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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO
Este volume contém o Plano az Organização Administrativa
do Distrito Federal e o Plano de Conclusão da Transferência do
Governo Federal para Brasília.
Elaborado por um Grupo de Estudo por mim designado, com
a participação de representantes da Presidência da República, da
Prefeitura Municipal, do Tribunal az Contas e da Universidade
de Brasília, do Departamento Administrativo do Serviço Público,
do Departamento Federal de Segurança Pública e da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, foi o printóro dos planos
mencionados revisto e substancialmente alterado pelos Assessores
Gerais do Ministro Extraordinário para a Reforma Administrativa,
assumindo' a feição final com que é ora apresentado.
O Plano de Conclusão da Transferência do Governo Federal
para Brasília, elaborado pelo representante da Presidência da
República no referido Grupo, o qual é também o Dirigente do
Grupo de Trabalho de Brasília, sofreu, igualmente, alterações de
monta por parte dos meus assessores gerais, revestindo a forma
final com que aparece no presente volume.
Considero ambos os planos ora apresentados partes integrantes
e indispensáveis da reforma administrativa em cogitação pelo
Governo Federal, visto como é imprescindível e inadiável, pelas
razões expostas nos documentos que compõem o volume, o apareIhamento dos serviços municipais de Brasília para promover e
acompanhar o cbsenvolvimento da nova Capital, bem como a
aceleração do processo de transferência do Governo para Brasília,
a fim de pôr termo, no menor prazo possível, à atual dualidade de
Capitais, com todos os seus inconvenientes e desvantagens.

Para maiores e mais pormenorizadas razões justificativas dos
planos ora apresentados reporto-me, porém, às páginas que se
seguem.
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l. PLANO DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
DO DISTRITO FEDERAL

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Em cumprimento ao disposto no artigo 3°, § l 9 , alínea d, do
Decreto n 9 51.705, de 14 de fevereiro de 1963, tenho a honra de
submeter à apreciação de Vossa Exctalência o incluso anteprojeto
de lei, que dispõe sobre a organização administrativa do Distrito
Federal.
2. O anteprojeto é uma combinação dos trabalhos do Grupo
de Estudo e Organização Administrativa do Distrito Federal,
instituído por mim, com as alterações introduzidas pelo assessores
gerais que o reviram sob minha supervisão direta. Sua finalidade
é reorganizar a administração municipal de Brasília, na acepção
mais ampla, a fim de melhor aparelhá-la para servir ao desenvolvimento e ao progresso da nova Capital.
3. À primeira vista, pode afigurar-se extraordinário que a
administração de um dos municípios mais novos do Brasil —
justamente a daquele que tem o síaítzs de Distrito Federal —,
esteja necessitando de reorganização geral, apenas três anos após
a respectiva instalação.
4.

Explica-se o fato no ligeiro retrospecto histórico seguinte.

5. Quando o Governo Federal, sob a presidência Juscelino
Kubitschek de Oliveira, decidiu dar cumprimento ao mandamento
constitucional que determinava a mudança da capital do Brasil,
houve por bem criar, através da Lei n9 2.874, de 19 ide setembro
de 1956, uma companhia — conhecida sob o nome de Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) — com
os seguinttas objetivos gerais:
a) planejamento e execução do serviço de localização e
construção da futura Capital, diretamente ou através de órgão da
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administração federal, estadual e municipal, ou de empresas idôneas
com as quais contratasse;
b) aquisição, permuta, alienação, locação e arrendamento de
imóveis na área do novo Distrito Federal ou em qualquer parte do
território nacional, pertinentes aos fins previstos na Lei;
c) execução, mediante concessão, de obras e serviços da
competência federal, estadual e municipal, relacionados com a nova
Capital;
d) prática de todos os atos concernentes aos objetivos
sociais, previstos nos estatutos ou autorizados por um Conselho
de Administração.

11. Inaugurada Brasília, à NOVACAP foram dadas novas
atribuições:

6. Nesta fase pioneira da construção de Brasília, a NOVACAP, a par das atribuições acima indicadas, foi, paulatinamente
e na medida em que o exigiam as circunstâncias, assumindo as
funções de Prefeitura de fato da área em que se localizaria o
Distrito Federal.
7. Com a inauguração deste, a 21 de abril de 1960, urgia
dar-se-lhe arcabouço jurídico-administrativo, o que foi feito através
das Leis:
a) n9 3.751, de 13 de abril de 1960, que dispôs sobre a
organização administrativa do Distrito Federal;
b) n9 3.754, de 14 de abril de 1960, que dispôs sobre a
organização judiciária do Distrito Federal.
8. Daí por diante, cumpria ajustar a organização instalada
a seus fins: acompanhar e promover o desenvolvimento do Distrito
Federal.
9. No que concerne ao sistema judiciário, isso vem ocorrendo
diz forma relativamente satisfatória, não só em virtu.de da própria
natureza e menores proporções do mesmo, como também pela
prioridade dada, no processo de mudança da Capital, à instalação
dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.
10. O sistema administrativo, porém, não correspondeu à
expectativa, para o que teria contribuído, entre outras causas, o
fato de haver si,do Brasília administrada, em pouco mais de três
anos, por nada menos de quatro Prefeitos, além de vários titulares
transitórios.

a) planejamento e execução dos serviços complementares de
urbanização e construção da Capital da República, em estreita
cooperação com a Prefeitura do Distrito Federal;
b) aquisição, permuta, alienação, locação e arrendamento de
imóveis na área do Distrito Federal;
c) exploração, idiretamente ou através de empresas subsidiárias, dos serviços de utilidade pública, que lhe forem concedidos,
delegados ou outorgados pela União, pelo Distrito Federal, ou
pelos Estados e Municípios;
d) execução, mediante contratos ou convênios, dos serviços
e obras confiadas pela União e pelo Distrito Federal;
e) prática c!e outros atos relacionados com os objetivos
sociais, .devidamente autorizados pela Assembléia Geral.
12. Isso implicava no funcionamento harmônico e correlato
dos serviços municipais de tal maneira que a Prefeitura de Brasília
pudesse cumprir a missão de acompanhar e promover o desenvolvimento do Distrito Federal.
13. A Lei n? 3.751, de 13 de abril de 1960, apenas deu
um arcabouço administrativo a Brasília. Era imprescindível sua
complementação e o meio adotado foi a expedição de decretos
executivos para promover as alterações impostas ou exigidas por
novas circunstâncias. Esses decretos, baixados sem planejamento
global e de acordo com a orientação, não raro divergente e
contraditória, dos sucessivos Prefeitos, antes contribuíram para
tumultuar do que para produzir os ajustamentos necessários.
14. De um lado, a NOVACAP, congestionada por numerosas atribuições que já .deveriam ter sido transferidas para a
Prefeitura, ou para companhias subsidiárias, ou simplesmente
extintas.
15. De outro lado, a Prefeitura, com a seguinte estrutura,
imprópria, resultante da expedição de decretos executivos:
— Gabinete do Prefeito.
Órgãos de aésessoramento direto:
— Conselho de Planejamento;
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—
—
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Comissão de Incentivo à Iniciativa Privada;
Assessoria de Planejamento;
Procuradoria Geral;
Consultoria Geral.

17. Em conseqüência, a Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil, que empreendeu a obra pioneira de criação da
cidade, continuou a acumular, às funções propriamente urbanizadoras, outras indispensáveis para assegurar a Brasília cerviços
públicos e serviços de utilidade pública essenciais.

Secretarias Gerais:

18. Com igual relevo, sobressai a falha consistente na
multiplicidade de subordinações ao Prefeito, de órgãos da administração direta e unida,des da administração indireta, tolhendo-lhe a
capacidade de coordenação.

— de Administração;
— de Saúde.
Superintendências Gerais:
•—
—
—
•—
•—
—

de
de
de
de
de
de

Agricultura;
Assistência e Serviço Social;
Economia;
Educação e Cultura;
Fazenda;
Segurança (2 Interior.

Departamento diretamente subordinado ao Prefeito:
— Departamento de Estradas de Rodagem.
Sociedades:
— Transportes Coletivos de Brasília (TCB);
— Sociedade 4e Abastecimento de Brasília (SAB);
— Sociedade de Habitações Econômicas de Brasília (SHEB) .
Fundações:
—
•—
—
—
—

Fundação
Fundação
Fundação
Fundação
Fundação

Hospitalar do Distrito Federal;
Cultural do Distrito Federal;
Educacional do Distrito Federal;
do Serviço Social do Distrito Federal;
Zoo-Botânica do Distrito Federal.

16. A lacuna principal dessa estrutura leside na ausência de
Secretarias em número mínimo compatível com a diversidade das.
funções do Executivo do Distrito Federal. A criação de Superintendências Gerais, espécie de Secretarias de fato, não supriu a
falha.

19. A análise pormenorizada da* estrutura atual revelaria
também delimitação imprecisa de atribuições das Secretarias e
Superintendências, em confronto com as das entidades descentralizadas, inclusive paralelismo nos setores de educação, cultura,
saúde e assistência, decorrente das providências complementares
à incorporação, aos quadros da Prefeitura, recentemente decretada
pelo executivo municipal, de servidores das unidades de administração indireta.
20. É, pois, inadequada a atual estrutura dos serviços
municipais de Brasília, cujas lacunas e imperfeições o anteprojeto
incluso objetiva corrigir.
21 . Foi precisamente a consciência dessa realidade que
levou o Presidente da República a incluir, entre as incumbências
prioritárias dadas ao Ministro Extraordinário para a Reforma
Administrativa, a de formular e propor o plano de estruturação
administrativa do Distrito Federal. Prevê o anteprojeto assim
formulado a seguinte estrutura:
/ — Órgãos de administração geral
A.

Auxiliar
Gabinete do Prefeito

B.

Órgãos de planejamento e coordenação
Conselho de Planejamento e Coordenação

C.

Assessorial'Executivo
Procuradoria Geral
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D.

Executivos
Secretaria da Administração
Secretaria da Fazenda

II — Órgão de administração

espeícfica

Secretaria da Produção e Comércio
Secretaria da Educação
Secretaria da Saúde
Secretaria da Viação e Obras.
22.

A estrutura proposta apresenta as seguintes vantagens-.

a) distribui as atividades da administração direta da Prefeitura por nove unidades harmônicas: o Gabinete do Prefeito, um
Conselho de Planejamento e Coordenação, uma Procuradoria Geral
e seis Secretarias;
b) extingue as Superintendências Gerais existentes, bem
como os órgãos de assessoramento direto do Prefeito, todos criados
por (decretos;
c) centraliza na Procuradoria Geral as atividades, não só
de procuradoria mas também de consultoria jurídica, tanto da
administração direta como da administração indireta da Prefeitura,
o que (evitará a proliferação de órgãos e cargos de natureza
jurídica, provocada pelos vencimentos, vantagens e regalias excepcionais que lhes vêm sendo atribuídas;
d) centraliza num Conselho de alto nível as atividades de
planejamento, tanto da administração específica quanto da administração geral da Prefeitura.
23. No que concerne à vantagem indicada na letra d do
item anterior, cumpre ressaltar que se cogitou criar, de início, dois
conselhos de planejamento para os serviços municipais de Brasília,
sendo um para as atividades-fim e o outro para as atividadesmeio. Prevaleceu, todavia, sobretudo por considerações de ordem
econômica e simplicidade de estrutura, a tese de um conselho
único, que cuidará de ambos os tipos de planejamento, variando
ligeiramente sua composição, segundo trate de um tipo de planejamento ou de outro.

24. Nos capítulos II a X, especifica o anteprojeto as atribuições fundamentais das nove unidades da estrutura básica, deixando,
todavia, como imperativo ide flexibilidade, a organização interna
das mesmas à competência do Executivo Municipal, com a única
limitação do número ( de departamentos de primeira linha a serem
criados.
25. A par da adoção da estrutura básica indicada, consubstancia, mais, o anteprojeto, as seguintes providências complementares:
a) extingue as Fundações existentes, com exceção da Hospitalar, considerada imprescindível, na presente conjuntura de
Brasília, para a manutenção e desenvolvimento de serviços médicohospitalares condizentes com o status político e social da nova
Capital;
b) vincula a Sociedade de Abastecimento de Brasília, para
efeito de orientação geral e controle, ao Secretário da Produção e
Comércio; o Banco de Desenvolvimento do Planalto, ao Secretário da Fazenda; a Fundação Hospitalar, ao Secretário da
Saúde; a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
(NOVACAP) e os Transportes Coletivos de Brasília (TCB), ao
Secretário da Viação e Obras;
c) extingue a Sociedade de Habitações Econômicas de
Brasília (SHEB);
d) autoriza o Prefeito a criar, como desmembramento da
NOVACAP, sociedades por quotas de responsabilidade limitada
para a exploração dos serviços de energia elétrica, de telefones e
de água e esgotos.
26. A proposta de extinção das Fundações — com exceção
da Hospitalar — decorre, em parte, do mau funcionamento da
maioria delas e, em parte, do ato precipitado do Prefeito do Distrito
Federal, municipalizando-as no início do corrente ano, o que veio
criar situação de fato praticamente irreversível, em face de direitos
criados, e tornar quase impossível a recuperação dessas entidades,
como era o propósito do Grupo de Estudo que cuidou da reorganização dos serviços municipais.
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27. A Sociedade de Habitações Econômicas de Brasília
(SHEB) foi criada por decreto executivo, com vistas à utilização
de crédito externo que leria concedido especialmente à Prefeitura
de Brasília. Não havendo chegado a bom termo os entendimentos
no' sentido da obtenção do crédito em apreço, a entidade criada
perdeu a sua razão dlí ser, motivo por que se impõe sua extinção.

e do Chefe do Gabinete, vedando-lhes a percepção da diária a que
se refere a Lei n 9 4.019, de 20 de dezembro de 1961.

28. Dentre outras providências preconizadas no anteprojeto,
cabe mencionar:
a) a que torna obrigatória realização, pela NOVÀCAP, de
concorrência administrativa para a adjudicação de obras cujo valor
varie entre 150 (cento e cinqüenta) e 300 (trezentas) vezes o
salário mínimo local; e concorrência pública, para a adjudicação de
obras cujo valor exceda a 300 (trezentas) vezes o salário mínimo
local, com a ressalva apenas do disposto nos §§ l' e 29 do art. 32;
b) a que autoriza o Prefeito a celebrar convênios com a
Superintendência da Política Agrária, e outros órgãos públicos,
para efeito de desenvolvimento sócio-econômico das áreas rurais
do Distrito Federal;
c) a que determina ao Prefeito a organização, no prazo de
120 (cento e vinte) dias, dos quadros cli pessoal dos órgãos da
administração direta e dos órgãos da administração indireta,
observados os princípios de classificação de cargos adotados pela
Lei n? 3.780, de 12 de julho (de 1960, para o serviço federal;
d) a que estabelece que os vencimentos e vantagens dos
cargos e funções dos quadros do sistema administrativo municipal
não poderão ultrapassar os vencimentos e vantagens inerentes aos
cargos e Funções correspondentes do Governo da União;
e) a que estabelece o sistema do mérito como norma geral
de ingresso nos quadros de servidores municipais, revogando o
artigo 47 da Lei n' 3.751, de 13 de abril de 1960, que dá ao
Prefeito a faculdade de admitir extranumerários independentemente
de provas;
/) a que veda à Prefeitura de Brasília despender quantia
superior a 50% da sua receita tributária com o pessoal da administração direta;
g) a que fixa os vencimentos do Prefeito, correspondentes
aos de Ministro de Estado, dos Secretários, do Procurador Geral

29. Como reconhecimento aos construtores de Brasília, prevê,
ainda, o anteprojeto, que o urbanista, o arquiteto e o engenheiro,
que deverão integrar o Conselho, de Planejamento e Coordenação,
nos termos do inciso IV do artigo 6 9 , sejam o autor do plano
urbanístico e o autor do plano arquitetônico, os arquitetos Lúcio
Costa e Oscar Niemeyer, respectivamente, e o primeiro presidente
ida Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, Engenheiro Israel Pinheiro da Silva.
30. Esse, em linhas gerais, o anteprojeto de lei sobre o
sistema administrativo do Distrito Federal que tenho a honra d(2
submeter ao exame e consideração de Vossa Excelência. Releva
notar que o conjunto 1 de propostas consubstanciadas no anteprojf;to
foi selecionado e desenvolvido à luz das circunstâncias atuais.
Uma vez solucionado o problema do processo' legislativo para o
Distrito Federal, seja pelo seu cometimento ao Senado Federal,
como preconizam muitos, seja pela instalação de uma Câmara de
Vereadores, como preceitua o artigo 26 da Constituição Federal,
será necessária a revisão da matéria contida no anteprojeto, a fim
de que se ajuste ao novo sistema de relações.
31. Com objetivo de obter maior rendimento da organização
administrativa que ora se propõe para o Distrito Federal, é aconselhável a adoção das seguintes providências, recomendadas pelo
Grupo de Estudo designado para a elaboração do anteprojeto:
a) aprovação, com a maior urgência possível, do projeto de
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal, presentemente em tramitação na Câmara dos Deputados, o qual contém
princípios fundamentais ao exercício de eficaz controle financeiro,
quer sobre os órgãos da administração direta, quer sobre os órgãos
da administração indireta da Prefeitura de Brasília;
b) ampliação, em termos ide prioridade, da cooperação
prestada pela União ao Distrito Federal, indispensável à complementação das obras do novo Distrito Federal e à conclusão do
processo de transferência da Capital;
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c) exame da possibilidade de se conceder, em benefício da
região geo-econômica em que se integra o Distrito Fectral, favores
fiscais e administrativos semelhantes aos contidos na legislação
alusiva à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), sobretudo para a instalação de indústrias de transformação, assim aumentando a capacidade contributiva da população do Distrito Federal e encaminhando-o para desfrutar, o mais
cedo possível, condições de auto-suficiência financeira.
32. No que concerne à conclusão do processo da transferência da Capital e instalação em Brasília dos serviços federais,
outra Exposição de Motivos será encaminhada à elevada apiüciação
e consideração1 de Vossa Excelência.
33. Finalmente, permito-me recomendar sejam tomadas as
medidas de rigor para a instalação nas cidades satélites, dentro
do menor prazo possível, de serviços de registro civil, e outros
registros de lei, assim como de cartórios. A inexistência de tais
serviços naqueles centros tem implicado sacrifícios e dificuldades
múltiplas para suas respectivas populações.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
meus protestos de elevada estima e distinta consideração.
ERNANI r>o AMARAL PEIXOTO

ANTEPROJETO DE LEI

LEI N"

......

de . . . . de

..............

DE 1963

Dispõe sobre a organização administrativa do
Distrito Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a í ü u i n t e Lei:
CAPÍTULO i
DA ESTRUTURA BÁSICA
Art. l 9 O sistema administrativo do Distrito Fe(deral é constituído de órgãos de administração direta e órgãos de administração
indireta.
Art . 2° São órgãos de administração direta do Distrito
Federal:
I.

Órgãos de administração geral:
A — Auxiliar
Gabinete do Prefeito
B — Planejamento e Coordenação
Conselho de Planejamento e Coordenação
C — A.sses$orial~Executivo
Procuradoria Geral
D — Executivos
Secretaria da Administração
Secretaria da Fazenda
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II.

Órgãos de administração
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especifica:

CAPITULO III

Secretaria da Produção e Comércio
DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO

Secretaria da Educação
Secretaria da Saúde
Secretaria da Viação e Obras
Parágrafo único. O Gabinete do Prefeito, a Procuradoria
Geral e as Secretarias serão chefiados, respectivamente, por um
Chefe de Gabinete, um Procurador Geral e seis Secretários, todos
de livre escolha do Prefeito.
Art. 3" São órgãos de administração indireta do Distrito
Federal as entidades, autárquicas ou paraestatais, com autonomia
administrativa e financeira, dotadas de personalidade jurídica
própria.
CAPÍTULO II

DO GABINETE DO PREFEITO
Art. 4" O Gabinete do Prefeito é o órgão de assistência
direta e permanente ao Prefeito, competindo-lhe, especificamente:
a) assistir o Prefeito em sua representação social e política;
b) informar-se sobre a documentação encaminhada a exame
ou aprovação do Prefeito e auxiliá-lo no respectivo despacho ;
c) preparar atos e outros documentos sujeitos à assinatura
do Prefeito;
d) manter o protocolo e o arquivo do Gabinete;
e) dar informações e transmitir ordens em nome do Prefeito;
/) acompanhar a tramitação de projetos;
g) promover a coordenação de órgãos e pessoas subordinados
diretamente ao Prefeito;
h) exercer os controles gerais que lhe sejam delegados pelo
Prefeito;
z) desempenhar outras atribuições que lhe sejam inerentes ou
lhe forem cometiidas.

Art. 5? O Conselho de Planejamento e Coordenação é o
órgão de orientação dos empreendimentos e serviços que se refiram
ao progresso material, social e cultural do Distrito Federal e ao
aperfeiçoamento do seu sistema administrativo, competindo-lhe,
especificamente:
a) elaborar o Plano Diretor do Distrito Federal e velar por
seu cumprimento;
b) opinar sobre os programas anuais de trabalho dos órgãos
de administração 1 direta e de administração indireta da Prefeitura;
c)

aprovar a Proposta Orçamentária;

d) propor normas gerais para as atividades-meio, quer da
administração direta quer da administração indireta, e zelar pela
observância das normas adotadas;
e) propor o regime jurídico e administrativo para o pessoal
da Prefeitura, assim da administração direta como da administração
indireta;
/) dar parecer sobre outros assuntos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito.
Parágrafo único. O Plano Diretor do Distrito Federal consolidará, em documento único:
a) plano urbanístico e arquitetônico que orientou a construção de Brasília;
b)

plano médico-hospitalar e plano educacional e social;

c) planos de desenvolvimento
rurais do Distrito Federal;

sócio-econômico das áreas

d) outros planos setoriais de desenvolvimento do Distrito
Federal.
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Art. 69 O Conselho de Planejamento e Coordenação terá a
seguinte composição, quando deva tratar dos assuntos referidos
nas alíneas a e b do artigo anterior:
I — Prefeito, que o presidirá;

CAPÍTULO IV

II — Secretários;
III — Dirigentes máximos dos órgãos de administração indireta do Distrito Federal;
IV — Um urbanista, um arquiteto, um engenheiro, um
economista e um sociólogo, de notória reputação e experiência
profissional.
Art. 7° O Conselho de Planejamento e Coordenação terá a
seguinte composição, quando deva tratar dos assuntos referidos
nas alíneas c, á e e do artigo 5'-':
I — Prefeito, que o presidirá;
II •— Secretários;
III — Dirigentes máximos dos órgãos de administração indireta do Distrito Federal.
Art. 8' Os membros a que se refere o inciso IV do artigo 69
serão nomeados pelo Prefeito, para desempenhar mandatos de três
anos, ressalvado o que dispõe o artigo 26 desta lei.
Art. 9" O Prefeito terá o voto de qualidade no Conselho
de Planejamento e Coordenação.
Art. 10. O Conselho de Planejamento e Coordenação elaborará seu regimento interno, que será proposto pelo Prefeito ao
Presidente da República e por este baixado.
Art . 1 1 . A Secretaria da Administração prestará ao Conselho de Planejamento e Coordenação serviços de assistência e
expediente.
Art. 12. Aos membros do Conselho de Planejamento e
Coordenação, a que se refere o inciso IV do artigo 6", será devida
uma remuneração por sessão a que comparecerem, fixada anualmente pelo Prefeito.
j

DA PROCURADORIA GERAL
Art. 13. A Procuradoria Geral é o órgão de consulta e
assessoramento legal da administração direta e da administração
indireta da Prefeitura, competindo-lhe, especificamente:
a) defender, em Juízo e fora dele, os interesses da administração direta e da administração indireta da Prefeitura;
b) pronunciar-se sobre os assuntos e negócios que lhe sejam
submetidos;
c) organizar e manter o serviço de referência legislativa da
Prefeitura, colaborando com o Gabinete do Prefeito no acompanhamento dos projetos em tramitação;
d) organizar e publicar coletâneas de leis, regulamentos,
pareceres, atos e outros documentos de interesse da Prefeitura;
e) desempenhar outras atribuições que lhe sejam inerentes
ou lhe forem cometidas.
Parágrafo único. É vedado às unidades de administração
indireta manter serviços jurídicos próprios.
Art. 14. A Procuradoria Geral dividír-se-á em setores,
instituídos por decreto do Prefeito.
Parágrafo único. Poderão ser designados procuradores para
prestação de assistência jurídica in loco, por prazo determinado,
tanto a órgãos de administração direta como a órgãos de administração indireta.
CAPITULO v
DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 15. A Secretaria da Administração é o órgão de
orientação, controle e execução das atividades relativas a pessoal,
material, orçamento, organização, administração patrimonial, comunicações administrativas e documentação, competindo-lhe, especificamente:
a) elaborar o sistema de classificação de cargos da Prefeitura,
assim como o respectivo plano de remuneração;
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b) selecionar o pessoal destinado aos serviços municipais;
c) treinar e aperfeiçoar pessoal;
d) disciplinar as relações entre a Prefeitura e seus servidores,
velando pela observância da legislação de pessoal;
e) praticar todos os atos de administração 4e pessoal que
não sejam privativos do Prefeito;
f) preparar a proposta orçamentária, de acordo com as
diretrizes traçadas pelo Conselho de Planejamento e Coordenação;
g) estudar a organização e métodos de trabalho da Prefeitura, com o objetivo de atualizá-los ou simplificá-los;
h) promover a padronização do material e equipamento
utilizados nos serviços municipais;
i) adquirir o material e equipamento de uso geral;
j) estabelecer normas para a aquisição ido material de uso
restrito;
/) receber, guardar, distribuir, controlar e recuperar o material e equipamento de uso geral;
m) administrar o patrimônio imóvel e o material permanente
da Prefeitura, ou estabelecer normas para sua administração;
n) gerir o sistema de comunicações administrativas, bem
como organizar e manter o protocolo e o arquivo centrais;
o) desempenhar outras atribuições que lhe sejam inerentes
ou lhe forem cometidas.
CAPITULO VI

e)

preparar balancetes e balanços;

/)

coadjuvar na elaboração da proposta orçamentária;

g) realizar estudos econômicos, financeiros e estatísticos de
interesse para a previsão da despesa e estimativa da receita, bem
como para o aperfeiçoamento do sistema tributário local;
h) desempenhar outras atribuições que lhe sejam inerentes
ou lhe forem cometidas.
CAPITULO VII

DA SECRETARIA DA PRODUÇÃO E COMÉRCIO
Art. 17. A Secretaria da Proidução e Comércio é o órgão
de fomento, orientação e controle das atividades industriais, comerciais e agro-pecuárias, competindo-lhe, especificamente:
a)

incentivar a agricultura e a pecuária no Distrito Federal;

b) estimular as atividades industriais de interesse para o
abastecimento e as necessidades do Distrito Federal;
e) propor normas para o exercício do comércio na área do
Distrito Federal ( criando-lhe condições de desenvolvimento em
benefício da coletividade;
d) promover a organização de cooperativas de produção e
de consumo, dando-lhes assistência técnica;
e) realizar estudos sobre problemas de abastecimento do
Distrito Federal;

DA SECRETARIA DA FAZENDA

/) combater o comércio anti-social, sobretudo ;de produtos
alimentícios;

Art. 16. A Secretaria da Fazenda é o órgão de administração da receita e da despesa, competindo-lhe, especificamente:

g) administrar ou fiscalizar matadouros, mercados, entrepostos e feiras;

a) arrecadar tributos;
b) administrar a dívida ativa;
c) executar os serviços de tesouraria;
d) fazer a contabilidade financeira, orçamentária e patrimonial, classificando e guardando os documentos contábeis;

h) promover a celebração de convênios entre a Prefeitura e
outros órgãos públicos encarregados de atividades agro-pastoris ou
relativas ao abastecimento;
i) desempenhar outras atribuições que lhe sejam inerentes
ou lhe forem cometidas.
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CAPÍTULO VIII

DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Art. 18. A Secretaria da Educação é o órgão de orientação,
controle e execução das atividades relativas ao ensino e à difusão
da cultura, competindo-lhe, especificamente:
a) administrar ensino ,de nível primário e médio ou fiscalizar
os que o ministrem;
b) realizar estudos sobre problemas de ensino e educação na
área do Distrito Federal;
c) velar pelo cumprimento da legislação sobre ensino e
educação;
d) promover programas de educação de adultos;
e) estimular as atividades particulares de educação e difusão
da cultura;
/) difundir e estimular, por todos os meios, a cultura e
educação populares;
g) opinar sobre pedidos de subvenção ou auxílio a atividades
educacionais e culturais;
h) fiscalizar o emprego de auxílios e subvenções a atividades
educacionais e culturais;
í) promover a celebração de convênios entre a Prefeitura e
outros órgãos públicos encarregados de atividades educacionais e
culturais;
/) desempenhar outras atribuições que lhe sejam inerentes ou
lhe forem cometidas.
CAPITULO IX

DA SECRETARIA DA SAÚDE
Art. 19. A Secretaria da Saúde é o órgão de orientação,
controle e execução das atividades relativas à proteção da saúde
e assistência social, competindo-lhe, especificamente:
a)
6)

exercer a polícia sanitária;
promover a educação sanitária da população;
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c) organizar e manter postos de saúde e lactãrios;
d) desempenhar atividades de medicina preventiva;
e) organizar e manter, ou fiscalizar, hospitais e sanatórios;
f) opinar sobre pedidos de subvenção ou auxílio a atividades
de assistência médica ou hospitalar;
g) fiscalizar o emprego de auxílios e subvenções destinados
a atividades de assistência médica ou hospitalar;
h) manter serviços de orientação e proteção a necessitados
e de encaminhamento de desempregados;
i) promover a celebração de convênios entre a Prefeitura e
outros órgãos públicos encarregados de atividades de saúde e
assistência social;
/') desempenhar outras atribuições que lhe sejam inerentes
ou lhe forem cometidas.
CAPITULO X

DA SECRETARIA DA VIAÇAO E OBRAS
Art. 20. A Secretaria da Viação e Obras é o órgão de
orientação, controle e execução das atividades relativas a transporte, comunicações, serviços de utilidade pública e obras, competindo-lhe, especificamente:
a) elaborar e executar planos de obras públicas ou fiscalizar
?ua execução;
b) aprovar projetos para obras particulares;
c) conceder licenças para realização de obras particulares
e fiscalizar-lhes a execução;
d) propor normas para a concessão e desempenho de serviços de utilidade pública e fiscalizar os mesmos serviços;
e) conceder serviços de transporte coletivo e fiscalizá-los;
/) administrar as estações rodoviárias do Distrito Federal ou
fiscalizar sua administração;
g) conservar os logradouros públicos;
h) realizar a coleta de lixo domiciliar e a limpeza pública;
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i) promover a celebração de convênios entre a Prefeitura
e outros órgãos públicos encarregados de atividades de viação
e obras;
j) desempenhar outras atribuições que lhe sejam inerentes
ou lhe forem cometidas.
CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 21. As cidades satélites do Distrito Federal constituirão Regiões Administrativas.
§ l' A cada Região corresponderá uma Administração Regional, à qual caberá representar a Prefeitura do Distrito Federal,
promover a coordenação dos serviços prefeiturais e facilitar o
atendimento do interesse público local.
§ 2" A Administração Regional será chefiada por um Administrador Regional, de livre escolha do Prefeito, dentre pessoas
de ilibada reputação e experiência administrativa.
§ 3<? O Administrador Regional deverá residir, obrigatoriamente, na sede de sua Região.
Art. 22. A Sociedade de Abastecimento de Brasília é
vinculada, para efeito de orientação geral e controle, à Secretaria da Produção e Comércio.
Art. 23. O Prefeito é autorizado a criar o Banco do Desenvolvimento do Planalto S. A. e o Departamento de Estradas
de Rodagem do Distrito Federal, que ficarão vinculados, para
efeito de orientação geral e controle, à Secretaria da Fazenda e à
Secretaria da Viação e Obras, respectivamente.
Art. 24. A Fundação Hospitalar do Distrito Federal é
vinculada, para efeito de orientação geral e controle, à Secretaria
da Saúde.
Art. 25. À Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil e a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília são
vinculadas, para efeito de orientação geral e controle, à Secretaria da Viação e Obras.
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Art. 26. Fica o Prefeito autorizado a celebrar convênios
com a Superintendência da Política Agrária, e outros órgãos públicos, para efeito de desenvolvimento sócio-econômico das áreas,
rurais do Distrito Federal.
Art. 27. O autor do plano urbanístico, o autor do plano
arquitetônico de Brasília, « o primeiro Presidente da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, serão membros natos,
e em caráter vitalício, do Conselho de Planejamento e Coordenação previsto no capítulo III desta lei.
Parágrafo único. A nomeação do urbanista, do arquiteto e
do engenheiro referidos no inciso IV do artigo 69 dar-se-á somente
em caso de renúncia ou morte de um dos membros natos de que
trata este artigo.
Art. 28. As entidades de administração indireta do sistema
administrativo do Distrito Federal estão sujeitas ao controle financeiro e contábil do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Art. 29. Caberá ao Tribuna] de Contas do Distrito Federal
expedir normas para o exercício de sua função fiscalizadora sobre
a gestão financeira e execução orçamentária da administração
direta e da administração indireta do Distrito Federal.
§ 1° A fiscalização do Tribunal exercer-se-á não somente
através do exame da documentação que lhe deverá ser remetida,
como também através de inspecções in loco de livros e arquivos
dos serviços e dos estoques dos almoxarifados destes.
§ 2° O Tribunal de Contas informará o poder competente
das irregularidades que porventura encontre.
Art. 30. São extintas a Fundação Zoo-Botânica do Distrito Federal, a Fundação Cultural do Distrito Federal, a Fundação Educacional do Distrito Federal e a Fundação do Serviço
Social do Distrito Federal.
Parágrafo único. As atribuições e acervo das entidades
mencionadas neste artigo passarão, a critério do Prefeito, para
uma ou mais das Secretarias ora criadas.
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Art. 31. Fica extinta a Sociedade de Habitações Econômicas de Brasília, passando suas atribuições e acervo para a
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil.

nhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, devendo a decisão
constar obrigatoriamente de ata.
§ 29 Dispensada a concorrência, nos termos do parágrafo
anterior, o ato ou contrato respectivo ficará sujeito a registro prévio
no Tribunal de Contas do Distrito Federal, o qual terá podêres
para apreciá-lo também do ponto de vista da conveniência e
oportunidade.

Art. 32. Fica o Prefeito autorizado a criar, mediante o
desmembramento da Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil, sociedades por quotas de responsabilidade limitada para
a exploração dos serviços de energia elétrica, de telefone e de
águas e esgotos do Distrito Federal.
§ l? A sociedade que se organizar para a exploração dos
serviços de energia elétrica terá por quotistas exclusivos ou principais a Prefeitura do Distrito Federal, a Centrais Elétricas Brasileiras S . A . , o Banco do Desenvolvimento do Planalto S.A. e a
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil.
§ 2° Poderão participar como quotistas, na sociedade a que
se refere o parágrafo anterior, empresas de eletricidade de que
os Estados e Municípios possuam a maioria do capital social.
§ 3° As quotas de participação das empresas referidas no
parágrafo anterior só poderão ser transferidas à Prefeitura do Distrito Federal ou à Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
§ 4° À sociedade que se organizar para a exploração dos
serviços de telefone terá por quotistas exclusivos ou principais a
Prefeitura do Distrito Federal e a Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil.
§ 5" A diretoria ou gerência das entidades previstas neste
artigo poderá ser atribuída, por eleição, a pessoas estranhas à
.sociedade.
Art. 33. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil realizará concorrências administrativas para a adjudicação
de obras cujo valor varie entre 150 (cento e cinqüenta) e 300 (trezentas) vezes o salário mínimo local, e concorrências públicas, para
a adjudicação de obras cujo valor exceda de 300 (trezentas)
vezes o salário mínimo local.
§ l" O Conselho de Planejamento e Coordenação poderá
dispensar a observância do disposto neste artigo, mediante solicitação escrita, devidamente fundamentada, da Diretoria da Compa-

Art. 34. À utilização de espaços na Estação Rodoviária e
no Teatro Nacional do Distrito Federal, por parte de terceiros,
é feita a título precário, a juízo exclusivo do Prefeito, e mediante
o pagamento de taxas de utilização, reajustáveis anualmente.
Art. 35. O Prefeito elaborará e proporá ao Poder Legislativo a fixação, em forma codificada, de normas para a realização de
obras e utilização de espaço no território do Distrito Federal.
Art. 36. O Prefeito organizará, dentro de 120 (cento e
vinte) dias, contados da publicação desta lei, os quadros de pessoal da administração direta e da administração indireta do Distrito Federal.
§ l 9 A organização dos quadros de pessoal do Distrito Federal será feita segundo as normas adotadas para o pessoal da
União e sob a orientação técnica do Departamento Administrativo
do Serviço Público.
§ 2° Os vencimentos e vantagens dos cargos e funções do
sistema administrativo do Distrito Federal não poderão ultrapassar os vencimentos e vantagens inerentes aos cargos e funções do
serviço público federal.
§ 3° Aplicam-se subsidiàriamente ao pessoal do Distrito Federal a legislação e a regulamentação relativas ao pessoal do Poder
Executivo da União.
Art. 37. A seleção de pessoal para a administração direta
e administração indireta do Distrito Federal só poderá ser feita
mediante concurso público de provas.
§ l 9 Fica revogado o parágrafo único do artigo 47 da Lei
1
n ? 3.751, de 13 de abril de 1960.

— 41 —

§ 2' O Prefeito e os responsáveis por órgãos da administração indireta poderão admitir pessoal para a realização de trabalho
braçal ,e contratar pessoal para atividade altamente especializada.
§ 3° Os contratos a que se refere o parágrafo anterior serão
feitos segundo as leis trabalhistas da União, indicando tempo de
vigência, natureza de trabalho e local onde será o mesmo executado,
e deverão receber registro prévio no Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Art. 38. A administração direta do Distrito Federal não
poderá despender com pessoal quantia superior a 50% (cinqüenta
por cento) da receita tributária orçada, cabendo ao Tribunal
de Contas do Distrito Federal apurar as responsabilidades pela
infração a este artigo e encaminhar ao Poder Legislativo os nomes
dos responsáveis.
Art. 39. O Prefeito do Distrito Federal terá vencimentos,
direitos ,e vantagens equivalentes aos de Ministro de Estado.
Art. 40. Ficam criados quatro cargos de Secretário, um de
Procurador Geral e um de Chefe de Gabinete do Prefeito, com
vencimentos correspondentes a 5/6 (cinco sextos) dos vencimentos
do Prefeito.
Parágrafo único. Ficam transformados em cargos de Secretário, com os vencimentos fixados neste artigo, os dois cargos de
Secretário-Geral criados pelo art. 46 da Lei n° 3.751, de 13 de
abril de 1960.
Art. 41. Ficam criados 18 (dezoito) cargos de DiretorGeral de Departamento, símbolo 2-C, providos em comissão, na
medida em que o exijam as necessidades de serviço.
Art. 42. Os titulares dos cargos a que se referem os artigos
39 e 40 não farão jus às diárias previstas na lei 4.019, de 20 de
dezembro de 1961.
Art. 43. Fica o Prefeito autorizado a criar, no limite das
dotações orçamentárias próprias, as funções gratificadas de diretor
de divisão, chefe de serviço e chefe de seção, e outras de secretariado .e assessoramento, a preencher na medida das necessidades
de serviço.

Art. 44. Competirão ao Departamento Federal de Segurança Pública, por intermédio de seus órgãos específicos, os serviços policiais e de segurança pública, inclusive de trânsito, em todo
o território do Distrito Federal.
Art. 45. Competirá à Prefeitura o registro, licenciamento
e emplacamento de veículos.
Art. 46. O Prefeito regulamentará esta lei dentro do prazo
de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sua
publicação.
Parágrafo único. Da regulamentação de que trata este artigo
constará, obrigatoriamente, a estrutura interna das Secretarias e
demais órgãos componentes da Prefeitura, observado, quanto ao
número de Departamentos, o limite máximo previsto no artigo 40
desta Lei.
Art. 47. Fica o Prefeito autorizado a transferir, no todo
ou em parte, para as rubricas destinadas ao pagamento de pessoal
fixo, as dotações para pessoal variável constantes do orçamento
em vigor.
Art. 48. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor na data da sua publicação.

2.

PLANO DE CONCLUSÃO DA TRANSFERÊNCIA
DO GOVERNO FEDERAL PARA BRASÍLIA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

< 3
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Pela Exposição de Motivos n° 2 desta data, tive a honra
de apresentar a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto
no art. 3P, letra d, do Decreto n9 51.705, de H de fevereiro de
1963, Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a organização administrativa do Distrito Federal, elaborado como parte integrante da
ampla e extensa reforma dos serviços públicos federais que ora
se empreende.
2. Naquela Exposição de Motivos foi ressaltada a necessidade de serem adotadas, juntamente com a aprovação do Anteprojeto de Lei elaborado, várias medidas destinadas a complementá-lo e a consolidar, em definitivo, a nova Capital do Brasil.
3. Uma dessas medidas, cuja importância é desnecessário
realçar, consiste no aceleramento e conclusão do processo de transferência da administração federal para o atual Distrito Federal,
iniciada em 1960, mas, como é óbvio, ainda não terminada.
4. Em verdade, como o evidenciam dados levantados pelo
Grupo de Trabalho de Brasília ( G . T . B . ) , o Poder Legislativo,
o Poder Judiciário e o Tribunal de Contas da União foram, efetivamente, transferidos para Brasília, mas, no que concerne ao Poder
Executivo, a sua transferência foi «somente iniciada».
5.

Isso resulta de dois fatores principais, a saber:

a) o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, bem como o
Tribunal de Contas da União, têm proporções relativamente reduzidas, quando comparados ao Poder Executivo;
b) no processo da transferência foi dada, além disso, por
determinação do Governo, prioridade à mudança integral daqueles
dois Podêres, juntamente com a Presidência da República, a fim
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de que, a 21 de abril de 1960, se verificasse, como efetivamente
se verificou, a localização definitiva dos três Podêres da República
em Brasília.
6. De acordo com a mesma orientação, vem se processando
a mudança dos Ministérios e demais órgãos integrantes do Poder
Executivo, concomitante e gradativamente.
7. Como resultado da orientação adotada, é a seguinte, de
acordo com levantamento que acaba de ser feito pelo dirigente do
G.T.B., a situação atual do processo de transferência do Poder
Executivo para Brasília, no que concerne aos servidores já ali
sediados, com ou sem residência:
DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO

C/ResMinistério da Aeronáutica
Ministério da Agricultura
(Institutos Subordinados)
Ministério da Educação
Ministério da Fazenda
Ministério da Guerra
Ministério da Indústria e Comércio
Ministério da Justiça e Negócios Interiores
Consultoria Geral da República
Procuradoria Geral da República
1* Subprocuradoria Geral da República . . .
Agência Nacional
Departamento Federal de Segurança Pública
Departamento de Imprensa Nacional
Ministério da Marinha
Ministério das Minas e Energia
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho e Previdência Social
(Institutos Subordinados)
Ministério da Viação e Obras Públicas
Departamento dos Correios e Telégrafos . .
Presidência da República:
Casa Civil
Casa Militar
D. A. S. P
I. B. G. E

399
163
100
283
381

S/Res .

560
122
—
20
65
98
9
9
—
19
20
6
—
37
353
84

Total

959
285
100
303
446
466
57
106
11

368
48
97
11
48
20
47
167
325
209
80
33
84
150
948
63
177

—
161
81
—
8
693

40
53
167
362
562
164
33
245
231
948
71
870

441
152
209
55

—
—
113
62

441
152
322
117

5.058

2.520

Í7.5.78

67

8. Estimando-se, como o faz o Grupo de Trabalho de Brasília (G. T. B . ) , que a transferência completa dos Ministérios e
demais órgãos da administração federal, inclusive autarquias, tal
como devam estar constituídos na nova Capital, exigirá a instalação
de mais 17.000 (dezessete mil) servidores, para perfazer um. total
de, aproximadamente, 25.000 (vinte e cinco mil) pessoas, conclui-se que muito grande é, ainda, a tarefa com que se defronta o
Governo Federal, no que concerne ao prosseguimento e conclusão de sua transferência para Brasília.
9. Por outro lado, são flagrantes os inconvenientes que
decorrem, para o País e sua administração, da existência de duas
capitais, que a tanto importa a manutenção no Rio de Janeiro de
tão grande número de órgãos e de servidores que deverão ser
transferidos para Brasília.
10. Impõe-se, assim, adotar, com urgência, medidas práticas e concretas com o objetivo de melhor disciplinar e coordenar
a transferência da administração federal para Brasília, a qual,
força é reconhecer, não se vem, processando com a regularidade e
eficiência que eram de desejar, por motivos vários, que não cabe
aqui analisar.
11. Isso poderia ser conseguido, no meu entender, através
das seguintes providências:
a) aprovação de critérios básicos a que deverá obedecer,
daqui por diante, o processamento da transferência;
b) nomeação de um Ministro Extraordinário para a Trans'ferência da Capital com podêres para dirigir, coordenar e superintender todas as atividades que digam respeito à mudança da
Capital.
12. Os critérios básicos que, ainda em meu entender, deverão,
doravante, presidir à transferência, são:
a) estabelecimento de uma ordem de prioridade para a
transferência dos Ministérios e demais órgãos da administração;
b) transferência, de acordo com a ordem de prioridade estabelecida, instalando-se em Brasília, de modo completo, cada Ministério ou órgão da administração, antes de se passar ao seguinte;
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c) aproveitamento, sempre que possível, no provimento de
pessoal aos Ministérios ou órgãos da administração em processo
de transferência ou instalação em Brasilia, dos servidores excedentes das necessidades da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil (NOVACAP) e de outras entidades já sediadas no Distrito Federal;
d) provimento, sempre que possível, dos cargos dos Ministérios ou órgãos da administração em processo de transferência ou
instalação em Brasília, mediante concursos públicos a serem realizados pelo Departamento Administrativo do Serviço Público, com
o objetivo de recrutar para esse fira, preferentemente, pessoas já
residentes no Distrito Federal;
e) redistribuição, no Estado da Guanabara ou outra unidade
federada da qual provenha a repartição em processo de transferência para Brasília, de seu pessoal cuja remoção ou localização na
nova Capital seja desnecessária ou desaconselhável, inclusive em
face das medidas de que tratam as letras c e d supra.

c) a valorização da mão-de-obra disponível em Brasília e o
conseqüente reforçamento econômico de muitas famílias já radicadas na nova Capital.

13. Os critérios contidos nas letras a e b visam, precipuamente, a instalar em Brasília, por inteiro e de acordo com uma
ordem de prioridade a ser estabelecida, os Ministérios e outros
órgãos da administração, em vez de, como se vem fazendo desde
1960, fragmentos, às vezes irrisórios, de vários Ministérios ou
órgãos da administração, o que torna a mudança mais simbólica do
que real e obriga as autoridades aos constantes, freqüentes e dispendiosos deslocamentos entre Brasília e o Estado da Guanabara e
vice-versa.
H, As medidas preconizadas nas letras ç e. d têm por objetivo aproveitar, para as repartições em processo de transferência
ou instalação em Brasília, a mão-de-obra disponível no mercado
de trabalho da nova Capital, com tríplice vantagem:
a) a não realização, em tais casos, por parte da União, das
despesas de transporte, ajuda de custo e instalação, que implica
n vinda de qualquer servidor para Brasília;
b) a desobrigação, por parte da União, de fornecer, em tais
casos, moradia para o servidor aproveitado;

15. Para se ter uma idéia da economia que o Governo
Federal poderá fazer comi a utilização ampla dos critérios acima
recomendados, basta consignar aqui que, segundo o Grupo de Trabalho de Brasília (G. T. B . ) , se o Governo Federal tiver que
construir as residências destinadas aos 17.000 servidores mencionados no item 8 desta exposição como indispensáveis à complementação da mudança, a sua despesa, somente nesse setor, atingirá,
no mínimo, Cr$ 74.000.000.000,00 (setenta e quatro bilhões de
cruzeiros), assim discriminados:
Cr$
a)

7.000 casas do tipo popular, destinadas aos pequenos funcionários (continuo, servente, motorista, e t c . ) , à razão de Cr$ 2.000.000,00 cada uma 14.000.000.000,00

b)

10.000 apartamentos destinados a funcionários de
nível médio e superior, à razão de Cr$
Cr$ 6.000.000,00 cada um
60.000.000.000,00
74.000.000.000,00

16. A isso há que acrescer as despesas com ajudas de custo,
diárias de instalação e transportes dos funcionários e suas famílias, a serem levados do Rio de Janeiro ou outra unidade da Federação para Brasília.
17. Ora, Brasília, com uma população estimada hoje, com
inclusão dos núcleos satélites, em cerca de 250.000 habitantes,
já constitui mercado de trabalho em condições de sés explorado
com proveito, em benefício do aceleramento da tiansferência da
administração federal para a nova Capital e da eoaseqüente redução dos gastos que o Governo da República vem sendo obrigado
a fazer com empreendimento de tão grande significação « importância para o País.
18. Testemunho disso, para não falar no recrutamento local,
a ser realizado mediante concursos públicos, é a situação em matéria
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de pessoal, da NOVACAP e das várias Fundações do Distrito
Federal, a qual, de acordo com levantamento feito em 31 de março
do ano em curso, era a seguinte:
UNIDADE ORGANIZACIONAL

Cia. Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
Fundação Cultural do Distrito Federal
Fundação Educacional do Distrito Federal . ..
Fundação Hospitalar do Distrito Federal
Fundação do Serv. Social do Distrito Federal
Fundação Zoo-Botãnica do Distrito Federal . ..
Total

N° de servidores
10.249
59
1.703
1.081
13&

96
13.326

19. O custo anual desse pessoal, que a esta altura há de,
forçosamente, haver aumentado, era o seguinte, também a 31 de
março últimot
UNIDADE ORGANIZACIONAL

Cr$

Cia. Urbanizadora Ôa Mova Capitei do Brasil (NOVACAP)

5.847.037.440,00

Fundações

l .977.163.784,40

Total

7.824.201.224,40

20. Com o aumento de 70% (setenta por cento), pOiSteriormente concedido ao pessoal de gue se trata, em virtude do disposto
na Lei 4.242, de 17 de julho de 1963, a despesa em apreço deve
se elevar a mais de Cr$ 13.000.000.000,00 (treze bilhões de cruzeiros) anuais, atualmente, ou seja, mais de um bilhão mensais.
21. Impõe-se, assim, como medida de alta repercussão na
redução dos gastos com a mudança da Capital, o aproveitamento,
na maior escala possível, da mão-de-obra já radicada em Brasília,
quer mediante a redistribuição de pessoal já empregado, direta ou
indiretamente pelo Governo e excedente das necessidades dos
órgãos a que pertence, quer mediante o recrutamento para o serviço
público, de acordo com o sistema do mérito, de pessoas qualificadas residentes em Brasília, como já vem sendo feito, ainda que
em escala reduzida, pelo Departamento Administrativo do Serviço
Público.

22. Por outro lado, a importância da transferência da Capital para os próprios destinos do País, bem como a magnitude das
providências a serem tomadas em relação a ela, estão a exigir, no
meu entender, que o assunto seja tratado em nível mais elevado
do que aquele em que o vem sendo até o momento.
23. Na verdade, os cinco anos de preparativos para a mudança e ide mudança propriamente dita, sob a supervisão de um
órgão como o Grupo de Trabalho de Brasília (G. T. B . ) ,
vieram evidenciar que, pelo menos nas circunstâncias atuais, essa
não é a melhor solução para assunto de tão grande relevância para
a nossa Pátria.
24. Daí, ao meu modo de ver, a necessidade de ser nomeado,
conforme se propõe no item 11, letra b, um Ministro Extraordinário
para a Transferência da Capital, que venha a dirigir, coordenar e
superintender todas as atividades relacionadas com a mudança.
25. São essas, Senhor Presidente, as providências que, como
complemento indispensável à organização dos serviços municipais
de Brasília, tenho a honra de propor a Vossa Excelência através do
incluso projeto de decreto.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protestos da minha mais elevada estima e distinta consideração.
ERNANI DO AMARAL PEIXOTO

Anexo: Relatório apresentado pelo Dirigente do G.T.B.

PROJETO DE DECRETO

Decreto N9

de . . . . de

de 1963

Estabelece critérios básicos para a transferência
e instalação de órgãos do Poder Executivo em Brasílía, dispõe sobre as atribuições do Ministro Extraor*
dinário para a Transferência ida Capital, e dá outras
providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. l 9 A transferência para Brasília dos órgãos do Poder
Executivo e sua instalação ali obedecerão aos seguintes critérios
básicos, além de outros que venham a ser considerados aconselháveis;
a) estabelecimento de uma ordem de prioridade para a transferência dos Ministéri-os e demais órgãos da administração;
b) transferência para Brasília de cada Ministério ou órgão
de administração, por completo, de acordo com a ordem de prioridade estabelecida;
c) aproveitamento, sempre que possível, no provimento de
pessoal aos Ministérios ou órgãos da administração em processo
de transferência ou instalação em Brasília, dos servidores excedentes das necessidades da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil (NOVACAP) e de outras entidades já sediadas no Distrito Federal;
d) provimento, sempre que possível, dos cargos dos Ministérios ou órgãos da administração em processo de transferência ou
instalação em Brasília, mediante concursos públicos a serem realizados pelo Departamento Administrativo do Serviço Público, com
o objetivo de recrutar para esse fim, preferentemente, pessoas já
residentes e radicadas no Distrito Federal;
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e) redistribuíção, no Estado da Guanabara ou outra unidade
federada da qual provenha a repartição em processo de transferência para Brasília, do seu pessoal cuja remoção ou localização
na nova Capital seja desnecessária ou desaconselhável, inclusive
em face das medidas de que tratam as letras c e d supra.
Art. 2° Cabem, ao Ministro Extraordinário para a Transferência da Capital as seguintes atribuições:
a) estudar e submeter à aprovação do Presidente da República a ordem de prioridade a ser observada no processo de transferência dos Ministérios e demais órgãos da administração para
Brasília;
b) adotar todas as providências necessárias à concretização
da transferência, de acordo com a ordem de prioridade aprovada;
c) proceder ao levantamento das necessidades de pessoal
dos Ministérios ou órgãos da administração, em processo de transferência ou instalação em Brasília, adotando ou propondo, quando
for o caso, as providências de que tratam as letras c e d do artigo
anterior;
d) proceder ao levantamento das necessidades, em relação
a locais de trabalho e residências, dos Ministérios ou órgãos da
administração em processo de transferência ou instalação em Brasília, adotando ou propondo as medidas destinadas a satisfazê-las;
e) estudar e propor a redistribuíção, por outros órgãos da
administração', dos servidores que, por qualquer motivo, deixarem
de acompanhar a sua repartição na transferência para Brasília;
/) estudar e propor a redistribuição, por outros órgãos da
administração, dos locais de trabalho liberados com a transferência
para Brasília de repartições sediadas no Estado da Guanabara ou
outra unidade federada;
g) propor a inclusão, na proposta orçamentária da União,
dos recursos necessários ao prosseguimento da transferência da
Capital, bem como, quando for o caso, a abertura dos créditos
adicionais para o mesmo fim;
h) opinar sobre os projetos de lei submetidos à sanção presidencial que, direta ou indiretamente, digam respeito a transferência da Capital;
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i) manter o Presidente da República a par do progresso de
seus trabalhos e apresentar relatórios periódicos sobre os mesmos;
/) praticar quaisquer atos que, direta ou indiretamente, contribuírem para a boa marcha, regularidade e conclusão do processo
de transferência da Capital.
Parágrafo único.. No desempenho das suas atribuições e, em
especial, das mencionadas nas letras a, b, c, d, e e /, o Ministro
Extraordinário para a Transferência da Capital manterá o mais
perfeito entrosamento com os demais Ministros de Estado, o Prefeito de Brasília, o Diretor Geral do Departamento Administrativo
do Serviço Público e o Presidente da Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil (NOVÀCAP) .
Art. 39 O Ministro Extraordinário para a Transferência da
Capital poderá requisitar servidores públicos, de acordo com a
legislação vigente, para colaborarem nas tarefas a seu cargo.
Art. 49 As repartições federais dependentes, as autarquias,
as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações subvencionadas pela União ficam; obrigadas a prestar a assistência solicitada pelo Ministro Extraordinário para a Transferência da Capital, inclusive nos casos que envolvam a cessão de
pessoal, material de consumo, equipamento e locais de trabalho.
Art. 5° O Grupo de Trabalho de Brasília ( G . T . B . ) ,
criado pelo Decreto n' 43.285, de 25 de fevereiro de 1958, passa
à jurisdição do Ministro Extraordinário para a Transferência da
Capital, com seu pessoal, material, equipamento:, locais de trabalho
e recursos financeiros.
Art. 6° O presente Decreto entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília ( D . F . ) , em . . . de

de 1963.

3. ANEXOS

I — RELATÓRIO DO GRUPO DE ESTUDO E ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Brasília, 4 de julho de 1963
Senhor Ministro,
O Grupo de Estudo e Organização Administrativa do Distrito
Federal, designado pela Portaria de Vossa Excelência de 19 de
março último, publicada no «Diário Oficial» do dia 21 seguinte,
tem a honra de apresentar a Vossa Excelência os elementos em
que se fundamentou e as conclusões dos seus estudos, consubstanciados na exposição, recomendações e anteprojeto de lei anexos.
2. Partindo de um esquema inicial, no qual se delinearam,
em traços gerais, as sugestões fundamentais a serem propostas por
este Grupo de Estudo, foram elaborados:
a) um anteprojeto de lei referente à estrutura administrativa
ao Distrito Federal, onde se consolidam, outrossim, os princípios
basilares que, a nosso ver, devem presidir às atividades da Administração local, inclusive em relação às entidades descentralizadas;
b) uma exposição dos motivos em que se baseiam as sugestões de normas concretizadas no aludido anteprojeto de lei;
c) um conjunto de recomendações complementares aos Podêres Públicos, visando a medidas que afetam o progresso e a
racionalização das atividades administrativas locais.
3, Todos esses resultados decorreram de aprovação tomada,
quase sempre, por unanimidade de votos.
A Sua Excelência o Senhor
Ministro Ernani do Amaral Peixoto
Ministro Extraordinário para a Reforma Administrativa.

4. Espera, assim, este Grupo de Estudo haver contribuído,
na limitada possibilidade dos conhecimentos, mas com o máximo
de esfcrço e de dedicação de todos os que o constituíram, para
que um passo a mais se venha a dar no sentido da eficaz orgamzaçfto da administração de Erasília.
5. Seus componentes, agradecendo a confiança com que
foíam distingui dos, renovam a Vossa Excelência as melhores expressões de respeito e apreço.

ESQUEMA INICIAL
As deficiências atuais da Administração* do Distrito Federal
partem da inexistência de normas legais que lhe rejam a estrutura
(salvo a inicial) e o funcionamento; acentuam-se com as falhas
da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, que
ainda enfeixa serviços de utilidade pública da maior relevância,
sem lhes prestar gestão eficiente, inclusive no que tange à rentabilidade; e culminam na carência de elemento humano capaz, a
qual tem sido a causa fundamental da inoperância revelada em
muitos setores das fundações e companhias subsidiárias.
2.

A sugestão de reforma deve, por isso, abranger:

A. a de modificação constitucional, destinada a dotar o
Distrito Federal de órgão legislativo, uma vez que, à alta direção
política nacional, tem repugnado implantar a Câmara local, prevista
na Emenda Constitucional n.° 3, e, por outro lado, o Congresso
Nacional, se aditasse a si a responsabilidade, não poderia, sem
sacrifício de seus imensos encargos, exercê-la eficazmente;
(A solução, a ser apenas indicada, estaria, provavelmente,
no reviver, com as adaptações que se impusessem, um projeto de
emenda apresentado, há quatro anos, com o fito. de atribuir, ao
Senado Federal, a competência legislativa para o Distrito Federal.
Assim, os Estados e o próprio Distrito Federal, por seus representantes, em número igual, na Câmara Alta, editariam as normas
locais, que expressariam, pois, em reflexo direto, as diretrizes da
Federação no seu Município.)
B.

o oferecimento de anteprojeto de lei que consubstancie:

I — a criação das Secretarias de Estado, dos Departamentos que as devem integrar, e das unidades diretamente subordinadas ao Prefeito;
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II — a criação do Departamento Jurídico, diretamente
subordinado ao Prefeito, chefiado pelo Procurador-Geral do
Distrito Federal, para exercer todas as atribuições de procuradoria
e consultoria jurídica, não só em favor dos órgãos de administração
direta, como também das autarquias, fundações e sociedades, que
existam ou venham a ser instituídas, vedadas a estas, conseqüentemente, manterem serviços jurídicos próprios;
ÍII —• autorização, à União e à Prefeitura, para que se
destaquem, da NOVACAP, os serviços de utilidade pública por
ela empreendidos, de modo> a constituírem companhias subsidiárias,
admitida, para esse fim, a formação de sociedades por quotas,
provisórias, com duração curta e prefixada, com o fito de administrarem a complexa separação de patrimônios, e constituírem
os embriões das futuras companhias;
IV — autorização à Prefeitura para que, mediante convênio,
confie seus serviços de arrecadação, pagamento e outros julgados
convenientes, ao Banco do Desenvolvimento do Planalto S. A.;
V — autorização à Prefeitura para conceder autonomia
administrativa (em grau a seu critério) ao Departamento de Estradas de Rodagem;
VI — delimitação da competência da NOVACAP e da
Prefeitura, no tocante à urbanização;
VII — determinação de que seja promovida, em trinta dias,
pela Prefeitura e NOVACAP, a extinção da Sociedade de Habitações Econômicas de Brasília, incorporado seu acervo a órgão
da administração direta, e por ele atendidas suas finalidades;
VIII — a criação dos cargos em comissão de Secretários de
Estado e Diretores Gerais de Departamento, necessários à implantação da nova estrutura, e autorização para a criação das
funções gratificadas indispensáveis à composição das infra-estruturas a serem estabelecidas em decretos executivos;
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modo a possibilitar apreciação conjunta de previsões e de resultados de todo o Distrito Federal;
c) fixação de prazos e previsão de sanções, para a ultimação
e remessa à Prefeitura e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal,
de orçamento e balanços;
d) obrigatoriedade de prestação anual de contas àquele Tribunal, por parte dos dirigentes das fundações e sociedades» as
quais, para permitir ao mesmo a organização de minuciosos assentamentos sobre cada uma delas, lhe prestarão as informações
que requisitar e lhe facilitarão os exames in loco de que necessitar,
para habilitar-se à correção em tempo de irregularidades e ao
julgamento das contas;
e) obrigatoriedade de idêntica prestação de informações e
facilitação de exames in loco, por parte dos órgãos da administração direta;
f) previsão de sanções que possibilitem ao Tribunal de
Contas acompanhar as atividades da administração indireta, sem
diminuir-lhes a flexibilidade;

IX — os seguintes princípios básicos, entre outros:

g) aperfeiçoamento da separação, nos órgãos de administração indireta, entre as funções normativas, de execução e de
controle interno, com o fito de fortalecer a autoridade executiva
e atribuir-lhe responsabilidade direta perante a Administração' e
o público. Proceder-se-ia a nova delimitação de competências e
criação de órgãos internos, autorizadas, a Prefeitura, a União e
a NOVACAP, a promover, em prazo prefixado, as reformas estatutárias para isso indispensáveis, bem como para o ajustamento
aos demais princípios gerais;
h) o de que todos os cargos de direção e de chefia consideram-se de confiança, sendo demissíveis ad nutwn seus ocupantes,
quer na administração direta, na forma da legislação administrativa, quer na indireta, na forma da legislação trabalhista; preenchidos os demais mediante concursos públicos de provas;

a) coincidência do exercício financeiro com o ano civil,
também em todas as unidades da administração descentralizada;
b) padronização, a ser estabelecida pela Prefeitura, dos orçamentos, planos de contas e balanços, em suas linhas gerais, de

i) a vedação a quaisquer servidores, quer da administração
direta, quer da indireta, de perceberem parcelas de retribuição
variáveis segundo a receita ou decorrências desta, seja a título
de participação, percentagem, ou quota-parte;

/') a demissão automática, ex vi legis( dos integrantes de
órgãos colegiados que faltarem a mais de três sessões consecutivas,
quer na administração direta, quer na indireta, bem como dos
dirigentes de unidades da administração indireta que excederem
as autorizações de despesa;
/) da padronização, a ser estabelecida pela Prefeitura, do
material de administração-meio a ser utilizado nela e nas autarquias,
fundações e sociedades.
X — a criação do Conselho Superior de Administração,
integrado pelos Secretários de Estado, presidido pelo Prefeito, tendo
como secretário-executivo o de Administração, e que se reunirá
ao menos uma vez por mês, para a fixação de diretrizes e solução
de questões administrativas de interesse geral;
XI — a autorização para que o Prefeito fixe a gratificação
de participação nas reuniões dos órgãos colegiais superiores das
fundações e sociedades, correndo a despesa à conta dos recursos
destas;
XII — o acesso do Ministério Público do Distrito Federal
a todos os atos e elementos de administração das fundações;
XIII — prazo para a apresentação, pela Prefeitura, de anteprojetos de lei relativos ao seu quadro de pessoal, ao Código
de Obras e ao Código de Posturas;
C. <o oferecimento de anteprojeto de lei que consubstancie
o aproveitamento do pessoal excedente da NOVACAP nos quadros
da União e da Prefeitura, tendo porém em vista que a remuneração
atual será fixada em bases que compensam, no todo ou em parte,
a inexistência das diárias de Brasília;
D. a recomendação, aos Podêres Públicos, da concessão
de favores fiscais e administrativos, semelhantes aos contidos na
legislação alusiva à Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste, que atraiam o estabelecimento de indústrias de transformação, na região geo-econômica em que se integra Brasília;
E. a indicação de novas bases para a reformulação da mudança dos órgãos da administração federal para Brasília, em vista
da deficiência de habitações a conceder, sugerida, inclusive, a

realização de concursos na Capital Federal sob » cláusula de
renúncia do concorrente à pleiteação de residência;
F. a indicação no sentido de entrosarem-se, naediaate aproximação cada vez mais estreita, as atividades culturais da Fundação Universidade de Brasilia e as da Fundação Cultura! do
Distrito Federal, com vistas à expansão da vida cultural e artística
da Capital da República.
3. Ter-se-á, assim, dado um passo a mais para o aperfeiçoamento da Administração do Distrito Federal, medida que, con»
os suplementos das autoridades responsáveis, poderá representar
contribuição decisiva.
Brasília, 25 de março de 1963.

ANTEPROJETO

LEI N.»

, DE

DE

DE 1963

Dispõe sobre a organização administrativa da
Prefeitura do Distrito Federal e dá outras pfovidên-

CAPÍTULO I

DAS LINHAS GERAIS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Àrt. 1.° O Poder Executivo do Distrito Federal, chefiado
pelo Prefeito, é integrado pelos seguintes órgãos de administração
direta:
I — Gabinete do Prefeito;
II — Conselho do Plano Diretor;
III — Conselho Superior de Administração;
IV — Superintendência Jurídica;
V — Secretaria de Administração;
VI — Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio;
VII — Secretaria de Educação e Cultura;
VIII — Secretaria de Finanças;
IX — Secretaria de Saúde e Assistência;
X — Secretaria de Viação e Obras.
Art. 2.° São as seguintes as unidades de administração indireta do Distrito Federal, dotadas de personalidade jurídica, ré-
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gidas por esta Lei, pela legislação específica e, também, no que
couber:
a) pela legislação pertinente às entidades autárquicas congêneres:
,1 — Departamento de Estradas de Rodagem;
b)

pela legislação atinente às sociedades comerciais:
II -— Banco do Desenvolvimento do Planalto S/A;

III — Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil;
IV — Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda.;
V — Sociedade de Abastecimento de Brasília;
c)

pela legislação referente às fundações de direito privado:

VI — Fundação Cultural do Distrito Federal;
VII — Fundação Educacional do Distrito Federal;
VIII — Fundação Hospitalar do Distrito Federal;
IX — Fundação do Serviço Social do Distrito Federal;
X — Fundação Zoo-Botânica do Distrito Federal.
CAPÍTULO II

DO PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES
ESPECIFICAS
Art. 3." O Conselho do Plano Diretor é o órgão de planejamento, supervisão e controle de todas as realizações materiais,
sociais e culturais, que visem ao desenvolvimento integral da comunidade do Distrito Federal.
Art. 4.° O Conselho será constituído pelo Prefeito, pelos
Secretários de Estado, pelo Procurador-Geral da Prefeitura, pelo
Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil, e, ainda, por um urbanista, um arquiteto, um economista
.e um sociólogo, de alta reputação e experiência profissional.
§ 1.° O Conselho será presidido pelo Prefeito; este, os Secretaries de Estado, o Procurador-Geral da Prefeitura e o Presi-
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dente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
serão seus membros natos; os demais exercerão mandatos e serão
nomeados por decreto.
§ 2.° O mandato de membro do Conselho terá caráter cívico, constituirá serviço relevante, e será exercido por 2 (dois)
anos.
§ 39 O membro nomeado que, sem justificativa aceita pelo
Conselho, deixar de comparecer a três reuniões consecutivas, ou
deixar, por mais de 30 (trinta) dias, de emitir parecer em assunto
sujeito a sua consideração, perderá automaticamente o mandato,
devendo ser substituído dentro de 20 (vinte) dias.
§ 49 O membro que haja perdido o mandato, na forma do
parágrafo anterior, não poderá ser novamente nomeado para o
Conselho, no prazo de 2 (dois) anos.
§ 5.° O Conselho elegerá, em sua primeira reunião, dentre
seus membros, o Vice-Presidente, o Secretário e o relator de
Regimento Interno, a ser aprovado dentro de 30 (trinta) dias.
Art. 5.°

Compete ao Conselho:

a) elaborar e reunir os elementos relativos ao Plano Diretor
do Distrito Federal, consubstanciando, sem alteração, o plano piloto a que obedece a urbanização da Capital; e submetê-lo, dentro
do prazo de l ( u m ) ano, à aprovação do Prefeito, mediante decreto, a ser baixado dentro dos 30 (trinta) dias subseqüentes;
b) orientar e fiscalizar a execução do Plano Diretor e propoi
as modificações que se tornarem necessárias;
c) emitir parecer sobre todo projeto de lei ou medida administrativa, que afetem o Plano Diretor;
d) promover estudos e divulgação do Plano Diretor;
e) elaborar o seu Regimento Interno.
§ 1.° O funcionamento do Conselho obedecerá aos seguintes
preceitos:
a) realização de, pelo menos, uma reunião por mês;
b) deliberações por maioria absoluta, cabendo ao Prefeito
voto para desempate e veto;
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c) registro, em atas e arquivos adequados, ide todas as deliberações, pareceres, votos, plantas e demais elementos da atuaçãodo Conselho;
d) publicidade oficial de suas reuniões e de seus trabalhos.
§ 2.'° O Conselho será assistido por assessores, subordinados
ao seu Secretário.

d) fixar limites, inclusive em relação às unidades da administração indireta, para a realização de coletas de preço e licitações
administrativas, em todos os casos em que não seja obrigatória a,
concorrência pública;

CAPÍTULO III

DA SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES INSTRUMENTAIS
Art. 6.° A supervisão das atividades instrumentais da Administração do Distrito Federal incumbe ao Conselho Superior de
Administração, presidido pelo Prefeito e integrado pelos Secretários de Estado, pelo Presidente da Companhia Urbanizadora
da Nova Capital do Brasil, e pelo Procurador-Geral da Prefeitura.
§ 1.° A Secretaria Executiva do Conselho Superior de
Administração será a Secretaria de Administração.
§ 2.° O Conselho Superior de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, duas vezes por mês e, extraordinariamente, sempre
que convocado pelo Prefeito.
§ 3.° As resoluções do Conselho tomar-se-ão pelo voto da
maioria absoluta de seus integrantes e, se o Prefeito delas não
divergir, serão baixados os atos necessários; os pareceres constarão das atas das sessões, as quais serão publicadas no Diário
Oficial.
Art. 7.° Compete ao Conselho Superior de Administração:
a) fixar as diretrizes para o ingresso de servidores na Prefeitura e nas unidades de administração indireta, bem como para
os regimes de trabalho, distribuição, promoção e treinamento dos
mesmos;
b) estudar e propor a classificação dos cargos, funções e:
empregos, quer para a administração direta, quer para a indireta,
observada a uniformidade das retribuições aos servidores da Prefeitura e das entidades descentralizadas;
c) fixar padrões de material utilizado pelos órgãos da administração direta e pelas unidades da administração indireta;

e) opinar, desde que se trate de fornecimento ou serviço
de valor superior a cinco mil vezes o salário mínimo local, inclusive em relação às unidades da administração indireta, sobre as
dispensas de concorrência pública, que possam ser concedidas a
juízo do Prefeito, bem como aprovar quaisquer licitações realizadas acima do citado limite;
/) opinar sobre a proposta orçamentária da Prefeitura, que
será organizada pela Secretaria de Administração;
g) opinar, até o dia 10 (dez,) de dezembro de cada ano,
sobre as propostas orçamentárias das unidades da administração
indireta, que lhe serão remetidas, por intermédio da Secretaria de
Estado competente, até o dia 1.° (primeiro) do mês anterior;
h)

aprovar o manual de organização da Prefeitura;

i) opinar sobre quaisquer projetos de lei, que afetem atividades instrumentais da Administração.
CAPITULO IV

DA SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA
Art. 8.° Fica instituída a Superintendência Jurídica, chefiada
pelo Procuraidor-Geral da Prefeitura.
Art. 9.° A Superintendência Jurídica incumbe exercer todas
as atribuições de procuradoria e de consultoria jurídicas, não só
em favor das unidades da administração direta, como também,
das autarquias, fundações e sociedades, que existem ou venham
a existir.
Art. 10. É vedado às unidades da administração indireta
manterem serviços jurídicos próprios.
Art . 1 1 . A Superintendência Jurídica dividir-se-á em setores
instituídos por decreto do Prefeito.
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Parágrafo único. Poderão ser designados procuradores para
a prestação de assistência jurídica in loco, por prazo determinado,
quer a órgãos da administração direta, quer a unidades da administração indireta.

g) serão, preferentemente, a critério do Presidente da República ou do Prefeito, postos à disposição das companhias, respectivamente, os servidores da União e da Prefeitura que hajam
integrado os correspondentes setores de atividade da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil.

CAPÍTULO v

§ 2» As companhias equiparar-se-ão, para efeitos fiscais,
a concessionárias de serviços públicos e gozarão de plena isenção
de tributos federais e locais.

DO DESMEMBRAMENTO DA COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Àrt. 12. Os Governos da União e do Distrito Federal dêsmembrarão da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil, os serviços de utilidade pública, a seguir indicados, constituindo sociedades, que também integrarão a administração indireta
do Distrito Federal:
I •-- Companhia de Telefones do Distrito Federal;
II — Companhia de Força e Luz do Distrito Federal.
§ 1.° Proceder-se-á a esse desmembramento, com observância
dos seguintes preceitos:
a) a participação da União e da Prefeitura, no capital, obedecerá à proporcionalidade prevista no art. 48 da Lei n9 3.751,
de 13 de abril de 1960;
£>) nenhum pagamento ou indenização caberá à Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil pela transferência do
pessoal, bens, serviços, direitos e obrigações;
c) o capital será o valor dos bens e direitos desmembrados;
d) as ações não poderão ser, de qualquer forma, alienadas
pelo Governo do Distrito Federal, senão a titulo gratuito e à
própria União;
e) todos os cargos de direção superior, coordenação e controle das companhias serão de confiança do Prefeito, demissíveis
ad nutum seus ocupantes;
/) para a constituição dos quadros de pessoal das companhias, transferir-se-ão, na medida do possível, dos setores de
atividades desmembrados, os servidores que os integram, sem
que lhes caiba qualquer indenização, mas com pleno respeito aos
seus direitos, como se a relação de emprego anterior subsistisse;

§ 3.° Poderão também ser instituídos, sob a forma de empresas públicas autônomas, nos termos deste artigo e dos parágrafos
anteriores, os serviços de águas e de esgotos.
CAPÍTULO VI

DA COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA
Art. 13. A coordenação das atividades das unidades da
administração indireta far-se-á através das seguintes Secretarias
de Estado:
a)

da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio:
I — as da Fundação Zoo-Botânica do Distrito Federal;
II •— as da Sociedade de Abastecimento de Brasília;

b)

da Secretaria de Educação e Cultura:

III — as da Fundação Cultural do Distrito Federal;
IV — as da Fundação Educacional do Distrito Federal;
c)

da Secretaria de Finanças:
V — as do Banco do Desenvolvimento do Planalto S/A;

d)

da Secretaria de Saúde e Assistência:

VI — as da Fundação Hospitalar do Distrito Federal;
VII — as da Fundação do Serviço Social do Distrito Federa!;
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e)

da Secretaria de Viação e Obras:

VIII — as da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil;
IX — as da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília
Limitada;
X — as do Departamento de Estradas de Rodagem;
XI — as das companhias previstas no art. 12.
CAPÍTULO VII

DA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA E FUNCIONAMENTO
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Art. 14. Os órgãos da administração direta terão organização, competência e normas de funcionamento fixadas, dentro
de 120 (cento e vinte) dias, em regulamentos e regimentos baixados peio Prefeito, mediante discriminação das atribuições contidas nas respectivas denominações e respeitados os seguintes princípios :
a) divisão das Secretarias, internamente, em Departamentos;
e destes, preferentemente, em Divisões, compostas de Seções;
b) centralização, na Secretaria de Administração, das atividades-meio (inclusive controle de comunicações), com a colaboração em cada uma das demais Secretarias, de um Serviço de
Administração;
c) centralização das atividades de controle financeiro interno,
inclusive em relação às unidades de administração indireta, e das
atividades de controle contábil e patrimonial, na Secretaria de
Finanças, objetivando, outrossim, proporcionar amplitude e facilidade à ação fiscalizadora do Tribunal de Contas do Distrito Federal;
d) articulação de todos os setores, quer da administração
direta, quer da administração indireta, no sentido da execução
coordenadora das atividades, a fim de que se obvie a duplicidade
de empreendimentos e se lhes imprima, com a maior economia, o
máximo de eficiência;

e) atualização com as técnicas modernas, de modo a manterse, em todas as atividades administrativas, permanente adaptação
às conquistas da ciência e da tecnologia;
/) descentralização das atividades de execução e centralização dos controles de resultado e de eficiência;
g) fixação de prazos, como regra permanente para a
execução de tarefas, e instituição de controles para as correspondentes verificações e responsabilizações;
h) integração dos órgãos existentes na nova estrutura e
extinção dos que a ela não se ajustem.
Parágrafo único. Exceto os previstos nesta Lei, não haverá
órgãos diretamente subordinados ao Prefeito, a cujo Gabinete
pertencerão os subprefeitos, como representantes locais, para
coordenação de serviços públicos, auscultação direta de aspirações
e encaminhamento das correspondentes soluções, com referência
a determinados núcleos populacionais.
CAPITULO VII

DA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA E FUNCIONAMENTO DAS
UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Art. 15. As unidades de administração indireta, em sua
organização interna, atenderão, no que couber, aos princípios estabelecidos no artigo anterior, e adaptar-se-ão, mediante as reformas
necessárias dos seus atos constitutivos, a serem feitas dentro do
prazo de 120 (cento e vinte) dias, às seguintes regras:
a) fortalecimento da autoridade executiva unipessoal, restringida a competência dos seus órgãos colegiados exclusivamente
•à prática dos atos normativos e de controle;
,
b)

coincidência do exercício financeiro com o da União;

c) obrigatoriedade do registro, nos livros e demais elementos
de contabilidade, de todos os fatos contábeis, pelo método das
partidas dobradas, em condições que possibilitem, a qualquer
tempo, o levantamento das contas dos dirigentes da entidade;
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c?) obrigatoriedade de encaminhamento, até o dia 20 (vinte)
de novembro de cada ano, à Secretaria competente, nos termos
do art. 7.°, letra g, desta Lei, da proposta de orçamento para o
ano vindouro, a fim de que seja submetida ao parecer do Conselho Superior de Administração e à aprovação do Prefeito;
e) obrigatoriedade de encaminhamento, à Secretaria de Finanças, até 28 (vinte e oito) de fevereiro de cada ano, dos balanços alusivos ao ano anterior, para que sejam coordenados com
os balanços anuais da Prefeitura;
/) obrigatoriedade de pronto atendimento das requisições de
informações e elementos de que necessitar o Tribunal de Contas
do Distrito Federal, ao qual serão, outrossim, facilitados os exames
in loco que determinar, no exercício de suas atribuições de fiscalização;
g) obrigatoriedade de ajustarem seus orçamentos, planos d?
aplicação, planos de contas, balancetes, balanços e demais elementos financeiros e contábeis, às regras de padronização, nos
termos das resoluções do Conselho Superior de Administração;
h) demissibilidade automática dos integrantes de órgãos colegiados, que faltarem a mais de três reuniões consecutivas, e dos
dirigentes que, comprovadamente, excederem autorizações de despesa;
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§ 2.° É vedada qualquer nomeação ou admissão, em caráter
interino, ou a título precário, exceto para cargos, funções ou empregos técnicos, científicos ou de magistério.
§ 3.° Nenhuma interinidade perdurará por prazo superior a
seis meses.
§ 4." Ninguém poderá ser interino mais de uma vez etn
cada 2 (dois) anos.
Art. 17. Todos os cargos de direção, de chefia e outros
que os regulamentos especificarem, quer nos órgãos de administração direta, quer nas unidades da administração indireta, consideram-se de confiança, sendo demissíveis ad nutiim seus
ocupantes.
Art. 18. A gratificação de participação nas reuniões dos
órgãos colegiados superiores, quer na administração direta, quer na
indireta, será fixada por decreto do Prefeito.
Art. 19. É vedado atribuir a quaisquer servidores, quer da
administração direta, quer da indireta, a percepção de parcelas de
retribuição variáveis segundo a receita ou decorrentes desta, seja
a título de participação, percentagem ou quota-parte.
CAPITULO X

i) o acesso do Ministério Público do Distrito Federal a
todos os atos e elementos de administração das fundações.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO ix

Art. 20. O Prefeito do Distrito Federal terá vencimentos,
direitos e vantagens equivalentes aos de Ministro de Estado.

DAS REGRAS GERAIS REFERENTES A PESSOAL
Àrt, 16. Todos os cargos, funções e empregos, exceto os
de natureza puramente braçal, quer nos órgãos da administração
direta, quer nas unidades da administração indireta, serão preenchidos mediante concurso público de provas.
§ l 9 E' vedado cometer a servidor ou empregado atribuições
diversas das inerentes ao seu cargo, função ou emprego.

Art. 21. Ficam criados quatro cargos de Secretário, um de
Procurador-Gt.ral e um de Chefe de Gabinete do Prefeito, com
os vencimentos correspondentes a 5/6 (cinco sextos) dos vencimentos do Prefeito.
Parágrafo único. Ficam transformados em cargos de Secretário, com os vencimentos fixados neste artigo, os dois cargos
de Secretário-Geral criados pelo art. 46 ,-da Lei n9 3.751, de 13 de
abril de 1960.

Àrt. 22. Os titulares dos cargos a que se referem os arts. 20
e 21 não farão jus às diárias previstas na Lei n.° 4.019, de 20 de
dezembro de 1961.
Àrt. 23. Ficam criados 18 (dezoito) cargos, de símbolo 2-C,
de Diretor-Geral de Departamento, a serem providos, em comissão,
na medida em que este provimento for sendo necessário.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Parágrafo único. Ficam extintas as funções gratificadas de
Superintendente e de Diretor de Departamento.
Àrt. 24. Fica o Prefeito autorizado a criar, no limite das
dotações orçamentárias próprias, as funções gratificadas de Diretor de Divisão, chefe de serviço e chefe de seção, a serem preenchidas na medida da implantação da estrutura fixada nesta Lei.
Parágrafo único. Fica também autorizada a criação das
demais funções gratificadas de secretariado e assessoramento que
forem necessárias.
Àrt. 25. O Governo do Distrito Federal e a Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) promoverão a extinção da Sociedade de Habitações Econômicas de Brasília, incorporando o seu patrimônio ao daquela Companhia, a cujo
cargo ficarão' as correspondentes atividades.
Àrt. 26. Competirão ao Departamento Federal de Segurança Pública, por intermédio de seus órgãos específicos, os serviços policiais e de segurança pública em todo o território do
Distrito Federal.
Àrt. 27. O registro, licenciamento e emplacamento de
veículos competirão ao Departamento Federal de Segurança Pública, cabendo à Prefeitura a arrecadação das taxas, emolumentos
e licenças estipuladas em lei.
Àrt. 28. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

INTRODUÇÃO
A expressão reforma, em seu amplo significado nas ciências
sociais, não contém apenas o sentido de modificação do existente,
para aperfeiçoá-lo; abrange, intrínsecamente, obra criadora. E, em
tema de organização administrativa, não trata, somente, de sua
reformulação; afeta a definição dos órgãos e funções basilares,
visando a assegurar existência àqueles e efetividade a estas; colima adequar tais funções e órgãos aos seus objetivos primaciais;
compreende, como escopo, a racionalização da atividade administrativa, de modo a possibilitar que a intensidade do funcionamento
e a qualidade do resultado só dependam das condições permanentes: disponibilidades financeiras e valor do elemento humano.
2. Sob essa conceituação, não há, em princípio, no dizer-se
que o sistema de administração mais recentemente plasmado no
Brasil, o do Distrito Federal, precisa, indubitavelmente, de reforma,
a afirmação geral do seu demérito. O que a análise dos fatos
revela como imprescindível e inadiável não é, saliente-se ab initio,
a mudança radical da obra recém-instiíuída, mas sim a completação
do arcabouço precária e genericamente delienado.
3. Em verdade, existindo só raízes e tronco, muito novos,
a tarefa inafastável é corrigir-lhes o crescimento, complementá-los
com os ramos indispensáveis, obra legislativa ainda básica, e
orientar, mediante a fixação de diretrizes, os trabalhos de organização subseqüentes, cujos pormenores devem ficar a cargo do
Poder Executivo local.
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II
PANORAMA DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
DO DISTRITO FEDERAL

a) A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) .
4. Todas as atividades no sentido da criação de Brasília e do
seu início de vida como cidade se concentraram, até o dia 21 de
abril de 1960, na Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil (NOVACAP), a cujo cargo, conforme previra o art. 3." da
Lei n.° 2.874, de 19 de setembro de 1956, ficara o planejamento e
execução dos serviços de localização, urbanização e construção da
nova sede do Governo Federal.
5. Essa Companhia constituiu-se como empresa de economia
pública, sob a forma de sociedade anônima, com o capita! de
Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros), no começo
totalmente subscrito pela União, conforme o disposto no art. 10
daquela Lei n.° 2.874, e, posteriormente, bipartido entre a União
e a Prefeitura do Distrito Federal, nos termos do art. 48 da Lei
n.° 3.751, de 13 de abril de 1960, cabendo a esta 51 % (cinqüenta
e um por cento) das ações.
6. Seus Estatutos em vigor, aprovados pelo Decreto Federal
n.° 48.924, cie 8 de fevereiro de 1960, fixam-lhe, como objetivos
<precípuos, no art. 3.°:
«1.°) Planejamento e execução dos serviços compler.ientares de urbanização e construção da Capital da
República, em estreita cooperação com a Prefeitura do
Distrito Federal.
2.°) Aquisição, permuta, alienação e arrendamento
de imóveis na área do Distrito Federal.
9

3 ) Exploração, diretamente ou através de empresas subsidiárias, dos serviços de utilidade pública que
lhe forem concedidos, delegados ou outorgados pela
União, pelo Distrito Federal, ou pelos Estados e Municípios .»

7. Presentemente, estão a cargo de departamentos da Companhia os seguintes serviços de utilidade pública: de energia elétrica, de telefones, de águas e esgotos. E, além de suas atribuições propriamente de urbanização, compete-lhe a gestão ae
vasto patrimônio imobiliário constituído pela quase totalidade da
área do Distrito Federal.
b)

A Prefeitura

8. O atual organismo administrativo do Distrito Federal
decorre da Lei n.° 3.751, citada, por cujas disposições passou a
ser regido, a partir de 21 de abril de 1960, data da mudança
da Capital (art. 1.°) . Dispôs esse diploma legal, no art. 21, que
o Prefeito, incumbido no art. 20, da administração dos negócios
públicos locais, seria auxiliado por tantos Secretários-Gerais
quantas fossem as Secretarias criadas por lei; no art. 23, que a lei
poderia criar outros órgãos de cooperação do Governo local; e, no
art. 46, criou, tão-somente, dois cargos de Secretário-Geral.
9. Como o art. 47 da mesma Lei autorizava o Prefeito a
tomar as providências necessárias à organização e funcionamento
dos serviços públicos locais, sucessivos atos seus, nesses três anos
já decorridos, estabeleceram, na ausência de medidas legislativas,
uma estrutura administrativa, cujos traços fundamentais são hoje
os 'seguintes:
a) além dos órgãos de assessoramento (Conselho de Planejamento, Comissão de Incentivo à Iniciativa Privada, Assessoria
de Planejamento, Procuradoria-Geral, e Consultoria Jurídica), e
do Departamento de Estradas ide Rodagem, vinculam-se, por subordinação direta ao Prefeito, as seguintes:
I)

Secretarias Gerais :

1.°)

de Administração;

2.°)

de Saúde.
II)

1.°)
2°)

Superintendências Gerais:

de Agricultura;
de Assistência e Serviço Social;

_

3.°)
4°)
5.°)
6.°)

de
de
da
de

SR

O kJ

~"

Economia;
Educação e Cultura;
Fazenda;
Segurança e Interior;

b) os principais serviços públicos do Distrito Federal, além
dos confiados à Companhia Urbanizadora da Nova Capital da
Brasil (NOVACAP), estão a cargo de unidades administrativas
autônomas, organizadas sob a forma de sociedades comerciais, em
que figuram como sócias quotistas a Prefeitura e a NOVACAP, e
sob a forma de fundações, instituídas pela Prefeitura; são as seguintes as sociedades e fundações:
I)

Sociedades:

1.') Transportes Coletivos de Brasília Ltda. ( T . C . B . ) ;
2.°) Sociedade de Abastecimento de Brasília ( S . A . B . ) ;
3.°) Sociedade de Habitações Econômicas de Brasília
(S.H.E.B.);
II)

Fundações:

I.°) Fundação Cultural do Distrito Federal;
2.°) Fundação Educacional do Distrito Federal;
3.°) Fundação Hospitalar do Distrito Federal;
4 9 ) Fundação do Serviço Social do Distrito Federal;
5°) Fundação Zoo-Botânica do Distrito Federal;
c) encontra-se em fase de organização o Banco do Desenvolvimento do Planalto S/A, como sociedade anônima, cujo maior
acionista é o Governo do Distrito Federal, e da qual os demais
acionistas são a Companhia Urbanizadora da Nova Capital dn
Brasil (NOVACAP) e seis municípios vizinhos a Brasília.
III

AS PRINCIPAIS LACUNAS DE ESTRUTURA
10. Da simples observação de conjunto retro delineada, ressaltam as principais deficiências da estrutura implantada mediante
decretos executivos, e, por isso, condicionadas às limitações de
competência do Prefeito.
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11. A lacuna primária reside na ausência de Secretarias de
Estado em número mínimo compatível com a diversidade das
funções do Executivo. Não supriu integralmente a falha o esforço
de criação de Superintendências Gerais, que são Secretarias de
fato e abrangem serviços cuja especificidade e cujo crescimento
revelaram inadequada a vinculação, inicialmente estabelecida, aos
dois Secretários-Gerais.
12. Por outro lado, a Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil (NOVACAP), que empreendera a obra de
criação da cidade, continua a cumular, às suas funções propriamente
urbaniza ( doras, algumas das demais, indispensáveis a assegurar a
Brasília serviços públicos e serviços de utilidade pública essenciais.
E, o volume de responsabilidades tão várias assim conglobado em
uma só empresa, na Capital da República, deixa à mostra a
necessidade imperativa, decorrência lógica do princípio elementar
da divisão do trabalho, de serem desmembradas, de rnodo a constituírem setores autônomos da atividade administrativa, as atribuições que, por natureza, sejam desligáveis entre si sem dano.
13. Em terceiro lugar, mas com igual relevo, sobressai a
falha consistente na multiplicidade de vinculações imediatas ao
Prefeito, quer de órgãos da administração direta, quer de unidades
da administração indireta, tolhendo-lhe em especial a capacidade
de coordenação, pois é da essência do homem, e, em especial do
dirigente, a limitação a determinada quantidade de contatos pessoais
como condição de sua produtividade.
14. Já análise mais pormenorizada da estrutura atual revelaria também imprecisa delimitação de atribuições das Secretarias
e Superintendências, em confronto com as das entidades descentralizadas, inclusive desaconselhável paralelismo, quanto aos setores
de educação, cultura, saúde e assistência, decorrente das providências complementares à incorporação, recentemente determinada,
de servidores das unidades de administração indireta, à Prefeitura.
15. Esse último aspecto da matéria, entretanto, não comporta consideração imediata, porque a reformulação de linhas gerais,
que as deficiências apontadas impõem, ensejará a revisão, por atos
do Executivo, de todos os critérios de organização em segundograu, nos termos das diretrizes sugeridas à acolhida do legislador.
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IV

dades), cuja flexibilidade de funcionamento proporcionasse a celeridade necessária a plena implantação da nova capital; restringindose a administração direta aos órgãos de cúpula, incumbidos do planejamento, supervisão e controle.
22. Às imperfeições até agora verificadas no funcionamento
das fundações e sociedades não decorrem precipuamente da sua
autonomia. Tiveram origem em deficiências de direção, escassez
de recursos materiais, desuniformidade de tratamento do pessoal,
e outras causas desligadas da maleabilidade de atuação, embora
por causa ,dela agravadas. Não justifica, portanto, a supressão
do sistema descentralizado. Às vantagens deste, no tocante à
possibilidade de rápida utilização de pessoas e dinheiros, enquanto
rígidos os meios de ação da administração direta, preponderara
nitidamente no sentido de sua mantença, mesmo que tenham de
ser alçados todos os empregados à condição de servidores públicos.
23. A repartição das atividades do Governo local entre
apenas seis secretarias de Estado, pelas quais deverão distribuir-se
os serviços atualmente sob a responsabilidade de duas secretarias
e seis superintendências (uma das quais, a de Assistência e Serviço Social, ainda não organizada), decorreu da aludida diretriz
de deferir as atribuições de execução às unidades de administração
indireta. Em conseqüência, devendo as secretarias constituir
núcleos reduzidos de planejamento, coordenação, direção e controle, não pareceu aconselhável número superior de contatos diretos
do Prefeito. Trata-se, todavia, de questão que não se prende a
critério rígido. As estruturas administrativas, como as dos seres
vivos, tendem a acompanhar o crescimento, a intensidade e o desdobramento das funções dos organismos em que se integram.
24. Nos três capítulos subseqüentes, o anteprojeto atende,
mediante a criação do Conselho do Plano Diretor, do Conselho
Superior de Administração e da Superintendência Jurídica, ao imperativo de imprimir o máximo de incremento às atividades de
planejamento global, coordenação geral e supervisão. O Plano
Diretor do Distrito Federal, consubstanciando todas as realizações
.materiais, sociais e culturais em favor da comunidade, é obra prioritária para uma administração racional. E, em que pesem as
fundadas considerações doutrinárias, no sentido de que o planeja-

NATUREZA DAS PROVIDÊNCIAS BÁSICAS QUE SE IMPÕEM
16. O suprimento das lacunas assinaladas é, obviamente,
tarefa legislativa.
17. A ele devem aduzir-se, sob a forma de princípios programáticos, revestidos da solidez, de preceitos legais, os destinados
a reger o desdobramento da estrutura geral, mediante decretos,
cuja derrogabilidade permitirá a atualização permanente do organismo.
18. Um e outros são imperativos de racionalização a que
urge atender. Daí o anteprojeto, cujo objetivo básico é, assim,
dar sedimento legal e cunho racional à organização administrativa da Prefeitura.

AS SUGESTÕES FUNDAMENTAIS CONTIDAS NO ANTEPROJETO
19. O esboço começa pela enumeração dos órgãos da Prefeitura diretamente vinculados ao Chefe do Poder Executivo:
apenas o Gabinete do Prefeito; seis secretarias de Estado; dois
colégios superiores, um para o planejamento das atividades específicas, outro para a supervisão das atividades instrumentais, ambos
congregando o Prefeito e seus secretários; e a superintendência
centralizadora das atividades jurídicas da Administração.
20. Em seguida, alinham-se as unidades da administração
indireta, de modo a convalescer a falta (da qual só a NOVACAP
não se ressente) de expressa autorização legal para que fossem
instituídas; aponta-se, outrossim, a legislação que, em caráter subsidiário, deve regê-las.
21. Essas linhas gerais de estrutura não se afastam do pensamento central a que se ativeram os primeiros planejadores da
administração da cidade: o de que a execução dos serviços públicos
deveria ficar a cargo de entidades autônomas (fundações e socie-
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mento deve ficar a cargo de um departamento diretamente vinculado ao chefe executivo, as condições peculiares do Distrito
Federal, especialmente o fato de ser Brasília criada segundo um
plano urbanístico e um plano arquitetônico, e a possibilidade, dada
sua área comparativamente diminuta, de estreito contato permanente entre todos os seus administradores, ensejam que cure do
Plano Diretor um alto colégio, presidido pelo Prefeito e integrado
por todos os dirigentes maiores, ao lado de renomados especialistas.
O que se pode, talvez, perder em eficiência, ganha-se em autoridade.

28. Prevê o anteprojeto, no capítulo cinco, que serão desmembrados da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil, os serviços de telefones e de força e luz; e fixa as regras
fundamentais a serem seguidas, de modo a conservar-se a proporcionalidade entre o capital da Prefeitura e o da União naquela
Companhia. Autoriza-se, sob a mesma forma, a instituição de
empresa de abastecimento d'água e de serviço de esgotos.

25. Estruturado de modo semelhante, o Conselho Superior
de Administração destina-se a zelar, como instrumento de coordenação, padronização e uniformização, pelas atividades-meio, inclusive em relação às unidades da administração indireta. O orçamento da Prefeitura, e os dessas unidades (que atingem a importância total mais de vinte vezes superior à daquele) não poderá
mais prescindir de apreciação homogênea. As contas anuais do
Prefeito muito pouco exprimem em relação às de toda a Administração do Distrito. As questões gerais ide pessoal, urge tratá-las
sob visão de conjunto, ainda mais em referência às entidades autônomas .
26. Dessa maneira, Prefeito e Secretários de Estado deverão
atuar estritamente entrosados, quer no que concerne às atividades
instrumentais da Administração, quer alusivamente aos objetivosdo Governo. Mas, o exame das magnas questões nos Conselhos
não implicará quebra da autoridade do governante, pois se lhe
preserva a decisão final.
27. Por outro lado, a instituição de uma superintendência
jurídica, chefiada pelo Procurador-Geral da Prefeitura, e concentrando todas as atribuições de procuradoria e consultoria para a
Administração do Distrito, inclusive a indireta, permitirá a indispensável uniformização de pronunciamentos e procedimentos, acarretará sensível decréscimo da despesa global com esse tipo de
atividade essencial, e possibilitará que ela seja organizada, quer
mediante a bipartição tradicional, em procuradoria e consultoria,,
quer segundo- a natureza dos temas de direito a serem tratados,,
como em muitas empresas privadas.

29. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
por força do disposto no art. 11 da Lei n.° 2.874, de 19 de setembro de 1956, mantém posição do maior relevo na vida financeira do Distritoi Federal. A permissão de obrigar-se por emissão
própria de títulos especiais tem representado válvula de solução
de graves crises financeiras, com repercussão em todos os setores
da Administração local. Nesse aspecto, ao lado de dificuldades
de separação de patrimônios e de ordem contábil, reside um dos
principais obstáculos à distribuição de alguns dos serviços que até
hoje congestionam a Companhia, apesar de sua Assembléia Geral,
na reunião de 1.° de setembro de 1960, em que foram aprovados
os novos Estatutos, haver decidido autorizar a criação de quatro
subsidiárias: uma para gerir o patrimônio imobiliário urbano e
rural e três outras para a exploração dos serviços de água e esgotos,
energia elétrica e telefones.
30. Mas, na verdade, o desdobramento constitui imperativo
da diversidade de natureza dos serviços e do crescimento do volume de tarefas em cada um dos mesmos.
31. Desde logo, parecem desmembráveis os serviços de telefones e energia elétrica, os quais, bem administrados, conseguirão
tornar-se auto-suficientes. A seguir, também os de água e e.3gotos, cujas perspectivas de se manterem com as próprias rendas
são, todavia, remotas, mas que poderão haurir largos benefícios da
autonomia bem aproveitada.
32. Como, no entanto, os trabalhos de separação de patrimônios e de regularização contábil ( dada a especificidade da legislação que a rege e da repercussão até na futura fixação de
tarifas) exigem minuciosa e complexa elaboração, não se afigurou
necessário prever imperativamente, embora sem o estabelecimento
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de prazos, senão os dois primeiros, dispondo-se em caráter de autorização quanto ao último.
33. O capítulo seis define os vínculos, em razão da natureza
das atribuições, entre as secretarias de Estado e as unidades da
administração indireta. Cada uma destas deve ligar-se a uma secretaria, que coordenará as respectivas atividades, em atendimento
ao princípio de que os secretários são os efetivos instrumentos da
ação direta do Prefeito.
34. Os capítulos sete e oito versam sobre a organização, competência e funcionamento, respectivamente, dos órgãos da administração direta e das entidades autônomas. Determina-se, em relação àqueles, o modo de dividirem-se e subdividirem-se, as
secretarias de Estado. Prescreve-se a centralização das atividades-meio na Secretaria de Administração, e das atividades de
controle financeiro, contábil e patrimonial na Secretaria de Finanças, a quem se incumbe proporcionar amplitude e facilidade à
ação físcalizadora do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Estabelecem-se, como diretrizes, a articulação de todos os setores
da administração, no sentido da execução coordenada das atividades; a permanente adaptação às conquistas da ciência e da tecnologia; a integração dos órgãos existentes da nova estrutura e
a extinção dos que a ela não se ajustem (caso que se estende até
à Sociedade de Habitações Econômicas de Brasília, cujas atribuições, constituin-do um dos temas da tarefa de urbanização, devem
reintegrar-se na Companhia Urbanízadora da Nova Capital do
Brasil); a descentralização das atividades de execução e centralização dos controles de resultados e de eficiência; e a execução de
todas as tarefas sob prazos prefixados. Prevê-se a subsistência
da figura do subprefeito, como representante pessoal do Prefeito e
coordenador dos serviços públicos referentes a determinado núcleo
populacional.
35. Quanto às unidades da administração indireta, ordenase sua adaptação, mediante as reformas necessárias dos seus atos
constitutivos, aos princípios retro aludidos, no que couber, e às
regras do fortalecimento da autoridade executiva unipessoal, da
coincidência do exercício financeiro com o da União, da obriga-
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toriedade e permanente atualização dos registros contábeis; institui-se a aprovação dos seus orçamentos por ato do Prefeito, após
parecer do Conselho Superior de Administração; a coordenação
dos seus balanços com o da Prefeitura; a subordinação das mesmas
às regras ide padronização editadas pelo referido Conselho; a demissibilidade automática dos integrantes de órgãos colegiados que
faltarem a mais de três reuniões consecutivas e dos dirigentes que
excederem autorizações de despesa; e o acesso do Ministério Público do Distrito Federal a todos os atos e elementos de administração das fundações.
36. O capítulo nove contém regras gerais sobre pessoal, visando a assegurar efetividade ao princípio constitucional que garante o acesso aos cargos públicos a todos os brasileiros, e a implantar a base do sistema do mérito na administração local.
Restringem-se as interinidades. Vedam-se as associações indiretas, mediante participações na receita, com o Erário. Estipulase a demissibilidade ad nutum de quaisquer ocupantes de cargos
de direção ou chefia. Adotados estes princípios e política salarial
justa e incentivadora, poder-se-ão obter, para a administração
do Distrito Federal, os padrões de eficiência desejados, no tocante
ao elemento humano.
37. No capítulo dez, final, encerram-se disposições de ordem
geral, como as que criam os cargos de cúpula da administração do
Distrito Federal, e lhes fixam os correspondentes vencimentos,
extinguindo, em relação aos Secretários de Estado, a vinculação
aos do Estado da Guanabara, que a Lei n.° 3.751, mencionada,
previa no art. 46; e autoriza-se a criação de funções gratificadas,
por ato executivo, até o limite das dotações orçamentárias próprias.
38. Prevê-se a extinção da Sociedade de Habitações Econômicas de Brasília, para que suas atribuições voltem a ser exercidas
pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. Não
foram frutíferos os esforços de obter cooperação financeira internacional para a consecução dos objetivos a que visava aquela
Sociedade. Nada mais justifica, portanto, sejam separados dos
demais trabalhos de urbanização, os referentes a habitações econômicas.
;
, i • ií
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39. Ao Departamento Federal de Segurança Pública deixam-se todas as atribuições policiais e de segurança pública no
Distrito Federal, uma vez que as despesas decorrentes ascendem
a tal vulto que, por muitos anos, será aconselhável a assistência
direta da União.

Por isso, propunha:
a) que se previsse, eutrossim, como item III, do art. 12,
a criação da Companhia de Administração das Terras Rurais;
b) que se inserisse, como parágrafos do> mesmo art. 12, os
seguintes:
«§ 4.° A Companhia a que se refere o item III deste
artigo será a Administradora de todas as terras rurais
do Distrito Federal, a serem delimitadas no Plano Diretor,
que integram o patrimônio da Companhia Urbanizadora
da Nova Capital do Brasil.

40. Tais são os aspectos que se afiguram básicos para a
necessária reforma da Administração do Distrito Federal.
41. O êxito das providências aventadas dependerá, todavia,
do prosseguimento, pelo Executivo local, das tarefas subseqüentes
de organização, do valor e do empenho dos servidores da Prefeitura
e das entidades descentralizadas, e do volume dos recursos financeiros que foram concedidos pela União, enquanto a capacidade
contributiva da população do Distrito Federal não permitir a este
a auto-suficiência desejada.

«§ 59 A essa Companhia competirá a realização de
política rural, em moldes pioneiros, destinada, através da
execução dos planos agro-pecuários e dos programas de
assistência contra o desemprego, componentes do Plano
Diretor, a constituir empreendimento-padrão, para a fixação produtiva do homem no campo, e para a elevação
das suas condições de vida, mediante o aproveitamento
racional da terra; caber-lhe-á, ainda, a conservação e
utilização dos recursos naturais nas áreas sob sua
administração.»

as.) Antônio Fonseca Pimentel, Diretor dos Trabalhos

as.) Luiz Za.idm.an, relator, Representante do Tribunal de
Contas do Distrito Federal, vencido, no tocante ao capítulo sobre
o desmembramento da Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil, por entender que o mesmo deve abranger, também, o
serviço de administração das terras rurais do Distrito Federal, de
modo a ensejar que exista uma empresa pública, organizada como
instrumento de execução da política a ser fixada pela secretaria de
Estado incumbida dos negócios da agricultura. Essa unidade, a
exemplo (do estabelecimento em referência aos demais objetivos do
governo local, parece indispensável à completação da estrutura
administrativa do Distrito Federal, pois não sendo assim, somente
à Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio não corresponderá uma entidade descentralizada, com atribuições executivas no
setor agropecuário. Inexistindo, em relação ao Distrito Federal, a
questão prévia atinente à garantia constitucional da propriedade
privada, parece amadurecida a oportunidade de implantação de
política rural em moldes pioneiros.

c)

que se acrescentasse, ao art. 13, letra a, o seguinte item:
«III — as da Companhia de Administração das
Terras Rurais.»
* * *

ass.) Francisco Carneiro Nobre de Lacerda Filho, Representante do Ministro Extraordinário.
Antônio Dutra Ladeira, Representante do Departamento Federal de Segurança Pública.
]oão Batista Mello Guimarães, Representante da Prefeitura
do Distrito Federal.
Francisco de Paula Marques Lopes, Representante da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil.
Manoel Pereira da Rocha, Representante do Departamento
Administrativo do Serviço Público.
Hélio Pontes, Representante da Universidade de Brasília.

CONJUNTO DE RECOMENDAÇÕES
O GRUPO DE ESTUDO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Considerando:
a) que, à alta direção política nacional, não tem parecido
conveniente implantar o órgão legislativo para o Distrito Federal,
previsto na Emenda Constitucional nç 3;
b) que o Congresso Nacional, aditando a si a responsabilidade de legislar para o Distrito Federal, não tem podido
exercê-la eficazmente, sob pena ,de sacrifício dos seus imensos
encargos, em referência à União; e
c) que, a atribuição legislativa em tela, se atribuída ao
Senado Federal, ensejaria que os Estados e o próprio Distrito
Federal, por seus representantes em número igual, editassem as
normas destinadas a reger o Município da Federação, as quais,
assim, poderiam refletir diretamente as diretrizes e interesses desta
na Capital da República;
Recomenda: que seja examinada a possibilidade de atribuir-se,
mediante reforma da Constituição, ao Senado Federal, ou a uma
comissão mista de senadores e deputados, a função de legislar para
o Distrito Federal.
Brasília, 4 de julho de 1963.

Considerando:
a) que a realização das obras necessárias à complementação
de Brasília, inclusive a dotá-la dos serviços de 'utilidade pública
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essenciais, em condições de pleno funcionamento, exige capitais
que em muito transcendem à capacidade contributiva da atual
população do Distrito Federal;
b) que qualquer retardamento daquelas obras, além dos
prejuízos diretos que acarreta, tem funda repercussão em todos
os setores da Administração Federal, cuja eficácia é também
intensamente afetada pela necessidade de consolidação da nova
Capital da República;
Recomenda: seja ampliada, em termos de alta prioridade, a
cooperação financeira prestada pela União ao Distrito Federal.
Brasília, 4 de julho de 1963.

Recomenda lhe seja dada a preferência cabível, no sentido
da sua aprovação no menor tempo possível.
Brasília, 4 de julho de 1963.

Considerando a imperiosa necessidade de dotar o Distrito
Federal de leis fundamentais para sua Administração,
Recomenda sejam, com a maior urgência, promovidas as
medidas necessárias a dotar o Distrito Federal de um Código
de Obras, um Código de Posturas, e da lei relativa aos quadros
de pessoal da Prefeitura.
Brasília, 4 de julho de 1963.

Considerando:
a) o desenvolvimento da região* geo-econômica em que se
integra o Distrito Federal, especialmente o estabelecimento de
indústria de transformação; e
b) o conseqüente aumento da capacidade contributiva da
população do Distrito Federal, como objetivo> básico para que
sua Administração possa, no menor tempo, vir a desfrutar condições de auto-suficiência financeira;
Recomenda que sejam concedidos, em benefício daquela região
geo-econômica, favores fiscais e administrativos semelhantes aos
contidos na legislação alusiva à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).
Brasília, 4 de julho de 1963.

Considerando que o projeto de Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Distrito Federal, presentemente em tramitação na
Câmara, contém princípios fundamentais ao exercício de eficaz
controle financeiro, quer sobre os órgãos da administração direta,
quer sobre as unidades da administração indireta, de Brasília,

Considerando a correlação entre as atividades culturais da
Fundação Universidade de Brasília e as da Fundação Cultural do
Distrito Federal,
Recomenda a articulação permanente entre aquelas instituições,
visando à expansão da vida cultural e artística da Capital da
República.
Brasília, 4 de julho de 1963.
Considerando:
a) que o Decreto n" 49.606, de 28 de dezembro de 1960,
fixou normas para a colaboração do Poder Público com a «Fundação Coimbra Bueno pela Nova Capital do Brasil», no desenvolvimento de atividades culturais em Brasília; e
b) que as atividades previstas no referido diploma regulamentar são paralelas às que a Fundação Universidade de Brasília
e a Fundação Cultural do Distrito Federal empreendem no
Distrito Federal;
Recomenda seja reexaminado o disposto no citado decreto,
a fim de se eliminarem as duplicidades de atuação dele decorrentes.
Brasília, 4 de julho de 1963.

II — RELATÓRIO DO DIRIGENTE DO GRUPO DE TRABALHO
DE BRASÍLIA

Exmo. Sr. Ministro,
Atendendo determinação de V.
da situação habitacional de Brasília:

Excia., envio um resumo

Existem, atualmente, 7.435 (sete mil quatrocentos e trinta
e cinco) unidades residenciais, distribuídas pelo Grupo de Trabalho de Brasília, a servidores públicos nesta Capital.
Segundo a última estimativa, há pelo menos 2.000 (dois
mil) servidores públicos federais, já com exercício em Brasília,
que não receberam residências, número que será acrescido de,
pelo menos, 2.500 (dois mil e quinhentos) se contarmos os funcionários das fundações ligadas à Prefeitura, isto sem mencionarmos
os milhares de servidores da Prefeitura e NOVACAP, que não
dispõem de habitação condigna.
À previsão para a mudança completa dos Ministérios e Autarquias, se for considerada em sua totalidade, ascenderá a um
número de 15.000 (quinze mil) servidores, que somados ao déficit
atual de 2.000 (duas mil) moradias, daria um montante de
17.000 (dezessete mil) .
Se considerarmos que 7.000 (sete mil) casas do tipo popular,
ao preço atual de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros),
cada, custariam 14 bilhões de cruzeiros e 10.000 (dez mil) apartamentos, ao preço médio de Cr$ 6.000.000,00 (seis milhões de
cruzeiros), custariam 60 (sessenta) bilhões de cruzeiros, verifica-se que seria necessário o vultoso investimento de 74 (setenta
e quatro) bilhões de cruzeiros, no mínimo, somente para habitações,
a fim de concluir a mudança efetiva de todos os órgãos federais
para Brasília. Isto sem considerarmos as despesas necessárias
aos prédios públicos destinados a abrigar os órgãos e os vultosos
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investimentos em obras de infra-estrutura e serviços essenciais
destinados a atender ao aumento da população a se verificar.
Cremos, portanto, haver necessidade absoluta do estabelecimento de prioridade para a mudança, a fim de que seja completada a consolidação da Capital, com os principais órgãos, essencialmente necessários ao seu funcionamento, ficando para uma
segunda etapa, a prazo mais longo, os demais órgãos, não incluídos
na prioridade mencionada.
Um plano detalhado,
na qualidade de membro
Administrativa do Distrito
até o dia 20 do mês em

nesse sentido, que estou elaborando,
do Grupo de Estudo e Organização
Federal, será entregue a V. Excia.,
curso.
SYLVIO PIZA PEDROZA.

Em
de julho de 1963
Excelentíssimo Senhor Ministro,
Em cumprimento à solicitação de Vossa Excelência para
elaborarmos, como Membro do Grupo de Estudo e Organização
Administrativa do Distrito Federal, um estudo quanto à transferência dos Órgãos da Administração Pública Federal para a
Nova Capital, apresentamos o presente relatório. Inicialmente,
faremos breve resenha do que já foi feito até hoje.
Os estudos do Grupo de Trabalho sobre o problema da transferência, datam de 1959 e os mesmos, elaborados àquela época,
com a aprovação unânime dos representantes de todos os Ministérios, não< puderam ser totalmente executados, face às contingências criadas pelo atendimento, em caráter preferencial, dos
órgãos dos Podêres Judiciário e Legislativo.
Naquela época e como tese preliminar à elaboração do trabalho de planejamento da mudança dos órgãos do Poder Executivo,
foram discutidas as seguintes proposições:
a) Transferência após reforma administrativa, inclusive de
métodos e processos de trabalho;
b) Transferência por órgãos da Administração, estabelecen~
do~se escala de preferência por Ministério e, somente depois de
transferido cada um deles, se cogitaria do seguinte;
c) Transferência concomitante dos órgãos representativos
do Poder Executivo em uma primeira fase e, em seguida, escala
de preferência para os Ministérios e órgãos de maior importância
dos mesmos.
À Sua Excelência o Senhor
Almirante Ernani do Amaral Peixoto
DD. Ministro Extraordinário para a Reforma Administrativa

— 109 —
108 —

Das proposições mencionadas prevaleceu a última, em virtude
das razões que passamos a expor:
a) Necessidade de conhecimento real das comunicações a
serem estabelecidas entre a Nova Capital e as demais capitais do
País que, embora planejadas, não podiam ser consideradas como
em funcionamento na data da mudança.
b) Levantamento técnico do funcionamento de cada Ministério, o que demandaria um espaço de tempo calculável em mais de
um ano.
c) Planejamento de nova estrutura, novos métodos e processos de trabalho, que também demandaria tempo dilatado e
grande número de colaboradores experimentados nesses misteres.
d) Tramitação de Leis no Congresso sobre a reforma de cada
Ministério, importando nos inconvenientes de modificações de:
diretrizes exclusivamente técnicas e de possíveis distorsões incompatíveis com os mais altos interesses de uma Administração Pública atualiada e evoluída, além de implicar no dispêndio de tempoincalculável.
e) Preparação psicológica do pessoal dos Ministérios sobre
a transferência da Capital e a certeza do acontecimento, impossível
de ser conseguida, face à descrença arraigada na grande maioria
dos espíritos e à resistência oferecida pela Imprensa, sobre a
possibilidade da mudança no prazo legal.
/) Necessidade de transferir o Poder Legislativo, o Poder
Judiciário e a Presidência da República com a localização definitiva
dos três Podêres da República em Brasília, caracterizando a mudança da Capital.
g) Necessidade de transferir 03 Ministérios, mesmo que
fossem somente os Gabinetes dos Ministros, de modo que pudessem ser estabelecidos os contatos indispensáveis com o Legis^
lativo; prestar as informações necessárias ao Judiciário e demonstrar
o empenho decidido do Governo quanto à transferência da Capital.
h) Caracterização da mudança dos Ministérios no sentido
da preparação psicológica dos servidores das diversas Repartições
e certeza de que a transferência continuaria em processo crescente.

i) Verificação do funcionamento de cada Ministério, através
•da transferência de cada um de seus órgãos, partindo-se daí para
o planejamento da reforma dos mesmos.
j ) Verificação, in loco, dos órgãos que necessitariam ser
criados em Brasília, pelos Ministérios, evitando desperdícios com
.a formação precipitada de novos organismos cujos serviços atribuíveis, poderiam ser executados por órgãos já existentes ou
por delegação.
/) Definição da verdadeira posição a ser tomada pelo Banco
do Brasil no âmbito da Administração Pública, que poderia, no
interesse geral, assumir o encargo de vários serviços, como por
exemplo, o da efetivação de pagamentos ao funcionalismo e da
liquidação de contas governamentais.
m) Possibilidade de rigorosa seleção dos funcionários mandados servir em Brasília, face às necessidades reais do serviço,
recrutando-se, para formação do quadro especial, servidores de
alto- conhecimento e experiência, sem as complicações conseqüentes
de transferência definitiva.
Estabelecida a tese a ser satisfeita e justificada a razão da
sua aceitação', o planejamento desenvolvido obedeceu aos dois
.seguintes aspectos: o primeiro, referente à transferência dos órgãos
como existentes e o segundo, dizendo respeito à revisão do funcionamento da Administração Pública Federal para 'atingir a reforma da estrutura administrativa.
Como rumo definitivo do trabalho, estabeleceu-se que a transferência se executaria dentro de três etapas, sendo a primeira
•constituída: da Presidência da República, com o Departamento
Administrativo do Serviço Público; dos Gabinetes Ministeriais;
dos órgãos de Administração Geral dos Ministérios; da Consultoria
Geral da República; da Procuradoria Geral da República e do
"Tesouro Nacional, representado pela Diretoria Geral da Fazenda
Nacional, pela Diretoria da Despesa Pública e pela Tesouraria
•Geral.
Recomendava-se, também, a transferência concomitante do
Banco do Brasil, que, para tanto, tomou as providências em
itempo oportuno.
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Em conseqüência, desaconselhava o Plano, a transferência:
dos Institutos de Previdência e Assistência e das Caixas de Aposentadoria e Pensões, julgando que tais órgãos deviam cada vez mais
se aproximar de suas respectivas clientelas.,
No caso particular da Nova Capital, o atendimento de assegurados dos Institutos e Caixas far-se-ia através de Delegacias
a serem criadas.

3.

3.1 — Parte do Gabinete do Ministro com serviços auxiliares do mesmo
3.2 — Órgãos da Base
4.

Parte do Gabinete do Ministro
Parte da Divisão de Obras
Representações dos órgãos do D . A .
Representação da Divisão de Fomento
Agrícola
4.5 — Serviço de Proteção aos índios (parte, em
atendimento à ordens superiores)

5.

I — Poder Judiciário
Supremo Tribunal Federal
Superior Tribunal Eleitoral
Tribunal Federal de Recursos

II — Poder Legislativo
l.

Senado Federal

2.

Câmara dos Deputados (os equipamentos e bagagens por conta da Câmara)

III — Tribunal de Contas da União
IV — Poder Executivo
1.

Presidência da República

2.

D.A.S.P. — com exceção da Divisão de Seleção
e da Divisão de Aperfeiçoamento

—
•—
—
—

Ministério da Educação
5.1 — Gabinete do Ministro (ficando no Rio somente parte representativa)
5.2 — Departamento de Administração
5.2.1 — Divisão do Orçamento (na sua
quase totalidade)
5.2.2 — Divisão do Pessoal (representando a metade)
5.2.3 — Divisão do Material (representação e parte dos Serviços de
Transporte)
5 . 2 . 4 — Serviço de Comunicação (parte)
5.3 — Ensino Industrial (representação)
5.4 — Ensino Superior (representação)

Dentro dos critérios expostos, procedeu o Grupo à transferência dos seguintes órgãos que constituíram parte da primeira
etapa da mudança:

1.
2.
3.

Ministério da Agricultura
4.1
4.2
4.3
4.4

Idêntico ponto de vista foi estabelecido quanto às Sociedades
de Economia Mista (exceção feita ao Banco do Brasil) e entidades,
assemelhadas.
No tocante à reforma administrativa, indicou o Grupo, através;
de seus relatórios anuais, os aspectos de funcionamento da máquina
burocrática que deveriam ser imediatamente considerados para que
a transferência dos órgãos da Administração Pública Federal
não viesse a agravar a situação de obsoletismo do seu funcionamento .

Ministério da Aeronáutica

6.

Ministério da Fazenda
6.1 — Gabinete do Ministro (completo, não
obstante a existência de outro Gabinete
no Rio)
6 . 1 . 1 — Conselho Técnico de Economia
e Finanças (parte)
Obs. — Os outros órgãos integrantes
do Gabinete não foram transferidos.
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6.2 — Gabinete da Direção Geral da Fazenda
Nacional (completo, não obstante a existência de outro Gabinete no Rio de Janeiro)

8.5 — Departamento de Administração (representação dos órgãos de Pessoal, Material,
Orçamento e Comunicações)

6 . 2 . 1 — Seção de Organização

8.6 — Departamento Federal de Segurança Pública (criado em Brasília)

6 . 2 . 2 — Serviço do Pessoal (representação)
6.2.3 — Divisão do Material (representação )

9.

9.1 — Gabinete do Ministro (grande parte)

6.2.4 — Administração do Edifício (representação)

9.2 — Base Naval (os órgãos da Base, inclusive
Serviços de Obras e o Corpo de Fuzileiros
com sede em Brasília)

6 . 2 . 5 — Coletoria de Planaltina (completa)
6.2.6 — Inspetoria do> Imposto de Renda
(completa — criada em Brasília)
6 . 2 . 7 — Diretoria da Despesa Pública
(parte, inclusive equipamentos
mecânicos)
7.

10.

Ministério das Relações Exteriores
Representação

11.

Ministério da Saúde
11.1 — Gabinete do Ministro (parte)
11.2 — Departamento de Administração (representação dos órgãos de Pessoal, Material,
Orçamento e Comunicações)

Ministério da Guerra
7.1 — Gabinete do Ministro (grande parte)

12.

7.2 — Batalhão de Guarda (completo, depois de
25-3-60)

Ministério do Trabalho e Previdência Social
12. l — Gabinete do Ministro (pequena parte)

7.3 — Órgãos da Base Militar, como Serviço
Especial de Obras, etc.
8.

Ministério da Marinha

12.2 — Departamento de Administração (representação dos órgãos de Pessoal, Material,
Orçamento e Comunicações)

Ministério da Justiça e Negócios Interiores
8.1 — Gabinete do Ministro (parte)

13.

Ministério da Viação e Obras Públicas

8.2 — Consultoria Geral da República

13.1 — Gabinete do Ministro (parte)

8.3 — Procuradoria Geral da República

13.2 — Departamento de Administração (representação dos órgãos de Pessoal, Material,
Orçamento e Comunicações) .

8.4 — Agência Nacional (grande parte)
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Além dos órgãos relacionados, instalou o Grupo de Trabalho
os Gabinetes dos novos Ministérios, o da Indústria e Comércio e
o das Minas e Energia.
Em conseqüência de ordens superiores e contra os pontos de
vista do Grupo, viu-se o mesmo na contingência de atender à
Presidência da Fundação Brasil Central e ao Serviço Nacional de
Proteção aos índios. Do mesmo modo, foi o Grupo obrigado a
atender a várias representações de órgãos não constantes do Plano,
como o S . P . V . E . A . , a Delegacia do I . B . G . E . , a Rede Ferroviária Federal, a Rádio Nacional e um número não inferior a
20 outras representações.
A situação acima dá a Vossa Excelência uma introdução ao
Plano que nos solicitou e retrata a posição real da transferência
do Governo para a Nova Capital. Da mesma se depreende que
os Podêres Legislativo e Judiciário e o Tribunal de Contas da
União, foram efetivamente transferidos, encontrando-se o Poder
Executivo com sua transferência somente iniciada.
O Novo Plano — Os atuais estudos efetuados pelo Grupo
possibilitaram a reformulação dos planos iniciais da transferência
dos órgãos do Poder Executivo. As bases em que se assentaram
esses estudos são provenientes do exame da atual situação dos
órgãos cuja mudança foi iniciada e que permitiram as seguintes
conclusões:
a) transferência completa e total da Presidência da Repúplica, sem a consideração de órgãos que lhe estão subordinados,
como Conselhos, Comissões e Departamentos;
b) transferência de parte essencial do Departamento Administrativo do Serviço Público;
c) nenhuma transferência completa e total de órgãos ministeriais, inclusive dos Gabinetes dos Ministros;
d) funcionamento precário dos órgãos ministeriais em Brasília, limitando-se a sua maioria à representação e ligações oficiais.
Constitui exceção, a parte de trabalhos de natureza executiva dos
Ministérios que se limita ao atendimento de serviços locais ou
assistência ao funcionalismo já transferido.

Ainda, do exame da atual situação, verifica-se o seguinte
quadro referente ao pessoal já transferido:
NOME

1.
2.

Ministério da Aeronáutica
Ministério da Agricultura
(Institutos subordinados)
3. Ministério da Educação
4. Ministério da Fazenda
5. Ministério da Guerra
6. Ministério da Indústria e Comércio
7. Ministério da Justiça e Negócios Interiores
Consultoria Geral da República
Procuradoria Geral da República
l* Subprocuradoria Geral da República . . .
Agência Nacional
Departamento Federal de Segurança Pública
Departamento de Imprensa Nacional
8. Ministério da Marinha
9. Ministério das Minas e Energia
10. Ministério das Relações Exteriores
11. Ministério da Saúde
12. Ministério do Trabalho e Previdência Social
(Institutos subordinados)
13. Ministério da Viação e Obras Públicas . . . .
Departamento dos Correios e Telégrafos . .
14.

C/Res.

S/Res.

399
163
100
283
381
368
48
97
11
48
20
47
167
325
209
80
33
84
150
943
63
177

560
122
—
20

65
98
9
9

—
19
20
6
.—
37

353
84
—
161
81
—8
693

Total

959
285
100
303
446
466
106
106
11
67
40

53
167
362
562
164
33
245
231
948
71
870

Presidência da República
Casa Civil .
Casa Militar
D.A.S.P. .
I.B.G.E.

441
152
209
55
5.058

62

441
152
322
117

2.520

7.578

113

Os elementos acima indicados conduziram o Grupo a sugerir
as seguintes normas ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República que, aprovadas, foram transmitidas para execução aos
diversos Ministérios:
a) necessidade da imediata transferência dos Gabinetes dos
Ministros de Estado, cuias audiências e resoluções deverão ser
tomadas na nova Capital;
b) preparo de projetos de Decretos e de Leis, visando a
criação imediata dos órgãos de âmbito local indispensáveis ao
funcionamento dos Ministérios em Brasília;
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2.5 — Inspetoria do Ensino Agrícola e Veterinário
2.6 — Serviço de Produção Mineral (incluindo a Superintendência da Fiscalização do Comércio de Pedras
Preciosas)
2.7 —- Inspetoria Regional do< Serviço de Expansão do
Trigo
2.8 — Instituto Regional de Meteorologia (com Centro
provisório)
2.9 — Observatório Meteorológico
2.10 — Estação Florestal de Experimentação
2.11 — Escola Agrotécnica
2.12 — Rede de Rádio-Comunicações
2.13 — Instituto de Ecologia, de Fermentação, Instituto de
Química, Instituto de Óleos

c) preparo de projetos de Decretos e de Leis, criando Repartições ou alterando as existentes, permitindo o atendimento da
Administração Pública no Rio de Janeiro;
d) reorganização imediata dos Gabinetes dos Ministros de
Estado, adotando-se estrutura uniforme e determinando-se a lotação de cada Gabinete;
e) transferência em ordem de prioridade, por Ministério,
completando-se, de maneira total e definitiva cada Repartição,
de acordo com a l.a etapa da mudança prevista no plano inicial.
Dentro dessa ordem de idéias, previu-se que os Gabinetes
dos Ministros de Estado poderiam ser constituídos dos seguintes
setores de trabalho: Gabinete Técnico e Gabinete Social e dos
setores de Mecanografia, Comunicações e Arquivos, sob a supervisão única do Chefe de Gabinete, secretário do Ministro. Todas
as atividades de caráter específico existentes em alguns Gabinetes
deveriam estar subordinadas a órgãos existentes ou a serem criados
dentro da estrutura do Ministério'. O Gabinete Técnico seria constituído por elementos de alta capacidade, experiência e especialidade nos assuntos da competência do Ministério.

3.

3.1 — Serviço Nacional de Teatro (Delegacia)
3.2 — Centro Regional do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos ( C . R . I . N . E . P . )
3.3 •— Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
3.4 — Serviço de Radiodifusão Educativa
3.5 — Departamento Nacional de Cultura
3.6 — Departamento de Administração Escolar
3.7 — Centro Educacional Primário
Centro Educacional Secundário
Centro Educacional Superior
3 . 8 — • Centro Cultural
• i : .,
3.9 —Administração do Edifício (Sede)

Os projetos de Decretos e Leis deveriam, segundo os levantamentos procedidos pelo Grupo, atender à criação dos seguintes
órgãos em Brasília:
l.

Ministério da Aeronáutica
1.1 — Serviço de Administração do Edifício^
1.2 — Serviço de Reembolsável
1.3 —• Hospital Regional da Aeronáutica

1.

Ministério da Agricultura
2.1—
2.2 -r1.3 —
2.4 —

Agência do Serviço de Informação Agrícola
Agência do Serviço de Economia Rural
Inspetoria do Serviço Florestal
Inspetoria de Defesa Sanitária Vegetal, abrangendo:
Estação Fitossanitária de São Bento
Estação de Expurgo de Produtos Vegetais
Almoxarifado

Ministério da Educação e Cultura

4.

Ministério da Fazenda
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

—
—
—
•—
—
—

Administração do Edifício Sede
Biblioteca
Delegacia Regional do Imposto de Renda
Delegacia do Serviço do Patrimônio- da União
Estação Aduaneira de Importação Aérea
Inspetoria Geral da Fazenda
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4.7 — Procuradoria da Fazenda Nacional no
Federal
4.8 •— Recebedoria do Distrito Federal
5.

—
—
—
—
-—
—

Procuradoria Regional da República
Ministério Público Local
Conselho Penitenciário
Estabelecimentos Penais
Polícia Federal
Corpo de Bombeiros
Arquivo Nacional e Biblioteca Pública

Ministério da Marinha
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

8.

Hospital Militar
Estação Rádio do Exército
Administração do Edifício
Posto de Serviço Auto-Manutenção

Ministério da Justiça e Negócios Interiores
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

7.

9.

—
—
—
—
—
—
—•
—
—

Serviço de Comunicações (Rádio)
Administração do Edifício
Depósito de Suprimentos
Serviço de Transporte (com oficinas)
Hospital Naval
Assistência Médico-Social
Batalhão de Fuzileiros Navais (com quartel)
Quartel de Marinheiros
Serviço> de Reembolsável

Ministério da Saúde
8.1 — i No Departamento Nacional da Saúde:
Inspetoria de Saúde dos Portos no Aeroporto de
Brasília

Ministério do Trabalho e Previdência
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Ministério da Guerra
5.1 •—
5.2 —
5.3 —
5.4--

6.

Distrito

10.

—
—
—
—
—
—

Social

Delegacia Regional do Trabalho
Serviço de Higiene e Segurança do Trabalho
Serviço de Fiscalização
Serviço de Organização e Assistência Sindical
Seção de Identificação Profissional
Serviço de Propriedade Industrial

Ministério da V/ação e Obras Públicas
10.1 — Representação do Serviço de Navegação da Bacia
do Prata
10.2 — Representação dos Serviços de Navegação da Amazônia e de Administração do Porto do Pará
10.3 — Representação do Lóide Brasileiro
10.4 — Representação da Companhia Nacional de Navegação Costeira
10.5 — Representação da Administração do Porto do Rio
de Janeiro
10.6 — Representação1 do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (se a sede for para o Nordeste)
10.7 — Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos (ou a
transferência da sede do D . C . T . ) .

É evidente que várias repartições no Rio de Janeiro deverão
ser modificadas, considerando-se a área administrativa em que as
mesmas operam ou a clientela a que atendem.
Há necessidade, também, da modificação de denominações
dos órgãos, como, por exemplo, o caso do Observatório Nacional
que passaria a denominar-se Observatório do Estado da Guanabara.
Ressalta, ainda, o caso do Ministério da Fazenda que, a
exemplo do que existe nos demais Estados — para raciocinarmos
com sua atual estrutura — deverá criar a Delegacia Fiscal do
Estado da Guanabara, o que facilitará o desdobramento das repartições a serem transferidas, permitindo a permanência de serviços
no Rio de Janeiro.
Em conclusão, os órgãos a serem criados no Rio de Janeiro
atenderão às necessidades reais do funcionamento dos Ministérios
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Ministério da Justiça e Negócios Inferiores

e, para tanto, recomenda o Grupo a criação de Comissão Especial'
subordinada diretamente ao Ministro de Estado correspondente,
com a finalidade de preparar os Decretos e Leis indispensáveis à
criação de órgãos na Nova Capital e no Rio de Janeiro, procedendo
à revisão das atribuições regimentais de cada Repartição a ser
transferida para Brasília.

2.1 — Gabinete
2.1.1 —
2.1.2 —
2.1.3 —

Para a transferência, em ordem de prioridade, considerou-se
o quantitativo em pessoal, o que representa, conseqüentemente,
o número de residências necessárias. A ordem de prioridade
obedece à enumeração adotada:
1.1 — Gabinete do Ministro

H8

1.2 — Direção Geral da Fazenda Nacional
1.2.1 —Administração do Edifício Sede
l .2.2 — Diretoria da Despesa Pública
1.2.3 — Biblioteca (parte)
1.2.4 — Divisão do Material
1.2.5 — Divisão de Obras
1.2.6 — Recebedoria do Distrito Federal (a ser criada)
1.2.7 — Serviço do Pessoal
1.2.8 — Serviço do Patrimônio da União
1.2.9 — Delegacia do Patrimônio da União no D.F.
1.2.10 — Serviço de Comunicações

46
104
174
18
21
17
80
120
20
37
100

1.3 — Delegação do Departamento Federal de Compras (a ser
criada)

15

1.4 — Contadoria Geral da República
1.4.1 — Contadorias Seccionais junto aos Ministérios
no D.F. (a serem criadas)

210

1.5 — Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
1.5.1 — Procuradoria da Fazenda Nacional no D.F.
Resumo: Total de servidores previstos
Total de servidores com residências
Total de servidores, em Brasília, sem residências
N." de residências necessárias
,

27
21
l .383
381

152

65'
937

Obs. Concomitantemente com a transferência dos órgãos acima, do.
Ministério da Fazenda, o Banco do Brasil se transferiria para Brasília, de acordo
com sua programação, já que dispõe de residências próprias, e tem capacidade
financeira suficiente para construir, a curto prazo, as que se tornarem necessárias.

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

—
—
—
—
—

do Ministro
Consultoria Jurídica
Procuradoria Geral da República (já mudada)
Subprocuradoria Geral da República (já
mudada)
2 . 1 . 4 — Consultoria Geral da República
2 . 1 . 5 — Seção de Segurança Nacional
Departamento de Interior e Justiça
Departamento de Administração
Agência Nacional
Serviço de Assistência aos Menores
Departamento de Imprensa Nacional

Resumo: Total de servidores previstos
Total de servidores com residências
Total de servidores, em Brasília, sem residências . . .
Número de residências necessárias

61
3
67
40
11
8
159
230
95
21
420

1.115
715
91
400

Ministério da Educação e Cultura
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

—
—
—
—
—

Gabinete do Ministro (a completar)
Departamento de Administração (a completar)
Centro Regional do INEP (a ser criado)
Núcleo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional . .
Diretoria do Ensino Industrial (a completar)

Resumo: Total de residências a completar

16
167
15
6
9
213

Obs. O Ministério da Educação, com o total de 213 residências, terá a
primeira etapa de sua mudança totalmente satisfeita.
4.

Ministério do Trabalho e Previdência Social
Gabinete do Ministro
Conselho Superior da Previdência Social
Seção de Segurança Nacional
Departamento de Administração
Departamento Nacional do Trabalho

40
32
10
180
120

Resumo: Total de servidores previstos
Total de servidores com residências
Total de servidores, em Brasília, sem residências
Número de residências necessárias

382
150
81
232

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

—
—
—
—
—
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5.

Ministério da Agricultura
5.1 — Gabinete do Ministro
5.2 — Secretaria Geral de Agricultura
5.3 — Seção de Segurança Nacional

32
36
12

5.4 — Consultoria Jurídica
5.5 — Conselho do Fundo Federal Agro-Pecuário

3
39

5.6
5.7
5.8
5.9

6.

—
—
—
—

Conselho Nacional Consultivo de Agricultura
Conselho de Planejamento de Política Agrícola
Comissão de Coordenação de Crédito Agro-Pecuário . .
Comissão de Intercâmbio e Coordenação Técnica Internacional
5.10 — Departamento de Administração

2
278

Resumo: Total de servidores previstos
Total de servidores com residências
Total de servidores, em Brasília, sem residências . . . .
Número de residências necessárias

408
163.
122
245

Ministério da Saúde
8.1 — Gabinete do Ministro
8.2 — Consultor Jurídico
8.3 — Seção de Segurança Nacional
8.4 — Departamento de Administração
8.5 — Serviços de Unidades Sanitárias
8.6 — Conselho Nacional de Saúde
Resumo: Total de servidores previstos
Total de servidores com residência
Total de servidores, em Brasília, sem residência
Número de residências necessárias

2
2
2

•9.

36
7
4
4
10
62
] 23
80
84
143

9.2 — Secretaria Geral . . .
9.3 — Consultoria Jurídica
9.4 — Seção de Segurança Nacional

Ministério da Viação e Obras Públicas
7.1 — Gabinete do Ministro
7.2 — Departamento de Administração
7.3 — Comissão Técnica de Rádio
7.4 — Seção de Segurança Nacional
7.5 — Departamento Nacional de Estradas de Ferro (a ser
criado)
7.6 — Departamento dos Correios e Telégrafos .
Resumo: Total de servidores previstos
Total de servidores com residência
Total de servidores, em Brasília, sem residência
Número de residências necessárias ..

63
250
32
10
40
693
l . 088
240
701
848

9.5 — Departamento de Administração
Resumo: Total de servidores previstos
Total de servidores com residência
Total de servidores, em Brasília, sem residência
Número de residências necessárias .
AO.

69
2
2

:;96
19
4
505
84
161

421

Ministério da Indústria c Comércio
9.1 — Gabinete do Ministro

Ministério das Minas e Energia
6.1 — Gabinete do Ministro
6.2 — Consultoria Jurídica
6.3 — Assessoria Parlamentar
6.4 — Assessoria de Relações Públicas
6.5 — Setor de Planejamento
6.6 — Departamento d? Administração
Resumo: Total de servidores previstos
Total de servidores com residências
Total de servidores, em Brasília, sem residência . . . .
Número de residências necessárias

7.

— 123

6
36
4
2
62

no
48
q
62

Ministério das Relações Exteriores
10. l —
10.2 —
10.3 —
10.4 —
10.5 —
10.6 —
10.7 —
Resumo:

Gabinete do Ministro
Serviço de Informações
Serviço de Cerimonial
Serviço de Assuntos Consulares e Passaportes . .
Departamento Político e Cultural
Departamento Econômico
Departamento Administrativo
Total de servidores previstos
Total de servidores com residência
Total de servidores, em Brasília, sem residência
Número de residências necessárias

10
5
7
4
7
6
65
104
33
71

É indispensável, ainda, que se considere os seguintes órgãos da

".11. Presidência da República
11.1 — Conselho de Segurança Nacional .
11.2 — Estado-Maior das Forças Armadas
11.3 — D.A.S.P. (parte final)

153
163
383
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Tratamento especial deverá ser dado aos Ministérios Militares,
cuja transferência está intimamente ligada aos dispositivos de
Segurança Nacional. O pensamento do Grupo, neste particular,
consiste em dispensar aos Ministérios Militares uma programação
de mudança independente do regime de prioridade dos Ministérios
Civis, articulando o Grupo o plano de obras idos primeiros, facilitando aos mesmos a obtenção de recursos próprios, de modo a
satisfazer o seu plano geral de transferência.
Assim, teríamos em ordem de prioridade e com tratamento
especial:
1.

Ministério da Guerra (a completar)
1.1 — Gabinete do Ministro

181

1.2
1.3
1.4
1.5

294
171
91
373

—
—
—
—

Estado-Maior do Exército
Secretaria do Ministério da Guerra
Comissão Superior de Economia e Finanças
Gomando Militar de Brasília

Resumo: Residências para oficiais
Residências para sargentos
Residências para civis
Total
2.

Ministério da Marinha (a completar)
2 . 1 — Gabinete do Ministro

3.

.399
503
210
1.112

81

2.2 — Comando Naval de Brasília
2 . 3 — Secretaria Geral da Marinha

401
301

2.4 — Prefeitura do Ministério
Resumo: Residências necessárias

49
832

Ministério da Aeronáutica (a completar)
3.1 — Gabinete do Ministro

298

3.2 — Estado-Maior
3.3 — Inspetoria
3.4 — Diretoria do Pessoal

290
75
330

3.5 — Diretoria de Intendência ,

370

Resumo: Residências necessárias
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Para o cumprimento da primeira etapa da mudança, na forma
de prioridade estabelecida, é imperioso assegurar, por Ministério,

o número indispensável de residências. O quadra abaixo demonstra as necessidades em residências:
ORDEM DE PRIORIDADE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ministério da Fazenda
Ministério da Justiça e Negócios Interiores .
Ministério da Educação e Cultura
Ministério do Trabalho e Previdência Social
Ministério da Agricultura
Ministério das Minas e Energia
Ministério da Viação e Obras Públicas
Ministério da Saúde
Ministério da Indústria e Comércio
Ministério das Relações Exteriores
Presidência da República
A •— Ministério da Guerra
B — Ministério da Marinha
C — Ministério da Aeronáutica
Total

Número
de
residências

937
400
213
232
245
143
84&
421
62
71
699
1.112
832
1.163
7.378

O Problema de Residências — A concretização da l* fase da
mudança, indispensável ao funcionamento da Administração Pública
Federal em Brasília, depende, principalmente, da obtenção de um
total de 7.378 residências, sendo 4.271 destinadas aos Ministérios
Civis e 3.107 aos Ministérios Militares.
O Grupo de Trabalho, coordenando a distribuição de residências, conta obter até o fim do mês de agosto e princípios de
setembro de 1964, um total de 1.376 residências, em construção
pelo I . P . A . S . E . , I . A . P . F . E . S . P . e I . A . P . M .
Assim, o número de residências a serem construídas, reduzirse-ia ao total de 6.000 unidades.
O Grupo de Trabalho de Brasília tem envidado esforços no
sentido de colocar, no Orçamento da União, à conta das dotações
da Presidência da República a serem usadas em regime de convênio
com o Grupo, parcelas anuais não inferiores a Cr$
5.000.000.000,00 (cinco bilhões de cruzeiros) para resolver, em
parte, o problema de construção das residências indispensáveis à
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transferência, em três anos, dos órgãos do Poder Executivo incluídos
no plano prioritário. Na proposta orçamentária para 1964, consta
a dotação referida acima, suficiente para, ao custo médio de . . . .
Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) por unidade,
construir 3.000 unidades em três anos, ou seja, metade do total
previsto. As restantes 3.000 unidades ficariam a cargo [dos
Institutos que prosseguem, embora lentamente, em seus planos de
obras em Brasília, além das dotações orçamentárias próprias (<:omo
já existem nos Ministérios da Marinha e Aeronáutica) podendo
constituir, também, recurso eventual, o produto das vendas dos
atuais apartamentos, conforme estudos, por parte do Executivo, já
em fase final, além do projeto de lei em tramitação no Congresso
Nacional.

2°) Edifício do Tribunal de Contas da União (já iniciado) .
3 9 ) Edifício do Ministério ,das Relações Exteriores (obra já
iniciada) .
4 9 ) Edifício do DASP, do Conselho de Segurança Nacional
e Estado-Maior das Forças Armadas.
5") Um edifício ministerial.

Segunda Etapa — A segunda etapa da mudança, caracterizada
pelos órgãos normativos e de supervisão geral, se processará face
ao desenvolvimento natural da cidade, em condições mais satisfatórias do que a primeira, certo que se encontra o Grupo de, nessa
2» fase, contar com propriedades construídas pela iniciativa privada.
O Problema dos Prédios Públicos — O planejamento elaborado
pelo Grupo cogita, também, da revisão idas áreas destinadas aos
Ministérios. Como se sabe, foram construídos 11 (onze) prédios
que se destinariam aos onze Ministérios existentes na época.
Aconteceu que os Tribunais: Federal de Recursos, Superior Eleitoral, Regional Eleitoral e o da Justiça Local, não possuíam
edifícios próprios, assim como o DASP e o Tribunal de Contas da
União. Nessas condições, dois, dos onze prédios, foram retirados
aos Ministérios, existindo, no momento, casos em que um único
prédio é ocupado por dois Ministérios.
Com a criação dos Ministérios idas Minas e Energia e o da
Indústria e Comércio, a carência em edifícios públicos ficou grandemente aumentada, tomando-se indispensável e urgente a construção
dos seguintes prédios:
l 9 ) Palácio da Justiça, abrigando os Tribunais: Federal de
Recursos, Superior Eleitoral, Regional Eleitoral, Justiça Local e
Fórum.

Os prédios acima indicados permitiriam a desocupação de dois
edifícios, tornando-se possível a idéia inicial ,de fazermos com que
cada um dos atuais prédios existentes fosse ocupado por um Ministério, restando, ainda, um prédio que seria ocupado pelo DASP.
A solução acima indicada pelo Grupo, que visa atender,
exclusivamente, à l.a etapa da mudança é da alçada da NOVACAP. As atuais áreas dos edifícios construídos não permitirão
abrigar as repartições que constituirão1 a 2* etapa da mudança,
tornando-se, em outra oportunidade, indispensável a construção de
prédios articulados aos atuais, destinados e de acordo com as
necessidades futuras de caída Ministério.
Urge, ainda, adotar-se política intransigente no sentido de
fazer com que várias repartições de âmbito local que se abrigaram
em alguns dos prédios ministeriais, se transfiram para as suas sedes
próprias. Estão neste caso a Prefeitura do Distrito Federal, a
Caixa Econômica Federal de Brasília, o Tribunal de Contas do
Distrito Federal; situação idêntica é a de vários outros órgãos
inclusive representações :de Institutos de Previdência.
Aspectos os mais variados que envolvem o problema da
mudança da Capital, deixaram, propositalmente, de ser tratados no
presente trabalho, por serem de significação relativa e para que
não se fugisse à essência da matéria.
Ao concluirmos nossa exposição, desejamos salientar a importância e a significação que têm os problemas da transferência dos
órgãos da Administração Pública Federal para a Nova Capital
pois, a perdurar a atual situação, jamais se conseguirá o respeito
às obrigações regimentais de cada órgão, continuando as decisões
administrativas no âmbito restrito dos Gabinetes de autoridades
superiores.
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Não desejando tornar muito extenso este relato inicial,
continuamos, quer pessoalmente, quer com os elementos do Grupo
de Trabaho de Brasília, inteiramente à disposição de Vossa
Excelência para quaisquer estudos mais detalhados que se façam
necessários à solução ido problema vital da transferência e definitiva consolidação da Nova Capital Brasileira.
Atenciosamente, Sylvio Piza Pedroza, Membro do Grupo de
.Estudo e Organização Administrativa do D.F.

