.129,53

12,91

(11,45)

Acionistas

(78.023.880,17) |

(53,33) | (83.595.341,50) |

(57,14) |

(6,66)

Total do Valor Adicionado Distribuído

146.308.026,77

100,00 | 146.292.024,69 |

100,00

0,01

10

1.561.225,05

Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo

10

6.277.844,08

6.277.844,08

7.839.069,13

7.839.069,13

Investimentos

AH
144,24

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados a Longo Prazo
Total do Realizável a Longo Prazo

AV %

141,90 | 211.009.303,62 |
11,43 |

Total do Ativo Circulante

20.881,47

Imobilizado

n

Intangível

12

1.856.002.038,65 |

20.881,47

1.915.564.519,71

208.221,73

Total do Ativo Não Circulante
TOTAL DO ATIVO

266.371,75

1.864.070.210,98 |

1.923.690.842,06

2.024.406.171,87 |

2.196.761.301,74

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

IV DIAGNÓSTICO DE DESENVOLVIMENTO DA ESTATAL
A perspectiva parao ano que vem é seguir o cenário atual em relação às despesas correntes, exigindo gestão da Companhia
em relação ao planejamento e a priorização do gasto, destacando a tendência de aumento do IPCA que pode afetar os

Notas

|

Pessoal a Pagar

13

10.458.185,38

Encargos Sociais a Pagar

13

4.022.290,73

5.813.106,88

14

4.732.699,87

133.516.619,27

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

10.131.376,34

reajustes de contratos e consequentemente demandar mais recursos públicos.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

15

0,00

38.386,50

Sob a perspectiva dos investimentos, estes tendem a alcançar maior vulto em termos de execução, uma vez que há crédito
orçamentário de R$ 93,4 milhões, de Fonte 232, para atender à Ampliação e Modernização do Sistema, que, no ano de 2021,
não obteve dispêndio de valores.

Valores Restituíveis

16

43.064.316,26

33.442.763,62

Outras Obrigações a Curto Prazo

17

15.386.363,41

25.008.541,07

77.663.855,65

207.950.793,68

Nesse mesmo sentido, positivo, tem-se um cenário promissor ao aumento da capacidade de arrecadação, em decorrência
da vacinação em massa da população, que aos poucos retorna ao trabalho presencial, necessitando do transporte
metroferroviário para se locomover.
Outrossim, caso haja a retomada de crescimento da economia, prevê-se a retomada das feiras e a exploração de novos

espaços para quiosques e espaços publicitários, bem como ressaltam-se 3 (três) ações em andamento que podem
contribuir para a ampliação das receitas extratarifárias, a saber: estudos para alteração do Regulamento para Exploração
dos Espaços Físicos e atualização dos valores da Tabela vigente, com o objetivo de facilitar as tratativas junto às empresas
credenciadas; busca de instituições públicas junto à Administração Pública Direta e Indireta para ocupar de forma onerosa
as lojas das Estações do METRÔ-DF que ainda estão disponíveis; e estudo e articulação acerca da documentação,
normativos e procedimentos necessários para fins de viabilizar a regularização e a obtenção do habite-se das áreas do
METRÔ-DF que ainda não desfrutam de regularidade fundiária junto aos órgãos competentes.
Dessa forma, há perspectivas de aumento das receitas tarifárias e extrarifárias em 2022, contudo será exigido
monitoramento contínuo e gestão em relação ao planejamento e a priorização do gasto, uma vez que, contrapondo essa
tendência, pode haver a repetição do cenário de 2020/2021 caso retornem os casos da COVID-19, com a mutação do vírus e
arepercussão da variante Ômicron.
Com foco no usuário, ressaltam-se, em 2022, os esforços para continuar a execução da modernização do sistema
de bilhetagem e iniciar as obras relativas à expansão da linha metroviária para Samambaia.

Total do Passivo Circulante
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Provisões a Longo Prazo

realidade, ressaltando-se que a análise de cenários é uma das maiores dificuldades para qualquer

empresa devido ao alto grau de mutabilidade do ambiente. Nesse âmbito gerencial, também cita-se a elaboração de
indicadores econômicos e financeiros, que podem ser observados nos itens 6 e 7 do capítulo III deste relatório. Levando
em consideração a natureza e ambiente em que a Companhia atua, observou-se evolução na maioria dos números

0,00

224.776,36

19

138.969.140,42

107.741.037,58

138.969.140,42

107.965.813,94

Total do Passivo Não Circulante

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social

20

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

20

2.865.848.110,28 | 2.852.926.942,00
7.527.668,33

Prejuízos Acumulados

(1.065.602.602,81
1.807.773.175,80 |

1.880.844.694,12

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2,024.406.171,87 |

2.196.761.301,74

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em R$)
Notas
Receita Operacional Líquida

21

Custo dos Serviços Prestados

22

Despesas Gerais e Administrativas

Informa-se, por fim, que os seguintes documentos complementares se encontram disponíveis no site da Companhia
(https://metro.df.gov.br/) como anexos a este Relatório de Administração: Demonstrativo de Tomada de Contas Especial;
Informações sobre a Execução da Despesa por Ação Programática; Considerações sobre a Programação Orçamentária de
2021 (informações presentes no Relatório de Gestão); Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2021; Relatório
Anual de Auditoria Independente 2021; Relatório de Comissão de Inventário de Bens Móveis, Imóveis e Almoxarifado;
Declarações de Nepotismo; Declarações de Ciência e Avaliação dos Objetivos e Metas do METRÔ-DF: e Monitoramento do
Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas

22

Repasse para Custeio

350.780.942,20

358.984.148,49

231.072.933,47

(244.902.573,39)

(174.526.985,40)

(109.532.920,40)
2.354.742,35

281.950.990,87

268.676.677,18

Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras

(77.987.810,85)

(83.404,074,26)

Despesas Financeiras

22

(88.857,24)

(333.862,12)

Receitas Financeiras

21

52.787,92

142.594,88

(36.069,32)

191.267,24

(78.023.880,17)

83.595.341,50)

0,00

0,00

(78.023.880,17)

(83.595.341,50)

Resultado Líquido das Operações Descontinuadas
Resultado Líquido do Período

FLÁVIO MURILO G.P.DE OLIVEIRA

24

0,00

0,00

(78.023.880,17)

(83.595.341,50)

(2,57)

(2,76)

Resultado por Ação

Diretor de Operação e Manutenção

31/12/2020

23

Resultado Líquido das Operações Continuadas

Diretor Técnico

Diretor de Administração (interino)

114.081.575,10

45.661.117,15

Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro

LUIZ CARLOS TANEZINI

CARLOS LUIZ BARROSO JÚNIOR

119.708.008,73

Tributos Sobre o Lucro

A ADMINISTRAÇÃO

Diretor-Presidente

01/01/2020 a

21/22

Resultado Financeiro Líquido

HANDERSON CABRAL RIBEIRO

01/01/2021 a
31/12/2021

Prejuízo Bruto

apresentados.

Brasília, 31 de dezembro de 2021

14.367.843,27
(986.450.091,15)

Total do Patrimônio Líquido

Gerencialmente, destacou-se a elaboração do novo Plano Estratégico da Companhia com vigência de 2021 a 2025. Esse
Plano foi elaborado com metodologia moderna, adotada por grandes empresas do mercado nacional e internacional.
Trazem-se indicadores, os quais já foram medidos e se encontram neste relatório, por meio dos quais se pôde ter uma
análise objetiva do desenvolvimento da Companhia. Da mensuração dos 11 indicadores obtiveram-se os seguintes
resultados: 5 ultrapassaram a meta, 3 obtiveram resultados perto da meta, 2 ficaram distantes da meta e 1 não foi
mensurado. Isso revela evolução na maturidade gerencial da Companhia, observa-se que as metas foram construídas em
conformidade com a

14.b

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
.
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em R$)

(Em R$)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Clientes

Notas

A

3

39.312.679,24

o
9.620.080,91

4

62.519.304,89

55.190.260,74

Créditos de Transferências a Receber

4

2.837,15

130.674.496,06

Adiantamentos Concedidos

5

919.098,33

805.487,93

Nota

01/01/2021 a 31/12/2021 |

Resultado Líquido do Período

(78.023.880,17)

01/01/2020 a 31/12/2020
(83.595.341,50)

Outros Resultados Abragentes:
Ajustes no Resultado

25

Total

(1.128.631,49)

(224.363,79)

(79.152.511,66)

(83.819.705,29)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Reversão de Provisões
Outras Receitas

48.930.517,97
2.961.526,58

(Em R$) | Recei
: E :
na

Ca

Adiantamento
para
Futuro Aumento

de Capital

Saldo em 31 de Dezembro de 2019 | 2.810.440.131,00
Capital Integralizado

42.486.810,60

Adiantam. p/ Fut. Aum. Capital

-

Ajuste de Período Anterior

-

-

Saldo em 31 de Dezembro de 2021 |

-

(224.363,79)

-

2.865.848.109,88

8.080.993,34

Despesas Administrativas

-

E

(1.128.631,49)

(70.930.668,13)

(4.085.598,64)

(64.898.364,75)

12.921.168,72

Valor Adicionado Líquido

(135.695.752,02)

(128.983.963,39)

-

(1.128.631,49)

282.003.778,79
146.308.026,77

275.275.891,83
146.291.928,44

Distribuição do Valor Adicionado

174.650.974.99

174.567.560,68

28.380.185,70
4.016.135,62

31.801.332,74
4.022.638,52

Remuneração e Encargos

onorários da da Diretori
Leionia

Federais

01/01/2021
31/12/2021 a

01/01/2020
31/12/2020a

(78.023.880,17)

(83.595.341,50)

64.765.083,89

64.898.364,75

363,61

187,56

Ajuste de Período Anterior

(1.128.631,49)

(224.363,79)

(14.387.064,16)

(18.921.152,98)

(7.329.044,15)

5.867.450,09

130.671.658,91

6.847.289,11

(113.610,40)

70.071,57

VARIAÇÕES EM:
Clientes
Adiantamentos Concedidos
Tributos a Recuperar

0,00

1.780,67 |

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados a Curto Prazo

13.461.832,26

Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo

3.093.741,89

15.433.893,58 |

2.610.866,83
31.651,78

440.868,11
462,12 |

Estoques
Despesas Pagas Antecipadamente

Pessoal a Pagar

326.809,04

Encargos Sociais a Pagar

(1.790.816,15)

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

0,00

Empregados:
(Em R$)

Créditos de Transferências a Receber

59.453,67

Honorários

Método Indireto

.

275.133.296,95

Benefícios
Contribuição Previdência Privada

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Total

142.594,88

281.891.537.20

Repasse Diferido a Receber

(78.023.880,17) | | vator Adicionado Recebido em Transferência
6.080.993,34 | | valor Adicionado Total a Distribuir

DEMONSTRAÇÃO= DO FLUXO DE CAIXA

Resultado do Período
.
o
o
Itens que não Afetam as Atividades Operacionais:
o
o
Depreciação/Amortização
.
º
o
Baixa do Ativo Imobilizado

52.787,92

Repasse Recebido para Custeio

7.527.668,84 | (1.065.602.602,95) | 1.807.773.175,77

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(128.783.919,40)

Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Valores Restituíveis
no

(38.386,50)
9.621.552,64

(49.167.074,69)

(64.765.083,89)

Receita Financeira

(37.690.359,86)

(4.715.691,00)

588.450,72 |
114.714.375,08
(18.088,11) |
20.661.125,25 |

617.771,68

211.009.303,62

15.950.021.81

18.122.972,49

Impostos
e i Contribuições:
p
G F
3 Líquido do Período
.
.
o.
Remuneração do Capital Próprio:
o
o
Total do Valor Adicionado Distribuído

768.107,72

754.993,83

16.718.129,53

18.877.966,32

(78.023.880,17)

(83.595.341,50)

(78.023.880,17)

(83.595.341,50)

146.308.026,77

146.291.928,44

118.372,19

119.227,33

Valor adicionado médio por empregado
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
:

a

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em Reais)

E NCOMPANINA ESUAS OPERAÇÕES
,
$
A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, criada pelo Decreto nº. 15.308, de 15 de dezembro de 1993,
é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada à Secretaria de Transporte e MobilidadeSEMOB, que tem como acionista controlador o Distrito Federal, o qual detém 99,97% das ações ordinárias nominativas do
Capital Social, regida pela legislação federal e legislação aplicável às sociedades por ações.
A Companhia foi constituída por assembleia em 22 de fevereiro de 1994 e entrou em operação comercial em 24 de
setembro de 2001 e tem por objeto o planejamento, a construção, a operação e a manutenção do Sistema de Transporte
Público Coletivo sobre Trilhos no Distrito Federal, bem como a exploração comercial de marcas, patentes, tecnologia,
aluguéis de imóveis, espaço físico, publicidade, áreas lindeiras às vias metroviárias e serviços técnicos especializados,
vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva. E tributada pelo Lucro Real com apuração Trimestral.
O METRÔ-DF está operando aproximadamente 42 quilômetros de via, tendo transportado, no exercício de 2021, o total
de 27.019.128 passageiros (vinte e sete milhões, dezenove mil, cento e vinte e oito) e no exercício de 2020, um total de
24.014.758 de passageiros (vinte e quatro milhões, quatorze mil setecentos e cinquenta e oito reais) correspondente a um
aumento naordem de 12,51%.

P

P

puras

Impactos financeiros causados pela pandemia da COVID-19
Em março de 2020, a OMS classificou o surto de COVID-19 como uma pandemia, com base no rápido aumento da exposição
global. Após aproximadamente dois anos de pandemia da COVID-19 e com o avanço da vacinação, muitos trabalhadores

Outras Obrigações a Curto Prazo

(9.622.177,66)

Provisões a Longo Prazo

31.228.102,84

(2.555.815,50)

Total

43.143.485,57

(9.566.064,98)

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

28.756.421,41

(28.487.217,96)

As informações trimestrais foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas

Aquisição de Imobilizado
.

(5.144.816,42)

(12.207.353,78)

GAAF)
e
.
.
.
o
As demonstrações financeiras foram autorizadas e assinadas pela Administração em 14/02/2022, representada pela

Fomecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

(224.776,36)

.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Intangível

307.619,42 |

566.481,10

207.613.777,41

Estaduais

(129.519.496,23) |

que antes estavam em Home Office, retornaram ao trabalho presencial no ano de 2021, a Companhia registrou um aumento

Nofaturamento na ordem de aproximadamente 4,93% na Receita Operacional Líquida, comparado com o exercício de 2020.
.

.

2. APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ANUAIS

:
.
:
:
Declaração de conformidade, base de preparação e apresentação
pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR
AAP).

0,00

0.00 |

Total
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(5.144.816,42)

(12.207.353,78) |

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital
Total
REDUÇÃO LÍQUIDA EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

8.080.993,34
6.080.993,34

12.921.168,72 |
12.921.168,72 |

9.620.080,91
0,00

37.398.483,98
0,00 |

Na preparação dessas demonstrações contábeis, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam
aaplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas, logo, os
resultados reais podem divergir dessas estimativas.

9.620.080,91 |

As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas

.
.
.
o
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Efeito da Variação Cambial sobre o Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa Final

39.312.679,24

VARIAÇÃO NO CAIXA

2.692.598,33 |

em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

01/01/2021 à
31/12/2021

115.162.452,55

Serviço de Concessão de Espaço Físico

asinformações anuais foram preparadas com base no custo histórico.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e
correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão.

As informações sobre as incertezas relacionadas às premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar

— Nota explicativa 11 (Imobilizado) - teste de redução ao valor recuperável de ativos: principais premissas em relação aos
valores recuperáveis, incluindoa recuperabilidade dos custos de desenvolvimento; e

. DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

o

“Diretoria da Companhia.

As informações anuais estão apresentadas em reais, moeda corrente nacional (R$), utilizando 02 (duas) casas decimais.
Essa prática Toi adotada no terceiro trimestre, seguindo as Práticas Contábeis Brasileiras e compreendem a Legislação
Societária, Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

(27.773.403,02) | CO

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Serviços de Transporte
.
é

4.545.556,18

— Nota explicativa 19 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais premissas sobre a
probabilidade e magnitude das saídas de recursos.
(Em R$)

Transações em moeda estrangeira foram convertidas para a moeda funcional da entidade pelas taxas de câmbio nas datas

01/01/2020a | dastransações.
31/12/2020 |

110.162.560,02

A Companhia elaborou a Demonstração do Valor Adicionado — DVA nos termos do pronunciamento técnico “CPC 09 —
Demonstração do Valor Adicionado”, apresentada como parte integrante das demonstrações financeiras, conforme BR
GAAP, aplicável às companhias abertas, enquanto para as IFRS representam informação financeira suplementar e têm por

3.919.015,08 | | finalidade evidenciara riqueza criada pela entidade e sua distribuição.
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(182.132.193,40)

Depreciação/Amortização

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

]

(242.530.721,41)

Valor Adicionado Bruto

(224.363,79)

(78023.880,17) |
-

118.046.594,76
(132.965.118,71)

(83.595.341,50)

-

-|

171.600.053,28
(134.896.253,63)

(107.634.467,78)

(5) Insumos Adquiridos de Terceiros

(986.450.091,29) | 1.880.844.694,09

(12.921.168,28)

-

Ajuste de Período Anterior

(83.595.341,50)

14.367.843,78

12.921.168,28

Resultado Líquido do Período
Adiantam. p/ Fut. Aum.Capital

-

12.921.168,72

Saldo em 31 de Dezembro de 2020 | 2.852.926.941,60

i
Custo dos Serviços
Prestados

(902.630.386,00) | 1.951.743.230,66

(42.486.810,60)

-

Total do
Patrimônio

Liquido

43.933.485,66 |

Resultado Líquido do Período

Capital Integralizado

ini
atreiuizos,
s

0,00
3.965.019,66
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O Balanço Social demonstra os indicadores sociais, ambientais, o quantitativo funcional e informações relevantes quanto ao
exercício da cidadania e da responsabilidade social empresarial. Algumas

31/12/2021

31/12/2020

1.717.988,84

R$
4.328.855,67

informações foram obtidas por meio de registros

auxiliares e informações gerenciais da Companhia. Esse balanço é apresentado como informação adicional.

Estoques

2.1 Mudanças nas principais políticas contábeis
Em 2021 houve alteração e/ou aprovação trazidas pelo CPC 50 - Pronunciamento Técnico Contratos de Seguro, (substitui o
CPC 11 - CONTRATOS DE SEGURO) e Pronunciamento Técnico CPC para entidades em liquidação.
Não houve mudanças nas práticas contábeis no ano de 2021 que alterassem as práticas adotadas no Metrô/DF.

Material de Consumo

436.188,30

633.637,17

1.281.800,54

3.695.218,50

31/12/2021

31/12/2020

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE:

5.662,40

37.314,18

Prêmios de Seguros
Assinaturas e Anuidades
Outras Despesas Antecipadas a Classificar

1.175,00
0,00
4.487,40

1.175,00
36.139,18
0,00

Material Rodante (Peças Sobressalentes)
9, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

R$

Caixa e equivalentes de caixa incluem

o caixa, os depósitos bancários à vista e de curto prazo de alta liquidez,

disponibilidades da conta única do tesouro do Governo do Distrito Federal, com vencimento igual ou inferior a 90 dias.
Esses recursos possuem risco insignificante de mudança de valor e são utilizados para gerenciamento de compromissos

de curto prazo.

31/12/2021

31/12/2020

R$
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

39,312.679,24

9.620.080,91

740.599,20

744.934,35

Banco - Conta Única

28.130.368,36

7.400.000,00

Banco - Conta Movimento

10.161.864,71

1.427.928,59

Banco - Depósitos e Cauções

325,13

48,60

Banco - Recursos Vinculados

189.240,18

47.169,37

90.281,66

0,00

Caixa

Banco - Aplicações Financeiras
4.CONTAS
A RECEBER
As contas a receber de clientes são
decorrente de serviços de transporte
órgãos do Governo do Distrito Federal.
baixado totalmente em decorrência do

10.DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

DEMAIS CRÉDITOS A LONGO PRAZO:

31/12/2021

31/12/2020
R$

7.839.069,13

7.839.069,13

Depósitos Judiciais

1.561.225,05

1.561.225,05

Creditos a Receber Oriundos de Uso ou Aluguel
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo

41.058,52
6.236.785,56

41.058,52
6.236.785,56

11. IMOBILIZADO
Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, sendo considerados como custos
todos os valores necessários para que 0 imobilizado esteja à disposição da administração, deduzido da depreciação
acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment).

registradas pelo valor nominal reconhecido no momento de realização da receita
de passageiros, locações de espaços e concessão de espaço físico a terceiros e a
O valor inscrito em Recursos a Receber
— Subvenções, no valor de R$ 130.005.404 foi
Decreto nº 41.652/2020.
31/12/2021

31/12/2020

62.519.304,89

55.190.260,74

3.238.096,98

2.473.059,83

R$
CLIENTES:

Faturas/Duplicatas a Receber
Faturas/Duplicatas a Receber - Intra OFSS

59.281.207,91

52.717.200,91

2.837,15

130.674.496,06

0,00

669.091,89

2.837,15

0,00

0,00

130.005.404,17

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER:
Recursos a Receber - Restos a Pagar Processado
Recursos a Receber - Restos a Pagar Não Processado
Recursos a Receber - Subvenções
5. ADIANTAMENTOS CONGEDIDOS

31/12/2021

31/12/2020

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

919.098,33

805.487,93

13º Salário - Adiantamento
Férias - Adiantamento

0,00
919.098,33

0,00
805.487,93

R$

6. DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS A CURTO PRAZO
31/12/2021

31/12/2020
R$

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS:

48.892.610,26

62.354,441,52

Depósitos p/ Interposição de Recursos - Fonte Tesouro

5.981.435,37

4.333.214,03

Depósitos p/ Interposição de Recursos - Fonte Própria

6.609.150,15

6.674.208,36

Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fonte Tesouro

16.660.355,29

17.406.067,20

Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fonte Própria

10.917.718,44

10.565.156,37

480.622,40

0,00

Depósitos Judiciais - Fonte Tesouro

4.103.062,99

4.927.506,22

Depósitos Judiciais - Fonte Própria

4.140.265,62

4.397.237,72

0,00

14.051.052,62

Bloqueio Judicial

Outros Dep. Restituíveis e Valores Vinculados

Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes períodos de vida útil, elas são registradas como itens
separados (componentes principais) de imobilizado.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado, apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e
ovalor contábil do imobilizado, são reconhecidos no resultado.
a. Depreciação
A depreciação é calculada pelo método linear e leva em conta a vida útil econômica dos bens, cujas taxas são as
consagradas no mercado para as Empresas Ferroviárias e Metroviárias. Não possuem vinculação com a prestação de

serviços públicos.A depreciação é reconhecida no resultado.
Terrenos não são depreciados.
Avida útil estimada do ativo imobilizado são as seguintes:
Estações
Equipamentos aparelhos e utensílios
Complexo de Manutenção
Túneis e Trincheiras

31/12/2021

31/12/2020

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO:

6.965.779,78

10,059.521,67

Créditos a Receber Dec. Infrações Legais e Contratuais
Créditos a Receber por Cessão de Pessoal
Créditos a Receber Dec. Cessão de Áreas Públicas
Crédito a Rec. p/ Acerto Fin. com Servidor, Ex-Servidor e Inativos
Consignatários a Compensar
Valores Pendentes de Liquidação
Créditos a Receber Dec. Cessão de Áreas Públicas - Intra OFSS

237.118,32
564.787,90
2.779.217,85
103.574,75
37.995,33
0,00
3.243.085,63

189.028,07
432.296,32
2.567.658,73
104.128,09
39.347,74
3.569.914,39
3.157.149,33

R$

O valor recuperável de um ativo ou UGG é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos custos para vender.

O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontadoso valor presente usando uma taxa de desconto
antes dos impostos que reflitam as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do
ativo ou da UGC.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor
recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado.

Existem recomendações internas para o processo de implantação das alterações identificadas e requeridas. Dessa
maneira, o METRÔ-DF iniciará os ajustes necessários para a reestruturação do ativo imobilizado.

31/12/2021
NATUREZA

ADMINISTRATIVO
Equipamentos,
Aparelhos é
Utensíios
Processamento
de Dados
Equipamentos
pLenas
Hidráulicos e
Elétricos

MobiiároemGeral |
duro
Equipamentos

Ativos para Rede
Corporativa

Equipamentos

Aos pera Pad
Sistema de
Bihetagem
- cap |

8.ESTOQUE

Os estoques de materiais destinados ao consumo e à manutenção dos sistemas metroviários estão registrados pelo
custo médio de aquisição e são classificados no Ativo Circulante. No exercício de 2021, foi realizada a baixa do valor de
R$ 2.338.110,68 (dois milhões, trezentos e trinta e oito mil, cento e dez reais e sessenta e oito centavos) por não
conformidade às normas brasileiras de contabilidade identificadas em conciliação.

50 anos
125 anos

Para cálculo da depreciação foi considerado o prazo de vida útil e aplicadas as taxas de depreciação já utilizadas para
as Empresas Metroviárias. As despesas de depreciação incorridas no Imobilizado são alocadas ao custo dos serviços
prestados e às despesas administrativas.
Diante do estudo para reavaliação da vida útil dos bens integrantes do ativo imobilizado, para definição das bases de cálculo
e das taxas de depreciações, em conformidade com a Resolução nº 1.177/09 do Conselho Federal de Contabilidade, que
aprovou a NBC TG 27 (R3) — Ativo Imobilizado (a qual considera o CPC 27), a Companhia está avaliando a reestruturação
dos bens do ativo imobilizado, visando o levantamento, o inventário patrimonial, a avaliação dos ativos (bens móveis e
imóveis), bem como o tratamento contábil e fiscal a ser adotado em conformidade com o disposto na Lei n.º 6.404/76, a Lei
nº12.973/14 e as normas IFRS.
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no
menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte
independentes das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou
grupos de UGCs que se espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação.

Equipamentos para

7.OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

60 anos
10 anos

Bene Misem

TOTAL
OPERACIONAL

Gusto

14.957.920,78 |
5.425.390,31 |
1.813.602,08
SIDA,

31/12/2020

Depreciação
Acumulada

ao

Total Líquido

Depreciação
Acumulada

Custo

ao

Total Líquido

(3.452.588,29) | 1.505.332,55]

6.587.915,99]

(274223840)

384567753

(4.767.036,47)

495903383]

(405797421)

901.059,62

1.375.314,64]
Sad tA,

181360208]
SAIA,

(256.927,12)
Sr,

1.556.674,96
NBOMA,

4147785665]
527.335,87 |

(250085845)
(228.768,58)

1.577.998,20
298.567,29

(438.287,44)
ada |

658.353,84 |

4206.595.86|
510.466,88

(2.88798086)|
(272.673,75)

1.31861500]
237.793,13

5.382,00

0,00

5.382,00

0,00

0,00

0,00

(1.271.904,00)

541.886,28]

1.809.996,96]

(909.281,02)

900.715,94

1.813.790,88 |

28.733.148,79 | (13.090.471,35) | 15.642.677,44]
26.963.539,76 | (5.180.888,69) | 2178265107]
5.527.746,15

19.875.741,38 | (1079504784)
26.963.539,76 | (5.180.888,69) |

5.527.746,15]

12.841.700,02

61.224.434,70 | (18.271.360,04) | 42.953.074,66|

59.680.981,16]

9.080.693,54
2178265107
12.841.700,02

(1597593659) |

4370504468
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Complexo de
a
G
Estações
Estrutura de Via
f

Brasília, segunda-feira, 28 de março de 2022

TúneiseTincheiras | 345.997.133,29 |

(5198096229) |

294.016.171,04 | Os Ativos Intangiveis adquiridos pela Companhia e que têm vida útil definida são mensurados pelo custo, deduzidos da

(453.173,86)

33.967.143,39|
40.457.679,16 | (6.166.874,29)
90.989.689,82 | 140.708.173,74 | (4690432068) |

455.581,14 | sistemas, os quais são amortizados com vida útil média de 5 anos. A amortização é calculada utilizando o método linear
baseado na vida útil estimada dos itens, líquido
de seus valores residuais estimados.
A amortização é reconhecida no resultado.
34.290.804,87
9380385306
31/12/2021
81/12/2020

(44.010.258,28) |

91.722.813,43|

135.733.071,71 |

(4129559680)

SAASTATAS |

Intangível

(13.661.352,56) |

20.625.983,82|

34.287.336,38 |

(12.975.605,84)

21.311.730,54

Amortização

(380.775,83) |

1.489.815,07]

1.870.590,90 |

(343.364,03)

1.527.226,87

30.068.739,88 |

908.755,00

(572.021,74)

336.733,26

Pontes e Viadutos
Sistema de Energia |

40.457.67916|
140708.17374|

(6.490.535,77) |
(49.718.484,12) |

Sinalização e

135.738071,71 |
34.287.336,38 |

-

43.345.206,00 |

(54.748.939,37) | 291.248.193,92 | 345.997.133,29 |
(13.276.466,12) |

-

eículos de Tração

Sistema de

anã,

Eita
-

375.110238,11

310.542.961,52 | (94.479.871,81) | 216.063.089,71 | 310.542.961,52 | (8932485865) |
364.057.286,68 | (344.554.742,61) | 20.402.544,07 | 364.957.286,68 | (2630887817 |

fornse Passarelas

Sistema de

12. INTANGÍVEL
5
.
Mg
nã
x
na
ia
,
Os Ativos Intangíveis são registrados pelo custo de aquisição ou construção. Tem sua amortização iniciada quando está
221.21810287 | disponível para uso, em seu local e na condição necessária ou a partir do momento que esse Ativo entra em operação.
38.650.408,51
A amortização do Ativo Intangível reflete o período que se espera os benefícios econômicos futuros do Ativo para a
Companhia, podendo ser o prazo final da concessão ou a vida útil do Ativo.

512.552.941,32 | (147.693.762,13) | 364.859.179,19 | 512.552.941,32 | (13744270321) |

1.870.590,90

g

a SAP
Sistema de Material

0,00

0,00

43.345.206,00 |

(1255693568)

908.755,00 |

0,00

0,00

(252.982.947,04) || 287.166.
(252.982.947,04)
287.166.095,08 |

30.788270,32

Softwares (Licença de uso e desenvolvimento) — A Companhia possui softwares, licenças adquiridas e desenvolvimento de

0,00

196.906,72 |
539.196.906,

amortização com base na vida útil e das perdas por redução ao valor recuperável acumulado, quando incorridas.

Custo de Aquisição

40.149.042,12 |
540.149.042,

Tomo Rodeio
TOTAL

7.307.814,16]
(5.925.756,33) |
1.382.057,83]
7.307.814,16]
(5.194.94805)|
2478817991,98 | (1.028495913,71) | 1.450.322.07827 | 2.477.865850,58 | (0000872026 |

653.605,30

E

(235.140.981,1
(235.140.981,16)

055.925,
304.055.925,56

31/12/2091

2.112.866,11
151177805391 |

PESSOAL A PAGAR:

68.051.016,79

68.051.016,79 |

65.623.058,98

65.623.058,98 |

Salários, Remunerações e Benefícios

15.440.035,98

15.440.035,98 |

15.221.929,24

15.221.929,24 |

Requisições Judiciais de Pequeno Valor

1.686.610,95

1.686.610,95 |

1.686.610,95

277.549.222,00

NOR

Décimo Terceiro Salário (P - Competência)
1.686.610,95 | - Férias (P - Competência)
ai
x
a

277.549.222,00 | 277.549.222,00

362.726.885,72

0,00 | 362.726.885,72 | 360.080.821,17

360080821,17 |
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(1953024)
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455.581,14
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4
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csoxsapa |

2748313]

2.039,81

31/12/2021

31/12/2020

ENCARGOS SOCIAIS:

4.022.290,73

R$
5.813.106,88

FGTS

2.159.917,97

2.348.231,78

293.529,50

448.905,20

.

SESI (P - Contas a Pagar)
SENAI (P - Contas a Pagar)

2.735,19
1.823,46

0,00
0,00

nssmE

15610654)

“480628
TEBAET As

552774615

4295307466 |

GOES

2040254407

291.248 193,92
3006872988

;

(92049622)

ag

78)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO:
Fornecedores

Fornecedores Liquidados

Fornecedores de Exercícios Anteriores Liquidados
Demais Contas a Pagar - Intra OFSS
b) For

31/12/2020
RS

4.732.699,87
1.326.644,07

133.516.619,27
132.567.726,73

761.408,54
0,00

761.408,54
137.302,06

2.644.647,26

.

Fornecedores e Prest. de Bens e Serviços Lp

2021

2020

0,00

[e
224.776,00

673526 | Por força do Decreto nº 41.652/2020 — que criou regras para o pagamento de dívidas de órgãos e entidades do Distrito

Federal e outras providências, foram baixados de forma automática os valores de algumas contas contábeis no Sistema de
Gestão Governamental do Distrito Federal - SIGGO/DF, dentre elas as contas de Fornecedores: 213115101- Fornecedores
de Bens e Materiais, 213115102 - Fornecedores de Serviços, 213115103 - Fornecedores Fonte Tesouro, 213115105 PDM
Empreiteiros Fonte Tesouro, bem como criou critérios para 0 reestabelecimento de tais passivos. Não foi restabelecido o
areas
saldo de fornecedores cujo prazo de registro contábil findou-se em 30 de maio de 2021, principal motivo para a variação de
17281848 | aproximadamente 96% em fornecedores a pagara curto de prazo e variação de 100% em fornecedor
de longo prazo.

152722587

741180)

148981507

so

2

30

333

30405590556

(17841 96588)

187468088 |

10

10

2.112.866,11
1511. 77865391

(73080828)
(2408711,04)

138205788
279519870 | (184299070) | 145032207827 | 16. VALORES RESTITUÍVEIS

15.0BRIGAÇÕES

FISCAIS

OBRIGAÇÕES FISCAIS:

(2255448) | 28716600508 |

COFINS A Recolher

PIS/PASEP a Recolher

Pa 3

6582305898 | 19275899 | 63501989)

721311196 | (464289329 |

G805101679

Ps

15221.929,24

21810674

154008598 |

VALORES RESTITUÍVEIS:

168661095

168661095 |

Depósitos Judiciais

TT SAO.222,00

282200 |

Depósitos Não Judiciais
Valores a Curto Prazo Extra Orçamentário

30272688572 |

Valores Restituíveis de Exercícios Anteriores

31/12/2021

31/12/2020

0,00

R$
38.386,50

0,00

31.539,96

0,00

6.846,54

31/12/2021
Consignações

BRASILIA LTDA:08337317000120
Date: 2022.03.28 06:23:44 -D3/00'

33.442.763,62

127.529,72

99.891,29

15.010,89

12.289,14

85.579,76
8.059.219,97

77.663,36
779.017,40

318.434,70

Valores Restituíveis - Intra OFSS

336.411,29

26.936.682,78

SENDO | 06H | MEBOROSO | Valores Restituíveis - Inter OFSS União

Digitally signed by EDITORA JORNAL DE

31/12/2020
R$

43.064.316,26

26.805.491,24

7.521.858,44
Inlicdo ho
[o jo = fofo

Brasília

50.181,94

395714839
—

2

(404289325 |

31/12/2021

= Longo Prazo

50

Jornal de

1.696.364,51
0,00
1.113.168,51

a) Fornecedores - - Curto Prazo

20.625.983,82

1918564197] | 198.058,00 | (SSSO1SRO) | (64708-154)

1.289.765,53
11.597,77
21,30

As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens adquiridos ou serviços
prestados por fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas no Passivo Circulante, se o pagamento for
devido no período de até 12 meses. Se o prazo for superiora 12 meses são classificados no Passivo não Circulante. Elas são,

(085.746,72)

imobizado

29.275,89
18.349,35

74 | inicialmente, reconhecidas
pelo valor justo, representado pelo valor da Faturaou Nota Fiscal

sassorroro |

743121870 |

0,24
12.068,98
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º
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INSS Empregador s/ Salários Regime CLT de Exerc. Anteriores
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CPERACIONAL

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021
Jens Patrimoniais

R$
10.131.376,34

1gtasot51971

NATUREZA

31/12/2020

10.458.185,38

27754922200 | Salários, Remunerações e Benefícios(P-Contas a Pagar)

0,00|

| 280276931240 | (1046767.27375) | 1.85600203865 | 289782765891 | (08206312920)|

(continuação) | de vida | Depreciação |

(387.233,55)

13. REMUNERAÇÕES E ENCARGOS
A PAGAR

Estudose Projetos |
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653.605,30

(445.382,57)
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Terenos

266.371,75

0,00 | Os salários mensais, apropriações para férias, 13º salário e demais pagamentos complementares, adicionados aos
encargos sociais devidos são apropriados pelo regime de competência.
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17. OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

20.PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 2020 foi implementada a fase da execução da despesa — “em liquidação”, que busca demonstrar o registro contábil no
patrimônio de acordo com a ocorrência do fato gerador, não do empenho. Essa regra possibilita a separação entre os
empenhos não liquidados que possuem fato gerador dos que não possuem motivo pelo qual consta o Registro em Restos a
pagar não processados a liquidar. Tal implementação de fase torna possível o processo de convergência às normas
contábeis internacionais. Isso se demonstra com a desvinculação do reconhecimento do fato gerador da execução
orçamentária, empenho ou liquidação da despesa.

O Capital Social é representado por ações ordinárias nominativas. Os repasses realizados pelos acionistas vinculados a
projetos de investimentos são classificados como adiantamento para futuro aumento de capital, pois não possuem natureza
devolutiva e, após a aprovação pelos acionistas, na Assembleia Geral Ordinária, passam a integraro Capital Social.

31/12/2021
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO:
Indenizações e Restituições Diversas
Depósitos para Interposição de Recursos
Restos a Pagar Não Processados a Liquidar
Obrigações em Liquidação
Obrigações em Liquidação do Exercício Anterior
Obrigações em Liquidação - Intra OFSS
Repasse a Maior a Devolver
Recursos a Liberar - RPNP
Recursos a Devolver à SEF - Saldo de Superavit de Balanço

15.386.363,41
0,00
32.960,40
0,00
12.937.960,95
132.762,82
0,00
119.828,02
2.162.851,22
0,00

31/12/2020
R$
25.008.541,07
88,78
140.828,10
3.569.913,39
13.788.333,30
0,00
0,00
1.052.757,73
0,00
6.456.619,77

18.BENEFÍCIOS A EMPREGADOS
O Plano de Previdência Privada foi instituído pela Portaria nº 672, de 15/12/2014 e publicado no DOU em 16/12/2014,
passando a vigorar em Janeiro de 2015. A Companhia contribui mensalmente para o Plano de Previdência Privada, firmado
entre o METRÔ-DF e a REGIUS, com a contribuição patronal/empregado de 3% (três por cento) ou 4% (quatro por cento) do
salário contribuição.

PLANO CD -METRÔ-DF

Esse plano de previdência complementar é um benefício que a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔDF oferece aos seus empregados, cujo objetivo é formar recursos que vão garantir no futuro um benefício complementar
junto ao INSS, assim, o empregado e a empresa contribuem respectivamente com esses recursos que garantirão no futuro
esse benefício.
A contribuição patronal de Previdência Privada custeada pela Mantenedora, no exercício de 2021, foi na ordem de R$
4.016.135,62 (quatro milhões, dezesseis mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), atingindo uma adesão
até esse período, na ordem de 728 empregados, correspondente a 58,9% de sua força de trabalho.
19. PROVISÕES E PASSIVO CONTINGENTE
Essa obrigação é constituída mediante avaliação de riscos Prováveis e Possíveis, determinados por advogados da
Companhia para as Causas Cíveis, Trabalhistas, como

resultado de eventos passados, possuindo uma possibilidade

provável de saída de recursos. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras, mas em
relação a fatos relacionados a processos judiciais já existentes, conforme critérios estabelecidos pelo CPC 25 — Provisões
Contingentes
e Ativos Contingentes.
O METRÔ-DF é réu em diversos processos judiciais, cíveis e trabalhistas, movidos na grande maioria por empregados,
ex-empregados, sindicato da categoria e fornecedores. Esses processos contêm vários pedidos e autores, tais como:
indenizações, plano de cargos e salários, acordo coletivo, execução ACT 2015/2017, execução Retroativo ACT 2015/2017,
adicional de periculosidade, demissão de empregado aposentado, questionamentos de execução contratual, entre outros.

Abaixo demonstra-se o resultado do tratamento da probabilidade de perda (provável e possível), na forma apresentada pela
Procuradoria Jurídica da Companhia, de acordo com o pronunciamento técnico CPC-25, a saber:
PROVISÕES
Cível
Provável
Trabalhista
Provável
PASSIVO CONTINGENTE
Cível
Possivel
Trabalhista
Possível
Total (provisões e passivos contingentes)

31/12/2021
138.969.140,42

31/12/2020
107.741.037,58

132.190.318,33

57.294.842,24

6.778.822,09
74.335.914,68

50.446.195,34
280.961.003,84

72.953.769,01

161.187.523,11

1.382.145,67
213.305.055,10

119.773.480,73
388.702.041,42

Considerando a adoção do regime de precatório no âmbito da Companhia e as incertezas no que tange à saída de recursos
do METRÔ-DF, com a execução de débitos judiciais mediante o regime de precatórios, ADPF 524 MC-REF/DF, houve
reversão de provisões trabalhistas no valor de R$ 43.575.675,73 (quarenta e três milhões, quinhentos e setenta e cinco mil,
seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos) e reversão cível no valor de R$ 5.354.842,24 (cinco milhões,
trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) essas reversões são
classificadas como receita de reversão de provisões.
Em 2021 houve baixa de provisões trabalhistas no valor de RS 467.995,12 (quatrocentos e sessenta e sete mil, novecentos e
noventa e cinco reaise doze centavos) e não houve baixa de provisão cível.
Amovimentação nas contas provisões no exercício de 2021 está resumida da seguinte forma
PROVISÃO TRABALHISTA
Saldo inicial
Baixas

Em 31 de dezembro de 2021, o Capital Social é constituído por 30.297.201 (trinta milhões, duzentos e noventa e sete mil
duzentos e um) ações ordinárias nominativas integralizadas, todas no valor de R$ 94,28 (noventa e quatro reais e vinte e
oito centavos) cada, perfazendo um montante de R$ 2.865.848.110,28 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e cinco milhões,
oitocentos e quarenta e oito mil, cento e dez reais e

vinte e oito centavos). Em 2020 o valor do Capital Social era de R$

2.852.926.942,00 (dois bilhões, oitocentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta

e dois reais).

A composição acionária da Companhia em 31/12/2021 é a seguinte:
Capital Social
Acionistas

a

ieados

DF

467.995,12

43.575.675,73
376.297,60
6.778.822,09

PROVISÃO CÍVEL
Saldo inicial
Reversão
Novas provisões
Saldo final

57.294.842,24
5.354.842,24
80.250.318,33
132.190.318,33

A Companhia é autora de processos judiciais cíveis, com base na avaliação de seus assessores legais, dos quais três
processos constam classificados como entrada provável de benefícios econômicos para o Metrô-DF, totalizando R$
8.923.969,22 (oito milhões, novecentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos). Por se
tratar de ativo contingente, o valor não foi registrado, seguindo os critérios estabelecidos pelo CPC 25.

Participação %

2.865.104.335,36

99,9740470

5.889

555.214,92

0,0193735

CEB

400

37.712,00

0,0013159

BRB

400

37.712,00

0,0013159

TERRACAP

400

37.712,00

0,0013159

TCB

400

37.712,00

0,0013159

NOVACAP

200

18.856,00

0,0006580

CAESB

200

18.856,00

0,0006580

TOTAL

30.397.201

2.865.848.110,28

100,00

FUNDEFE

O valor patrimonial da ação em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 94,28.
Subvenção para Investimento

31/12/2021

31/12/2020

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

7.527.668,33

14.367.843,27

TOTAL

7.527.668,33

14.367.843,27

A Companhia registrou como adiantamento para futuro aumento de capital o montante de R$ 7.527.668,33 (sete milhões,
quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), são recursos recebidos do GDF
a título de repasse para investimento acumulado até o exercício de 2021. Os adiantamentos foram classificados no
patrimônio por terem caráter irreversível.
A Administração da Companhia
nos itens 68 e 69 do CTG 2000,
Economia do Distrito Federal valor R$ 1.448.222,00 recebido
escritura pública para conclusão

encaminhará à Assembleia dos Acionistas a proposta de aumento de capital com base
aprovado pelo CFC nº 1.159/09, o valor de R$ 6.080.965,72 para Secretaria de Estado e
GDF, ficando o saldo de R$ 1.446.702,61 remanescente para adiantamento posterior. O
da Secretaria de Estado e Mobilidade - SEMOB-DF, referente ao terreno o qual aguarda a
do processo e ainda R$ 480,61 de valor residual.

21.RECEITAS
A Receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber no curso normal das atividades da

Companhia. A Receita é apresentada líquida após a dedução dos impostos, abatimentos e descontos. A Companhia
reconhece a Receita quando esta pode ser mensurada com segurança.

a. Receita de Serviço de Transporte
A Companhia presta serviços de transporte metroviário, sendo que as Receitas são reconhecidas no momento da venda ou
utilização do serviço pelo usuário, a saber: no Sistema de Bilhetagem Eletrônica — SBE, o reconhecimento da Receita darse-á mediante a comercialização de créditos de viagem no cartão unitário. No Sistema de Bilhetagem Automática — SBA,
regulamentado pelo Decreto nº 31.311 de 09 de fevereiro de 2010 e pelo Decreto nº 38.010 de 15 de fevereiro de 2018,
o reconhecimento da Receita ocorre quando da utilização dos Cartões Cidadãos: Bilhete Unico, Cartão Estudante, Cartão
Especial e VT nos bloqueios do METRO-DF e posteriormente a Secretaria de Transporte e Mobilidade - SEMOB repassa o
valor obtido na conversão da quantidade de utilizações com a tarifa do dia.
b. Receita com Gratuidade - SBA
São contabilizadas como Direito a Receber junto à SEMOB, correspondente ao programa do Passe Livre Estudantil - PLE e
Portadores de Necessidades Especiais - PNE. Posteriormente a SEMOB repassa ao METRÔ-DF o valor obtido na conversão
da quantidade de utilizações com a tarifa do dia.
c. Concessão de Espaço Físicoe Mídia
São provenientes de concessão de espaço físico nas estações do METRÔ-DF para comercialização de produtos,
envelopamentos nos trens e Propaganda através de Mídia Digital pela TV Minuto. São apropriadas em observância ao
regime de competência.
d. Receitas e Despesas Financeiras
Asreceitas e despesas financeiras da Companhia compreendem:
e Receita de juros;
« Despesa de juros;
Areceita e a despesa
de juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos.

50.446.195,34

Reversão
Novas provisões
Saldo final

Valor do e er

30.389.312

01/01/2021 a
31/12/2021

01/01/2021 a
31/12/2020

115.162.452,55

110.162.560,02

R$
Serviços de Transporte
Serviços de Concessão de Espaço Físico
Receita Operacional Líquida (1)
Receitas Financeiras (Il)
Reversão de Provisões (III)

Outras Receitas (IV)
TOTAL (V) = (1+ 1 +

+ IV)

4.545.556,18

3.919.015,08

119.708.008,73

114.081.575,10

52.787,92

142.594,88

48.930.517,97

0,00

2.961.526,58

3.965.019,66

171.652.841,20

118.189.189,64

No exercicio de 2021, a Receita Operacional Líquida aumentou cerca de 4,93%, correspondente a R$ 5.626.433,63 (em
2020 houve uma redução de 41,43% comparado ao exercício de 2019, correspondente a R$ -80.710.820).
A rubrica Outras
Receitas é composta principalmente por: reversão de provisões, incorporação de ativos, desincorporação de passivos e

multas por descumprimento contratual.
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22. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

a. Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente

S

01/01/2021 a
31/12/2021

01/01/2020 à
31/12/2020

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

350.780.942,20

358.984.148,49

com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.

Pessoal

118.508.245,30

124.969.680,93

Osativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se determinados critérios forem atendidos.

21.901.292,76

24.329.426,22

625.390,67

377.083,66

Energia de Tração

46.488.468,02

46.311.872,60

Depreciação/Amortização

62.479.791,96

62.314.857,16

100.777.753,50

100.681.227,92

51.261.620,60

50.441.190,10

3.900.403,51

4.205.027,17

R$

Encargos Sociais
Material

Serviços de Terceiros
Serviços de Manutenção
Serviços de Terceiros - Custo
Serviços de Terceiros - Rateio

45.615.729,39

46.035.010,65

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

174.526,985,40

109.532.920,40

Pessoal

54.669.160,93

49.896.490,22

Encargos Sociais

10.187.178,14

9.752.260,66

Material
Depreciação/Amortização
Serviços de Terceiros

2.115.328,00

1.411.200,74

2.285.291,93

2.583.507,59

16.663.043,25

19.133.761,02

Serviços de Terceiros - Despesa

2.042.617,17

2.267.927,50

Serviços de Terceiros - Rateio

14.620.426,08

16.965.833,52

Gastos Gerais

6.847.640,93

24.779.055,51

Provisões para Contingências

80.626.615,93

0,00

Baixas de Depósitos Judiciais

1.132.726,28

1.976.644,66

88.857,24

333.862,12

Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

449

74.142,52

Multas Dedutíveis de Serviços de Terceiros- Pessoa
Jurídica

0,00

836,53

Demais Juros de Mora

10.354,59

0,00

Demais Multas Dedutíveis

16.448,95

0,00

464,45

252,31

DESPESAS FINANCEIRAS

Multas Indedutíveis Serviços de Terceiros- Pessoa
Jurídica
Demais Multas Indedutíveis

54.829,85

0,00

Multas Indedutíveis

0,00

0,00

Variações Monetárias de Divida Fundada

0,00

0,00

6.754,91

258.630,76

6.230.927,40

1.610.277,31

363,61

187,56

7.864,04

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
OUTRAS DESPESAS
Perdas Involuntárias de Bens Móveis
Desincorporação de Créditos a Receber
Desincorporação de Ativos - Outros Créditos a Receber
Desincorporação de Estoques
Incorporação de Passivos - Intra-OFSS
TOTAL GERAL

127.684,53

0,00

0,00

20.700,00

6.095.015,22

1.589.389,75

531.627.712,24

470.461.208,32

23. REPASSE FINANCEIRO
São transferências financeiras recebidas pelo GDF para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de
capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária.
Osrecursos recebidos estão assim compostos:

A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e
qualquer ajuste aos impostos a pagar em relação aos exercicios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou
a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos
impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas à sua apuração, se houver. Ele é mensurado

Devido ao fato de a Companhia ter auferido prejuizo fiscal durante os quatro trimestres de 2021, não houve despesa com
imposto de renda e contribuição social:
01/01/2021 a

01/01/2020 a

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

(78.023.880,17)

R$
(83.595.341,50)

EXCLUSÕES:
Reversão de Provisões
Ajustes de Exercícios Anteriores

(49.873.211,05)
(48.930.517,97)
0,00

(3.019.259,04)
(2.555.815,50)
(463.443,54)

31/12/2021

Lançamentos Incongruentes

31/12/2020

(942.693,08)

0,00

ADIÇÕES:

87.548.984,17

23.139.676,77

Provisões ou Perdas
Doações
Multas Indedutíveis
Subvenções - Destinação Diversa
Lançamentos Incongruentes
PREJUÍZO FISCAL

80.626.615,93
127.684,53
54.829,85
4.546.039,86
2.193.814,00
(40.348.107,05)

20.700,00
252,31
1.589.389,75
21.529.334,71
(63.474.923,77)

25, AJUSTE NO RESULTADO ACUMULADO
Aorigem do ajuste decorre do reconhecimento de itens registrados diretamente no Patrimônio Líquido:
01/01/2021 à

01/01/2020 à

(133.002.694,59)

(1.780,67)

31/12/2021

Ajustes do Ativo
Ajustes do Passivo

31/12/2020

R$

131.874.063,10

TOTAL

(222.583,00)

(1.128.631,49)

(224.363,79)

Os ajustes no Resultado Acumulado referem-se, em sua maior parte, às baixas de valores de forma automática por força do
Decreto nº 41.652/2020, que definiu regras e critérios para reestabelecimento de valores aos fornecedores.
Os ajustes do Ativo foram, principalmente, em decorrência da baixa na conta Recursos a Receber - Subvenções no valor
de R$ 130.005.404,17 que eram inscritos em função de apropriação de fornecedores fonte Tesouro. Nesse período houve
diminuição significativa no grupo Créditos de Transferências a Receber de 99,99%. Além disso, houve uma baixa de
R$2.338.110,68 no Estoque de Peças Sobressalentes (vide Nota 8).
Os ajustes do Passivo são, principalmente, decorrentes de contas listadas no Decreto (vide Nota 14) que são de
fornecedores que estavam, em sua maioria, pendentes de documentação, ou tinham processos judiciais em andamento.
A baixa de fornecedores foi no montante de R$ 132.785.992,77 nas contas contábeis: 213115101 Fornecedores de bens e
materiais, 213115102 Fornecedores de Serviços, 213115103 Fornecedores Fonte Tesouro, 213115105 Empreiteiros Fonte
Tesouro. Pagamentos de fornecedores do exercício anterior no exercício atual e baixa de obrigação patrimonial com outra
UG também fazem parte dos ajustes no passivo.
26. RESULTADO ACUMULADO

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

01/01/2021 a
31/12/2021

01/01/2020 a
31/12/2020

(78.023.880,17)

(83.595.341,50)

R$

O Prejuízo Contábil no exercício de em 2021, no total de R$ 78.023.880,17 (setenta e oito milhões, vinte e três mil,
oitocentos e oitenta reais e dezessete centavos), teve uma variação positiva de 6,7% em relação ao ano anterior. Além
disso, cabe destacar que um dos principais fatores para este resultado contábil foram os reconhecimentos de reversões/
provisões para contingência em observância ao CPC 25 / IAS 37 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes,
conforme apresentado na nota explicativa nº 19 (Provisões para Contingências), que tratou de processos trabalhistas e
cíveis classificados como provável de desembolso futuro. Vale ressaltar que se fosse desconsiderada a estimativa dessas
reversões/provisões de contingência, o prejuízo contábil seria de aproximadamente R$ 46.327.782,21, o que apresentaria
redução de cerca de 45% no prejuízo contábil do ano de 2021 emrrelação ao exercício anterior.
27.COBERTURA DE SEGUROS - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

REPASSE PARA CUSTEIO
RECEBIDO:
Pessoal e Encargos
Energia de Tração
Outros Serviços de Terceiros
Repasse para Investimento a Regularizar
A RECEBER:
Recursos para Restos a Pagar Não Processado
A DEVOLVER:
Recursos a Devolver à SEF - Saldo de Superávit de Balanço

01/01/2021a
31/12/2021

01/01/2020 a
31/12/2020

281.950.990,87
281.891.537,20
195.933.326,70
37.169.609,05
42.707.607,23
6.080.994,22
59.453,67
59.453,67

R$
268.676.677,18
275.133.296,95
215.726.011,08
31.089.421,82
28.317.864,05
0,00
0,00
0,00

0,00

(6.456.619,77)

O METRÔ-DF mantém em garantias contratuais as apólices de seguros contratados junto às principais seguradoras do país
que são definidas na licitação junto ao fornecedor e levam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido.
Destacamos abaixo os principais valores existentes em 31 de dezembro de 2021:
Apólice

Executor do Serviço
ÁGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA

22/08/2022

1.179.799,88

024612021000207750032791

SODEXO PASS DO BRASIL

01/05/2022

1.143.903,94

0306920219907750495964000
0306920189907750233982000

AGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA
MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A

01/05/2022 |
31/08/2022 |

1.049.027,65
1.013.079,87

0306920189907750234012000

MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A

31/08/2022

557.892,45

0306920209907750452178000

CONSÓRCIO MPE/ÊNFASE - SINALIZAÇÃO

31/08/2022

441.353,22

17412021000107750034658

BRICKENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

19/07/2022

363.617,66

0306920189907750234080000
0306920189907760017566000

MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A

31/08/2022
19/01/2022

362.489,96
353.994,52

24. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
O Imposto de Renda e a Contribuição Social do período corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de RS 240.000 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável
para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e a base negativa de
contribuição social, limitadaa 30% do lucro real do exercício.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social corrente. Os
impostos correntes são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens
diretamente reconhecidos no patrimônio liquido ou em outros resultados abrangentes.
Os juros e multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição social, incluindo tratamentos fiscais incertos, são
1 contabilizados de acordo como CPC 25/1AS 37 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

Vigência | Valor Cobertura

0306920219907750545949000

Brasília, 31 de dezembro de 2021
FLÁVIO MURILO 6. P. DE OLIVEIRA
Diretor de Operação e Manutenção

HANDERSON CABRAL RIBEIRO

Diretor-Presidente

CARLOS LUIZ BARROSO JÚNIOR
Diretor Financeiro e Comercial e

Diretor de Administração (Interino)

LUIZ CARLOS TANEZINI
Diretor Técnico

REJANE EMERICK DE FREITAS
Contadora CRC-DF nº 15.405/01

A publicação acima foi devidavente publicada e certificada em 28/03/2022

Jornal ao

Digitally signed by EDITORA JORNAL DE
BRASILIA LTDA:08337317000120
Date: 2022. 03 28 06:23:44 -0300'

|

CG

E

Brasil
E

Ante a câmera do seu celular para o
QR Code para acessar a página de

Publicidade Legal no portal do Jornal de
Brasilia ou acesse o link:
jornaldebrasilia.com.br/publicidade-legal/

£

Dogue o ENE

Brasília, segunda-feira, 28 de março de 2022

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
hos
Administradorese aos Conselheiros da
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF Brasília - DF

Opinião com Ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis da COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF
(“METRÔ-DF” ou “Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio liquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”,
as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam

levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;
* Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se
as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compativel com o
objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos
trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos
controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

patrimonial e financeira do METRÔ-DF em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022.

caixa parao exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião com ressalva

RUSSELL BEDFORD GM
Auditores Independentes S/S
2 Crc Rs 5.480/0-0 “T” Sp

Imobilizado
Constatamos que a Companhia efetuou o levantamento e consequente avaliação do seu imobilizado tangível, teste de

impairment, considerando os saldos em 31 de dezembro de 2017, conforme laudo emitido por empresa especializada
em 4 de janeiro de 2019. No entanto, não houve os ajustes de revisão de vida útil e do valor residual destes bens, conforme
estabelecido através da Resolução nº 1.177/09 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a NBC TG 27 (R1) Ativo
Imobilizado. Como os ajustes a serem realizados não foram feitos, consequentemente, não nos foi possível mensurar os
efeitos decorrentes da utilização das taxas de depreciação pelo prazo de vida útil restante e seus reflexos sobre o Ativo
Imobilizado, Patrimônio Líquido e Resultado
do Exercício sob nosso exame.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Etica Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Outros Assuntos

ROGER MACIEL DE OLIVEIRA
Contador1 CRC RS 71.505/0-3 “T” SP

Sócio Responsável Técnico

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Companhia do
Reunião Ordinária, realizada nesta
Contabilidade, examinou o Balanço
Financeiras e as Notas Explicativas

Metropolitano do Distrito Federal, no exercício
data, com base nos dados dos balancetes
Patrimonial levantado em 31 de dezembro de
correspondentes, elaborados com base na Lei

de suas funções estatutárias, na 328º
mensais apresentados pela área de
2021, bem assim as Demonstrações
nº 4.320/1964, bem assim na Lei nº

6.404/1976, alterada pela Lei nº 11.638/2007, na Lei nº 13.303/2016, e ainda considerando os termos constantes do

Valores Correspondentes
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados para fins de comparação, foram
auditados por nós, que emitimos relatório de opinião datado de 19 de março de 2021, com ressalva sobre a provisão para
contingências trabalhistas, que foi ajustado o saldo no decorrer deste exercício, e o ativo imobilizado, similar à ressalva
acima.

“Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis - Referente ao Exercício de 2021”, emitido pela
empresa RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES 5/8, com ressalva, datado de 14/02/2022, concluiu, de

forma unânime, que as peças estão em ordem e adequadas, em seus aspectos relevantes, sendo de opinião que se

encontram em condições de serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia.
Brasília, 22 de Fevereiro de 2022.

Demonstrações do valor adicionado

JAIRO LOPES CORDEIRO OLIVEIRA
DULCE RAQUEL ZANETTI DA SILVA

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a
responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi
submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações
contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos
na NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção
intitulada “Base para opinião com ressalva”, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em
todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e está consistente em relação às demonstrações
contábeis tomadas em conjunto.

LEONARDO ROSÁRIO DE ALCÂNTARA

MARIA DO SOCORRO CRUXEN MARRA
LEOCÁDIO RODRIGUES BIJOS JÚNIOR
DECISÃO Nº 015 e 017/2022-CA/METRÔ-DF
332º REUNIÃO ORDINÁRIA

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração, cuja expectativa de recebimento é posterior à data deste relatório.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressaremos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL — 2021 E PRESTAÇÃO
DE CONTAS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVA AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2021. ENCAMINHAMENTOÀ DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de lero Relatório da Administração,
quando ele nos for disponibilizado, e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
formarelevante.

prevista nos incisos | e XXX do art. 24, acolhendo a Mensagem do Senhor Presidente (81926655) e considerando os
termos da Decisão da Diretoria Colegiada (81758742), editada na 1381º Reunião Ordinária, realizada em 10/03/2022;
considerando as informações da área de Governança e Controle Interno da Companhia, apreciou o RELATÓRIO

Se, quando lermos o Relatório da Administração, nós concluirmos que há distorção relevante nesse relatório, temos que
comunicar a questão aos responsáveis pela governança.

anexos elaborados pela Gerência de Planejamento Estratégico — PGPLA, decidiu recomendar o envio à publicação e,
posteriormente,
ao conhecimento da Assembleia Geral Ordinária
de acionistas.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das

operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de

elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
as
distorções r
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
e identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como, obtivemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

O Conselho de Administração da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, no uso da competência estatutária

DE ADMINISTRAÇÃO

DA COMPANHIA

DO METROPOLITANO

DO

DISTRITO

FEDERAL

— 2021º

(81581389),

No uso da competência disposta nos incisos |, IX e XXX do art. 24 do Estatuto Social, considerando a mensagem do Senhor
Presidente, efetuada por meio da Proposta METRÔ-DF/CONSAD (81968846); considerando os termos da Decisão exarada
na 13812 Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada (81759564), realizada em 10/03/2022; considerando as informações
prestadas pela Gerência de Contabilidade e Tributos da Companhia, inteirou-se da “PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVA AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2021”, constituída do Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas correspondentes (79995505),
tudo elaborado com base na Lei nº 4320/1964, bem assim na Lei nº 6.404/1976, alterada pela Lei nº 11.638/2007,, na Leinº
13.303/2016 e nas políticas contábeis adotadas no País, contendo ainda, o “Relatório de Auditoria sobre as Demonstrações
Contábeis" (80159558), emitido em 14/02/2022, pela empresa RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES

S/S, com ressalvas, bem assim os Pareceres do Conselho Fiscal (80636833) e (80636991), emitidos na 328º Reunião
Ordinária, realizada em 22/02//2022, concluindo que as peças estão em ordem e adequadas em seus aspectos relevantes.
Após considerar que as peças encontram-se em ordem e adequadas, decide recomendar o seu encaminhamento à

deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia.

Brasília, 18 de Março de 2022.

PEDRO DUARTE DE OLIVEIRA
HANDERSON CABRAL RIBEIRO
CAMILE SABINO BEZERRA CORRÊA
MURILO MAIA HERZ
JULIO CESAR BARBOSA MELO
CARLA CHAVES PACHECO
HÉRLIO MARIANO ARAÚJO

Membro Titular, Representante dos empregados

* Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia;
W

* Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas

divulgações feitas pela administração;
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