
 

AÇÕES REALIZADAS EM A3P 

 2015 e 2016 

Aplicação no METRÔ 









GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

• Plano de Resíduos Sólidos do Metrô/DF elaborado; 

• Diagnóstico de separação de materiais, com a amostragem de 30%  dos resíduos produzidos no CAO; 

• Implantação de coletor de papeis com 90% de atendimento das dependências do  CAO; 

• Preparação da Minuta de Edital de Chamada Publica para seleção de cooperativa para fins de doação de 
resíduos; e  

• Gestão eficiente em uso de materiais 

COMPRAS SUSTENTÁVEIS 

• Inserção de critérios sustentáveis na aquisição de equipamentos e contratação de novos serviços. 

CONSCIENTIZAÇÃO DE POLÍTICAS SUSTENTÁVEIS 

• Sensibilização nos departamentos do CAO informando sobre a política de sustentabilidade -  40% do CAO 
atingido; 

• Organização do serviço e da política de separação de materiais junto a contratada, implementado em maio; 

• Implantados adesivos orientativos em 90% das dependências do CAO 

RELATÓRIO PROGRAMA METRÔ SUSTENTÁVEL 



AÇÕES QUE RESULTAM NA QUALIDADE DE VIDA DO EMPREGADO 

• Palestra sobre Alcoolismo realizada; 

• Atendimento Psicossocial; 

• Evento Pausa para a respiração; 

• Realização da vacina antigripal; e 

• Diagnóstico saúde e estilo de vida. 

 

PARTICIPAÇÃO DO METRÔ SUSTENTÁVEL EM CURSOS, CAPACITAÇÃO E EVENTOS COM FOCO EM 
GESTÃO SUSTENTÁVEL: 

• Curso Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P – MMA; 

• Lançamento da Edição Especial da Revista em Debate – Companhia de Planejamento do Distrito Federal; 

• Participação da Primeira corrida da Mobilidade Verde 

• Palestra Reuso da Água – Ministério Público; e 

• Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário. 

PARCERIAS 

Para apoio ao Programa, foram realizadas parcerias com instituições governamentais e não governamentais, os quais 
podemos destacar a Caesb,  Comissão Ciência e Tecnologia Da Câmara Legislativa, Empresas Chinesas, Instituto 
Dançar é Arte, Positivo na Lata; IBRAM, Renapsi – Rede Nacional de Aprendizagem, Secretaria de Agricultura do 
Distrito Federal, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos do Distrito Federal, SENAR e SLU – Serviço de Limpeza Urbana 



Participação e apoio do Metrô na Corrida Sustentável promovida pela SEMOB   



TABELAS DE REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO  

 

 





Principais Realizações ADM - 2015 
 

 

1. Redução contratual em 14 Contratos geridos pelo Departamento Administrativo no montante de R$ 
5.658.394,46 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta 
e seis centavos). 

2. Renovação contratual dos seguintes Contratos 

 

a) Vigilância com cláusula resolutiva e Repactuação  

b) limpeza e conservação com cláusula resolutiva; 

c) CAESB; 

d) Água Mineral e copos descartáveis; 

e) Cartório do 5º de Oficio de notas; 

f) Manutenção de Viaturas; 

g) Limpeza e Conservação com – Repactuação e reequilíbrio econômico e financeiro 
 

3.  Elaboração dos seguintes Termos de Referência: 

 

a) Vigilância (aguardando disponibilidade orçamentária); 

b) Limpeza e conservação (aguardando disponibilidade orçamentária); 

c) Serviço de manutenção de cofres (concluído) 
 

 



d)  Seguro das viaturas operacionais (concluído); 

e)  Serviço de chaveiro; 

f)  Serviço de carimbos; 

g)  Sanificação (desratização e desinsetização); 

h) Aquisição de Contêineres; 

i)  Aquisição de Divisórias; 

 

4. Implantação de paisagismo no CAO, com construção do Bosque dos Ipês e Jardim das Borboletas; 

5. Implantação de Paisagismo na Estação  Central; 

6. Aquisição de um Scanner de alta resolução (Digitalizado até o momento 1200 processos); 

7. Atualização e criação de normas de Gestão Documental; 

8. Implantação do Programa Metrô Sustentável (Dentro do âmbito do Departamento 
Administrativo), implicando na redução considerável do valor da conta de água e energia, além da 
colaboração na reciclagem de papéis e uniformes. 

9. Elaboração de um Diagnóstico estrutural completo em todas as 24 estações operacionais, visando 
identificar problemas e buscar soluções para aqueles que tem reflexo direto no consumo de água 
e energia. 
 



 

 

    Obrigada !  

    GLÓRIA GAMA 


