
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
 
Procuradoria Regional do Trabalho da lOa RegHio
 

EXCELENTisSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO TRABALHO DA ga 
VARA DO TRABALHO DE BRASILIA· OF. 

ACP 00576-2003-009-010-00 
Aut..>r: Minisferio Publico do Trabalho 
Reus: Distrito Federal e Outros 

o M1N1STER10 PUBL1CO DO TRABALHO, neste ate representado 
pelos Procuradores abaixo assinados, 0 DISTRITO FEDERAL e a 
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASiLLA{TCB), por 
seus advogados que esta subscrevern, vern respeitosamente a presence 
de Vossa Excelencia, nos autos em epigrafe, expor e requerer 0 que 
segue: 

Visando per fim parcialmente ao litigio, transacionaram as partes nos 
seguintes termos: 

1. 0 Governo do Distrito Federal fara a inclusao de todos os 
empregados oriqinartos da TCB, CEASA, SAB, CODEPLA..N na Tabela de 
Empregos em extincao do Distrito Federal, na rnesrna funcao e 
remuneracao anteriores, nos termos da Lei nO 2.681/2001 e 2989/2002. 

~ 

2. 0 Governo do Distrito Federal se compromete a encaminhar, no 
prazo de .120 (cento e vinte dias), mensagem a Camara Legislativa, 
revogando as Leis nO 2.681, de 15/0112001 e Lei nO 2.989, de 11/06/2002, 
como prova cabal de Que nao rnais ap\lcara as dlsposl¢es all conneas, 
inclusive os Decretos que dispoem so re a res ectiva rnateri obretudo 
as de nOs 22.322, de 13/08/2001e 23.0 .2, de 04/ 7/200, 



MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 
Procuradoria Regional do Trabalho da 10· RegHio 

2.1 0 Governo do Distrito Federal devera encaminhar ao 
Ministerio Publico do Trabalho c6pia da mensagem enviada ao Poder 
Legislativo imediatamente ap6s a manifestacao do Poder Executivo. 

3. Com rela~o ao item 1 do pedido inicial (doc. de nO 03 dos autos), 
referente aos empregados admindos na AdministTacao Indire1a no periodo 
de 05/10/88 a 03/11/92, em face do disposto na oecisao do Tribunal Pleno 
do Exeelso Supremo Tribunal Federal no MS 22357-0, de 04/06/04, a a<;80 
civil publica prosseguira ate 0 transite em ju'gade. 

4. 0 Ministerio Publico do Trabalho desiste da acao, em relacao a 
todos as empregados da TCB, CEASA, SAB e CODEPLAN, admitidos 
antes de 0511 0/88 sem concurso publico e em rela~o aos admitidos 
posteriormente a esta data atraves de concurso publico. 

Diante do exposto, as partes requerem a homotoqacao do presente 
acordo e a extincao do processo com julgamento do merito, com fulcro no 
art. 269, III do C6digo de Processo Civil, com excecao do item 3 acima, 
que seguira ate 0 transite em jLllgado. 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Brasilia, .14 de outubro d 

~ a Junior· 
Procura,lII)r~~oordenadorde Pessoal 

da Administra~o Direta 

·tM~· 
Carlane Torres Gomes sa 
Pela Tea -OABIDF 6.363 
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ATA DE AUDIENCIA 
PROCESSO : 00576-2003-009-10-00 
RECLAMANTE : MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO (PROCURADORIA 
REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO) 
RECLAMADO : DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO 
ADIVIINISTRATIVA) 

Em 18 de agosto de 2003, na sala de sessoes da Eg. 090 VARA DO 
TRABALHO DE BRASILIA/DF, sob a direr;ao do(a) MM. Juiz (a) TAMARA GIL 
AL VES PORTUGAL, realizou-se euaienct« relativa ao processo identificado em 
epigrafe. 

As 14:05 horas, aberta a audlencia, foram, de ordem do MM. Juiz do 
Trabalho, apregoadas as partes. 

Cornpareceu(ram) 0(5) procurador do Ministerio Publico Dr.ALESSANDRO 
SANTOS DE MIRANDA. 

Compareceu 0 procurador do DF Dr(a). FERNANDO CUNHA JUNIOR 
OAB N1 8287/DF. 

Compareceu 0 preposto da 20 reclamada Sr.NILTON DIVINO ~ONTEIRO 
DOS SANTOS, acompanhado do Dra.CARLANE TORRES GOMES DE SA OAB N1M 
6363/DF.

As partes em comum acordo requerem a suspelcao do feito por 60 dias, 
para fins de tentativa de conclllacac. 

Pedido deferido. 
Ficam mantidas os efeitos da liminar concedida (folha.50 dos autos.) 
o Sindicato dos Servidores e Empregados da Admlnstracao Direta 

Fundacional das Autarquias, Empresas Publlcas e Sociedades de Economia Mista 
do DF - SINDSER, requereu 0 seu ingresso no polo passivo da acao. sendo que os 
demais reus e 0 autor nao se opuseram ao pedido, razao pela qual por hora fica 
deferido, devendo ser ratificada na proxima audlencla por este Juizo, apes analise 
dos autos. 

o procurador do sindicato junta nesta oportunidade a procuracao, 0 
estatuto e ata de posse. 

Audlencla adiada para nova audlencla inicial a data de 24/11/03, as 13:30 
horas. Cientes os presentes, de que deverao comparecer, sob pena de apllcacao 
do Art. 844, CLT. 

Audlencla suspensa as 14:18 horas.
 
Nada mais.
 

TAMARA GIL ALVES PORTUGAL
 
JUiz(a) do Trabalho
 

ALESSANDRO SANTOS DE MIRANDA
 
Procurador do Ministerio Publico
 

Reclamante Reclamado 

Advogado(a) do Recte Advogado(a) do Recdo 

MARCIA HELENA DE BARROS MONTEIRO LIMA
 
Diretor(a) da Secretaria
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Coordenadoria da Defesa dos Interesses Individuais Homogeneos, Coletivos e Difusos 

A~ao Civil Publica n" 576/2003.. tramitando perante a ~lM. 9a Varc ~J
 

Trabalho de BrasilialDF
 

Aos 08 (oito) dias do mes de outubro do ano de 2003 (dois mil e 
tres), as 16h, no auditorio da Procuradoria Regional do Trabalho da loa Regiao, 
localizada no SEPN 513, Edificio Imperador, 3° andar, Brasilia-DF, 
compareceram 0 Sf. Joao Carlos das Neves Bacellar, RG n" 749.541, SSPIDF, 
representante dos traba1hadores da CODEPLAN, 0 Sr. Francisco Alves de 
Sousa, RG n° 717.274, SSP/DF, Presidente do SINDSER, acompanhado pela 

I
Dra. Patricia Machado Vieira de Almeida, OAB/DF n° 17.315, 0 Sr. Marco i . 

Antonio Ferreira, RG n° 529.780, SSP/DF, Presidente da Associacao ACOD e 
a Sra. Maria Luiza da Silva, RG n° 317.188, SSP/DF, Presidente da 
Associacao dos Servidores da SAB, perante 0 Exm" Sr. Procurador do Trabalho 
Dr. Joaquim Rodrigues Nascimento. 

Feito os esclarecimentos necessarios, dec1araram os representantes 
acima qualificados, respectivamente, que a CODEPLAN possui 472 
empregados cedidos; que tais empregados estao em diversos orgaos da 
administracao publica do DF; que no 1ugar dos mesmos foram colocados 
diversos traba1hadores oriundos do Instituto Candango de Solidariedade e de 
outras empresas terceirizadas; que em funcao disso 0 sindicato dos servidores do 
DF ja apresentou denuncia nesta procuradoria; que todos eles ingressaram antes 
de 05 de outubro de 1988; que entre estes, alguns, cerca de cinco a dez, fizeram 
concurso publico pelo IDR. 

Dada a palavra ao representante do SINDSER declarou que a 
CEASA possui cerca de 70 empregados, todos cedidos. 

."'"\ 

Dada a palavra arepresente de Associacao dos Servidores da SAar '.. 
dcclarou que com relacao a 1 CB, possui 1.30U empregados e que todos ele 'I \ 

.r. 
~ 

.: i 

foram aposti1ados, segundo informacao obtida junto ao Sr. Vieira, assessor d \\ \ 
presidente da TCB; que com relacao a SAB tern essa 420 empregados, send \ 
que destes 13 continuam na SAB para auxiliar processo de liquidacao; que ate 0 

presentemomento somente os ernpregados da TCB foram apostilados. 

r~*: " t_.' ;, 
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Requisita-se, nesta oportunidade, a forma da Lei 
Complementar 75/93, artigo 8°, incisos II e IV, de c da representante legal 
de cada um dos seguintes orgaos: CODEPLAN, S B TCB e CEASA, a 
relacao de todos os empregados por eles cedidos, co as respectivas datas 
de admissao. No caso de houver em~ados admi dos apos 05/1011988 
devers informar se ingressaram medlante-concurso p 'blico. Prazo de 20 

.'- I" 1 - . ''-/.. ~.. \. ~ ... -t
~~)..{~ \ "''1.C:' ''C'{:e .i.i..';:_ .....\.. \_.~YY'~,(~:.4P fl· V rP tP/YY1.v~ .

~~~~ia Machado Vieira de lmeida / \Joao Ricardo Viana Costa
 
. OABIDF n" 17.315 Secretario cia audiencia
 

~ ;;r-~7'-:
Marco Antonio Ferreira 
RGn° 529.780, SSPIDF 

~r d.:~-cRz
'J[~ar[aiu~ . 

RG n? 317.188. SSPIDF 

Nada mais a audiencia 

dias. ! ' 

\ 

---..,.-~.y-rs:-ou-l'a '~ 

RG n° 17.2 F 



ATA DE AUDIENCIA 

PROCESSO : 00576-2003-009-10-00 

RECLAMANTE MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 
(PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REG lAO) 

RECLAMADO : DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE 
GESTAO ADMINISTRATIVA) 

Em 24 de novetnbro de 20m, na sala de sessoes da Eg. 09" VARA DO TRABALHO 
TRABALHO DE BRASILJA/DF. sob a direcdo dora) MM. Juiz (a) TAMARA GIL 
ALVES PORTUGAL, rcalizou-se audiencia relativa ao processo identificado em 
epigrafc. 

As 13:35 horas, aberta a audiencia, foram, de ordem do MM. Juiz do Trabalho, 
apregoadas as partes. 

Compareceram os estudantes em direito: LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA e 
JEOVANE CRISTOVAO T. BEZERRA. 

Compareceu(ram) 0 Procurador do Ministerio Publico do Trabalho, Dr.JOAQUIM 
RODRIGUES NASCIMENTO -PRT 10 REG/OF. 

Compareceu 0 Subprocurador do OF, Dr.MARCELLO ALENCAR DE ARUJO 
MAT GDF N° 30779-3. 

Compareceu 0 preposto do(a) 2° reclamado(a), Sr(a).EROTIDES VIEIRA LIMA, 
acompanhado(a) do(a) advogado(a) Dr(a). CARLANE TORRES GOMES DE sA 
- OAB N° 6363/DF. 

Compareceu 0 Representante Legal do Sindicato, Sr.FRANCISCO ALVES DE 
SOUSA, acompanhado do advogado Dr.ANTONIO ALVES FILHO - OAB N° 
4972/DF. 

Compareceram os empregados nominados na lista de fls.24/37, que ora requerem 
representacao pelos empregados ADONIS RIBEIRO GON<:;ALVES, ELAINE 
FREITAS ALVES DOS SANTOS e REGINA FERREIRA DA SILVA, 
acompanhados do Advogado, Dr.HEITOR FRANCISCO GOMES COELHO 
OAB N'~2599/DF. 

ARLETE .DE JESUS E OUTROS, empregados cujos contratos se requer a 
declaracao de nulidade, nomeados no rol de £1s.24/37 requerem a inclusao no polo 
passivo na condicao de litisconsortes passivos obrigatorios. 

o litisconsorte passivo necessario ocorre em duas hipoteses: 

a) quando a Lei expressamente determinar; 



b) quando, frente a varios interessados, pela natureza da relacao juridica, a lide 
tiver que ser decidida de modo uniforme para todas as partes. 

Exemplificando a segunda hipotese, fala Humberto Teodoro Junior da Acao de 
Anulacao promovida pelo prejudicado contra os contraentes de negocio juridico 
fraudulento ou simulado, ou seja, exatamente 0 que ocorre in casu com 0 pedido 
de numero 0I da exordial. 

Diante disso, reconheco, com a concordancia do MPT, a condicao de litisconsortes 
passivos necessaries dos empregados nomeados pelo parquet, bem como de outros 
que venham a ser atingidos em seus interesses juridicos pela decisao a ser 
proferida nesta Acao. 

A principio, entendia este Juizo, que a represcntacao de tais empregados deveria 
ocorrer pelo SINDSER em razao da substituicao processual, prevista no art.S" da 
Magna Carta, por se tratar tambem de interesses individuais homogeneos, 

Entretanto, 0 SINDSER esclarece nesta assentada que a substituicao processual 
que pretende exercer se refere apenas aos empregados que ja foram transferidos 
para a Administracao e que prestaram concurso publico ou foram admitidos antes 
da CF/88, por entender que a Liminar proferida nestes autos os atingiu, sendo que 
os empregados arrolados pelo MPT nao se encontram nessa situacao, ja que nao 
prestaram concurso publico, tampouco foram admitidos antes da CF/88, afinnando 
a entidade sindical que nao tem interesse/legitimadade em defender ponto de vista 
de tais empregados. 

Dessa forma, atendendo requerimento dos proprios empregados, serao os mesmos 
assistidos pelo i. Procurador por eles constituidos e representados pela Sra. 
REGINA FERREIRA DA SILVA, a quem concedem poderes para receber 
citacoes, nctificacoes e represents-los em audiencia. 

a ilustre representante do Ministeiro Publico do Trabalho infonna que foi 
suscitado Incidente de Uniformizacao de Jurisprudencia com 0 intuito de que seja 
definido pelo egregio TRT acerca da legitimidade ou nso do Distrito Federal para 
responder pelo passivo trabalhista da TCB, apos a edicao do Decreto 22.322/01,0 
qual certamente sera tratado de forma incidental a questfo da inconstitucionalidade 
ou nao do referido decreta e demais nonnas legais que tratam da materia. Infonna 
ainda que 0 representante do parquet acerca da existencia de Agravo de Peticao 
pendente de julgamento pelo egregio TRT nos autos da Acao Rescisoria N° 
266/99, contra decisao proferida na ACP 00977/97 da MM. OY VTB/DF, onde se 
requer a rescisao do contrato de trabalho dos empregados interessados na presente 
acao. Pondera 0 representante do MPT pelo adiamento da audiencia e suspensao 
do referido processo ate 0 julgamento do IUJ e do referido Agravo de Peticao. 

as reus concordam com 0 requerimento do acordo. 

Por medida de cautela e seguranca juridica, entendo plausivel 0 requerimento de 
suspensao do feito, pelo que fica deferido 0 prazo de 120 dias. 

as reus alegam que 0 julgamento do IUJ e do AP poderao mudar os tennos das 
defesas, razao pela qual requerem a designacao de nova audiencia inaugural, que 
resta deferido. 



Designada para nova audiencia inicial a data de 31103/04, as 13.30 horas. 
Cientes os presentes, de que deverao comparecer, sob pena de aplicacao do Art. 
844, CLT. 

Proceda a Secretaria a inclusao ao polo passivo da parte REGINA 
FERREIRA DA SILVA E OUTROS. 

Audiencia suspensa as 14:39 horas. 

Nada mais. 

TAMARA GIL AI.\"~:S I'ORTl'GAL 

.Iulzta) do Truhnlhn 

Rcclamautefteclamado 

AdvogclliO(l1) do RccteAdvogadotn) do Rccdo 

MARCIA HEL.ENA DE BARROS MONIEIRO LIMA 

Diretorta) da Secretarin 



r agma I de j 

" ATA DE AUDIENCIA 

PROCESSO : 00576-2003-009-10-00 

RECLAMANTE MThIISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 
(PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REG lAO) 

RECLAMADO : DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE 
GESTAO ADMINISTRATIVA) 

Em 31 de marco de 2004, na sala de sessiies do Eg. 09" VARA DO TRABALHO DE 
DE BRASILIA/DF. sob a direciio dora) MM Juiz (a) TAMARA GIL ALVES 
PORTUGAL, realizou-se audiencia relativa ao processo identificado em epigrafe. 

As 13:30 horas, aberta a audiencia, foram, de ordem do MM. Juiz do TrabaIho, 
apregoadas as partes. 

Compareceutram) o(s) reclamanteis) acompanhado(s) do(a) Procurador Dr(a). 
JOAQUIM RODRIGUES NASCIMENTO - OAB N° PRT 10 REG/OF. 

Compareceu 0 Subprocurador do Distrito Federal, Dr. OSIRES DE AZEVEDO 
LOPES NETO, OAB/OF 8265. 

Compareceu 0 preposto do(a) 2° reclamado(a), Sr(a). EROTIOES VIEIRA LIMA, 
acompanhadora) do(a) advogado(a) Dr(a). CARLANE TORRES GOMES DE sA 
-OAB N° 6363/DF. 

Compareceu 0 representante legal do sindicato, Sr. FRANCISCO ALVES DE 
SOUZA, acompanhado do advogado, DR. ANTONIO ALVES FILHO, OAB/DF 
4972. 

Compareceram 0 !,,'TUPO de empregados, representados pe1a Sra. Regina Freitas da 
Silva, acompanhados do advogado, Dr. HEITOR FRANCISCO GOMES 
COELHO, OAB/DF 2599. 

As partes, em cornum acordo, requerem 0 adiamento da audiencia por 90 dias ante 
a possibilidade de realizacao de acordo, bem como no aguardo das decisoes 
mencionadas na ata anterior. 

Defere-se, 

o I. Procurador do MP requer a reconsideracaodo deferimento do litisconsorcio 
passivo necessario em relacao ao grupo de empregados representados por Regina 
Freitas da Silva, juntando aos autos Acordaos e argumentando que a materia 
encontra-se assentada em jurisprudencia, no sentido de ser incabivel a figura do 
litisconsorcio passivo necessario em A~ao Civil Publica. 

Vista aos interessados por 5 dias, a partir de 01/04/04. 
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Apos, venham os autos conc1usos para apreciacao do requerimento do Parquet. 

A audiencia inicial fica adiada para 0 dia 30106/04 as 15h30, cientes os presentes,
 
mantidas as cominacoes do art. 844 da CLT.
 

Audiencia encerrada as 14:04 horas.
 

Nada mais.
 

TAMARA (;11. AL\"ES I'ORTl'(;AL 

,11I11.(a) do Trahalho 

Autor Distrito Federal 

Advogadota) do Rectc 

Prcpostn do 2" reclamado 

Ad.\ogadodo 2" reclnmado 

Rcprcscntantc do sindicato 

Advogado doSindicato 

Rcginn Ferreira da Silva e outros 



M/\RCI/\ IHTEN/\ Dr B/\RROS MONTIJRO LIMA 

Diretorta) da Sccretaria 
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" ATA DE AUDIENCIA 

PROCESSO : 00576-2003-009-10-00 

RECLAMANTE MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 
(PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO) 

RECLAMADO : DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE 
GESTAO ADMINISTRATIVA) 

Em 30 dejunho de 2004, na sa/a de sessiies da Eg. 09" VARA DO TRABALHO DE 
BRASILIAIDF, sob a direciio dora) MM. Juiz (a) RUBENS CORBD. realizou-se 
audiencia relativa ao proccsso identificado em epigrafe. 

As 15:27 horas, aberta a audiencia, foram, de ordem do MM. Juiz do Trabalho, 
apregoadas as partes. 

Compareceu(ram) o(s) a Procuradora do Ministerio Publico Dr(a) MARIA 
BEATRIZ ALMEIDA BRANDT 

Cornpareceu 0 procurador do Distrito Federal, Dr. OSIRES DE AZEVEDO 
LOPES NETO, OAB/DF 8265. 

Compareceu 0 preposto do(a) 2° reclamado(a), Sr(a). EROTIDES VIEIRA LIMA, 
acompanhado(a) do(a) advogado(a) Dr(a). CARLANE TORRES GOMES DE sA 
-OAB N" 6363/DF. 

Compareceu 0 representante legal do sindicato, Sr. FRANCISCO ALVES DE 
SOUZA, acompanhado do advogado, DR. ANTONIO ALVES FILHO, OAB/DF 
4972. 

Compareceram 0 grupo de empregados, representados pela Sra. Regina Freitas da 
Silva, .acompanhados do advogado, Dr. HEITOR FRANCISCO GOMES 
COELHO, OAB/DF 2599. 

Conciliacao rejeitada. 

Infonnando os presentes, que prosseguem as tratativas de acordo ja iniciadas 
anterionnente, defiro 0 requerimento comum das partes para suspensao do feito 
por mais 60 dias. 

Redesigno para nova audiencia inicial a data de 15/09/04, as 13:30 horas. 
Cientes os presentes, mantidas as cominacces anteriores. 

Audiencia suspensa as 15:36 horas. 

Nada mais. 
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RUBENS CORBO 

.luizra) do Trahalho 

Rcclamnnrckeclamado 

Advogadotu] dn RcctcAdvogadota) do Rccdo 

MARCIA IIELENA OF BARROS MONTEIRO I.IMA 

Diretoua) da Sccrctaria 

I"<lee»'>: IIIJ5711-cIlIlJ-lIlIlJ-III-OO 
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ATA DE AUDIENCIA 

PROCESSO : 00576-2003-009-10-00 
RECLAMANTE : MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO (PROCURADORIA 
REGIOI\JAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO) 
RECLAMADO : DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO 
ADMINISTRATIVA) 

Em 6 de agosto de 2004, na sa/a de sessoes da Eg. 090 VARA DO TRABALHO 
TRABALHO DE BRASILIA/OF, sob a direr;ao dora) MM. Juiz (a) TAMARA GIL ALVES 
PORTUGAL, realizou-se audiencia relativa ao processo identificado em epigrafe. 

As 08:35 horas, aberta a audiencia, foram, de ordem do MM. Juiz do Trabalho, 
apregoadas as partes. 

Compareceu(ram) o(s) a Procuradora do Ministerlo Publico Dr(a) JOAQUIM 
RODRIGUES NASCIMENTO. 

Compareceu 0 procuradordo Distrito Federal, Dr. OSIRIS DE AZEVEDO 
LOPES NETO, OAB N1 8265/DF 

Compareceu 0 preposto do(a) 21 reclamado(a), Sr(a). EROTIDES VIEIRA 
LIMA, acompanhado(a) do(a) advogado(a) Dr(a). CARLANE TORRES GOMES DE sA 
OAB N1 6363/DF. 

Compareceu 0 representante legal do sindicato, Sr. GERSOMAR ANTONIO 
RABELO COSTA, acompanhado do advogado, DR. ANTONIO ALVES FILHO, OAB/DF 
4972. 

Compareceram a grupo de empregados, representados pela Sra. Regina 
Freitas da Silva, acompanhados do advogado, Dr. HEITOR FRANCISCO GOMES 
COELHO, OAB/DF 2599. 

Conciliacao rejeitada. 
Compareceu a esta audiencia a Associacao Beneficiente do empregados de 

transportes coletivos do DF - ABEM,o representada pela Sra.SONIA TORRES DE 
BARROS, acompanhado do advogado Dr.MARIO JOSE LEONARDO DE SOUZA, OAB 
NI 9797, requerendo intervencao no feito e apresentando representacao de 
contestacao. 

o Ministerio Publico diz concordar com a intervencao da ABEM, vez que 
representa as empregados da TCB. 

Pedido sera apreciado em sentence. 

Defesas escritas, com documentos. Vista ao(s) reclamante(s) por 10 dias 
(CPC, Art. 372), a contar de 16/08/04. 

As partes declaram nao terem mais provas a produzir. Encerrada a lnstrucao 
processual. 

Razoes finais orais. 
Conciliacao final, rejeitada. 

Designada para julgamento sine die.
 
Audlencla suspensa as 08:53 horas.
 
Nada mais.
 

TAMARA GIL ALVES PORTUGAL 
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Juiz(a) do Trabalho
 

JOAQUIM RODRIGUES NASCIMENTO
 
Ministerio Publico do Trabalho
 

Reclamante Procurador do DF 

Advogado(a) do Recte 201 Reclamado 

Advogado(a) do Recdo 

Representante Legal do Sindicato 

Representante do grupo de empregos 

Advogado(a) do grupo de empregados 

Representante da ABEM 

Advogado(a) da ABEM 

MARCIA HELENA DE BARROS MONTEIRO LIMA 
Diretor(a) da Secretaria 



Ata de Reuniao realizada em 31 de marco de 2005 referente ao
 
Processo n° 576/2003
 

Aos 31 (trinta e urn) dias do mes de marco do ano de 2005 as 15h30min.. realizou-se na 
Presidencia da Camara Legislativa do Distrito Federal uma reuniao com a presenca da Lider 
do Govemo na Camara Distrital, Deputada Anilceia Machado, e 0 lider do Partido 
Progressista na Camara Distrital, Deputado Brunelli, dos Administradores das Empresas 
Sociedade de Abastecimento de Brasilia SIA - SAB Dr. Mario Hissashi Ikeziri, das Centrais 
de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA Sra. Erli Sabino de Oliveira, da Companhia 
de Desenvolvimento do Planalto - CODEPLAN Sra. Meire Mohn e Clemir Marcio 
Rodrigues e da Transporte Coletivo de Brasilia - TCB Dr. lair Baptista Lopes, do 
Advogado da TCB, do advogado representante dos trabalhadores da TCB, da assessoria 
juridica do gabinete do Deputado Brunelli, do Sindicato dos Servidores e Empregados da 
Administracao Direta e Fundacional, das Autarquias, Empresas Publicas e Sociedades de 
Economia Mista do Distrito Federal - Sindser e da Comissao representativa dos trabalhadores 
das Empresas, com a finalidade de buscar solucao definitiva que assegure os empregos dos 
trabalhadores das empresas envolvidas no Processo N° 576/2003, cujo Acordo firmado 
entre 0 Govemo do Distrito Federal e 0 Ministerio Publico do Trabalho, nao foi homologado 
pe1a Justica do Trabalho . Esse acordo possibilitava 0 aproveitamento na Tabe1a de Empregos 
do Distrito Federal, em extincao, dos empregados das empresas mencionadas acima. Sob a 
presidencia do Deputado Brunelli este interveio informando sobre a reuniao do dia 
18/0312005 mantida com 0 Secretario de Govemo Dr. Benjamim Roriz, a Secretaria de 
Gestae Administrativa Maria Cecilia Landim, a Lider do Govemo Anilceia Machado , 0 

SINDSER e a Comissao dos Trabalhadores. 0 Deputado informou de sua preocupacao com 
esta situacao, manteve seu compromisso de solucao que assegure a manutencao dos 
empregos desses trabalhadores publicos. Em seguida, deu a palavra a Deputada Anilceia 
Machado que interveio demonstrando a preocupacao do govemo com a atual situacao dos 
trabalhadores e afrrmando que a disposicao do Govemo do Distrito Federal em efetivar 0 

acordo demonstra sensibilidade do Poder Executivo na direcao da defesa dos empregos e, 
que se somava as propostas que advirem dessa reuniao no sentido de dar born termo a essa 
inquietante situacao tanto para os trabalhadores como para suas familias. Dando continuidade 
aos trabalhos foi realizada pelos advogados presentes uma avaliacao tecnica desse processo e 
da possibilidade de modificacao do parecer judicial. Apesar das partes interessadas ja 
terem entrado com recurso, a avaliacao dos advogados ede que, dificilmente, 0 parecer atual 
da Justica do Trabalho seja modificado, levando-se em conta sua sustentacao e os exemplos ja 
julgados a nivel do Supremo Tribunal Federal. E que, os prazos de transcurso de processo 
desse nivel ede curta duracao. Estimou-se que entre 06 (seis) a 08 (oito) meses ja tenhamos 
finalizacao desse processo a nivel do STF. A seguir cada representante das Empresas interveio 
na mesma linha de preocupacao e, por consensualidade dos presentes foi proposta a 
formacao de uma Comissao Tecnica composta por 02 (dois) representantes de cada empresa 
que se dispoem num prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da sua homologacao , apresentar ao 
govemo solucoes que garantam os empregos dos trabalhadores envolvidos nesse processo. 
Foi consensual tambem, que passem a compor essa Comissao 01 (urn) representante da 



Secretaria de Govemo, 01 (urn) representante da Secretaria de Gestae Administrativa e 01 
(urn) representante da Procuradoria Geral do Distrito Federal. 

Mario Hissashi Ikeziri, Meire Moho 
SAB 

e 

Clemir Marcio Rodrigues 
CODEPLAN 

Erli Sabino de Oliveira 
CEASA 

Jair Baptista Lopes 
TCB 

Comissao 

Pela SAB 
Rene Ferreira mat. 1005-7 
Maria Luiza da Silva mat. 3155.0 

Pela Ceasa 
Jusmar Chaves mat. 222 
Francisco das Chaves do Vale mat. 262 

Pela Codeplan 
Meire Moho mat. 1175-4 
Clemir Marcio Rodrigues mat. 2009-5 

Pela TCB 
Erotides Vieira Lima mat. 49796-7 
Mauro Sergio Barbosa mat. 51139-0 

Pelo Sindser 
Ce1yMaria Leal mat. 00003751-6 

Pela Comissao das Empresas 
Marco Antonio Ferreira mat. 1284-X 

Dra. Carlane Torres Gomes de Sa OAB-DF 6363 
Chefe da Assessoria Juridica da TCB 



Dr. Sergio Ferreira Viana OAB-DF 9797 
Advogado dos Trabalhadores da TCB 

Dr. Carlos A. S. Magalhaes OAB-AC 2072 
Assessoria Juridica do gabinete do Deputado Brunelli 

Deputado Brunelli Deputada Amlceia Machado 



A CAMARA LEGISLATIVA D~O DISTRITO FEDERAL 

...GABINETE DA PRESIDENCIA 
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.. ~.~ .. ~e~~or Juiz, 
l. '.; :v,".l..:" ~jl\;'" '.> ~ 
\ ..... ~ ~ ,..... ~ 
i ' . 1
\.i .. .~,". ;:~~/. i .~::... ~~~..... ", "or- 0 ....1:.\-tIJr-" :~>.-;:--.-.,. Na qualidade de Presidente desta Camara Legislativa do 

I}-' istrito Federal, comunico a esse Juizo, que, juntamente com a Deputada 
Anilceia Machado, Lider do Govemo, e 0 Deputado Brunelli, Lider do PP, 

) recebia Comissao criada pela Portaria n? 223, de 23.07.2004, da Secretaria 
de Estado de Gestae Administrativa do DF, com 0 prop6sito de subsidiar 0 

/ acordo previsto nos Autos da Ac;ao Civil Publica n?576-2003-003-10-00, da 
9a Vara do Trabalho de Brasilia. 

Cabe-me, na oportunidade, informar-lhe que, a partir desta 
data, esta Casa estara intercedendo junto ao GDF com 0 prop6sito de 
concretizar a proposta de acordo formalizada pelo Ministerio Publico do 
DF, em 20.08.2003. 

Diante do exposto, e para 0 exito dessa negociacao, toma-se 
imprescindivel que a data da audiencia anteriormente designada por esse 
Juizo para 15.09.2004, as 13:30 h. seja mantida. 

Certo de que Vossa Excelencia bern sabera aquilatar a 
importancia desse pleito, aproveito a' oportunidade para apresentar as 
expressoes do meu apreco e consideracao. 

Atenciosamente, 

~~ _~~-r-I__ 
Deputado BENICIO TAVARES 

Presidente 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
DoutorFERNANDO GABRIEL BERNARDES 
MM. Juiz Presidenteda 9a Vara do Trabalho 
BRASfLWDF 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia - OF - Tel.: 348-8005 - FAX 348 8509 



Sergio Ferreira Viana 
advogado 

Exmo. Sr. Juiz Presidente da 9" Vara do Trabalho de Brasilia OF. 

Associacao Beneficente dos Empregados em Transportes 
de Coletivos no Distrito Federal - ABEM, pessoa juridica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob 0 n'' 00.618.223/001-17, estabelecida na SOON - Quadra 06 Bloco A - Brasilia 
OF., atuando como substituto processual dos servidores arrolados em anexo atraves de seu 
advogado infra-assinado (m.j), vern, a presenca de Vossa Excelencia, consubstanciada no que 
dispoe de forma subsidiaria 0 art. 50 e seguintes, do C6digo de Processo Civil, propor 

Intcrveneao de Terceiro 

nos autos da Acao Civil Publica, proposta pelo Ministerio Publico do Trabalho (Procuradoria 
Regional do Trabalho cia l O" Regiao), que tramita por essa r. Vara do Trabalho, sob 0 n'' 
0576-2003-009-10-00, em desfavor do Distrito Federal (Secretaria de Estado de Gestae 
Adrninistrativa), a seguir as razoes de fato e de direito que entende suficientes acondenacao 
da Improcedencia, da presente. 

Preli111il1ar111el1fe: 

Litispendencia 

Como se depreende da inicial, 0 MPT ingressou com Ay80 

Civil Publica, com 0 mesmo objeto, esta que se encontra na fase de execucao nos autos que 
tramita na 3a Vara do Trabalho, sob 0 n" 977/1997. 

E, diante deste fato argut nesta oportunidade, 
consubstanciado no que dispoe 0 art. 301, item I, do Codigo de Processo Civil, a 
litispendencia, devendo a presente ser extinta sem julgamento do merito, de acordo com 0 

disposto no item V, do 811. 267, do mesmo diploma legal. 

_____c
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advogado 

No Merito 

Resumo da Demanda 

Em sintese, 0 autor afinna que em 24-07-1997, ajuizou 
Aceo Civil Publica em desfavor da TCB - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia, 
requcrendo a anulacao de contrato de trabalho de funcionarios daquela autarquia, que 
haviam sido admitidos apos 0 advento da Constituicao Federal de 1988, sem que houvesse 
realizacao de concurso publico. Referida acao, tramitou na 3u Vara do Trabalho, e, seus 
pedidos foram julgados procedentes em parte, encontrando-se em fase de execucao. 

Afirma, ainda, que 0 GOF nao cumpriu a determinacao 
judicial, eis que, nao atendeu ao julgarnento em sua integralidade quando atraves de uma 
manobra legislativa, poupou de demissao, 145 (cento e quarenta e cinco) servidores da TCB, 
atraves do Oecreto n'' 23.082, que determinava suas transferencias ao quadro de servidores· 
do Oistrito Federal. 

E, que, atraves de processo investigatorio aquela 
Procuradoria, apurou a irregularidade nas aludidas contratacoes, e diante da violacao do 
institute Constitucional do Concurso Publico, ingressou com a presente ACP para que de 
f0I111a definitiva, fossem anuladas as contratacoes dos mencionados servidores. 

Portanto, merece ser julgada improcedente a presente Acao 
Civil Publica, face as razoes de fato e de direito, que passa a aduzir: 

Dos Fatos 

Os substituidos sao servidores da ativa, concursados e 
adrnitidos antes do advento da Constituicao Federal de 1988, da TCB - Sociedade de 
Transportes Coletivos de Brasilia. 

Diz 0 Ministerio Publico do Trabalho, que 0 alvo da 
presente ea anulacao dos contratos de 145 (cento e quarenta e cinco) servidores que foram 
admitidos em principio na TCB, sem a realizacao de concurso publico, e, que para se eximir 
do cumprirnento de decisao dessa especializada, 0 Distrito Federal, atraves do Decreto n'' 
23.082, manteve as aludidas contratacoes os transferindo para os quadros da administracao 
direta. 

Sern adentrar no merito da atitude do Distrito Federal, em 
relacao aos mencionados 145 (cento e quarenta e cinco) servidores, os ora substituidos, nada 
tem haver com a aludida manobra, pois, todos sao devidamente concursados e admitidos em 
data anterior a 05-10-1988, porem, por terem sido redistribufdos nos quadros do GOF, 
devido a liquidacao da TCB, constaram no mencionado Decreto, que por via de 
consequencia estao sendo penalizados e na iminencia de serem demitidos. 

E, se esse jufzo nao observar esta diferenca, e acatar ao 
pedido do autor, produzira profundas marcas no quadro social de Brasilia, pois, estara de 
forma injusta colocando na rna, quase dais mil trabalhadores. r 



Sergio Ferreira Viana 
advogado 

Os trabalhadores, ora substitufdos, ja estao nos quadros do 
GDF ha quase 20 (vinte) anos, e, desempregados jamais poderao competir no mercado de 
trabalho devido a media de idade de cada urn, alem de desestabilizar a maquina 
administrativa do GDF, que devera suportar este deficit em sua mao de obra. 

Salienta-se, ainda, que nao se tratam de cargos com altos 
salaries, pois, em sua maioria motoristas que se mantiveram nos quadros do GDF com 0 

mesmo regime jurfdico do seu contrato primitivo, 0 que afasta hipoteses de futuras 
equiparacoes de salarios, 

Do Direito 

Da Legitimidade da As..sociaciio. 

A Autora e entidade associativa representativa, atuando 
como substituta processual dos servidores arrolados em anexo. 

A legitimacao para figurar no polo ativo de acoes coletivas, 
em que estejam envolvidos interesses da categoria, e ponto pacifico no ordenamento jurfdico 
patrio, 

Ocone, na especie, 0 fenomeno da substituicao processual, 
que confere ao sindicato ou associacoes de classe, legitimidade ad causam extraordinaria, 
nos tennos preconizados pe1a segunda parte do artigo 6°, do Codigo de Processo Civil, 
verbis: 

"Ninguem podera pleitear, em nome proprio, direito alheio, 
salvo quando autorizado por lei." 

A Constituicao Federal faculta a associacao Autora, nesta 
condicao, a defesa dos intcresses individuais ou coletivos de sua categoria, tanto na esfera 
adrninistrativa quanto na judicial: 

"Art. 8°. E livre a assoclacao profissional ou sindical, 
observado 0 seguinte: ..." 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questoes judiciais ou 
administrativas; {...)." 

Ainda que evidenciado 0 pel1TIJSSIVO legal da atuacao do 
sindicato como substituto processual, na defesa de direitos/interesses coletivos ou 
individuais de seus filiados, a Lei n? 8.073/90 reforcou a tese, verbis: 

"Art. 3°. As entidades poderao atuar como substitutos 
processuais dos integrantes da categoria." 

Ademais, convem referir que, conforme entendimento 
pacifico do Supremo Tribunal Federal, a substituicao processual pelo sindicato ou 
associacao eampla, prescindindo da autorizacao exigida aos entes associativos em geral pelo 
artigo 5°, XXI da Constituicao Federal e abrangendo toda a categoria, independentemente dar 
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filiacao sindical. E 0 que se depreende da decisao proferida pelo Orgao Pleno daquele 
tribunal: 

"Estipulando 0 art. 8°, III, da Constttulcao, que ao sindicato 
cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 
categoria, inclusive em questoes judiciais e administrativas, nao parece, 
efetivamente, possivel, na especle, deixar de reconhecer-Ihe legitimidade 
para pleitear, como 0 faz, na defesa do direito da categoria de servidores 
a que se refere a inicial, em ordem a lograrem condlcoes de auferir as 
vantagens funcionais decorrentes da isonomia de vencimentos indicada 
na peca lntrodutorla, Distinta e a situa~ao das entidades associativas, 
cuja legitimidade para representar seus filiados, judicial e 
extrajudicialmente, depende de expressa autorizacao." STF. Pleno. MI 
3475/400. Relator: Ministro Neri da Silveira. Julgado em 07.05.93." 

A jurisprudencia do Superior Tribunal de Justica acompanha 
tal entendimento: 

"CONSTITUCIONAL. ENTIDADES SOCIATIVAS. SINDICATO. 
A Constitulcao da Republica enuncia: as entidades associativas, 
quando expressarnente autorizadas, tern legitimidade para representar 
seus filiados judicial ou extrajudicialrnente (art. 5°, XXI); 0 art. 8°, III, 
enuncia: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos 
ou individuais da categoria, inclusive em questoes judiciais ou 
administrativas. A primeira regra e geral, a segunda, especial. Os 
sindicatos estao dispensados de autorlzacao expressa dos filiados para 
ingresso em juizo. A causa de pedir, por sua vez, curnpre narrar direito 
da categoria, ou seja, de todos os sindicalizados, ou parte deles." STJ. 
68 T. RESP 117931. Relator: Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro. 
Publicado no OJ de 25.05.98. 

" ... 0 sindicato nao depende de autorlzacao expressa de 
seus filiados para propor a~ao coletiva destinada a defesa dos direitos e 
interesses da categoria que representa, a teor da jurlsprudencla 
unissona deste Superior Tribunal de Justlca e do Pretorio Excelso (MS 
n° 4256/DF, Corte Especial - STJ; MS n° 22.132/RJ, Tribunal Pleno 
STF). (...)."STJ. 58 T. RESP 233802. Relator: Ministro Gilson Dipp. 
Publicado no OJ de 06.12.99." 

Como se pode observar, incontestavel e a prerrogativa, no 
instrumento processual em tela, da associacao ou sindicato pleitearem, em nomes proprios, 
direitos da categoria par eles representada. Ante a autorizacao legal, a entidade sindical Autora 
atua como substituta processual dos servidores arrolados em anexo na presente demanda. 

Da Om.....tilegalidade do ato 

Sobre a presente materia, em identico caso 0 Supremo 
Tribunal Federal, ao examinar a Acao Direta de lnconstitucionalidade n" 2.713, que pedia a 
inconsistencia juridica da Lei n° 10.549/02, que transformava as cargos de Assistentes 
Juridicos da AGU em Advogados da Uniao, assim se manifestou, verbis: 

"ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11 
E PARAGRAFOS DA MEDIDA PROVISORIA N° 43, DE 25.06.2002, 
CONVERTIDA NA LEI N° 10.549, DE 13.11.2002. TRANSFORMACAO DE 
CARGOS DE ASSISTENTE JURiDICO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO 
EM CARGOS DE ADVOGADO DA UNIAO. ALEGACAO DE OFENSA AOS 
ARTS. 131, CAPUT; 62, § 1°, III; 37, II E 131, § 2°, TODOS DA 

~ 
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CONSTITUIC;Ao FEDERAL. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam 
afastada por tratar-se a Assoclacao requerente de uma entidade 
representativa de uma categoria cujas atribuicoes receberam urn 
tratamento constitucional especifico, elevadas a qualidade de essencia is 
a-Justica. Precedentes: ADI nO 159, ReI. Min. Octavio Gallotti e ADI nO 809, 
ReI. Min. Marco Aurelio. Presente, de igual modo, 0 requisito da 
pertinencla tematica, porquanto claramente perceptivel a direta 
repercussao da norma impugnada no campo de interesse dos 
associados representados pela autora, dada a prevlsao de arnpllacao do 
Quadro a que pertencem e dos efeitos dai decorrentes. Nao encontra 
guarida, na doutrina e na [urisprudencla, a pretensao da requerente de 
violacao ao art. 131, caput da Carta Magna, uma vez que os preceitos 
impugnados nao afrontam a reserva de lei complementar exigida no 
disciplinamento da organiza~ao e do funcionamento da Advocacia-Geral 
da tlnlao. Precedente: ADI nO 449, ReI. Min. Carlos Velloso. Rejei~ao, 

ademais, da alega~ao de violacao ao principio do concurso publico (CF, 
arts. 37, II e 131, § 2°). Eque a analise do regime normativo das carreiras 
da AGU em exame apontam para uma racionalizac:ao. no ambito da AGU. 
do desempenho deseu papel constitucional por meio de uma completa 
identidade substancial entre os cargos em exame. verificada a 
compatibilidade funcional e remuneratoria. alem da equival€lncia dos 
requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI nO 1.591, ReI. Min. 
Octavio Gallotti. A~ao direta de inconstitucionalidade julgada 
improcedente." (grifei) 

Observe-se, que 0 aproveitamento dos substituidos nao foi 
fruto de transformacao de cargos, nao se admitiu novos empregos no quadro do Oistrito 
Federal, nao se detectou 0 uso da maquina administrativa para fins politicos, e sim um meio 
racional de reenquadrar os servidores dentro da nova realidade da administracao do Governo 
do Oistrito Federal. 

Oportuna, ainda, a transcricao de outro julgado do STF, que 
considerou constitucional 0 ato que reaproveitou no quadro da adrninistracao publica, 0 

pcssoal que teve seus cargos extintos 

ACAo D1RETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA L1MINAR. 
EXTINCAo DE CARGOS PUBLICOS E APROVEITAMENTO DE SEUS 
OCUPANTES EM CARREIRA D1STINTA. UTILIZACAO DO TERMO 
"APROVEITAMENTO" NA SUA ACEPCAo VULGAR. CARACTERIZACAo 
DE PROVIMENTO DERIVADO • ASCENSAo -. VIOLACAo AO ARTIGO 037 
, 011 , E 041 , § 003 0, DA CONSTITUICAo FEDERAL. 1. Aproveitamento 
dos titulares de cargos extintos - Fiscal de Tributos Estaduais, Fiscal de 
Mercadorias em Transite , Exator e Escrivao de Exatoria - em classes de 
nova carreira • Auditor Fiscal da Receita Estadual 001 , 011 III e OIV •I 

cujas atribulcoes nao coincidem com as anteriores . Forma de 
provimento derivado • ascensao funcional • banida do ordenamento 
juridico pela Constitui~ao Federal de 1988 ( artigo 037 , 011 ). 2. 0 
aproveitamento a que se refere 0 § 003 ° do artigo 041 da Carta Federal 
supoe cargos disponiveis com atnbuicoes coincidentes com as dos 
cargos extintos . 3. Os titulares dos cargos extintos de nivel medlo nao 
estao habilitados a ser aproveitados em cargos de nivel superior . 
Precedente: ADI 1030 , CARLOS VELLOSO (DJ DE 13.12.96). 4. 
Comprometimento das vlolacoes aos artigos 037 ,011 , e 041 , § 003 0, da 
Constitulcao Federal, com a totalidade da lei (Cfr. RP 1379 . Moreira 
Alves, DJ de 11.09.87). Deferida a medida liminar. suspensao, com efeito 
ex tunc, da vig€lncia da Lei Complementar nO 189 , de 17 de janeiro de 
2000 , do Estado de Santa Catarina, ate 0 jUlgamento final da a~ao . 1# • 
Merito 1# A~ao Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar nO r 
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189, de 17 de janeiro de 2000, do Estado de Santa Catarina, que 
extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de Tributos Estaduais, Fiscal 
de Mercadorias em Transite, Exator e Escrivao de Exatoria, e criou, em 
substituicao, a de Auditor Fiscal da Receita Estadual. 3. Aproveitamento 
dos ocupantes dos cargos extintos nos recern criados. 4. Ausencia de 
vlolacao ao principio constitucional da exigencia de concurso publico, 
haja vista a similitude das atrlbulcoes desempenhadas pelos ocupantes 
dos cargos extintos. 5. Precedentes: ADI1591, Rei. Min. Octavia Gallotti, 
OJ de 16.6.2000; ADI 2713, ReI. Min. Ellen Gracie, OJ de 7.3.2003. 6. Ac;ao 
julgada improcedente. 1# 

Do Pedido 

Seja acatada a preliminar argiiida, e, conseqiientemente 
julgada extinta sem apreciacao do merito, porem, caso assim Vossa Excelencia nao entenda, 
no merito e de se concluir, portanto, no que diz respeitos aos funcionarios da TeB, que 
ingressaram em seus quadros via concurso publico e admitidos anteriormente a 05-10-1988, 
sejam mantidos como funcionarios do Distrito Federal, pois, mesmo com as transferencias 
devido aliquidacao da referida autarquia, estao exercendo os mesmos cargos e funcoes, com 
os mesmos patamares salariais a que foram admitidos. 

Alem do elevado saber juridico, que lhe e peculiar, pugna a 
interveniente, pela sentimento social e de justica de Vossa Excelencia, pois, sendo procedente 
o pedido do Ministerio Publico, incorrera na demissao de quase dois mil pais de familias, 
alem do que, restara ao Distrito Federal, de recorrer a danosa contratacao de empresas 
terccirizadas em carater de urgencia, para suprir 0 conseqiiente deficit no quadro de 
funcionarios do GDF, ate que convoque concurso publico para 0 preenchimento das vagas, 0 

que tambem acarretara em despesas para 0 erario, atingindo 0 contribuinte. 

Espera, pois, esta Associacao na qualidade de legitima 
representante destes funcionarios, na qualidade constitucional de substituto processual, serem 
acatados os seus argumentos, e dessa maneira seja feita averdadeira Justica, 

Protesta provar 0 alegado, por todos os meios de provas em 
direito admitidas, inclusive pelo depoimento pessoal do representante do Ministerio Publico 
do Trabalho, para que no final, sejam os pedidos formulados na inicial julgados 
improcedentes. 

Da-se a presente, meramente para efeitos fiscais 0 valor de 
R$ 100,00 (cern reais). 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Brasilia DF., 0) e ag~s~ de 2.004. 

Sergio Ferreira
 
OAB/DF n" 9.79,
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Correlatos 

• V~ll'a do Trab~J!ho 

• Tribunal 

A~ao Civil Publica 

Processo nO: 00576-2003-009-10-00-0
 
Distribui~ao Objeto
 
10/06/2003 CONCESSAO DE UMINAR ETC.. 

Reclamante MINISTERIO PUBUCO DO TRABALHO (PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO) 
Advogado BRASIUNO SANTOS RAMOS 

Reclamado DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA) 
Advogado OSIRIS DEAZEVEDO LOPES NETO 

2° Reclamado SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASIUA TCB 
Advogado CARLANE TORRES GOMES DE SA 

3° Reclamado REGINA FERREIRA DA SILVA Eournos 
Advogado HEITOR FRANCISCO GOMES COELHO 

Decisoes 

: ..' i , ..';" (?i'!t i i; -

Andamentos 

Data do Data do Hora do Andamento
andamento evento evento 
04/10/2005 .,:y recurso ordinario interpostopelo reclamado 
04/10/2005 .J) petic;;ao 04/10/2005
 
29/09/2005 oJ) prazo/vlsta 26/09/2005
 
26/09/2005 .J) mandado devolvido
 
21/09/2005 J) prazo/vlsta 26/09/2005
 
20/09/2005 0) mandado devolvido
 
14/09/2005 ~]) prazo/vista 30/09/2005
 
06/09/2005 J) rejeitados
 
31/08/2005 J) conclusos
 
16/08/2005 .j) petic;;ao
 
16/08/2005 .J) petic;;ao 15/08/2005
 
02/08/2005 .,J) remetido aoTRTem grau de recurso ordlnarlo
 
01/08/2005 \J) aguardando revisso para remessa ao TRT
 
14/07/2005 ,J) petic;;ao
 
14/07/2005 ~J) devolvido asecretaria da vara
 
14/07/2005 oJ) petic;;ao 14/07/2005
 
08/07/2005 .,j) mandado devolvido
 
05/07/2005 .J) carga
 
28/06/2005 .J) prazo/vista 25/07/2005
 
23/06/2005 oj) aguardando intimac;;ao
 
22/06/2005 o recurso ordtnano interpostopelo reclamado
 
22/06/2005 ,J) petic;;ao 21/06/2005
 
20/06/2005 J) prazo/vista 30/06/2005
 
15/06/2005 ..]) mandado devolvido
 
10/06/2005 'J) prezo/vista 30/06/2005
 
06/06/2005 ..]) mandado devolvido
 
01/06/2005 oJ) prazo/vista 10/06/2005
 
25/05/2005 oJ) aguardando intimac;;ao
 
)'itn'iOOO'i \ '!) rpipiti'lrlnc; 
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22/05/2005 V; conclusos 
09/05/2005 oJ) mandado devolvido 
09/05/2005 ~ embargos declarat6rios do reclamante 
09/05/2005 ;J) devolvido asecretaria da vara 09/05/2005 
25/04/2005 ;.}) aguardando expedit;ao de mandado 
18/04/2005 <J) prazo/vista 29/04/2005 
15/04/2005 i.]) devolvido asecretaria da vara 
05/04/2005 (f) conclusos 
05/04/2005 0 petit;ao 04/04/2005 
05/04/2005 ~]) petit;ao 04/04/2005 
28/03/2005 I.l) prazo/vista 29/03/2005 
15/03/2005 J; mandado devolvido 
09/03/2005 'J) recurso orclnano interposto pelo reclamado 
07/03/2005 ij) embargos dedaratorlos do reclamado 
01/03/2005 ;J) petit;ao 
23/02/2005 J) julgado procedente em parte 23/02/2005 
27/01/2005 V; audiencia de julgamento 23/02/2005 17.59 
17/01/2005 J) conclusos 
14/10/2004 J) audlencle de julgamento sem efeito 27/01/2005 17.30 
26/08/2004 J) audlenda de julgamento sem efetto 14/10/2004 11.30 
25/08/2004 '.:D devolvido asecretaria da vara 
16/08/2004 ,j) carga 
06/08/2004 .» audlenda "sine die" 
05/08/2004 .J) .ofldo recebido 
29/07/2004 (f) audiencia inaugural 06/08/2004 08.30 r! i~i"':n! 1 t, \;1' 

30/06/2004 J) audienda inaugural sem efelto 15/09/2004 13.30 
31/03/2004 J) audlenda inaugural 30/06/2004 15.30 i:l""nr, 1;·',',1 
18/03/2004 J) aguardando intimai;ao 

,j)05/03/2004 conclusos 
24/11/2003 ;J) audiencia inaugural 31/03/2004 13.30 lilteirn tl."X 

18/08/2003 ;.J) audiencta inaugural 24/11/2003 13.30 !nlf:itq !i~r~1 

23/07/2003 oJ) devolvido asecretaria da vara 
21/07/2003 ..:J) conclusos 
15/07/2003 J) audlenoa inaugural 18/08/2003 13.45 i! !!(:]!~.l i .. '~·;i 

14/07/2003 oJ) mandado devolvido 
11/07/2003 .,j) mandado expedido 
03/07/2003 ,.;0 devolvido asecretaria da vara 
01/07/2003 tj) carga 
27/06/2003 .» mandado devolvido 
18/06/2003 (j) aguardando expedit;ao de mandado 
18/06/2003 oJ) audiencia inaugural sem efelto 17/07/2003 13.30., 

16/06/2003 oJ) conclusos 

Av. W3Nolte, quadra 513 b/oeo "B'~ /otes2/3, Brasl7ia - DF - CEP: 70.760-900 - Te/: 3348-1100 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 

CONSELHO DE POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 
555 REUNIAO ESTRAORDINARIA 

PROCESSON° : 030.004.330/2004 
INTERESSADOS : Empregados da TCB, SAB, CEASA e CODEPLAN 
ASSUNTO : Ac;ao Civil Publica 576/03 - 9a VT/DF 
RELATORA : MARIA CEciLIA S. S. LANDIM 

o Plenario do Conselho de Politica de Recursos Humanos - CPRH, em 
sua 55a Reuniao Extraordinaria, datada de 06 de outubro de 2004, aprovou, por 
unanimidade, 0 Parecer apresentado pela Conselheira-Relatora, MARIA CEciLIA S. S. 
LANDIM, nos termos consubstanciados as fls. 93/97 dos autos, observado 0 que se 
segue: 

a)	 0 Govemo do Distrito Federal se compromete a encaminhar 
Mensagem .a Camara Legislativa, revogando as Leis n° 2.681, de 
2001, e n" 2.989, de 2002, como prova cabal de que nao mais aplicara 
as disposicoes ali contidas; 

b)	 0 Govemo do Distrito Federal fara a inclusao de todos os empregados 
originarios da TCB, CEASA, SAB, CODEPLAN na Tabela de 
Empregos em Extincao do Distrito Federal, na mesma funcao e 
remuneracao anteriores, nos termos da Lei n° 2.681, de 2001 e 2.989, 
de 2002; 

c)	 com relacao aos empregados da TCB, CEASA, SAB, e 
CODEPLAN, admitidos sem concurso publico no periodo de 
05110/88 a 03111/92, em face do disposto na Decisao do Colendo 
Superior Tribunal Federal no MS 22357-0, de 04/06/04, do Tribunal 
Pleno, a Ac;ao Civil Publica prosseguira ate 0 transite em julgado, e 

d)	 0 Ministerio Publico do Trabalho desistira da Ac;ao Civil Publica em 
relacao a todos os empregados da TCB, CEASA, SAB e 
CODEPLAN, admitidos antes de 05110/88, sem concurso publico,e 
em relacao aos admitidos posteriormente a esta data, via concurso 
publico. 

Encaminhe-se 0 presente processo a douta Procuradoria Geral do Distrito 
Federal nos termos propostos. 

Brasilia, 06 de outubro de 2004. 

MARIA CECILIA S.S LANDIM
 
CONSELHO DE POLITICA DE RECURSOS HUMANOS
 

PRESIDENTE
 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 
SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
 
CONSELHO DE POLiTICA DE RECURSOS HUMANOS
 

Processo: N° 020.003612/2003 
Interessados: Empregados da TCB, SAB, CEASA e CODEPLAN 
Assunto: A<;ao Civil Publica 576/03 - 9a VT - TRT/DF (Regulariza<;ao - sltuaceo empregados) 

Senhores Conselheiros, 

Retorna para aprecacao deste CPRH, 0 Processo em referenda, dada a proposta 
protocolada na Secretaria de Estado de Gestao Administrativa - SGA, em 23 de agosto de 2004, 
oriunda da Comissao criada pela Portaria SGA NO 223, de 23 de julho de 2004, e composta de 
representantes dos empregados da TCB, SAB, CEASA e CODEPLAN, e coordenada por 
representante da SGA. 

2.0 Processo em analise contern proposta doMinisterio Publico do Trabalho, objeto da A<;ao 
Civil Publica nO 576/2003, ajulzada pela Procuradoria de Defesa dos Interesses Individuais e 
Homogenios, Coletivos e Difusos, do Tribunal Regional do Trabalho, contra 0 Governo do Distrito 
Federal. 

3. A a<;ao judicial argOi inconstitucionalidade das Leis nO 2.681, de 15 de janeiro de 2001 e nO 
2.989, de 11 de junho de 20002, e, por consequenda, dos Decretos nO 22.322, de 13 de agosto 
de 2001 e nO 23.082, de 4 de julho de 2002, que promoveram a assuncao, pela 5ecretaria de 
Estado de Gestao Administrativa do Distrito Federal, dos contratos de trabalho de empregados 
publlcos de empresas em fase de liquida<;ao, reestruturacao ou extin<;ao, no ambito do Distrito 
Federal. 

4. Todavia,o Ministerio Publico propoe ao Govemo do Distrito Federal a deslstenda do feito 
desde quesejam cumpridas as seguintes exigencias: 

a) dispensa, pelo Governo do Distrito Federal, imediatamente apes a hornoloqacao do 
acordo judicial, de todos os empregados transferidos da adrnlnlstracao indireta para a 
direta que nao ingressaram mediante concurso publico, apes 05 de outubro de 1988; 
b) os empregados admitidos atraves de concurso publico e anteriormente vinculados a 
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasnia - TCB, aSociedade de Abastecimento 
do Distrito Federal - CEASA e aCompanhia de Desenvolvimento do Planalto Central 
CODEPLAN, passarao a integrar Tabela de Empregos do Distrito Federal em Extin<;ao, 
nas mesmas fun<;5es e com a mesma remuneracao anteriores, nos termos da Lei nO 
2.681, de 2001, e alteracoes; 
c) 0 Governo do Distrito Federal nao mais apltcara as Leis nO 2.681, de 15 de janeiro 
de 2001, e nO 2.989, de 11 de junho de 2002, bern como seus Decretos 
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regulamentadores, em processos de futuras extinc;ees, incorporac;6es, fusees e 
Iiquidac;ees de empresas integrantes da admlnlstracao publica indireta. 

5. Esse Processo ja foi apreciado pelo CPRH, em sessao realizada no dia 22 de setembro de 
2003, que entendeu, naquele momenta, que nao se deveria aceitar 0 Acordo proposto pelo 
Ministerio PLlblico do Trabalho uma vez que considerou-se que os procedimentos adotados pelo 
Governo do Distrito Federal estavam em perfeita consonancla com osdispositivos legais em vigor. 

6. A Comissao criada pela Portaria SGA N0 223/2004 apresentou 0 documento intitulado 
"Proposta da Comissao dos Trabalhadores das Empresas referentes ao Processo NO 00576-2003
009-10-00" (que passa a constar deste Processo), elaborado, exclusivamente, pelos 
representantes dos ernpregados, que, apos urn extenso hlstorlco sobre 0 assunto assume a 
proposta, constante da pagina 6, do referido documento, e quese repete a seguir: 

''Nos trabalhadores Publicos nao podemos continuar com essa situa¢o de permanente 
inseguran~a. Demos 0 melhor de nossas energias ao sevtco publico e nao podemos permitir 
nem muito menos aventar que os 20, 25, 30 e 35 anos de servcos prestados pela maioria dos 
trabalhadores dessas empresas sejam colocados em risco em razao de um grupo que esta no 
servi~o Publico de forma irregular. Nessesentido propomos 
a) Assinatura imediata do Acordo de Concilia¢o elaborado pelo Ministerio Publico do 

Trabalho; 
b) Ap6s a assinatura do Acordo de concilia~ao, que 0 GDFproceda 0 imediato apostilamento 

de todos os trabalhadores publicos das empresas: TCB, CEASA, CODEPLAN E SAB, 
investidos regularmente da condi~ao de trabalhador publico; 

c) Manuten¢o de todos os direitos preconizados pela CLT, direitos adquiridos e Acordos 
Coletivos de Trabalho; 

d) Que a Comissao dos representantes das empresas, institufda pela portaria NO 223/SGA de 
·23 de julho de 2004, referendados pelas respectivas Assembleias dos trabalhadores, 
continue sendo 0 elo de liga¢o, de dialogo dos interesses dos trabalhadoresjunto ao GDF; 

e) Confec~ao imediata de forma paritaria de um Plano de Cargos e SaJarios para todos os 
empregados publicos das empresas envolvidas nesseprocesso." 

7. Relativamente ao assunto, entendo oportuno ressaltar que por force do advento da Lei nO 
2.681, de 15 de janeiro de 2001, foram crlados empregos publlcos no ambito da Administrac;ao 
Direta, Autarqulca e Fundacional do Distrito Federal a serem ocupados por empregados 
remanescentes de empresas ou entidades em processo de liquidac;ao, prlvetlzacao ou extinc;ao, 
exigindo, dentre outros requisitos, adrnlssao por concurso publico em data posterior a 05 de 
outubro de 1988 ou adrnlssso em data anterior a 5 de outubro de 1988, em perfeita harmonia 
com os dispositivos constitucionais disciplinados no art. 37 da Carta Magna. 
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8. Posteriormente, editou-se a Lei nO 2.989, de 11 de junho de 2002, que, alern de modificar 
o art. 10 da Lei nO 2.681, de 200 alterou marco da exigencia do concurso publico para 03 de 
novembro de 1992, tendo como fun amento a data de julgamento da ADIN NO 231-7/RJ eDJU de 
13 de novembro de 1992) pela Suprema Corte, da Decisao nO 7065/93 e 0 contido nos Offcios
Circulares GP nO 013/92 e nO 004/94. 

9. A altera~o procedida pela Lei nO 2.989, de 2002, ensejou a citada Ac;ao Civil Publica, 
sendo objetode proposta de acordo, sobre a qual passo a tecer as seguintes consderacoes. 

10. Nos itens 2 e 3 daquele documento, 0 Ministerio Publico se manifesta no sentido de que 
concordaria, hoje, com a transferenda dos empregados da Sociedade de Transportes Coletivos de 
Brasilia - TCB, Central de Abastecimento do Distrito Federal e da Companhia de Desenvolvimento 
do Planalto Central - CODEPLAN, com base nas dlsposlcoes objeto do exame, desde que, em 
processos de futuras extinc;oes, lncorporacoes, fusees e liquidac;aes de empresas integrantes da 
administra~o publica indireta nao se promovessem novas ingressos na Tabela de empregos do 
Distrito Federal, com base noscitados diplomas. 

11. Ressalte-se, por oportuno, que a modificac;ao promovida na Lei nO 2.681, de 2001, pela 
supervenlenda da Lei nO 2.989, de 2002, da 0 fundamento jUridico para a perrnanencla dos 
empregados e a continuidade de sua aplicac;ao, porque baseada em dedsoes da Suprema Corte e 
onentacso do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

12. Assim, pelas razoes expostas nos itens anteriores, proponho ao Conselho de Polftica de 
Recursos Humanos a aprovacao de sugestao no sentido de: 

a) 0 Governo do Distrito Federal apresentar contra-proposta, nos termos a seguir 
indicados, fundada no entendimento do Ministerio Publico do Trabalho que entende ter 
a Lei nO 2.681, de 2001, uma transitoriedade no tocante a constitucionalidade, pais, 
segundo entendimento daquele 6rgao, 0 referido regramento pode seraplicado por urn 
determinado perfodo: 
a.l) 0 Governo do Distrito Federal se compromete e encaminhar Mensagem aCamara 
Legislativa, revogando as Leis nO 2.681, de 2001, e nO 2.989, de 2002, como prova 
cabal de que nao mats aplicara as dlsposlcoes ali contidas; e 
a.2) 0 Governo do Distrito Federal fara a lndusao de todos os empregados originarios 
da TCB, CEASA, SAB e CODEPLAN, admitidos ate 03 de novembro de 1992, na Tabela 
de Empregos em Extinc;ao do Distrito Federal, na mesma func;ao e rernuneracao 
anteriores, nos termos da Lei nO 2.681, de 2001. 
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13. Aprovada a sugestao ora proposta, encaminhe-se a Dedsso deste Conselho aProcuradoria 
Geral do Distrito Federal para apresentacao da supramencionada contra-oroposta ao Ministerio 
Publico do Trabalho. 

Brasilia, 21 de setembro de 2004 

MARIA CECILIA S. S. LANDIM 
Secretaria de Estado de Gestao Administrativa 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
~ 

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 
CONSELHO DE POLiTICA DE RECURSOS HUMANOS 

Processo: NO 030.004.330/2004 
Interessados: Empregados da TCB, SAB, CEASA e CODEPLAN 
Assunto: A<;ao Civil Publica 576/03 - 9a vr - TRT/DF (Regulariza<;ao - sltuacao empregados) 

Senhores Conselheiros, 

Em 22 de setembro de 2003, fol submetido a este Conselho 0 Processo nO 
020.003612/2003 que trata de proposta de Acordo apresentado pelo Ministerio Publico do 
Trabalho no contexte da A<;ao Civil Publica nO 576/2003, ajuizada pela Procuradoria de Defesa dos 
lnteresses Individuais e Hornoqenios, Coletivos e Difusos, do Tribunal Regional do Trabalho, 
contra 0 Governo do Distrito Federal. 

2. A a<;ao judicial argOi inconstitucionalidade das Leis nO 2.681, de 15 de janeiro de 2001 e nO 
2.989, de 11 de junho de 20002, e, por consequenda, dos Decretos nO 22.322, de 13 de agosto 
de 2001 e nO 23.082, de 4 de julho de 2002, que promoveram a assuncao, pela Secretaria de 
Estado de Gestao Administrativa do Distrito Federal, dos contratos de trabalho de empregados 
publlcos de empresas em fase de llqutdacao, reestruturacao ou exnncao, no ambito do Distrito 
Federa, em face do disposto no inc. II do art. 37 da Constltulcao Federal, que determina que a 
investidura em cargo publico so pode ocorrer por concurso publico. 

3. 0 Mlnlsterlo Publico do Trabalho, em julho de 2003, apresentou proposta ao Governo do 
Distrito Federal de deslstencla do feito desde que fossem cumpridas as seguintes exigencias: 

a) dispensa, pelo Governo do Distrito Federal, imediatamente apes a homolocacac do 
acordo judicial, de todos os empregados transferidos da admlnistracao indireta para a 
direta que nao ingressaram mediante concurso publico, apos 05 de outubro de 1988; 

b) os empregados admitidos atraves de concurso publico e anteriormente vinculados a 
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia - TCB, a Sociedade de Abastecimento 
do Distrito Federal - CEASA e aCompanhia de Desenvolvimento do Planalto Central 
CODEPLAN, passarao a integrar Tabela de Empregos do Distrito Federal em Extin<;ao, 
nas mesmas funcoes e com a mesma rernuneracao anteriores, nos termos da Lei nO 
2.6"81, de 2001, e alteracoes; 
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c) 0 Governo do Distrito Federal nao mats apltcara as Leis nO 2.681, de 15 de janeiro 
de 2001, e nO 2.989, de 11 de junho de 2002, bern como seus Decretos 
regulamentadores, em processes de futuras extincoes, mcorporacoes, fus6es e 
liquida~6es de empresas integrantes da admintstracao publica indireta. 

4. Naquela oportunidade, este Conselho acatou proposta , embasada nos entendimentos das 
Secretarias de Gestao Administrativa e de Transportes, no sentido de que, naquele momenta, nao 
se deveria aceitar 0 Acordo proposto pelo Ministerio PI.Jblico do Trabalho uma vez que considerou
se que os procedimentos adotados pelo Governo do Distrito Federal estavam em perfeita 
consonancla com os dlsposltlvos legais em vigor. 

5. Posteriormente, representantes dos empregados das empresas publicas TCB, SAB, CEASA 
e CODEPLAN pleitearam a constitulcso de uma comissao para apresentar proposta visando solucao 
do assunto, 0 que velo a ser atendido conforme Portaria SGA NO 223/2004~ 

6. Como resultado, foi apresentado documento intitulado "Proposta da Comissao dos 
Trabalhadores das Empresas referentes ao Processo 1\10 00576-2003-009-10-00" (que passa a 
coristar deste Processo), elaborado, exclusivamente, pelos representantes dos empregados, que, 
apes um extenso hlstonco sobre 0 assunto assume a proposta, constante da pagina 6, do referido 
documento, e que se repete a seguir: 

''Nos trabalhadores Publicos nao podemos continuar com essa situa~ao de permanente 
inseguran~a. Demos 0 melhor de nossas energias ao servtco publico e nao podemos permitir 
nem muito menos aventar que os 20, 25, 30 e 35 anos de servtcos prestados pela maioria dos 
trabalhadores dessas empresas sejam colocados em risco em razao de um grupo que esta no 
servtco Publico de forma irregular. Nessesentido propomos 
a)	 Assinatura imediata do Acordo de Concilia~ao elaborado pelo Ministerio Publico do 

Trabalho; 
b)	 Apos a assinatura do Acordo de concilia~ao, Que 0 GDFproceda 0 imediato apostilamento 

de todos os trabalhadores publicos das empresas: TCB, CEASA, CODEPLAN E SAB, 
investidos regularmente da condtdio de trabalhador publico; 

c)	 Manuten~ao de todos os direitos preconizados pela CL T, direitos adquiridos e Acordos 
Coletivos de Trabalho; 

d)	 Que a Comissao dos representantes das empresas, institufda pela portaria NO 223/SGA de 
23 de julho de 2004, referendados pelas respectivas Assembleias dos trabalhadores, 
continue sendo 0 elo de liga~ao, de diJlogo dos interesses dos trabalhadores junto ao GDF; 

e)	 Confec~ao imediata de forma paritaria de um Plano de Cargos e SaJarios para todos os 
empregados publicos das empresas envolvidas nesse processo. " 

7. Alem do documento referido no item anterior, foi recebido pela SGA requerimento subscrito 
pela servidora Reqina Ferreira da Silva, representando ernpreqados oriundos da TCB e integrantes 
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da Tabela de Empregos em extin<;ao do Distrito Federal, administrado pela referida Pasta, no qual 
reivindica a rnanutencao do entendimento firmado sobre 0 nao acatamento do Acordo proposto 
pelo Ministerio Publico, aguardando-se 0 julgamento final. 

8. Considerando que esta prevista nova audlenda no proximo dia 14/10/2004, e apes exame 
das propostas apresentadas pelos servldores, referidas nos itens 6 e 7, retro, evidencia-se urgente 
e lnadtavel a rnanlfestacao do Governo do Distrito Federal. 

9. Entendo oportuno ressaltar que, por forca do advento da Lei nO 2.681, de 15 de janeirode 
2001, foram criados empregos publicos no ambito da Adrntnistracao Direta, Autarqulca e 
Fundacional do Distrito Federal a serem ocupados por empregados remanescentes de empresas 
ou entidades em processo de Iiquida<;ao, prlvatlzacao ou extincao, exigindo, dentre outros 
requlsitos, admlssao por concurso publico em data posterior a 05 de outubro de 1988 ou admlssao 
em data anteriora 5 de outubro de 1988, em perfeita harmonia com os dlsposltlvos constitucionais 
disciplinados no art. 37 da Carta Magna. 

10. Posteriormente, editou-se a Lei nO 2.989, de 11 de junho de 2002, que, alern de modificar 
o art. 1° da Lei nO 2.681, de 2001, alterou 0 marco da exigencia do concurso publico para 03 de 
novernbro de 1992, tendo como fundamento a data de julgamento da ADIN NO 231-7/RJ (DJU de 
13 de novembro de 1992) pela Suprema Corte, da Decisao nO 7065/93 e 0 contido nos Oflcios
Circulares GP nO 013/92 e nO 004/94. 

11. A alteracao procedida pela Lei nO 2.989, de 2002, ensejou a citada A<;ao Civil Publica, 
sendo objeto de proposta de acordo, sobre a qual passe a teceras seguintes constderacoes. 

12. Nos itens 2 e 3 daquele documento, 0 Ministerio Publico se manifesta no sentido de que 
concordarla, hoje, com a transferencia dos empregados da Sociedade de Transportes Coletivos de 
Brasilia - TCB, Central de Abastecimento do Distrito Federal e da Companhia de Desenvolvimento 
do Planalto Central - CODEPLAN, com base nas dlsposlcoes objeto do exame, desde que, em 
processos de futuras extincoes, lncorporacoes, fusees e liquida<;oes de empresas integrantes da 
admlnlstracao publica indireta nao se promovessem novos ingressos na Tabela de empregos do 
Distrito Federal, com base nos citados diplomas. 

13. Por outro lado, no item 1 do mesmo documento, 0 MP pretende a dernlssao de empregados 
admitidos no perlodo de 6/10/1988 a 3/11/1992 que, no caso da TCB, ja integram a Tabela de 
Empregos do Distrito Federal. Tais empregados tiveram assegurado 0 direito a lndusao naquela 
Tabela, com fundamento na reda<;ao dada ao art. 1° da Lei 2.681 pela Lei 2.989, de 2002 e que, 
no nosso entendimento, proplda 0 fundamento jurfdico para a perrnanenda dos mesmos na 
mencionada Tabela de Empregos, porque baseada em decsoesda Suprema Corte e orlentacao do 
Tribunal de Contas do Distrito Federa, citadas no item 10 supra. 

Engaje-se no Programa de Melhoria de Atendimento ao Cidadao - OF CIDAOAO 

Secretaria de Gestao Administrativa
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14.. Ve-se, portanto, que a Ministerio Publico, alegando que deve se evitar a derntsseo em 
massa de empregados das empresas mencionadas, apresenta proposta em que desiste do feito, 
aceitando par conseguinte a ingresso daqueles empregados na Tabela de Ernpregos do Distrito 
Federal, sem a exigencia de novo concurso publico, desde que tenham sido admitidos ate 05 de 
outubro de 1988, mediante compromisso do Governo do Distrito Federal no sentido de que, a 
partir da assinatura do acordo , nao mais aplicar as leis objeto da Ac;ao Civil. 

15. Partindo-se dessa premissa, entendo que deve ser apresentada contra-proposta ao 
Ministerio PIJblico, nos termos adiante indicados, visando que a mesmo aceite a entendimento do 
Colendo Tribunal de Contas do Distrito Federal, tomando par base a data do julgamento da Adin 
nO 231-7/RJ (DJU de 13.11.92) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, impugnou as contratac;6es 
eventualmente efetivadas, sem observance de concurso publlco, somente a partir de 03 de 
novembro de 1992, conforme Oficios-Circulares GP 13/92 e 004/94 e Decisao 7065/93, que serviu 
de precedente para inumeras outras da Corte de Contas do Distrito Federal, a que asseourara a 
perrnanencia de todos as empregados oriundos da TCB na Tabela de Empregos do Distrito 
Federal, dando-se a mesmo tratamento aventado pelo Ministerio Publico, evltando-se a dernlssao 
de mais de uma centena de servidores admitidos no perfodo de 5/10/88 a 3/11/92, com base nos 
argumentos apresentados pelo MP. 

16. Tambern, sugiro que na contra-proposta a GDF se comprometa a encaminhar aCamara 
Legislativa projeto-de-lei revogando as leis ora enfocadas, logo ap6s a incluseo dos empregados 
orlqtnartos da CEASA, SAB e CODEPLAN na Tabela de Empregos do Distrito Federal,observadas as 
regras dispostas naqueles diplomas legais. 

17. Assim, pelas razoes exposta5 nos itens anteriores, proponho ao Conselho de Politica de 
Recursos Humanos a aprovacao de suqesteo no sentido de a Governo do Distrito Federal 
apresentar contra-proposta ao Ministerio Publico do Trabalho, nos termos a seguir indicados: 

a)	 a Governo do Distrito Federal se compromete a encaminhar Mensagem aCamara 
Legislativa, revogando as Leis nO 2.681, de 2001, e nO 2.989, de 2002, como prova 
cabal de que nao mats aplicara as dlsposicoes alicontidas; 

b)	 a Governo do Distrito Federal fara a inclusao de todos as empregados oripinartos 
da TCB, CEASA, SAB e CODEPLAN na Tabela de Empregos em Extinc;ao do Distrito 
Federal, na mesma func;ao e rernuneracao anteriores, nos termos da Lei nO 2.681, 
de 2001 e 2.989, de 2002; 

c) Com relacao aos empregados da TCB, CEASA, SAB e CODEPLAN, admitidos sem 
concurso publico no perfodo de 05/10/88 a 03/11/92, em face do disposto na 
Decisaodo Colendo Superior Tribunal Federal no MS 22357-0, de 04/06/04, do 
Tribunal Plena, a Ac;ao Civil Publica prossequlra ate a transite em julgado; 

Engaje-se no Programa de Melhoria de Atendimento ao Cidadao - OFCIDAOAO 

Secretaria de Gestao Administrativa
 
Ed. Anexo do Palacio do Buriti - 60 andar - Brasilia - OF- Fones: 441-4101 - 441-4102 - Fax: 224-8011
 

;"
,./;!

j 

}. 
, FI)'h~ -:--- -_. '~~'---l 
I. . - . - , 
' rr',r.A ;:,~" i I' 

i ...  .. I 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL ;('} 0 . 
SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 
CONSELHO DE POLiTICA DE RECURSOS HUMANOS 

d)	 0 Ministerio Publico do Trabalho deststlra da Ac;ao Civil Publica em relacao a todos 
os empregados da TCB, CEASA, SAB e CODEPLAN, admitidos antes de 05/10/88, 
sem concurso publico, e em relac;ao aos admitidos posteriormente a esta data via 
concurso publico. 

18. Em sendo aprovada a suqestao ora proposta, devem os autos ser encaminhados a 
douta Procuradoria Geral do Distrito Federal para apresentacao da supramencionada contra
proposta ao Ministerio Publico do Trabalho. 

Brasilia, 06 de outubro de 2004 
I 

.~ '--(:;6;,---.:
 
MARIA CECILIA S. S. LANDIM 

Secretaria de Estado de Gestao Administrativa
 
Presidente do CPRH
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GOVERNO DO DfSTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 

CONSELHO DE POLrrICA DE RECURSOS HUMANOS 
555 REUNIAO ESTRAORDINARIA 

PROCESSO N° : 030.004.330/2004
 
INTERESSADOS : Empregados da TCB, SAB, CEASA e CODEPLAN
 
ASSUNTO : Ayao Civil Publica 576/03 - 93 VTfDF
 
RELATORA : MARIA CEciLIA S. S. LANDlM
 

o Plenario do Conselho de Politica de Recursos Humanos - CPRH, em 
sua 5Yl Reuniao Extraordinaria, datada de 06 de outubro de 2004, aprovou, por 
unanirnidade, 0 Parecer apresentado pela Conselheira-Relatora, MARTA CECIUA S. S. 
LANDIM, nos termos consubstanciados as fls. 93/97 dos autos, observado 0 que se 
segue: 

a)	 0 Governo do Distrito Federal se compromete a encaminhar 
Mensagem a Camara Legislativa, revogando as Leis n" 2.681, de 
2001, e n° 2.989, de 2002, como prova cabal de que nao mais aplicara 
as disposicoes ali contidas; 

b)	 0 Governo do Distrito Federal fara a inclusao de todos os empregados 
originarios da TCB, CEASA, SAB, CODEPLAN na Tabela de 
Empregos em Extincao do Distrito Federal, na mesma funcao e 
rernuneracao anteriores, nos termos da Lei n° 2.681, de 2001 e 2.989, 
de 2002; 

c)	 com relacao aos empregados da TCB, CEASA, SAB, e 
CODEPLAN, admitidos sem concurso publico no periodo de 
05/10/88 a 03/11/92, em face do disposto na Decisao do Colendo 
Superior Tribunal Federal no MS 22357-0, de 04/06/04, do Tribunal 
Pleno, a Acao Civil Publica prosseguira ate 0 transite em julgado, e 

d)	 0 Ministerio Publico do Trabalho desistira da Ayao Civil Publica em 
relacao a todos os empregados da TCB, CEASA, SAB e 
CODEPLAN, adrnitidos antes de 05/1 0/88, sem concurso publico.e 
em relacao aos admitidos posteriorrnente a esta data, via concurso 
publico. 

Encaminhe-se 0 presente processo a douta Procuradoria Geral do Distrito 
Federal nos termos propostos. 

Brasilia, 06 de outubro de 2004. 

_t: Jth,<-L~L 
MARIA ck'1r.1A S.S LANOIM 

CONSELHO DE POLiTICA DE RECURSOS HUMANOS
 
PRESIOENTE
 



AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 
REUS: 1 0) DISTRITO FEDERAL e 2 0) SOCIEDADE DE 

TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA - TCB 
ASSISTENTES: 1 0) SINDSER - SINDICATO DOS SERVIDORES E 
EMPREGADOS DA ADMINISTRA<;AO DIREITA FUNDACIONAL, DAS 
AUTARQUIAS, EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA DO DF, 2°) REGINA DE FREITAS SILVA E OUTROS e 3°) 
ABEM ASSOCIA<;AO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS EM 
TRANSPORTES COLETIVOS NO DISTRITO FEDERAL 

ATA D E A U DIE N C I A 

Aos 23 dias do mes de fevereiro do ano 
2005, as 17: 59 horas, na sala de aud.i enc i as da ga VARA 

, 
DO TRABALHO DE BRASILIA - DF, com a presenc;::a da Exma. 

Juiza do Trabalho DRa TAMARA GIL ALVES PORTUGAL, 
realizou-se a sessao de julgamento da A<;AO CIVIL PUBLICA 
onde sao litigantes as partes em epigrafe. 

Aberta a aud i enc i a , por ordem da MM. 
JUl za, foram apregoadas as partes, que se encontravam 
ausentes, sendo proferida a seguinte: 

SENTEN<;A 

o MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO aJulzou 
Ac;::ao Civil Publica em face do DISTRITO FEDERAL e da 
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA - TCB, 
pelos fatos e fundamentos juridicos elencados na pec;::a 
exordial. Postulou, em corolario, 0 exposto as fls. 
11/13 dos autos. Atribuiu a causa 0 valor de R$ 
10.000,00. Juntou documentos. 

Medida liminar proferida a fl. 50 dos 
autos. 

Regularmente notificados, os reus 
compareceram na audiencia inaugural, onde, conjuntamente 
com 0 autor requereram a suspensao do feito para 
tentativa de acordo. 

Ingressaram no polo pas s i vo, como 
assistentes simples dos reus 0 SINDICATO DOS SERVIDORES 
E EMPREGADOS DA ADMINISTRACAo DIREITA FUNDACIONAL, DAS 
AUTARQUIAS, EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA DO DF SINDSER, 0 grupo de empregados nao 
concursados representados por REGINA FERREIRA DA SILVA 
(fl. 236/237) e por fim a ABEM - ASSOCIACAo BENEFICENTE 
DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTES COLETIVOS NO DISTRITO 
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FEDERAL.
 
Em audiencia, recebidas as defesas e sem 

outras provas, encerrou-se a .i.rist r ucao processual, 
dando-se vista ao Ministerio Publico do Trabalho, que se 
manifestou nos termos da peti~ao de fls. 523/538. 

Raz6es finais remissivas. 
Impossivel a concilia~ao. 

As fls. 547/548 foi juntada pe t i.ceo de 
acordo parcial. 

E 0 relat6rio. 
DECIDO. 

FUNDAMENTA<;AO 

1. DAS PRELIMINARES 

,
1.1 DO CHAMAMENTO DOS EMPREGADOS PUBLICOS. 

LITISCONSORCIO NECESSARIO 
o Distrito Federal requereu em sua 

defesa 0 chamamento dos empregados pub Li co s a l c ancados 
pelos pedidos formulados na exordial, ao argumento de 
haver litiscons6rcio passivo necessario. 

Porem, a questao ja foi suscitada e 
resolvida a t r ave s da de c i s ao de fls. 236/237, que os 
acolheu como assistentes simples. 

Assim, superada a prefacial. 

1.2 DA INCOMPETENCIA 
o Distrito Federal argulu a 

i ncompetencia desta Vara para resolver acerca dos 111 
(cento e onze empregados) contratados entre 05.10.88 e 
03.11.92, sem concurso publico, vez que caberia a MM. 3 a 

Vara do Trabalho de Brasilia, nos autos da ACP n° 
977/97, onde declarou a nulidade de todos os contratos 
de trabalho celebrados sem previa aprova~ao em concurso 
publico. 

Nao Ihe assiste razao, porem. 
Ocorre que nos autos da referida acao , 

restou decidido, conforme termos transcritos na fl. 379, 
que a situa~ao tratada desafiaria rnedida judicial 
pr6pria e aut6noma, ja que os estritos terrnos da 
s en t erica ali proferida forarn cumpridos pela TCB, 
tratando-se agora de nova v i n cuLaceo ao Distri to 
Federal. 

Assirn, no tocante a nova vincula~ao corn 0 

Distrito Federal a competencia e desta Vara e a questao 
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sera apreciada nessa decisao, juntamente com a de todos 
os outros empregados transferidos para 0 DF, inclusive 
concursados e admitidos sem concurso antes da CF/88. 

Porem, em sendo declarada a nulidade dos 
contratos desses 111 empregados com 0 DF e se houver 
retorno destes a TCB por ato dos reus, a questao ha de 
ser dirimida nos autos da ACP 977/97 da MM. 3 a VTB, vez 
que neste caso afrontaria a autoridade da coisa julgada 
naquela ac;ao. 

Assim, afasto a preliminar em tela, 
devendo ficar bern claro que 0 que se discute nesses 
autos e a nulidade da transferencia dos empregados da 
TCB para 0 DF e nao nulidade dos contratos desses mesmos 
empregados com a TCB, questao ja tratada e decidida na 
ACP 977/97. 

'I'ambern sem razaoos assistentes REGINA 
FREITAS DA SILVA E OUTROS ao alegar a .incompe t eric i a em 
razao da materia, apontando para a Justic;a Comum a 
competencia para julgar 0 presente feito, vez que e 
inegavel tratar-se de materia adstrita a esta 
especializada (empregos publicos) e tambem a atuac;ao do 
Ministerio Publico do Trabalho. 

Por fim, afasto t ambern a preliminar de 
incompetencia, suscitada pela TCB (fl. 276) ao argumento 
de que, de acordo com 0 art. 102 INCISO I da CF/88, a 
Justic;a do Trabalho nao pode declarar a 
inconstitucionalidade de lei, pois 0 controle difuso de 
constitucionalidade permite que tal ocorra, de forma 
incidental. 

1.3 DA LITISPENDENCIA E DA COISA JULGADA 
A TCB, na condic;ao de parte e 0 SINDSER, 

a ABEM e REGINA FREITAS DA SILVA E OUTROS, na condicao 
de assistentes, levantam, em suas defesas, preliminar de 
litispendencia e coisa julgada, aduzindo que a materia 
tratada na presente ac;ao e a mesma ventilada na ACP nO 
977/97 da MM. 3 a Vara do Trabalho de Brasilia. 

De fato, 0 pedido formulado pelo parquet 
em r e Lacao a TCB e que sej a declarada a nulidade de 
todos os contratos irregulares mantidos pela empresa 
face a Lnob se rvan c i a do art. 37, II, da CF/88, 
assinando-se prazo para a r e s c i s ao , sob pena de 
pagamento de multa. 

Realmente tal pretensao, no que tange a 
TCB, ] a foi determinada nos autos da ACP n ? 977/97, 
sendo que, em caso de descumprimento, cabe r a ao MPT 
executar a mul ta perante a MM. 3 a Vara do Trabalho de 
Brasilia. 



Vale salientar que a dec i sao da MM 3 a 

Vara do Trabalho de Brasilia nao acolheu a pretensao do 
Ministerio Publico do Trabalho, apenas por entender que 
o contrato ali tratado deixou de ser corn a TCB, passando 
para 0 Oistrito Federal, 0 que desafiaria uma nova 
presta~ao jurisdicional, esta sim, objeto desta a~ao, a 
fim de decidir sobre a nulidade dos contratos firmados 
corn 0 Oistri to Federal, corn base na Lei n ? 2.681 de 
15/01/01, alterada pela Lei nO 2.989 de 11/06/2002. 

Assim, havendo coisa julgada ern relaGao 
a TCB, nos termos do inciso V do art. 267, do CPC 
declaro extinto 0 processo sem julgamento do merito, ern 
relaGao ao pedido de declara~ao da nulidade dos 
contratos firmados corn a TCE, ap6s 0 advento da CF/88, 
sem concurso publico. 

Prossegue a acao ern r e Lac ao aos demais 
pedidos, mantendo-se a TCB no polo passivo ern virtude de 
que, ern sendo declarada a nulidade da transferencia dos 
seus empregados ao quadro do OistritoFederal, devera a 
empresa recebe-los de volta na cond i cao de real 
empregadora, sofrendo, assim, os efeitos da decisao. 

1.4 DA LEGITIMIDADE DA TCB 
A TCB argumenta ser parte ilegitima para 

estar na presente acao como parte. Po r ern, considerando 
que a TCB devera arcar corn eventuais efeitos da 
s ent erice , vez que a t r ans f e r enc i a de seus empregados 
para 0 OF contou corn sua efetiva par t i c i pacao , deve r a 
permanecer no polo passivo. 

Quanto ao tema, vale transcrever 0 

verbete 10/2004 da sumula de jurisprudencia uniforme do 
TRT da loa Regiao. 

"SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE 
BRASILIA LTDA - TCB. SUCESSAO. DECRETO N° 22.322/01. 
Para que ocorra sucessao trabalhista, e mister que uma 
unidade economica-juridica de uma etnpresa se traslade 
para outra sem solU9ao de continuidade na presta9ao dos 
servi90s. Mesmo tratando-se de empresas concessionarias 
de servi90 publico, a sucessao trabalhista somente se 
configura pelo adimplemento destas condi90es. 
Evidenciado que a SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE 
BRASILIA LTDA TCB, empresa publica do Distrito 
Federal, ... a despei to do que estabelece 0 Decreto n ? 

22.322/01, permanece explorando a mesma atividade 
empresarial e na dire9ao dos servi90s de seus 
empregados, riao ha que se falar em sucessao. Patente, 
pois, a legitimidade da SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE BRASILIA LTDA - TCB para figurar no polo 
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passivo das a90es movidas por seus empregados." 
Publicado no DJ-3 em 01.06.04 

2. DO MERITO 

2.1 DO AJUSTE DE CONDUTA 
Na exordial requer 0 Ministerio Publico 

do Trabalho, pelo exercicio do controle difuso de 
constitucionalidade, a declara~ao da 
inconstitucionalidade da Lei nO 2.681 de 15/01/2001, 
posteriormente alterada pela Lei nO 2.989 de 11/06/2002 
e .dos Decretos Regulamentadores n ? 22.322/2001 e 
23.082/2002, que autorizaram a transferencia de 
empregados da TCB para 0 quadro de empregados pubLi.co s 
do Distri to Federal, vez que ern frontal cont r ad i cao ao 
disposto .no art. 37, II, da Consti t.u i cao Federal, que 
exige a previa aprova~ao ern concurso publico para 
ingresso na carreira publica. 

Requereu, outrossim, a declara~ao da 
nulidade dos os contratos irregulares mantidos pelo 
Distrito Federal corn os empregados listados no documento 
de nO 03, designando-se prazo para que seJam 
rescindidos, sob pena de multa diaria. 

Conforme se observa as fls. 547/548, 0 

parquet firmou Termo de Ajuste de Conduta ern juizo onde 
ficou previsto que 0 GDF f a r a a .incLu s ao de todos os 
empregados o r i q i.ria r i o s da TCB, CEASA, SAB e CODEPLAN, 
que tenham sido admitidos antes de 05/10/88 sem concurso 
publico, ou, ap6s esta data, corn aprova~ao ern concurso, 
para a Tabela de Empregos ern Extin~ao do Distrito 
Federal, na mesma fun~ao e remunera~ao anteriores. 

Alem disso, 0 Distrito Federal se 
comprometeu perante 0 Ministerio Publico do Trabalho a 
revogar as Leis nO 2.682 de 15/01/01 e Lei nO 2.989 de 
11/06/02 e Decretos n ? 22.322 de 13/08/01 e 23.082 de 
04/07/02. 

Ao lecionar acerca do Termo de ajuste de 
conduta firmado perante 0 .Iud i c i.a r Lo , afirma Raimundo 
Simao de Melo, in A~ao Civil Publica na Justi~a do 
'I'raba Lho., LTr, paq , 87: "A £ina~idade do termo de ajuste 
de conduta do inquirido as exigencias ~egais e a so~u9ao 

do ~itigio, no menor prazo possive~, mediante a 
prevenr;ao ou repara9ao do bem Leeedo ou amear;ado de 
~esao. ( ... ) desde que nao transacione 0 direito 
metzeuisidi.vi.due l: discutido, 0 que, i.nal.ueixre , sera 
observado pe~o MP, como £isca~ da Lei: e pel o proprio 
juiz, quando da homo~ogar;ao do ajuste. ( ... ) cabendo ao 
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JU~Z homo~oga-~o ou nao, con£ozme se conven9a do 
preenchimento dos requisi tos indispensaveis a sua 
va~idade cumprimento integra~ da repara9ao e 
estabe~ecimento de comina9ao." 

Pois bern. Considerando que 0 ajuste entre 
as partes, no entender deste juizo, fere direitos 
metaindividiais, vez que autoriza a transferencia de 
empregados da administra~ao indireta, ainda que 
concursados ou admitidos sem concurso antes de 1988, 
para os quadros da adrrun i s t r acao publica direta, 
impossivel homologa-lo, vez que tal procedimento e 
vetado pelo art. 37, II, da CF/88 que exige concurso 
publico para ingresso na adnu n i s t r acao publica direta, 
sendo certo que 0 concurso deve ser especifico para cada 
ente publico e para cada cargo a ser ocupado, nao 
podendo ocorrer incorpora~ao ou transferencia de 
empregados do quadrode pessoal de empresa publica ou 
sociedade de economia mista em vias de liquida~ao, 

privatiza~ao ou extin~ao ao quadro da administra~ao 

direta, autarquica ou fundacional. 
Destarte, impossivel para este orgao 

judiciario deixar-se sensibilizar pelo interesse de urn 
grupo especifico de empregados pubI i co s para com isso 
legitimar 0 desrespeito ao ordenamento juridico, abrindo 
com isso perigoso antecedente. 

Alem disso, quanta ao compromisso 
assumido pelo Distrito Federal em revogar leis e 
decretos, em caso de descumprimento, seria criada uma 
si t.ua cao t.e r a t o.l oq.i ca , vez que 0 judiciario teria que, 
pelas vias executivas, obrigar 0 Poder Executivo a 
revogar atos normativos, quando bern se sabe que tal 
conduta esta adstrita a discricionariedade do 
administrador, 0 que tornaria inexequivel 0 acordo. 

Assim sendo, deixo de homologar 0 acordo 
firmado entre as partes. 

2 . 2 DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 
2.681 DE 15/01/01, DA LEI N° 2.989 DE 11/06/2002, 
DECRETO N° 22.322 DE 13/08/2001 E DECRETO N° 23.082 DE 
05/07/20-02 

Assiste r a zao ao Ministerio Publico do 
Trabalho, pois de fato sao inconstitucionais as Leis 
Distritais nO 2.681/01 e nO 2.989/02, bern como os 
Decretos 22 .322/01 e 23.082/02 que d i spcern sobre 
"Remanej amento do Quadro Permanente de Pessoal da 
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia LTDA 
TCB para a Tabela de Empregos do Distrito Federal". 
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Isto porque 0 art. 37, II, da CF/88 exige 
concurso publico para 0 ingresso na administra~ao 

publica, concurso este que deve ser especifico para cada 
6rgao e para cada cargo ou emprego publico a ser 
ocupado, nao se admitindo 0 aproveitamento proposto. 

Neste sentido diversos julgados do 
Supremo Tribunal Federal, conforme podemos conferir a 
seguir: 

ADI 2689 / RN - RIO GRANDE DO NORTE 
A~AO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Relator (a) : Min. ELLEN GRACIE 
Rel. Acordao 
Julgamento:09/10/2003 
Orgao Julgador: Tribunal Pleno 
Publica9ao: DJ DATA-21-11-2003 PP-00008 
EMENT VOL-02133-03 PP-00401 
Ementa 

ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
PAR. 3° DO ART. 4° DA LEI COMPLEMENTAR N° 
233/2002, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE. TRANSFERENCIA OU APROVEITAMENTO DE 
FUNCI ONARIOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA ESTADUAIS EM LIQUIDA~AO PARA CARGOS 
OU EMPREGOS DE ENTIDADES E ORGAOS DA 
ADMINISTRA~AO PUBLICA ESTADUAL. EXIGENCIA 
DO CONCURSO PUBLICO. ART. 37, II DA CF. 
SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS. NORMA 
INTRODUZIDA POR EMENDA PARLAMENTAR. 
INICIATIVA DE LEI RESERVADA AO PODER 
EXECUTIVO. VEDACAO DE EMENDA QUE IMPORTE 
NO AUMENTO DA DESPESA PREVISTA. A 
hip6tese em questao nao se encontra 
abarcada pelo disposto no art. 19, caput 
do ADCT, que s6 concedeu a estabilidade 
excepcional aos servidores publicos da 
administra~ao direta, autarquica e das 
funda~6es publicas, ficando excluidos, 
dessa forma, os empregados das sociedades 
de economia mista. Conforme sedimentada 
jurisprudencia deste Supremo Tribunal, a 
vigente ordem constitucional nao mais 
tolera a transferencia ou 
aproveitamento como formas de investidura 
que importem no ingresso de cargo ou 
emprego pUblico sem a devida realiza9ao 

0 
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de concurso pUblico de provas ou de
 
provas e titulos. Precedentes: ADI nO
 
1.350, Rel. Min. Celso de Mello e ADI nO
 
231, Rel. Min. Moreira Alves.
 
Inconstitucionalidade formal do
 
dispositivo impugnado, tendo em vista
 
tratar-se de materia atinente a
 
organiza~ao do regime de pessoal do
 
Estado, ocupando-se de tema de interesse
 
de setor especifico do funcionalismo
 
estadual, cuja e Labo r acao normativa, sem
 
a iniciativa do Governador, afronta a
 
reserva legislativa aquele atribuida pelo
 
art. 61, § 1 0, II, c, da CF. Precedente:
 
ADI nO 805, Rel. Min. Sepulveda Pertence.
 
A~ao direta de inconstitucionalidade
 
julgada procedente.
 
Observa~ao
 

Vota~ao: unanime.
 
Resultado: procedente a A~ao Direta para
 
declarar a inconstitucionalidade do § 3°
 
do art. 4° da Lei Complementar 233, de
 
17.04.2002, do Estado do Rio Grande do
 
Norte.
 
Ac6rdaos citados: ADI-231, ADI-805, ADI

1350.
 
N. PP. : (12). Analise: (MSA). Rev i s ao : (RCO) .
 
Lnc l us ao : 18/05/04, (SVF).
 
Altera~ao: 19/05/04, (NT).
 
Partes
 
REQTE. : GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
 
GRANDE DO NORTE
 
ADVDOS. PGE-RN NIVALDO BRUM VILAR 

SALDANHA E OUTRO 
REQDA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

ADI 656 / RS - RIO GRANDE DO SUL 
A~AO DlRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Relator (a) : Min. CARLOS VELLOSO 
Julgamento: 03/10/2002 Orgao 
Julgador: Tribunal Pleno 
Publica9ao: DJ DATA-31-10-2002 PP-00019 

EMENT VOL-020B9-01 PP-00035 
, 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PUBLICO. 
TRANSFERENCIA. CONCURSO PUBLICO. C.F., 
art. 37, II. Lei 9.117/90, do Rio Grande 
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do Sul , parag. unaco do art. 4 0 
• I . 

Impossibilidade de provimento de cargos e 
empregos pUblicos mediante transferencia 
e aproveitamento, dado que a Constitui9ao 
Federal exige para a investidura, 
aprova9ao previa em concurso pUblico de 
provas ou de provas e titulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomea90es para cargo em 
comissao declarado em lei de livre 
nomea9ao e exonera9ao. C.F., art. 37, II. 

A~ao direta de inconstitucionalidade 
julgada procedente. 
Observa~ao 

Vota~ao: unanirne. 
Resultado: procedente para declarar a 

inconstitucionalidade do 
pa r aqra to un i co do artigo 4 0 da Lei n ? 

9117 de 1990, do 
Estado do Rio Grande do Sul. 
Aco r dao s citados: ADI-89 (RTJ-150/341), 

ADI-483 
(RTJ-136/528), ADI-2364. 
N.PP.: (09). Analise: (VAS). Revisao: (RCO). 
Lric Lu s ao : 14/08/03, (MLR). 
Partes 
REQTE. GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL 
ADVDO. : GABRIEL PAULI FADEL 
REQDO. GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL 
REQDO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ADI 637 / MA - MARANHAO 
A~AO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Relator (a) : Min. SEPULVEDA PERTENCE 
Julgamento:25/0B/2004 
Orgao Julgador: Tribunal Pleno 
Publica9ao: DJ DATA-Ol-10-2004 PP-00009 

EMENT VOL-02166-01 PP-00047 
EMENTA: 1. Concurso publico: nao mais 

restrita a sua exigencia ao prirneiro 
provirnento de cargo publico, reputa-se 
ofens iva do art. 37, II, CF, toda 
rnodalidade de a s cens ao de cargo de urna 
carreira ao de outra, a exernplo do 



"aproveitamento" e "acesso" de que 
cogitam as normas impugnadas (§§ 1° e 2° 
do art. 7° do ADCT do Estado do Maranhao, 
acrescentado pela EC 3/90). 2. Processo 
legislativo dos Estados-membros: absor~ao 

compuls6ria das linhas basicas do modelo 
constitucional federal - entre elas, as 
decorrentes das normas de reserva de 
iniciativa das leis -, dada a implica~ao 

com 0 principio fundamental da separa~ao 

e independencia dos Poderes: 
j u r i sp r udenc i.a consolidada do Supremo 
Tribunal. 3. Processo legislativo: 
reserva de iniciativa do Poder Executivo 
para legislar sobre materia concernente a 
servidores publicos da administraGao 
direta, autarquias e funda~6es p6blicas. 
Observa~ao
 

Vota~ao: Unanime.
 
Resultado: Procedente.
 
Acordac s citados: ADI-88 (RTJ-175/387),
 

ADI-89
 
(RTJ-150/341), ADI-231 (RTJ-144/24), ADI

483, ADI-580;
 
RTJ-115/18, RTJ-115/47, RTJ-124/883.
 
Veja Informativo do STF-358.
 
N.PP.: (10). Analise: (PCC). Revisao: (JBM) .
 
Lnc l.us ao : 26/01/05, (PCC).
 
Partes
 
REQTE.: PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
 
REQDO.: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
 
DO MARANHAO
 

ADI 1677 / DF - DISTRITO FEDERAL 
A~AO DlRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Relator (a): Min. MOREIRA ALVES 
Julgamento:03/02/2003 
Orgao Julgador: Tribunal Pleno 
Publica9ao: DJ DATA-28-03-2003 PP-00061 
EMENT VOL-02104-01 PP-00124 

EMENTA: A~ao direta de 
inconstitucionalidade. Lei n ? 1.626, de 
11 de setembro de 1997, do Distrito 
Federal. Ja se firmou 0 entendimento 
desta Corte no sentido de que, tambem em 
face da atual Constitui~ao, as normas 
bas i cas da Carta Magna Federal sobre 0 



processo legislativo, como as referentes 
as hip6teses de iniciativa reservada, 
devem ser observadas pelos Estados
membros e pelo Distrito Federal. No 
caso, a lei distrital em causa nao s6 
cr ia, por trans f o rma ceo , cargos, mas 
t ambern trata de seu provimento, sem que 
sua iniciativa tivesse partido do 
Governador do Distrito Federal, 0 que 
ofende 0 disposto nas 
inciso II do § 1° do 
Magna Federal. - Por 
tambem, a 
inconsti tucionalidade 

letras "a" e "c" do 
artigo 61 da Carta 

outro lado, procede, 
argtiic;;ao de 

material do artigo 
3° da mesma Lei distrital, porquanto ele 
determina que, nos novos cargos de fiscal 
tributario, haja 0 aproveitamento dos 
servidores dos cargos extintos de tecnico 
tributario, sem, portanto, a previa 
aprovaoao em concurso 
ou de provas 
investidura, 
primeira, de 
disposto no 

e titulos 
que nao 
cargo ou 
inciso II 

publico de provas 
como exige, para a 
mais se limita a 
emprego publico, 0 

do artigo 37 da 
Constituic;;ao, que, nesse 
Constitucional nO 19/98 
redigido originariamente, 
pode servir de parametro 
da inconsti tucionalidade 

ponto, a Emenda 
0 manteve como 

r az ao por que 
para a aferic;;ao 
em causa. Ac;;ao 

direta de inconstitucionalidade que se 
julga procedente, para se declarar a 
inconstitucionalidade da Lei nO 1.626, de 
11 de setembro de 1997, do Distrito 
Federal.
 
Observac;;ao
 
Votac;;ao: unanime.
 
Resultado: procedente.
 
N.PP.: (13). Analise: (DMV).
 
LricLu s ao : 10/09/03, (MLR).
 
Partes
 

REQTE. GOVERNADOR 
FEDERAL 

Revisao: (FLO) . 

DO DISTRITO 

ADVDOS. MARCELLO ALENCAR DE ARAOJO E 
OUTRO 

REQDA. CAMARA LEGISLATIVA DO 
DISTRITO FEDERAL 

Pelo exposto, declaro inconstitucionais 
as Leis Distritais n° 2.681/01 e n° 2.989/02, bern como 



_ _ __ •• • • _ •• - - - • _ • __ "'-' .. _....., &...' '-' J. ... '\...l l. LJ r l1glll<:1 1 L ue 1::> 

os Oecretos 22.322/01 e 23.082/02 que dispoem sobre 
"Remanej amento do Quadro Permanente de Pessoal da 
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia LTOA 
TCB para a Tabela de Empregos do Oistrito Federal", vez 
que representam burla ao art. 37, II, da CF/88. 

Vale salientar que do contrario, alem da 
e sdruxu l a mudanca de empregador e da pretensa suces sao 
de empregadores, j a recha<;ada pelo Verbete nOlO do 
nosso Eq r e q i.o Regional (acima transcrito) , 0 que 
certamente ocorreria ap6s a liquida<;ao, extin<;ao ou 
privatiza<;ao da TCB, seria 0 aproveitamento desses 
empregados, p.ex. motoristas, cobradores, mecanicos, 
etc, em f uncoe s outras, possivelmente administrativas, 
cuj a habilidade desses empregados riao fora testada em 
concurso publico, 0 que, evidentemente prejudicaria toda 
uma coletividade de trabalhadores que almej am uma vaga 
no quadro de funcionarios do Oistrito Federal e que 
poderiam, inclusive, apresentar mais habilidade e melhor 
servir a sociedade. 

Assim, em que pese 0 interesse dos 
empregados das empresas e sociedades de economia mista 
que podem ser prejudicados por uma eventual liquida<;ao, 
ex t i.ncao ou privativaz a cao da entidade pat ronal , nao e 
possivel priorizar tais interesses em detrimento do 
interesse de toda uma coletividade de trabalhadores e da 
pr6pria sociedade. 

Ressalto, outrossim, que 0 fato do OF 
ser 0 maior s6cio da TCB nao autoriza que transfira aos 
seus quadros empregados publicos, em afronta aos ditames 
constitucionais, vez que a administra<;ao publica e 
regida pelos principios da legalidade, moralidade e 
impessoalidade. 

A respeito da Proposta de Emenda 
Constitucional nO 59-A citada na defesa dos assistentes 
REGINA FREITAS OA SILVA E OUTROS, impossivel acolher 0 

pedido de s usperis ao do feito, pois nao existe pre v i s ao 
legal para isso, devendo 0 juiz julgar a lide de acordo 
com 0 ordenamento juridico vigente. 

2.3 DA NULI DADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE 0 
DISTRITO FEDERAL E OS EMPREGADOS NOMEADOS NO DOCUMENTO 
N° 03 DOS AUTOS 

Tendo em vista a inconsti tucionalidade 
das Leis Oistritais n ? 2.681/01, n ? 2.989/02, bern como 
os Oecretos 22.322/01 e 23.082/02, ora declarada de 
forma incidental, ratifico os termos da liminar 
concedida, para determinar que 0 OF se abstenha de 
transferir qualquer empregado da TCB ou qualquer outra 
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empresa publica ou sociedade de economia mista em 
processo de liquida~ao, privatiza~ao ou extin~ao para os 
quadros da Administra~ao Direta, Autarquica ou 
Fundacional do DF e declaro a nulidade do ato de 
transferencia e, por conseguinte, de todos os contratos 
irregulares firmados com os empregados nomeados no 
documento nO 03, juntado com a inicial, fixando 0 prazo 
de 120 dias para que sejam rescindidos, retornando os 
trabalhadores a total responsabilidade da real 
empregadora, in casu, a TCE. 

Vale ressal tar, ria o assistir r azao ao 
SINDSER ao alegar que ao abranger outras empresas na 
obriga~ao de nao-fazer, as quais nao foram chamadas ao 
polo passivo, 0 MPT quer dar efei to de acao direta de 
inconstitucionalidade a uma declara~ao incidental. Isto 
nao ocorre, pois, a obriga~ao de nao-fazer e oriunda da 
inconstitucionalidade declarada de forma incidental, 
devendo ser cumprida pelo Distri to Federal, nao sendo 
necessario 0 chamamento dessas empresas ao polo passivo. 

Assim, repita-se, a inconstitucionalidade 
dec1arada visou urn provimento especifico. 0 fato de 
outras empresas em processo de liquida~ao, ext i.ncao ou 
privatiza~ao nao terem sido chamadas ao polo passivo nao 
prejudica a pretensao, vez que a obriga~ao de nao-fazer 
deve ser cumprida pelo Distrito Federal, que e parte na 
a cao , 1embrando-se que a de c i s ao adotada em A~ao Civil 
Publica gera efeitos erga omnes, atingindo, por via 
obliqua, interesses particulares, 0 que nao significa, 
po r ern, que todo e qualquer interessado deva compor 0 

polo passivo da a~ao. 

Quanto ao argumento de que 0 

aproveitamento dos concursados revela eficiencia e 
agilidade do administrador publico e diminui~ao de 
custos para contrata~ao, paz social e manuten~ao de 
empregos, como ja dito, impossivel a este juizo deixar
se sensibilizar pelo interesse de alguns trabalhadores, 
em detrimento do interesse de toda uma co1etividade 
deles, bern como deixar prevalecer urn interesse 
imediatista do Distrito Federal e com isso criar urn 
perigoso precedente que desafia a manu t enoao da atual 
ordem j ur i d i c a , 

Em caso de descumprimento das obriga~6es 

de fazer e nao-fazer ora entabuladas, incidira contra 
Distri to Federal mu1ta d i a r i a no valor de R$ 1.000,00 
(hum mil reais), para cada empregado envo1vido, que 
revertera ao FAT - Fundo de Amparo ao Traba1hador. 

No tocante aos empregados que sequer 
prestaram concurso para a TCE ap6s a prorr.uLqacao da 

0 
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CF/88, a de c.i s ao na ACP n ? 977/97, da MM. 3 a Vara do 
Trabalho de Brasilia j e§. determinou a imediata z e s c.i s ao 
dos contratos pela TCB, sem fazer qualquer res salva em 
r e l a cao aos mantidos com base em ato do Tribunal de 
Contas do DF. Assim, a nulidade da transferencia desses 
empregados aos quadros do DF e 0 eventual retorno dos 
mesmos ao quadro da TCB por ato da TCB afronta aquela r. 
decisao, logo, nao deve ocorrer. A argumentac;::ao das 
partes e assistentes no sentido de que aqueles que foram 
admitidos sem concurso ate 03.11.92 de acordo com ato da 
Corte de Contas do Distri to Federal, que fundamentou a 
promulgac;::ao da Lei nO 2.989/02, deveria ter sido 
discutida naqueles autos e se riao foi, n ao pode ser 
suscitada nesta oportunidade, muito menos ern ac;::ao 
diversa. 

E .i.mpor t an t e que fique bern claro, rnais 
uma vez, que 0 obj e t i.vo dessa a cao e a decLaracao da 
nulidade da t r ans f e r enc i a de todo e qualquer empregado 
publico, inclusive os concursados ou admitidos sem 
concurso antes da p r omu Lq a czio da CF /88, e corn maior 
razao aos que jamais prestaram concurso publico, para 
quadro da administrac;::ao publica direta. 

Assim, na presente ac;::ao, 0 que se declara 
e que sao nulos todos os contratos entre os empregados 
constantes do doc. n ? 03 e 0 Distrito Federal, 
independentemente de estarem ern situac;::ao regular ou 
irregular perante a TCB. 

Ern func;::ao desta decisao, devern ser 
desconsiderados todos os documentos denominados 
"APOSTILAMENTO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO", 
mencionados na defesa da TCB, permanecendo esta na 
condic;::ao de empregadora. 

Ressalto, por fim, que caso ao cumprir 
essa decisao, tornando nula a transferencia de todos os 
empregados da TCB para 0 DF, a TCB mantenha ern seus 
quadros aqueles 111 empregados, essa questao he§. de ser 
tratada na ACP 977/97 como descumprimento da decisao ali 
adotada. 

CON C L USA 0 

Face ao exposto declaro a ext i ncao do 
processo, sem julgamento do merito, corn relac;::ao ao 
pedido de declarac;::ao da nulidade dos contratos firmados 
corn TCB, ap6s 0 advento da CF/88, sem concurso publico, 
nos termos do inciso V do art. 267, do CPC face a coisa 
julgada material e julgo PROCEDENTES EM PARTE as 
postulac;::6es do MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO ern face do 

0 
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DISTRITO FEDERAL e da SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS 
DE BRASILIA - TCB, para: 

1 ° ) de forma incidental, declaro 
inconstitucionais as Leis Distritais n? 2.681/01 e n ? 

2.989/02, bern como os Decretos 22.322/01 e 23.082/02 que 
d i spoem sobre "Remanej amento do Quadro Permanente de 
Pes soal da Sociedade de Trq.nsportes Coletivos de 
Brasilia LTDA TCB para a Tabela de Empregos do 
Distrito Federal"; 

2°) condeno 0 Distrito Federal a abster
se de transferir qualquer empregado da TCB ou qualquer 
outra empresa publica ou sociedade de economia mista ern 
processo de liquida~ao, privatiza~ao ou extin~ao para os 
quadros da Administra~ao Direta, Autarquica ou 
Fundacional do DF; 

3°) declaro a nulidade do ato de 
t r an s f e r enc i a dos empregados relacionados no documento 
nO 03 e, por conseguinte, de todos os contratos 
irregulares firmados corn estes empregados corn amparo nas 
Leis Distritais n ? 2.681/01 e n " 2.989/02 e Decretos 
22.322/01 e 23.082/02; 

4°) condeno 0 Distrito Federal a 
rescindir, no prazo de 120 dias ap6s 0 transito ern 
julgado desta decisao, os contratos firmados corn os 
empregados relacionados no documento n ? 03, retornando 
os trabalhadores a total responsabilidade da real 
empregadora, in casu, a TCB; 

5°) fixo, ern desfavor do Distrito 
Federal, para 0 caso de descumprimento das obriga~oes de 
fazer e riao-i f az e r previstas nos i tens 2 ° e 4 0 supra, 
mul ta d i a r i.a no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 
para cada empregado envolvido, que revertera ao FAT 
Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

Tudo nos termos da f undernerrt acao supra, 
que aqui se integra para todos os efeitos legais. 

Custas processuais, pelos reclamados, no 
importe de R$ 200,00, calculadas sobre 0 valor arbitrado 
a condena~ao de R$ 10.000,00. 

Observe-se a remessa ex officio, nos 
termos do DL nO 779/69. 

Intimem-se as partes e assistentes. 
E, para constar, foi digitada a presente 

ata, que val assinada na forma da lei. 

TAMARA GIL ALVES PORTUGAL 
Juiza do Traba~ho 



Brasilia DF, 18 de maio de 2004 

Ilustrissimo Senhor 
Benjamim Segismundo de Jesus Roriz 
MD- Secretario de Estado do Governo 

Estamos encaminhando, em anexo, Memorial contendo documentos relativos ao 
Processo N° 00576-2003-009-10-00-0 da ~ Vara do Trabalho de Brasilia- Distrito 
Federal, relativo a A~ao Civil Publica com pedido de Liminar, ajuizado pelo Ministerio 
Publico do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 10° Regiao, contra 0 Distrito 
Federal- Secretaria de Estado de Gestae Administrativa. 

Este processo objetiva a anulacao de todos os contratos de trabalho dos Empregados 
da TCB, firmados apos 05 de outubro de 1988, 0 impedimento da transferencia de todos os 
empregados da TCB, SAB, CODEPLAN e CEASA para 0 GDF, como tambem a 
inconstitucionalidade das Leis 2.681 de 15 de janeiro de 2001, Lei 2.989 de 11 de junho 
de 2002, e dos Decretos n" 22.322 de 15 de agosto de 2001 e n° 23.082 de 05 de julho tre 
2002. Esta situacao, se concretizada, colocara em risco os empregos de cerca de 3.500 
( tres mil e quinhentos) trabalhadores publicos das empresas acima mencionadas. 

Diante disso, solicitamos a efetivacao da Comissao composta por representantes da 
Secretaria de Estado de Gestae Administrativa, da Procuradoria do Distrito Federal e da 
Comissao de Trabalhadores das Empresas, assumido par Vossa Excelencia em Audiencia 
em 29 de marco de 2004, para solucionar esta questao. 

Reafumamos a urgencia de uma solucao que contemple a manutencao dos 
empregos desses trabalhadores publicos, visto que, 0 prazo pactuado com 0 Ministerio 
Publico do Trabalho, a Procuradoria do Distrito Federal e a Comissao dos Trabalhadores, 
se esgota em 30 de junho de 2004, data de realizacao da Audiencia inicial da Justica do . 
Trabalho. 

Atenciosamente, 

A Comissao dos Empregados PUblicos das Empresas 

Maria Luiza da Silva ( SAB 346-7174) 

Samuel Ludovico Mariano (TCB 479-3058) 

Joao Carlos Barcelar (CODEPLAN 225-2511) 

Jose Ubiraci Lobo de Souza (CEASA 363-1209) ~~~~~~~~~~?~~ 



Proposta da Comissao dos Trabalhadores das Empresas 
referente ao Processo N°. 00576-2003-009-10-00 

Introdueao 

Os membros cia Comissao constituida pela Portaria N° 195 de 28 de junho de 2004 cia 
Secretaria de Estado de Gestae Administrativa do Distrito Federal - SGA, modificada pela 
Portaria N° 223 de 23 de julho de 2004 cia SGA, composta pelos representantes dos 
trabalhadores Publicos clas Empresas: 
Transporte Coletivo de Brasilia - TCB, Samuel Ludovico Mariano; Companhia de 
Desenvolvimento do Planalto - CODEPLAN, Marco Antonio Ferreira; Centrais de 
Abastecimento - CEASA, Jose Ubiracy de Souza e da Sociedade de Abastecimento de 
Brasilia - SAB, Maria Luiza cia Silva, imbuidos de sua missao em oferecer proposta que 
venha resolver definitivamente, as seguintes solicitacoes do Ministerio Publico aJustica do 
Trabalho, ratificadas pela Liminar deferida pelo Juiz cia 9a Vara do Trabalho Dr"Fernando 
Gabriele Bernardes, referente aAyao Civil PUblica, Processo N" 00576- 2003-{)09-1 0- 00: 

a)	 "Que 0 Distrito Federal se abstenha de transferir qualquer empregado ciaTCB para a 
Tabela de Empregados do Distrito Federal bern como de, 

b)	 transferir quaisquer empregados de empresas ou entidades vinculadas a 
Administracao PUblica, em processo de Liquidacao, Privatizacao ou Extincao, para 
Administracao Direta, Autarquica e Funciacional do Distrito Federal e, 

c)	 a inconstitucionalidade das Leis 2.681 de 15 de janeiro de 2001, Lei N° 2.989 de 
11 de junho de 2002 e Decretos N° 22.322 de 15 de agosto de 2001 e N° 23.082 de 
05 de julho de 2002." 

Porem para maior compreensao desse processo e para que se tenha noyao do seu sentido 
de justica e preciso resgatar a sua trajet6ria hist6rica. 

Historico 

1.	 Em 24 de julho de 1996 Processo N" 4.572 /95 0 Procurador Frederico Augusto 
Bastos do Tribunal de Contas do Distrito Federal ( doc. 01 ) em seu parecer 
"determinou ao Govemo do Distrito Federal a extincao da SAB, liquidando 0 seu 
patrimonio, nos termos cia Lei, com dispensa de seusservidores; 

2.	 Em 05 de maio de 2000 atraves do Decreto n." 21.170, 0 Governo do Distrito 
Federal deu inicio a uma Reforma Administrativa onde no artigo 12 afirma: "No 
prazo de 90 ( noventa ) dias, 0 Poder Executivo adotara as providencias necessarias 
para privatizacao, mediante licitacao, das seguintes empresas publicas: 
1- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal- CEASA; 
II- Sociedade Abastecimento de Brasilia - SAB; 
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3

4

5

6

7

III- Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda. - TCB e, 
posteriormente a reestruturacao da Companhia de Desenvolvimento do 
Planalto Central- CODEPLAN; 

Em 15 janeiro de 2001 0 Govemo do Distrito Federal editou a Lei 2.681, 
construida por nos trabalhadores da SAB, que dispoe sobre 0 aproveitamento dos 
empregados publicos, no ambito da Administracao Direta, Autarquica e 
Fundacional do Distrito Federal, atraves da criacao de uma Tabela de Empregos 
Publicos em extincao, A ocupacao desses empregos se darla desde que, os 
trabalhadores fossem admitidos em suas respectivas empresas antes de 05 de 
outubro de 1988 e, admitidos em data posterior a 05 de outubro de 1988 atraves de 
Concurso Publico; 

Em 11 de junho de 2002 0 Poder Executivo editou a Lei n.° 2.989 alterando a Lei 
2.681 artigo 10 incisos III e IV no que tange as datas de ingresso dos 
trabalhadores nas suas Empresas. Essa alteracao beneficiou diretamente 111 
(cento e ODZe) empregados da TCB, que foram admitidos em data posterior a 
05 /10/88 sem realizacao de Concurso Publico, ferindo assim a Constituicao 
Federal. 

Em lOde junho de 2003 0 Ministerio Publico do Trabalho - Procuradoria 
Regional do Trabalho de loa Regiao ajuizou uma Ayao Civil Publica, com pedido 
de Liminar contra 0 Distrito Federal ( Secretaria de Gestae Administrativa) 
objetivando a anulacao de todos os contratos de trabalho firmados apes 05 de 
outubro de 1988, que 0 GDF se abstenha de transferir qualquer empregado da 
TCB para Tabela de Empregos do Distrito Federal, como tambem OS 
EMPREGADOS DAS EMPRESAS OU ENTIDADES EM PROCESSO DE 
LIQUIDAc;AO, PRIVATIZAc;AO OU EXTINc;AO. e, a inconstitucionalidade 
das Leis 2.681 de 15 janeiro de 2001, Lei 2.989 de 11 junho de 2002 dos 
Decretos n," 22.322 de 13 de agosto de 2001 e n," 23.082 de 05 julho de 2002 

Em 17 de junho de 2003 0 Dr° Fernando Gabriel Bernardes - Juiz do Trabalho de 
ga Vara deferiu a Liminar, determinando que 0 Distrito Federal cesse a 
Transferencia dos trabalhadores da TCB para 0 GDF COMO TAMBEM TOnOS 
OS EMPREGADOS PtmLICOS DAS EMPRESAS SAB, TCB, CEASA E 
CODEPLAN; 

A partir dessa Liminar os Empregados Piiblicos dessas Empresas deram inicio a 
uma intensa mobilizacao pois, caso houvesse a determinacao de 
inconstitucionalidade da Legislacao que possibilitava a nossa transferencia para 0 

GDF, certamente os nossos empregos correrao risco. A partir desse processo a 
Comissao das Empresas deu inicio a uma serie de reunioes com 0 Ministerio 
Publico do Trabalho, a Procuradoria do Distrito Federal, 0 Juridico da TCB, 
o Govemo do Distrito Federal e a Secretaria de Gestae Administrativa. 

6f
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8 Em 20 de agosto de 2003 0 Ministerio Publico do Trabalho fez uma Proposta de 
Conciliacao para 0 Distrito Federal onde propunha a demissao dos 145 (cento e 
quarenta e cinco) empregados da TCB ,irregularmente transferidos e, em contra 
partida, a regulamentacao da transferencia dos 3.000 (tres mil empregados) das 
empresas publicas regularmente contratados; 

9 Em 23 de setembro de 2003 0 Procurador do Distrito Federal Dr" Fernando Cunha 
JUnior em reuniao com 0 Ministerio Publico do Trabalho, os representantes dos 
trabalhadores da SAB, TCB, CEASA e CODEPLAN declarou que "0 Conselho 
de Politica de Recursos Humanos do Distrito Federal nao acatou a Proposta de 
Conciliacao que se refere a Ata de audiencia do dia 20 agosto de 2003"; 

10 Em 24 de novembro de 2003 realizou-se a Audiencia do Processo n° 
00576-003-009-10-00 que, sob nossa pressao, conseguimos adiar para 31 de marco 
de 2004; 

11 Nesse espaco de tempo, continuamos nossa mobilizacao, que culminou com a 
Audiencia em 29 de marco de 2004 ( ver fotos ) com 0 Secretario do Govemo Dr" 
Benjamim Roriz, estando presentes 0 Procurador do Distrito Federal Dr"Evaldo, 
Deputado Distrital JUnior Brunelle, Dr" Tereza Amaro Campelo Bezerra e a 
Comissao das Empresas. 
Ao tomar conhecimento da situacao, 0 Dr? Benjamim Segismundo de Jesus Roriz 
pronunciou-se verbalmente, pela busca de uma solucao atraves da constitutcao de 
uma Comissao composta por representantes da Procuradoria do Distrito 
Federal, a Secretaria de Gestio Administrativa, da Secretaria de Govemo e 
dos representantes dos trabalhadores publieos das Empresas envolvidas, para 
solucao definitiva deste caso. 

Diante do exiguo prazo da Audiencia marcada para 31 de marco de 2004 0 

Secretario de Govemo propos novo adiamento. Sendo esta marcada para 30 de 
junho de 2004. Nessa reuniao, 0 Ministerio Publico do Trabalho reafirmou a 
Proposta de Concilia~o feita em 20 de agosto de 2003; 

12. Em funcao da publicacao no DO do Distrito Federal de 28 de junho de 2004 da 
constituicao da Comissao de Trabalhadores, 0 Distrito Federal demonstrava boa 
vontade na busca de uma solucao que 000 viesse a prejudicar os trabalhadores das 
empresas ja citadas, motivo pelo qual foi adiada a audiencia inicial para 15 de maio 
de 2004; 

13. Em 06 de agosto de 2004 a Audiencia inicial foi antecipada pela Justica do 
Trabalho, motivo que gerou manifestacao dos trabalhadores na Camara Distrital, 
gerando reuniao do Presidente da Camara Deputado i de prazo. 
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14. A Audiencia inicial foi realizada em 06/08/04 ,sendo concedido 0 prazo de 60 
(sessenta ) elias recaindo 0 dia em 04/10/2004, para nova audiencia, prazo este 
detenninado para apresentacao definitiva de Acordo de Conciliacao, 

15. 

Questbes levantadas pelo Ministerio Publico; 

1.	 "Que 0 Distrito Federal se abstenha de transferir qualquer empregado da TCB 
para a Tabela de Empregos do Distrito Federal". 

Esta solicitacao do Ministerio Publico Ii Justica do Trabalho, com Liminar favoravel 
se baseia, originalmente no Processo N." 977/77 acontecido em 1997 quando 0 Ministerio 
Publico do Trabalho ajuizou A9ao Civil PUblica contra a TCB. 

Nesta epoca a TCB admitiu em seu quadro de pessoal , trabalhadores sem Previo 
Concurso PUblico. A A9ao Civil Publica foi julgada procedente e a TCB teve que demitir a 
grande maioria dos trabalhadores que estavam nessa situacao, nao 0 fazendo com urn grupo 
de 145 (cento e quarenta e cinco) pessoas que, alem de permanecerem na empresa, foram 
incorporadas ao Quadro de Service Publico do Distrito Federal, beneficiando-se das 
modificacoes do artigo 10 da Lei 2681 de 15/0112001. Epreciso ressaltar que a citada Lei 
dispoe sobre "0 aproveitamento de empregados publicos na administracao direta, 
autarquica e fundacional do Distrito Federal". 0 seu artigo 1° :fixa as condicoes desse 
aproveitamento, ou seja, "os empregados remanescentes de empresas ou entidades em 
processo de liquidacao, privatizacao ou extincao" desde que: 

I Ocupantes de emprego permanente;
 
II Nao tenham optado pOr integrar Plano de Desligamento Voluntario;
 
III Admitidos em data anterior a 5 de outubro de 1988.
 
IV Admitidos por concurso publico em data posterior a 5 de outubro de 1988;
 

Porem 0 executivo alterou em 11 de junho de 2002 os incisos III e IV do Artigo 1° 
da referida Lei, que se refere as datas de admissoes, passando a ter a seguinte redacao: 
Inciso III. Admitidos em data anterior a 3 de novembro de 1992: 
Inciso IV. Admitidos por concurso publico em data posterior a 3 de novembro de 1992. 
Essa modificacao passou a fazer parte da lei n.° 2989 de 11106/2002. 

Epreciso atentar que argumentacao Juridica que norteou a alteracao da Lei se baseou 
numa decisao do Tribunal de Contas do Distrito Federal (doc. ). Nessa data a 
Constituicao Federal de 1988 ja preconizava a condicao de Concurso Publico como 
condicao previa para 0 ingresso no service publico. Alem disso a Sumula 363 do 
Supremo Tribunal do Trabalho - DJU 18/09/2000 ja afirmava que: "a contratacao 
de servidor publico, ap6s a CF/1988, sem previa aprovaeao em concurso 
publico, encontra 6bice no respectivo Artigo 37, n 421§ r ..." 

~	 JJJ
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2.	 "Que 0 GDF se abstenha de transferir quaisquer empregados de empresas ou 
entidades vinculadas Ii AdmjDjstra~io PUblica, em processo de Liquidaeao, 
Privatiza~o ou Extin~o, para AdmjDjstra~o Direta, Autarquica e 
Fundacional do Distrito Federal" 

Entendemos que, caso a decisao judicial seja de ratificar a Liminar ja concedida pela 
9° Vara do TrabaJho, 0 futuro dos quase 3.000 trabalhadores das empresas SAB, 
CODEPLAN, CEASA e TCB seja 0 do desemprego. Isto eevidente na medida em 
que a reforma administrativa iniciada em 2000 privatizando, extinguindo e 
reformulando as empresas, a nosso ver nao hanenhum indicio de reversao.. 

3.	 "A inconstitucionalidade das Leis 2.681 de 15 de janeiro de 2001, Lei N.o 2.989 
de 11 de junho de 2002 e Decretos N.° 22.322 de 15 de agosto de 2001 e N.° 
23.082 de 05 de julho de 2002". 

Essa solicitacao esta umbilicalmente ligado ao item anterior. Ou seja, dada a 
inconstitucionalidade das Leis e Decretos citados pelo Ministerio PUblico, 0 

remanejamento dos trabalhadores dessas empresas esta totalmente descoberto de 
qualquer protecao legal, nos impossibilitando de continuar no service publico. 
Estaremos fadados ao desemprego. 

E precise destacar que a Lei 2.681 quanta 0 Decreto 22.322 s6 permitem a 
transferencia dos trabalhadores para a Tabela em Extin~ao dos admitidos sem 
concurso publico, antes de 5/10/88 e, ap6s essa data sob concurso publico, 
respeitando-se assim a Constituicao Federal. Esta Lei permitia que fossemos 
aproveitados em funcoes identicas a que tinhamos em nossos 6rgaos de origem, 0 

remanejamento nao impunha qualquer acrescimo salarial, como permaneceremos 
com 0 mesmo regime trabalhista - CLT. A nossa preocupacao e a de manter os 
nossos empregos, dentro da ordem legal que a Lei estabelece. 

Ha varies exemplos ja transitado em julgado no Supremo Tribunal Federal 
de A~ao Direta de Inconstitucionalidade ,citaremos a Ultima, cuja Relatora e a 
Ministra Ellen Gracie, julgamento realizado em 09/10/2003 no Tribunal Pleno 

"ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PAR. 3° DO ART. 4° DA 
LEI COMPLEMENTAR N.o 233/2002, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE. TRANSFERENCIA OU APROVEITAMENTO DE FUNCIONARIOS 
DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ESTADUAIS EM LIQUIDACAO 
PARA CARGOS OU EMPREGOS DE ENTIDADES E ORGAOS DA 
ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL. EXIGENCIA DO CONCURSO 
PUBLICO. ART. 37, II DA CF. SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS. 
NORMA INTRODUZIDA POR EMENDA PARLAMENTAR. INICIATIVA DE 
LEI RESERVADA AO PODER EXECUTIVO. VEDACAO DE EMENDA QUE 
IMPORTE NO AUMENTO DA DESPESA PREVISTA.. A hip6tese em questao 
nao se encontra abarcada pelo disposto no artigo 19, caput do ADCT, que so 
concedeu a estabilidade excepcional aos servidores piiblicos da administracao 
direta, autarquica e das fundacoes publicas, ficando exc1uidos, dessa forma, os 
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empregados da sociedade de economia mista. Conforme sedimentada jurisprudencia 
deste Supremo Tribunal, a vigente ordem constitucional nao mais tolera a 
transferencia ou 0 aproveitamento como formas de investidura que importem no 
ingresso de cargo ou emprego publico sem a devida realizacao de concurso publico 
de provas ou de provas e titulos. Precedentes: ADI n.0 1.350, ReI. Min. Celso de 
Mello e ADI n.0 231, ReI. Min. Moreira Alves. Inconstitucionalidade formal do 
dispositivo impugnado, tendo em vista tratar-se de materia atinente aorganizacao do 
regime de pessoal do Estado, ocupando-se de tema de interesse de setor especifico 
do funcionalismo estadual, cuja elaboracao normativa, sem a iniciativa do 
Governador, afronta a reserva legislativa aquele atribuida pelo art. 61, § 10

, IT, c, da 
CF. Precedente: ADI n.0 805, ReI. Min. Sepulveda Pertence. A~ao direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente. 

Diante desse quadro em 20 de agosto de 2003, 0 Ministerio Publico do 
Trabalho ''reconhecendo'' 0 dano que essa Ayiio Civil Publica poderia causar aos 
trabalhadores dessas empresas propos ao GDF urn Acordo de Conciliaeao que a 
nosso ver, possibilita estancar 0 andamento desse Processo na Justica do Trabalho, 
como tambem permite 0 apostilamento desses trabalhadores para a Tabela em 
Extinyiio do GDF, como preconizava originalmente a Lei 2681. 

Como a Secretaria de Estado de Gestae Administrativa niio apresentou aos 
trabalhadores nenhurna outra proposta que possa resolver esta questao, nos da 
Comissao das Empresas entendemos que a aceitacao do Acordo de Conciliacao feita 
pelo Ministerio Publico ao Govemo do Distrito Federal, possibilita a solucao 
definitiva dessa questao, 

Nos trabalhadores Publicos nao podemos continuar com essa situacao de 
permanente inseguranca, Demos 0 melhor de nossas energias ao service publico e 
niio podemos permitir nem muito menos aventar que os 20, 25,30 e 35 anos de 
services prestados pela maioria dos trabalhadores dessas empresas sejam colocados 
em risco em razao de urn grupo que esta no Service Publico de forma irregular. 

Nesse sentido propomos: 
a) Assinatura imediata do Acordo de Conciliacao elaborado pelo Ministerio 

PUblico do Trabalho; 
b) Apos a assinatura do Acordo de Conciliacao, que 0 GDF proceda 0 imediato 

apostilamento de todos os trabalhadores publicos das empresas: TCB, 
CEASA, CODEPLAN E SAB, investidos regularmente da condicao de 
trabalhador publico; 

c) Manutencao de todos os direitos preconizados pela CLT, direitos adquiridos 
e Acordos Coletivos de Trabalho; 

d) Que a Comissao dos representantes das empresas, instituida pela Portaria N." 
223 / SGA de 23 de julho de 2004, referendados pelas respectivas 
Assembleias dos trabalhadores, continue sendo 0 elo de ligacao, de dialogo 
dos interesses dos trabalhadores junto ao GDF; 

e) Confeccao imediata de forma paritaria de um Plano de Cargos e Salaries 
para todos os empregados publicos das empresas envolvidas nesse processo . 
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Diante do exposto e da nossa longa luta que se arrasta por mais de 09 aDOS, 

solicitamos a V.Sa
, se digne a evidar esforcos no sentido de promover a assinatura 

do acordo proposto pelo Ministerio Publico, com vistas a dar uma solucao 
definitiva a intranqiiilidade dos trabalhadores que doaram as suas vidas para 
construir ao longo desses anos essas empresas tao importantes no processo de 
construcao dasociedadedo Distrito Federal e Entomo. 

Brasilia/DF, 23 de agosto de 2004. 

~q&da~&2~
 
Representante dos Empregados daSAB 

~~ 
JOSe Ubirac obo de Souza 

Representante dos mpregados daCEASA/DF 

Samuel Ludovico Mariano
 
Representante dos Empregados daTCB
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ANOAMENTOS 

_Mt!®t¥.MIJID J_!~ 

MANDADO Of SEGURANC;A Nr.22~S7 (J
ORIGEM:DF RELATOR: MIN. GILMAR MENDES 

REDATOR PARA ACORDAO: . 

Ifw1PTE.: IVETE DC; SOCORRO ABRE\:J DE SOUSA 
ADV.: WALTER PIRES BEnAI\1IO ' 

IMPDO.: TRIBUNAL DE CONTAS DA"vUNIAO 

.' ~. 

ANDAMENTOS 

" :j OBSERVAC;AO, 
. 

\ 

DATA ANUAt",eNTO . 
04/061'2'004 DECISA0 \~ '.ATA !II0 16, de L I /115/2004 • , 

PUBLIC/,C "', DJ: -, ~ 

03/06/2004 JUNTADA Tt:LEX ~,1SG 929, 01/6/2004 E COPIA DO OFIClO 5l7/P, Dc 
U:? .6.2004 

f-'" 
02/06/2004 COMUNICADA S17/P, AO PRESIDENTC DO TRIBUNAL DE CON rAS DA uNrAo : 

DI::Cl~AO, OfLClO 
!\IRQ.: _._-- . " .. --~ 

28/0S/20Qrl JUNTADA DA CEK.rWAO DE JULGAMENTO DA sesszo DO DIA 27.05.04 
~.. --

27/05/2004 JUI.GAMENTO DO Decisao: IJ Tribunal, por unantmtdade, conccdeu a ~;eguran~;:l, 
PLENO - OEFER,It'O 1105 terrnos do vuto do Relator. Ausente, justttk.adamcotc, r cste 

julgumento, o Stln'.,or Ministro Carlos vetloso. Preslciu 0 
[ulqamento o senror Ministro Nelson Joblm, Vice-Presidente no ' 
exerdcio da Pre~;idencia. Plenario f 27.05.2004. -----

Ot/08/2003 PAUTA PUBLICADA PAUTA NO 21/2003 • 
NO DJ - PLENa .. 

27/06/2003 INCLUA-SE Et-1 Plenn Em 27/06/2C03 17:32:22 
PAUTA • jl;lINUTA 
EXTRAiDA ,- '-'" "-

08/07/2002 SUBSTITUI<;AO DO MIN. GILM/.I.R 1'11;:i'DES 
RELATOR - ART. 38 
IV, /\ RISTF 

..~. 

13/08/1001 CONCLuSOS AO 
R.ELATOR 

01/08/2001. p,ECEElIl~1EN"O 005 DA PROCURP..DOR.IA-GERAL DA REPUBLICA cor", I'ARI:(I:t-l. I't-:!.A 
AUTQS CONCESS.E.O DA Sl::GURAN!;A. 

I ,_._-
24/09/1999 VISTA AO 

PROCURADOR GERA 
DA Rt::PUBUCA , 

- ..-
23/09/1999 CEP.TIDAO FOI CORRIGIDA A AlHUACAO DOS I'RESENrES J\UTOS. .. . 4 .... :15 

_... 
23/09/1999 PIJBLICADO 

, 
DECISAO ;)F. l5/09/99 

DESPACHO NO DJ 
1----' ~, 

b/09/1999 :ULG. POR i DE HUfV1BERTO SALES BATI~ I A, DEVEr·mo 0 FEli"O 

I 

.:: '. 



; . " . :, ,I ; ~'!: . ',; 

"., 

,,' 

". ,\' . 

DESPACHO ·HOr-1QL. PR05SEGUIR QUANTO AOS DEt'-1AIS If.1Pt:TRANTES. rUBLlCAOA 
ESTA DECISAO, RETORNEt-1 OS AUTOS APGR.A DESISTENCIA 

13/09!1QQ9 CONCLUSOS AO .
RELATOR , 

JUNTADA DA PETICAO PG/STF 59421 DO rrv1flTE • ORIGINAL DA PET. 13/09/1999 
~578S8 

'JUNTADA13/09/1999 DA PETICAO PG/STr- 57888 DO IMPTF..	 , 
'. 

10/09/1999 DESPACHO NA PET. 59421: JUNTE-SE ACON CLUS.i\O. 
QRDlNATORIO 

10/09/1999 DESPACHO NA PET. 57888: jUNTESI:: ACONCLUSAO 
ORDINATORIO 

C8/09/l999 PETreAO AVULSA ?ETICAO PG/STF 59421 5EM OS AUTOS AO G/~8INETE DO MIN 
ISTRO RELATOR· ORIGINAL DA PETl~AO PG/STF 57888 . 

02/09/1999 PETICAO AVULSA PETH;AO PG/STF 57888 (FAX) SEM OS AUTOS AO GABII'lETE DO 
MINISTRO RELATOR - REITH~.A. 0 PEDlDO DE EXC.USAO DO . 
FElTO 

11/08/1998 CONCLUSOS AO 
REL.ATOR 

20/07/1998 JUNTADA rEf 32713 DO IMPETRANTE 

01/07/1998 RECEBIMENTO DOS DA PGR SEM 'PARECER 
AUTOS 

26/06/1998 PETICAO AVULSA PET. 32713 AG. ,/\UT05 0/\ PGR 

26/06/1998 Auros APGR PARA JUNTADA 0 ..0.. PE'r. 32713 
REQUISlTADOS PELA 
SECRETARXA 

25/06/1998 DESPACHO 
ORDINATORIO 

NA PET. 32713:JUNTE·SE ACO,\:ClU5AO , 

25/06/1998 PETtCAO AVULSA PET. NO 32713 5EH as AUTOS A.O Gf\8. DO MINISTRO RELATOR 
.' 

30/06/1997 PUBLICAno OE~;PACHO DE 23.06.97 
DESPACHO NO OJ, '. 

' 
23i06/1997 JULG, POR PARA FABIANE CARDOSO. DF.VENDO (1 FElTO PROSSEGUIR 

. -.. DESPACHO-HOt-10L. QUANTO AOS DEMArs I,MPETRI\NTES. PUBUCAOA A DEClSAo 
A DE5I5TENCIA Rt lORNEfII' as AUTOS A PGR 

1- - -
18/06/1997 CONCLUSOS AO 

RELATOR 

18/06/t 997 JUNTADA PET. 22542 DO [MPTE, -
18/06/1997 RECEBIMENTO DOS DA P(5R SF.I.., PARECEP. 

AUTOS 

07./06i1 997 DESPACHO 
-. - -

NA PE7fI;AO, PG/S1T 22542: J'~!f'FE .sc~ tCONCLUS.A.O 
OROINATORIO 

~;' /0':>/1997 PETICAO AVULSA PET. 225<12,6.,0 GJ\f3, no :-'1Ir~, RELAIOR 
i 

G9/10/1995 VISTA AO 
PROCURADOR·GERI\L 
DA REPUBLICA 

09/10/1995 PUQUCADO 
-t: 

DESPACHO DE 02,10,95 .. . , 
, '. ,.. 

DESP,6,CHO NO DJ 
, , 

" 

';., 

,	 • ! ·li.·'t'· '; 
:,	 ~.' 

.;~.;: 

, • ~ . 4, 

\-.. 

hllp:i/wvv'\V.Slf.gnv. bl'ipron:ssos/proce:;sn."lsp'~PR()CESS( )·-~23 57&CL/\SSI:. ".],v1S&<) ... : ~/~()lauun 
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RELATORIO
 

o SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR):
 

o parecer da Procuradoria-Gera1 cia I'l.epublicLl. a s s Lm r e La ta 

a COl"'troversia: 

"T~dla-se de mandado de segur~n9Q, com 

.1pediclo de medida 1 iminar, irnpetrado por IVETE /)0 
:I 

SOL:ORRO ABREU DE SOUSA E OUTROS t • obt at i.vando a I ... ._--.--...• _--- _.	 anl11~?o ~._...fl..t..9. ....g91nin.t~.tra:t;ivo 0.9. :...J?rGl3id~n!:;.e .._..dQ._. f 

Tribunal de Contas da Uniao, exarado nos autos do 
Iprocesso nO TC 016.629/92-2, publicado no Dia:t:io	 !

f 

f

Oficial de ... [3.11.1993], relative a prGst<1«ao de :
i 

contas do exercicio de 1991, que determinou a i
I 

! 

INFRAF.RO a adoc;ao de providencias com vistas a 

regularizar as 366 'admiss6es realizadLlti Bem concurso 

publico, sob pena de nulidade das mesmas. 
.... 
L.. Pl;latam os imretrantes que, por oca s i.ao 

do j u.l qamerrto das contas cia INFRAERO r o l o t Lve s ao 

•••••• - ••••••• -. ••••••••••••••••••••• ..'............ -.' - • • • •••••••• - •• • •• - •• • ••••• _ •••••••••• ' a _ ••••••••• _ • • • •• • ••• ••••••••••• _ ••••••••••••••• _ ~
 

l 
I 

I 
I 

I 

I 
I.
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I
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exercicio de 1990, no p r oce s so TC ·t)l6.810/91-0, fai. 

exarado ac6rdlo dos erninentes Ministros do TeU, 

publicado no D.O;U. de 03/12/92, julgando regulares 

as contas, apenas r e comandando F.l real i zacao de 

concurso publico para futuras contrata~oes. 

3. Em processo seme l hantc , agora re£erente 

as contas da INFR~ERO relativas ao exercicio de 1991/ 

autuado como TC 016.629/92-2/ I o L p ro t e r Ldo 0 aco r da o 

...._".,.."..~._--~.- .._ ,···..·--0"ra.-h0s-1;-i·~izado/· publ Lcado- no ·{);O·. ll';' de ·03l-11l9·3·,-LTos 

seguintes termOf: 

'Ac6~DAO N° 110/9J '1'(.::.: .. i:'l~Har.i.o 

t , Pt'ocesso n " TC 016.629/92-2 

2. Classe de AS3 1Jnt.O: (IV) Pr'?sta<;ao de 

Contas - ~xercicio de 1991 

( ... ) 

8. Ac6rdao: 

VISTOS r.!'! l at.ado s (> d i s cut Ldos e s t os 

autos de ['r.esta{;,;30 de Con t a s da Ernpresa 

Brasilelra de Infra-Estrutura 

Aer opo rr.ua r La INFR~ERO, relat1va ao 

exercic~Q de 1991. 
.... -..._-..----_._--- cons i.de r ando'r".. ---a"ftfda, . que. ;j--

recomenda~lo d~ Tribunal foi transmit ida 

a INFRAERO apos te~em ~tdQ efetivadas a~ 

adrniss6cs irreguldr~~, 

ACORDAM os ~·tJin i s t.rc s do 't'ribunal de 

Con t a s da un.i ao , r au n i dos em se ss ao 

PlenariA, ante as razoes expostas p~lo 

RGlal:.ol:', ~m: 

2
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8. 1 com t undumerit o nos i:lrt.s. 1 0
, 

inclso I, 16, lllCiso fI, 1.8 e 2J f inciso 

II, da Lei n" 8 . :-\1\ :3 ,I ':! 2 r julgur a:'3 

p r esent.es corit a s r equLu r s s com .cessa 1va I 

r espcns ave I (e t s 1 

indicado(s) no item J~upr&. 

8.2 de t c rrn i na r d HJFR.A.f:?O que no 

prazo de 30 Itrinl~) dias ~Leis adole 

p r ov i dencd a s com vI s t a s '-:l..ccgulilrizac· as' 

366 admi s soe s , sob pE':r.a de nu L t.dade dar-: 

me srna s . t 

4 • POl' oca s i ao do jUlgi.lmen::::: do Recl.lrso de 

Rav i s 0 p z o de :lO ( t Lnt c ) ,:.Ll.':.s ~ur"ao , az r a adoc ao 

das p rov i denc.i aa ac ima menciol1."Jdd!_; r o l d i j a t ado para 

195 (cento e novent u u cinco)·:liwt·;, c.·')~... t.adc s a pa r t i.r 

do 09. OS. 95, data rjtl pubU.,:o.r;:ao no Ddr1.o Of Lc i a 1.. 

s. em s i n t e so , o s 

s equ.i n t e s fundamenLos nu l Ldzrde de 

ac6rdio do Tribunul de Contas du Un~~~: al h~ afronta 

13.0 ~'r. Inc ipio cia I s oricmi a , s crido o f<"! r';:;:::Ldo t r a t arne n t,:~ 

desigual a igual~; bl 0 ate do irnpecrado fere ° 
d.i r e i tro ·adql.lirido do s r rnpe t r e n t es , ·1Jf\1a.... vc z que a 

adrn i s s ao de pe s soa I (}; po s t.e r io r d ;~ilc:::; c:e-ntruta,:;:oes; 

sem concurso pGblico, s8ndo ~SL~ ~ riat! da publicaG!o 

2.3.04. ')3,do Aco r dao do Supremo 'r r ibur.a ; 

3
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TCU i.l r e s pa i to ,:la rnc.1\1t~riC1, (1),06.9U, con f o rrne alega 

impetrado. 

6. Deferida a concessao de medida liminac u 

f im de que nao se execute i;I dec Lseio impugnada de 

'Tribunal de Ccrrt a s da Uni ao , ate o juLqF.lmento f l nu L 

do mandado de s equ r arica (fls. 622), v i e rarn o s au t o s 

com vista a e s t a I?rocuradoria Geral da Repub Li.ca v " 

(fls. 6<18/650~ 

I 
I 
I 
Io parecer e pala concessao da ardem (fls. 648/652). 

.. , .... I
8 0 relat6rio. I 

i'· 
i· 

j 
I. 

i r 
!

i
, 
I,· 

1." 

f 
"I, 

\ .' 

II 
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o 

A 

Re pub L tea: 

v 0 T 0 

SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (Relator): 

propos i to da con t r ove r.sia anot c d Procurado r i.~-Geral di'3 

"7. Por ce r t o f ;3. ob r i qa '_ o ,iedade de r oa I i zC3.t;a o 

de concurso p8bltco para provimenlo de cargos em 

empr esas pU01; cas e ~o~;0dadcs de ecunomi.8 

rru s t a , p r ev i s t a TIr"::; inci~i;.7. 1 ell, do art. 37, 

da Const Lt.ul.cao E"r:dEHal, :~[1.() e ma i s ob j e t o de 

controversia5, t o r nando-v-.e pac1.Lico 

enl:.cndimento apos decl::;~o das sa Sl.lptmna Corte, 

proferida nos aLiLD5 do ~~andi3dc de S<=quranc;:a n-'J

21.322, Mjnistro-Relat~r' !?<1ulo 

publicado no Dl'rio Oricial de ~3.04.93. 

..f;l.... . ..E:nt:r.etanJ;s>, .._ctnte::l_... ':lo ac6rd~.o. p i.one i.ro. do 

Supremo Tribunal Fed~ru!, a m~l~ria insplrou 

intensa po16mica em raz}c de ap3rente antinomiRr 

entre 0 disposto nos arl~JOS 
.,
.'; 

., 
J I IT e 1'13, 

pe l.oda 

ext r a i r-s e dQS p re s en t e s a ut o s . 

9. Ob s e r v a-r s e que , 

contas da TNFRA~RO re f e re n t es a o e xe r c Lc i o de 

1990, com ac6r.dao publ.!..cado em 03.12.92, o 

5
 

I 

\ 

\ 
I 
I 
I 



9:41 ;RIEDEL RESENDE ADVO~ 2420878;# 6 
27/05/2004 TRIBUNAL l?LENO 

MAlmADO DE SEGU:AAN9A 22.357-0 DISTRITO FEDERAL 

'tribunal de Ccrrt es cIa convaiidoiJ.
 

.si t uacao da s adml~ ~,'Se::; pre r.c r ~ ::.l S, recom(:,,:ndando
 

.;ipenc1.S que
 

futurd3 8cm a rea] iza~50 de ~oncurso p~blico.
 

r:sse aco r dao f o i, p r o Le r i do pe Lc TCO embo r a ja
 

existlsse decisao administrutiva dEsse m~srno !
 

or qao , datada 

obrlgatoriedade 

do' art. 37, da 

!
de 06.0n,90, der:::idindo pela I 

da aplicd(~o ac~ in~isos I ~ II, I 
1 
[

Constitui(;ao F.\:,;deral, a smpre s aa ! 
pubLicas e soc.iedades de econcm ia mi s t a , sando 

t ac i Irnerit.e cons t a t ado o c a r a r.s r con t r cve r so da 

matp.ria. 

10. l\dernais, 

dos Lmpet r au t e s • e Lern de pr"c-imv!id,'l.,s em r az s o da 

r:a.r?ncia pessoa.l qual i f i ca do , fo nun 

procedidas de rlqorosn ~roc~sso seletivo, em 

conformi dade com 0 P.2<:)ul.c..lll\'2.l"\ t ':' da emp r e sa , ~m 

atenQAo ao prcceit0 A ~poc~ in~c~lto no § 12, du 

a r t . 173, da CarC·3. Federi.!l, n·~·.:: podendo, sm face 

das ci~cunstincias, 

ir.regulares. 

11. fdz-se oportl1no 

coria i de r·,'3.da ~ 

que, com c 

, 

I 
i', 
,! 

·-·advento··· da Emenda' Cons't',i LLlc·±-:m.al . n£ o 

mencionado art. 171, ~ 1~, 0a Cart~ federal 

pa s sou d v l qo r n r corn 

su j e i.tando d8 emp r e su s 

de (~c:onomia 

unicamence, reqime 

emple~tJ.S p ri.vacta s , 

e~tabelecimento, PD~ 

6 

no va r cdacao , rldO mai.~; 

pub ; i.'..:':U5, Cl,S soc t edade s 

e subsidiarj,<..Is, i 

r 
j ur i d.i co p r op r i o d.~~ !

I 

! 
i 

de t_ erlnina ndo 
I 

de um est ar.ut.c I 
i 
I 

i 

!
!
f 

,~
t 
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i 
. I 

i 
j u r Ld.i co d i spondo s ob r e va.r i():-; a s pe c to s ~l e10:=: i 

! 
inerentes. u (fls. 650/651) 

Imp.re s s.iona , na espec i.e , que 0 'I'z i bunu I do Con t a s , 

i n i c i e Lme nt e , ao j u Lqa.r as contas referentes ao exe rc i c i.o de 1990, 

(aco rdao pub l Lc
-. 

aclo em 03.12.92), tenha-se limit.ado a r econheca r a 

necessidade de adocao do concurso publico pa za f ut ura s adnus soes 
I, 
I(fLs. 482), o que fol entendido como uma conva I i.dacao das tldmis~()e~.; r 

realizadas anteriormente. I 
l 
{ 
i 
it ve r dade , i.qua l merrt e , que 0 prop r i o TeD houve po r hl:?W i 

estatelecer n dia 23 de abril de 1993, data da putlic~cj: ~~ ~~6rd~0 

no MS 21. 322/D[, Plenario, rei. Paulo B.rossar·d, como L~rmo i.ni c i a I -. ! 

pnrtir do qual haveriDm de ser tornadas nulas as udm1ssDeR de 

pesson!. Neste julgamento, firmou-se 0 entendlmento de que "as 

autarqulas, empresas p6blicas ou sociedades de economia mista 8~ta0 

5uj e i tas .3. r e qr a , que envoive a adminis t racao d i re ta , i nd i, ret a ou 

fundacional, de gUdlqu~r dos poderes da Uniao, dos 8stados, do 

Distrito Federal e dos Municiplosu estao 3ujaitos ao princtpi0 

con~titucionnl do concurso p6blico para aces so aos cargo~ e empregos 

publico::;, 

_...... ..._'. l\r~s se ·'·sent:ido,·· ··reg L'st r ou-rs a .. a segu·fnt-e pC) ssaqem'·· do' ·-voto··'·"do 

Ministro Adhernar Paladini Ghisi, no Pracesso TC 674.054/91-1: 
r 
i 

l
I 

"14. Considero, portanto, de grande relevAncia a 

d~ta de 23 de abtil de 1993, em que Eoi r 
IpUblicada no DiArio da JusLi~n a deciG50 final ~ I
Iirrecorrivel do E. Supremo Tribunal Federal, que 

de r i n tu , de uma v e z por t oda s a quest-ao d ...'l. 
.. 

eXigencia do concurso ptrb Li.co pa.rs a adma s s a o d.:,l-'" 

, 

7	 ~ 
r: 
/
i 
I 
J 
i 
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pe s s oa I par parte da s ~mpr~sas p0bli~a5 

sociedadas de economia mista, ern geraL. 

15. A partir dessa data portanto, A ningu~m 
a.:;

"' 

serA dado questlonar esse mat~ria, e, se d6viJas 

existiam, foram afastadas de [in i. t i IJ arne n t.e , 
:Si':' 

constltuindo-sc, a s s t m, num marco rl<=!fi.nidor 
s. 

de s s a '2xigencia cons t i t.uci ona L, con.scnt aneo cow 

() me.ri.t o do s d.i ve r sos j uLqado s dcs t a Co r t.e d(~; 

con t a s , 

16. 8ss~ Aco r da o p ione.i ro do ;)uprcrno Tribunal 

federal anima-me i.\ :"ll"~eril', ne s t e s auro s , e P.In 

definitivo, q\1C= s e a Lt.e r c a d'a r;u base a partLr ~,,:: 

cia qual deve r ao s e r anu Iadu s ,3S admi s soe u d~' 

pe s soa L, que pa s s a r I a .] s e r a j;.l puo Licacao de 
, .0 ~ 

~referido Decis6~io, i~tG ~, ~3 du abril de 1993. ... 

17. Es t a p r opos t a se u s s e n ta no fate de··que ,3:~ 

reiteraJas decis6es do Tribunal dE Contas rl~ 

:. .....j u r i.d i na , a l ern de j arna i s uland;:;rcrn r e t r o aq i r a "" 

data da vi~l~nC~~i. da aLual Cu r:.. ,;'l r·Jia'.:m;:'! a o.Hlul.,:a<:;:50 

das admi s soe s , a l e a t o r iamen t e f ix n r arn a data do 

materia cumo e que La .3 partie da qual nao ma i s la 

se r i arn toleradas as F.lc:lm.is:36es em ca usa 

(OE;/06/1990)." (Ac6rdao n~ nSlS/:'3, DO 13/12/1993, 

r i s , 19. 08fi-19" 0901 ts 

!S 

P.sta ce r t o , po r r.arrt o , que, ernbo r a 0 Tri.bunal de ccr.tas r..: 

r~rn 06.06.90, [.Lrm.J.dCJ o c~n t o nd i men t 0 quarit o 

Lnd.i spe ns ab i Ld de de de concurso pub l Lco para a i.\dmiss;io de servl(j')t-8~ 
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nas empres83 0statais, cOhsiderou aqu81a Corte 1ue, no caso da 

INFHAEF'o, tLcava a emp r e s a ob r i.qada a obs e rve r a o r Len t acao pa r.s a s 

8ssCJ o r i enr.acao [0; 

cont.a s do ':!:-:erciciq. de 1991, as s en t ando 0 'I'r i ouna I que a emp re s e 

de ve r i e r equ Le r I za r as 366 admi s soe s , sob pe nu d~ nu Lidade ( f Ls . 

49:) . 

AD ;ulgar 0 Recurso de R.evisao, 0 p r a zo d12 30 d i a s para .. 

adocAo d3S provid!ncias referidRs fei dilatdd~ pdra 195 dL~a 

contados de 09.05.95, data cia ?ub1icu~ao no Didrio Ot'.cial. 

No ~ntanto, tendo 0 meu antQces~or, N~tl da Sjlveiru, 

dp.fo.ddo, p.tn parte, ao s 02.10.1995, t3 Li.m.i na r (f\~. (22), nLio ~ ...-: 

axecut.ou a de c i s ao do TeU, ob j e t o do p r e ae n t e manrJn,jo elF': s e qu r.a nc a • 

Na h.i pe t e s e , a mat e r i a avoc a , Lnev i t ave Imen t a , 0 p r i nc i p i.c 

da $egurun~a juridica. 

'Po. pz cpo s i t o do d i r o Lt.o compe r ado , vale ,_\ poria t ra ze r _ 

col acao c Las s i.co c.=studo de Al.m i r o do Couto e Si.lv<3 .':wbt'c: a ap Li ca cuc 

do aludido principia: 

opini.~o amplanlen te d i vu i q,;>.d..::. na Literatur=.: 

jurldica do e:-:pr~ssao alelll[i do iiJiCLO 

Lne« i;, t.:~!J t:~ / :w o rb i t:« d." 

i1dmi11it;txar.:30 PdbliC:Q, ,~~ p rt nc ipio da res 

jUdicata, a facu1.dacle que tem ;) Pode x PubI i cc: de 

anula r seus p rop c i os: rJ Cos t('=lll i J mi I:e nao spene ; 

has direic05 subjetiv0S regu~~tm~nt2 gerado~, 

de <711f:: , 

9 
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mas tamlJem 110 l at.exesse em proteqer a. boa fe e 

coriti enc« (Treue und Gl.euben) dos edm i n i s t.redoe , 

il 

( ... ) 

Esclarece OTTO BACHOF que nenhum out 1-0 tern.;; 

despertou maior interesse do que este, nos dncs 

50 no doutrilla e na jurisprudencia, para 

concluir que 0 principio d~ posilbii~d~ae de 

anulamento foi substituido pelo 

uepos s ib t 7 kl.::.Je de dfl.lllaItiento, em homenagem .:: 

boa fe e a seguran90 juridica. Lni orma e i ada que"" 

a p xeve Lenci« do pxi acipLo de Leon I iciade s ob r e ::: 

de prote~ao da confiam;:a. s6 se d.; quando ,'i 

van tagem e obtida pelo destina tal"io POl' meios 

ilici tos por ale tltilizados, com culpa sua, o u 

responsabilidade. 

resu 1. ta 

Nesses CdSOS Ilat) 

coo Ll.etica do Eevo tec i do , 

qcxa 

se: pode [a la. r: 

queproced.imen tode 

protCE<;:Joem 

"~I 
I 
; 
I 
i 

! 
,1 

(VGrfa3~ung~recht~ VerwaLtung5r.ech~, 

• " •• _ ••• ~ 

Verfal1rens recht in der Rechtssprechung des 

Bundesve iwe L cunaecerLcat:e , Tiibingen 1966, 3. .. 
,. _._ •••• ~. __ • _ _ ••h' ., •• __,... • •• __ -.... ._.", ,._._ M' _... • •• 

Aufl<1ge~ vol. I;' p. 257 e seq~~·.; \701. Tl , 1967, 

p . .339 e segs.). 

Embo xe do conf'ronto en t ze o s principios ail 

legalidade da Awninistracao Publica e 0 d~ 

eeourence j uridica resul te que, Los:e do s ca 50S 

de dolo I cu Lp.: etc.; 0 aJ1lJlamen to com eliLcs c i e 

ex tunc 8 eeiupx e iriece i tuiv a: e 0 com eficcici...l 

ex nunc e admi tido quando credo» inante c "" 

10
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interesse publico no re$ti3belec:imAnt"o da o xdem 

juridica feddu I abeo ; U t emco te dei e s o 

anulamento quando de atos 

ddminist.rativo.:; que pxes ta r;oes em 

d inaei ro , que se ~xaurr'3(l1 dA Ull/d 56 vez Oll que 

aprQ5entem carat8r duradouro , como oe de indole 

social, subvel1coes, peo soas nil proverit.os de 

s poeericedox i:a , " 

Depois de Incursionar palo dirGito ~l~m~o, refere-se 0 

mes t r e !J.:Hkho .'l(' direi to frances, rememo r e ndu 0 c:1.':33S ico "a1: fain: 

Dame Cachet": 

"Bern ma.Ls s imp ti:» t:Jpru~~enta-:..~e a solUC,:-:a.D 

dos oon iI i ros eu cx:e os pr i.nc i p i o s cia Leqa l i.de dc:
 

da Ac.tmin.istnl(;.:ao Public:,;
 

j u:ddica DO Dind to [ri3!1(:l~S. Deusde 0 t emoeo
 

affaire Dame Cachet; de 1923, ri xcu Coose lri>l) . 

de Estado 0 enUwdi.mAIl t <'l , l oqo xee il xmeoo pe l o» 

a.ffaire::: Val.? 01.:; 01 c ros de 881er, ambos tambem 

de 1923 e p e Lo aIr'.d..re tiame Lnq l i.s , de 1935, de 

que, de uma pe xt:e , ,I 
adminl.strativos c.:cJh.ia quando existj~s~lCl 

direitos subjetivos deles provenientes e, de 

ou tra, do qUA 08 2.l t o s mecu l edoe de nulidade s6 

poderiam ter seu a nu Lemen t o dec xeceao peLs: 

Adnli.nistl.-a9dO PubI i ce: DC) PC.:1.Z0 de .cio i s mes es, 

que era 0 mesmo pra~n concRdldo aos particulares ! 
I 

para postuldr, em C0l1t2ncio.so I 
ienule ceo , a i tive l Ldecie dos atcs administr.-atlvos. ,-, i 
IH1WR I 011 , cornen t a rido essas \ 

k
11 

I. 

i 
\, 
I' 
~ . 
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ep Ls ude en t cs i s st: i c,'3!llente, inddgr3.J1do: 'Mas zsern 

que. 0 pode i de d~s fa. 7. imer. to ou de anulat;;ao de 

AdministraC;dO poaexe exexcar-ee indefinidamenr.e 

e eII1 qualqur..=L" epoce» Ser,:i jamais as 

.situa{~~t5e.~~ c r i ade s po r dec i uoee de s se genero nac 

se tOl"lJd rao e s t.Ave i s ? QUdn t o s per i qoe pea t e a 

seguraIl~7,J etas rela.90a~~ soc: i a.i s encerram eSSd8 

poes i.b i L i decie s i ride i i n i da s de revoqe ceo e, de 

Dutra pa~te, que incoer@ncia, Duma constru9&c 

j icii qU·J aos t.e i roe reesncion ,u x ce sore r ce Ln t.e

r~ri!:l os b3CLll:SOS con t.enc Lo s os de ~nulat;;ao, urn 

breve prazo de d01S m~Sd~ ~ que deix~ria a 

Administrar;ao a possibilidade de decret~r a 

anula.;:ao de ot'lclo da /IiG!~ma dec i siio , sem Llie 

impor nenhum pril z o : . E CODe 1u.i : \Assim, todas as 

l1ulidades jUEidicas das ciec i socs adtl!iIli~"trativrJ.s 

s e achaL'tio rep i dataeni:; cobertils, seja com 

xe iecs c dOS reCLll."SOS (:',::::n t.cncLouoa , sej<"1 cern 

allular;6es e dm i n i s t.xa ti va S .. 

atmosfera de estabilidade d5t~nder-se-a sobre as 

situd90es CZ'iC:Hias ecuu i n ; s t ra.t i vam<:n t e . ' (La 

<Jurisprudence J.!c:lministr,:lti\N:~ de .l89;? a 

· ..··PaiJ.'s·,-- ....1929-;·· v o I , 1'1, p . 1.0.5-106.)" (SILVA, 

Almi r.o do Couto Po. Os pr. i.nc i p i os da legalidade 

da administraQ~o p0blica e da seguranca juridica 

no ee t ado do df ro i.t o con t ernporanoo . Rcv i s t zi au 

Procuradoria-Geral do f.',::;r,.~dc'. P.ubll'cuc;:ao do 

Inst i t uto de Inf orma t iea ,Juridica do Estado do 

[-tit') Grande do 5l11, V. 18, l'i':!. 'l G/ p. 11-29, 1988). 

12
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L:\\ I ()~ :RIEDEL RESENDE ,<\DVOG 

d~l~ltQ braslleiro: 

"MIGUEL REALE e 0 un i co dos ncs s o s autores 

que ana.l Ls a com p ro f und i dado 0 t ema , lin Sp'I.! 

me!ncionado Anulamento do Ato 

Administrativo' em cap i t u l.o QU8 t em POl:' titulo 

'Nulid.;;.de ~~ Tcrnpo\.'\'3.1id<.\<.h)'. Depois de s a Li ant a r 

que '0 tempo t ran sco r r i do poda gerar s i tuucoe s 

de fc:.1.CO e cu Lpu r.ave.i s ;l s Ltuacoe s ju!.i.dicas r na<." 

obs tan t e a nulidade que o r 1.qi na r i amon t a as 

dua s hip6te~<=s: (a) de conva Lidacao ou 

aanat.o r La do a t o nu Lo c ,.HlUl'~'.~?l; (b: ,;I pe rda 

pela Administra~aQ do beneficia da declar~~~o 

unt.lateral de lIulidaue; (le benefice dLi 

p.reCllable) , (op. c i t , ,. !?82) (~;lLVA, Almira do 

Couto (~ Os pr::..nc:iplut; da Leqalidade da 

adm.i n i stracao pub r i.ca e d,3 sRgurarll;a juridlu:. no 

e~Lddo de dlrelto concemporSnco. Revista dd 

Procuradcria-C~ral do [stadt), 

Tn::;ti tuto de Ln f o rrna t; i c a .Jllridica do Estado ell) 

Hio v. 18,'" N~" 46, p .. "'ll-2 9, 

1988) . " 

Em ve r dade , a ~;":1<~u.!.·_'ln(;;a jUl:"j,dici1 , como s ubp r i nc Lp i.o de-

F.',st.J.do de Direito, a s s urne valor 1. mpu L' no s i a t erno j u r i d i co , csber.do

lhe papel d ife r e n c i a do na r-eal i.::ac,;,3,o da p r op ri.a idei.a de j us t Lca 

me t e r La L, 

.j:.: 

Mi\Jllel Reale sabre a r ev i sao dr')$ a t.os adm.i ri i s tr e ttvo s : 

1.3 
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"Na·o e' .. c. exemp que,edmi s s ive l , p1r 10 , 110111eiJ(~lc 

i xrequ lerment:e um eezviaor publico, 'v,isto ce rece x , Tl,~ 

epoce , de 11m dos xequ i s i. tos compl eieet: ta res exLq icio.; 

por lei, possa a Administr-9cao anu.Ia.r sen ato, erias <7 

anos volvidos, quando ja constituida llnld situc:J.(;,k· 

mexeceaore de anzparo e, mais do que i s so , quando .-:i 

pxe ci cs e d exper i enci e podc?m ter compensado d lacun.:; 

originaria.. Nao me refiro, e " claro, f) requisito.:::: 

essenciais, que 0 tempo ntllo Loqs:« poe: s1 tiC' 

conve l eecer , - como ser.ia, por exetnpl o , a fal ta de 

diplo."l.~ puJ.:d ocupe i: cal.-go res exvecio a me.Jic::o, - ill,";" 

a exigel1c.ias outras que, t omada s no SAU rigoLisInL' 

formal, det@nnlnariam a nulidade do 'ata. 

Escreve com ace r t o JOfie Frederico Ma..('(iUC;S que ~~ 

subordina<;:ao do exsrcicio do pode i: a.nula torio a um 

prazo razoavel pode ser corus i deredo requ i s it:.:' 

implicito no principia do due p i oces s of Lew . Te i 

p.r.inc.:ipio, em verdede , ;1.10 e vti I i.cio !.lpenClS no s i s t em« 

do direi~o norte-americano, do qu~l ~ Uffia das pcca~ 

basilares ma'7.' e extens I vel a todos os o rdet: all1 en tc:',I 

juridicos, vt s t o como co r reepotide a. uma tripla 

exigenci.a, .de ,..r.~gti},aridade l1o~~a..~.:i.'y~ / de ec.,?n::,n.li~.. .?P. 
meios e Eo rme e de a.dequa~~.9.o a t Lpi cidede fa tied. Nac: 

obstante F.z fal ta de termo que em tiois s a linguagel:: 

x i qorosemetice Lae coxxesponae , podexi smoe traduzir 

due pr.ocess of law por devida atualizarao do direito, 

Ei carido entendido que havera infra.;ao desee d i. tame 

fundamen ta J. toda vez que; na do 

admil1istrr3 z i: vo , por preteride iLl.gWl'l 60S momen tiots 

c aeenci.s i s j sua ocorrencia; por,:;,m cieo z xui de s , sem 
"-/. 

motivo plausivel, de t e to, C!1ja 

14 
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~RA-

con tinuidadc se j e ri:1c:onomicwn(~[l r:~ (1 ;;'):1$~.i h.3v~1, OU S,: 

a deci tsiio tuio corresponde i: ,-)0 c0mple:w de rio t a.. . 

'distintivas da l-ea Li da de soc i s .1. t ip i cem-..'D t .:: 

coniLqux acie em lei." 

anulamento do a to edmin i sr rn t i vo • ..,~ . 
L. ca. Eo ren se . R.i..:

de Je ne i ro , 1980, p , 70/71) 

Con s Lde r a-is e, hodiernamente I que I) t.ema t-.~m, entre ncs . 

ds~ento con5titucional (principio do ESlctdo ae Direita) ~ , 
d i s c i.p I Lnado , parcialmente, no plano federal, rW. Le i 11" g.784, 

de janeLro de 1999 (v.g. art. 2B) . 

~~~~ 

de :::: 

)S 

/89 

l da 

Ernbora 

de 29 

nao 

de 

se aplique dd re t amen t e 

1 999, 

a '~~p~(:.le, 

o 

i3 Lei..

d(.)iii'::"nistra tiV0 no ~mblto da P~lbl.i.Ci.1 

e s t abe Lece em s au art. 54 0 p r a zo dec,:\·.::enci,&':' de cinco ariou , 

coneados da data em que foram p r a Li cados ('.": .._'\t~J~ udm.in i st r a t i 'j':JS, 

pa=a que a Administra<:;:!o possa anuld-los. 

Vale lembrar que 0 p r op r i o TL'J.b:.;ncl1 ''1'= Corrt a s cia Un i "1': 

ace i LOU a s i t uacao de fato exi.sten le ~l qJOCil, conva l ida ndo ,:'::'=': 

cent; r a t a coes (~ recomendando a rea 1 i,7 a 9.:3. 0 C(,< cone:: rS(J pub l i co pa r :; 

dcimi~30C~ futurQ~. ObserV~-R~ que mais d~ 1 (\.... anos jA se passaram e~. 

fa ~a9a() a s con t r a t acoe s oco r r i da s entre j a n e 1. ro.~ie 1. 991 e novernc r; 

de 1992, restando constituidas situa90es merecedoras de amparo. 

Dessa forma, meu voto 6 no sencido do deferimento da 

o r dem , tendo em vista as espec i f icas e exc cpc i oria i 8 c i r cun s t aric i a s 

de caso em exame. E aqui ~onsidero, 5CD~~tJdo: a boa fe dc~ 

irnp..=trantesi a • + ~ . e x a s ceric aa de proccsso 

ccntrata<;:ao conforme 0 regularnento da 

contro~~rsia, a ~poca da contrata<:;:50, qU8nlu ~ cXi~0ncia de concurso 

pub l i co , no s mo Ldo s do art. 37, Tl, da l-::on:~t""ir.l.Ji\~,J\"'), no .3mbito ::la::: 

cmp r e sas pub Li.c a s e s cc l edadc s de e conom i e r~\.i..~~;:..J.; (l [ ..s t o de q~:~ 

lS 

e 
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hQ\l',"~ duv i.da quanta a co r r e r.a tn til rp,rc=t.ac,:ao do 

do a r t . 173, § 12, no ,irnbl.tu do proprio Tell; 0 

transcorrido'das contrata90QS e a necessidadG 

juridica a p~S50as que agiram de boa-reo 

Assim, rneu voto ~ no sentido da concessAo 

iJ~ast.'H (1) a r esaa Lva do Aco rdao n~ 110/93, 

TRIBUNAL PLENO 

DISTRITO FEDERAL '. 
a re , 37 I'[, em faCl~ 

longo periodo de t empo I 
I

de garantir segurun~u I 

01'5.629/92-), pub l Lc ado em 03.11.1993, que 

requlari z'd<;ao da s admi s s oe s ~fetl vada s s em c on cu r s o 

decis~o do Teu de 16.05.1990 Iproferlrla no PrOCBssa TC 

C) / e, (~) em conseqil&ncia. a aleqadu nulidade 

1\,.;; 
.. ..~i 

.",i .H 

da sequran~a para 
I'(l.cocesso TC n~ 

I
de t e rminou <.l 

pub Li co apo s a ,I
\ 

I 
n~ 006.658/89 \ 

das referidas 
\ 

I
I 

I 
t 

I 
i 
J 

, \ 

!

I,
r.: " 
t·- '.' .
, 'i :'~r" ..
I'" 

I 
, I. 

\::. ,
, 

f'" ;'
i +:: 

H:: , , 
Ii" ; 

l6 

~ . 
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......__ -_. ;-, 

................... .'; _.~~::.. ''-''~. ":";ct.
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Brasilia, 25 de maio de 2004 

Ilustrissimo Senhor 
Dr. EVALDO DE SOUZA DA SILVA 
MD Procurador Geral Adjunto 
Procuradoria Geral do Distrito Federal 
NESTA 

Prezado Senhor, 

Estamos encaminhando, em anexo, Memorial contendo documentos relativos ao Processo de 
N°00576-2003-009-10-00-0 de 5)8 Vara do Trabalho de Brasilia - Distrito Federal, relativo a Ayao Civil 
Publica com pedido de Liminar, ajuizado pelo Ministerio Publico do Trabalho - Procuradoria Regional 
do Trabalho do 10°Regiao, contra 0 Distrito Federal- Secretaria de Estado e Gestae Administrativa. 

Este processo objetiva a anulacao de todos os contratos de trabalho dos Empregados da TCB, 
firmados ap6s 05 de outubro de 1988, 0 impedimento da transferencia de todos os empregados da TCB, 
SAB, CODEPLAN e CEASA para 0 GDF, como tambem a inconstitucionalidade das Leis 2.681 de 15 
de janeiro de 2001, Lei 2989 de 11 de junho de 2002, e dos Decretos n° 22.322 de 15 de agosto de 2001 
e n" 23.082 de 05 de julho de 2002. Esta situacao, se concretizada, colocara em risco os empregos de 
cerca dos 3.500(tres mil e quinhentos) trabalhadores publicos das empresas acima mencionadas. 

Diante disso, solicitamos a interveniencia da Procuradoria para efetivacao da Comissao composta 
por representantes da Secretaria de Estado e Gestae Administrativa, da Procuradoria do Distrito Federal 
e da Comissao de trabalhadores das Empresas, assumido pelo Secretario de Estado do Govemo do 
Distrito Federal, na presenca de Vossa Senhoria, em Audiencia em 29 de marco de 2004, para 
solucionar esta questao. 

Reafirmamos a urgencia de uma solucao que contemple a manutencao dos empregos desses 
trabalhadores publicos, visto que, 0 prazo pactuado com 0 Ministerio Publico do Trabalho, esta 
Procuradoria e a Comissao dos Trabalhadores se esgota em 30 de junho de 2004, data de realizacao da 
Audiencia inicial da Justica do Trabalho. 

Atenciosamente, 



.~ 

9° VARA DO TRABALHO DE BRASILIA - DF
 
PROCESSO W 00576-2003-009-10-00-0
 

Reclamante: Ministerio Publico do Trabalho 

Reclamada: Distrito Federal (Secretaria de Estado de Gestae 
Administrativa) 

A Comissao dos Ernpregados Publicos das Ernpresas ern processo de 
Liquidacao, Privatizacao, Extincao e Reestruturacao, representados per 
Maria Luiza da Silva (SAB 346-7174) , Samuel Ludovico Mariano (TCB 
479-3058), Joao Carlos Barcelar ( CODEPLAN 225-2511) eJose Ubiraci 
Lobo de Souza (CEASA 363-1209) na qualidade de representantes dos 
trabalhadores das respectivas empresas vern respectivamente apresentar. 

MEMORIAL 

01- Em 05 de maio de 2000 atraves do Decreto n" 21.170 (doc.I), 0 Govemo do 
Distrito Federal deu inicio a uma Reforma Administrativa onde no artigo 12 
afirma: ''No prazo de 90 ( noventa ) dias, 0 Poder Executivo adotara as providencias 
necessarias para privatizacao, mediante licitacao, das seguintes empresas publicas: 
1- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal- CEASA; 
11- Sociedade Abastecimento de Brasilia - SAB; 
111- Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB e, posteriormente 
a reestruturacao da Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central 
CODEPLAN; 

02- Em 15 janeiro de 2001 0 Govemo do Distrito Federal preocupado com as 
demiss5es que poderiam seguir aesse processo de Reestruturacao Administrativa, 
editou a Lei 2.681 (doc.2) que disp5e sobre 0 aproveitamento dos empregados 
publicos, no ambito da Administracao Direta, Autarquica e Fundacional do Distrito 
Federal, atraves da criacao de uma Tabela de Empregos Publicos em extincao, A 
ocupacao desses empregos se daria desde que, os trabalhadores fossem 
admitidos em suas respectivas empresas antes de 05 de outubro de 1988 e, 
admitidos em data posterior a 05 de outubro de 1988 atraves de Concurso Publico; 



03- Em 11 de junho de 2002 0 Poder Executivo editou a Lei nO 2.989 ( doc.3 ) 
alterando a Lei 2.681 artigo 1° incisos III e IV no que tange as datas de 
ingresso dos trabalhadores nas suas Empresas. Dessa forma, tambem seriam 
remanejados aqueles trabalhadores que foram admitidos em data anterior a 03 de 
novembro de 1992 e que foram admitidos atraves de Concurso Publico em data 
posterior a 03 de novembro de 1992. Essa alteracao beneficiou diretamente 111 
( cento e onze )empregados da TCB, que foram admitidos em data posterior a 05 
/10/88 sem realizacao de Concurso Publico, ferindo assim a Constituicao Federal. 

04- Em lOde junho de 2003 0 Ministerio Publico do Trabalho - Procuradoria 
Regional do Trabalho de 108 Regiao ajuizou uma Ayao Civil Publica, com pedido 
de Liminar ( doc.4 ) contra 0 Distrito Federal ( Secretaria de Gestae Administrativa) 
objetivando a anulacao de todos os contratos de trabalho firmados apes 05 de 
outubro de 1988, que 0 GDF se abstenha de transferir qualquer empregado da 
TCB para Tabela de Empregos do Distrito Federal, como tambemos empregados 
remanescentes das empresas ou entidades em processo de liquidacao, privatizacao 
ou extincao, e, a inconstitucionalidade das Leis 2.681 de 15 janeiro de 2001, Lei 
2.989 de 11 junho de 2002 dos Decretos n" 22.322 de 13 de agosto de 2001 ( 
doc.5) e n" 23.082 de 05 juIho de 2002 (doc.6) 

05 - Em 17 de junho de 20030 Dr° Fernando Gabriel Bernardes - Juiz do Trabalho de 
98 Vara deferiu a Liminar ( doc. 7 ), determinando que 0 Distrito Federal cesse a 
Transferencia dos trabalhadores da TCB para 0 GDF como tambem todos os 
empregados publicos das Empresas SAB, TCB, CEASA e CODEPLAN; 

06- A partir dessa Liminar os Empregados Publicos dessas Empresas deram inicio a 
uma intensa mobilizacao pois, caso haja a determinacao de Inconstitucionalidade da 
Legislacao que possibilita a nossa transferencia para 0 GDF, certamente os nossos 
empregos correrao risco. Esse processo culminou com varias reunioes com 0 

Ministerio Publico do Trabalho, a Procuradoria do Distrito Federal, 0 Juridico 
da TCB, 0 Sindser, e a Comissao das Empresas; 

07- Em 20 de agosto de 2003 esse processo anterior culminou com uma Proposta de 
Conciliacao do Ministerio Publico do Trabalho para com 0 Distrito Federal (doc.8 ) 
onde aquele propunha a demissao dos 111 (cento e onze ) empregados da TCB 
,irregularmente transferidos e, em contra partida, a regulamentacao da 
transferencia dos 3.500 (tres mil e quinhentos ) empregados das empresas publicas 
regularmente contratados; 

08- Em 23 de setembro de 2003 ( doc.9 ) 0 Procurador do Distrito Federal Dro Fernando 
Cunha JUnior em reuniao com 0 Ministerio Publico do Trabalho e os representantes 
dos trabalhadores declarou que "0 Conselho de Politica de Recursos Humanos do 



Distrito Federal nao acatou a Proposta de Conciliacao que se refere a Ata de 
audiencia do dia 20 agosto de 2003"; 

09- Em 24 de novembro de 2003 (doc. 10) realizou-se a Audiencia do Processo 00576
003-009-10-00 onde designou-se a data de 31 de marco de 2004 para nova 
Audiencia; 

10- Nesse espaco de tempo, os trabalhadores Publicos dessas Empresas continuaram 
sua mobilizacao que culminou com a Audiencia em 29 de marco de 2004 ( ver 
fotos ) com 0 Secretario do Govemo Dr" Benjamim Roriz, estando presentes 0 

Procurador do Distrito Federal Dr? Evaldo, 0 Deputado Distrital JUnior Brunelle, Dr 
Tereza Amaro Campelo Beserra e a Comissao das Empresas. Ao tomar 
conhecimento da situacao, 0 Dr? Benjamim Segismundo de Jesus Ririz pronunciou
se verbalmente, pela busca de uma solucao atraves da constituieao de uma 
Comissao composta por representantes da Procuradoria do Distrito Federal, a 
Secretaria de Gestio Administrativa e os representantes dos trabalhadores 
pubhcos para solucao definitiva deste caso. Diante do exiguo prazo da Audiencia 
(31 de marco de 2004 ), propos 0 adiamento. Fato este que foi construido entre a 
Procuradoria Geral do Distrito Federal, 0 Ministerio Publico do Trabalho e a 
Comissao dos Trabalhadores. Sendo adiada a Audiencia inicial para 30 de junho de 
2004 ( doc. 11 ). Nessa reuniao, 0 Ministerio Publico do Trabalho reafirmou a 
Proposta de Conciliacao feita em 20 de agosto de 2003; 

Senhor Secretario, diante do exposto, solicitamos a efetivacao da Comissao , 
proposta por Vossa Excelencia em 29 de marco de 2004, visto que 0 prazo 
pactuado pelas partes e efetivado pela Justica do Trabalho, esta se esgotando. Cuja 
Audiencia inicial esta marcada para 30 de junho de 2004. 

A sensibilidade expressa pelo Govemo do Distrito Federal atraves de Vossa 
Excelencia, por uma solucao que niio coloque em risco os empregos dos 
trabalhadores piiblicos da SAB, TCB, CODEPLAN e CEASA e possibilite a sua 
efetivacao na Tabela de Empregos Publicos em extincao no ambito da 
Administracao Direta, Autarquica e Fundacional do Distrito Federal exige solucao 
mais rapida possfvel, Fato este, que trara tranqiiilidade aos coracoes dos nossos 
trabalhadores publicos . 

Atenciosamente, 

A Comissao das Empresas. 

D
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SEC;::AOI 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N'~I.I70. DEl DEMAIODE2000 

Di,pOe sob... re<sUUtur1I.;!o admini_OVI 
do Ilimilo Fedenle d.ii OUl,., provider.:w. 

o Govenw!or do DiSlnloFederal,no uso das ,"ibuil'lles quelhe sio conforidas peloan. 100,inciso 
vn. da Lei Drganica do DiSlnloFederal,combinadocom 0 incise IlL do 33', an. l", d. Lein' 2.299, de 21 
de janelrc de 1999,,, 

. CDNSIDERANoD a neeessidade de melboradeq...... aigeoei:lSmodenw as estNlUrU do, orgio, 
quecomplicm. 0 complexe lld.nUnistrauvo do Distrito federal.mediante a reduc;.5o doscustos tdminismrivos;· 
elimina.;!o das superJ>osi¢es de compelOneias; "",in~ de org'" que llio sejlllll respoo'-veil pel. execu~ 
de arividades prOpriaS de Emco; de~ de esrrutura~ orimizadas £1M3 0.$ orglos e enzjcbdtS 

8oYcmamc:nt~ com pouees nivcis hierarquicos; descenrra1iz.a(:~o dos Se:rvi~5 presto.dos pdo Estado :'0 

cidadlo; e mod~o da base lecnologica; 

CONSIDERANDO os estudes rca!izado' pe1a Fuodao;io o.niJjo Vargas-FGV, especialmeme 
conlratadaparaesse 6m. nos termosdo processon' OJO.OOI.JSUOO; 

DECRETA: 

An. (. A esttUlUl1 bli.sic:a d& ~o do OiSlrito Federal obedee<ri is disposil'l\CS d.... 
Decreto: 

CAPiTULo I 
6RGAOSDAAO~STRACAOD~A 

An.or SiDorgio. da AdmiDislnI'1o Oirota: 

GABINE'IEDO GOVERNAOOR 

.I - Assos!on. &pecial; 
II • Assoswria Parlamonw; 
ill - CosoMilitor; 
TV• Corimonial; 
V • Cholia d. GabinOl.; '- . 
VI • C<lnsulton.luridica;

vn•Set:retaria ParticW; .
 
vm•SuporintoodCnoia du ~ Rcgionais;
 

GABINE!E DOVICE·GOVERNAOOR 

IX. Ouvidoria-GoraJ do Distrilof.deral; 

DRGA05 DO GRUPOESTRATEOICO 

.X • Scereuria d. &rado de Ar1icu~o pm0 DosonvolvimolllO do Enromo; 
• Xl ,Soorotaria de Estado de DcsonvolYimemo Eooru;mico, Turismo, CiEncia. TOCIIologia; 

XlI • Socrewia d. Estadode QoVOTOO; 

DRGAOSDO GRUPODESUPOR'IEGOVERNAMENrAL 

XJJI • Socrcwia d. &rado <Ie CollUlJli~o Social;
 
XIV· Socrowia d. Estado d. Gestio AdmiDi!lntiva;
 
XV- Socrotariade E!lIdo de fazollda e Planejlllllelllo; ,-: ....
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ORGAOS DOGRUPODE lNFRA-ES1RlTI1JRA 

XVI· SecretariadoEstado do ABrieuJ!Ura 0 AbastecimOlllo; 
xvn•Seen:tariadoEstado delnfra·Estrutura 0 Obras; 
xvm •Secretari. deEsladodo Meit>-Ambienlo 0 ROQ1rSOS Hidricos; 

ORGAOSDOGRUPODEBEM·ESTARSO~ 

XIX - Secretui. do EsladO do A~o Social;
 
XX· Seeretari. do Eslado doAsswuosFUDdiariOS;
 
XXI· Secretariado Est>dodoCu1tun;
 
xxn •Secr=ria doEswlo doEduco\'io;
 
XXID • SeeretariadoEslado doEsporto0 Lazor;
 
XXIV - S=aria doEstado doDesenvolvimenlo Urbano0 HabitarJo;
 
XXV- Secretari. doEswlo do Saildo;
 
XXVI- SecretariadoEstado deSeguran""PUblica;
 
XXVII - Se<:retaIia doEstado doTrabalho, DireitosHumanos0 Solidarieda<le;
 

ORGAO c:ENTML DO SISTEMAJURiDICO 

xxvm -Procuradori.-Genl do Disuito Federal; 

ORGAOS DOGRUPOESPEClALlZADO EM
 
SEGlJRANCA pliBLICA E DEFESACIYn.
 

XXD(= CorPa doBombeirosMilitardo DistritoFederal;
 
XXX- Polieia Civildo D"uito FedOl1li; .
 
XXXI - Polici. Mililardo DislritoFederal.
 

ParignUo ilnico. Inlegr>m. Dind... estrUtur.l basi.. da AdminiSU1l\'iO do DiSlrito Federal, as 
Admini.Ml¢es Regionais. 

An..3° FicamaItuadas as denomina&;.Oes dcs seguinte5 orgios: 
.1 • Subsecretaria dc Coordon.\'io das AdminiSlra¢es Regionais para Supcrintend"ci. da.< 

A~.. RegioDais-. 

n - Sccretaria do Estado de Desenvolvimcnlo Economico para Secretari. do Eslado do 
Desenvolvimcmo Economica, Turismo. Ciencia c Tcenologia.: 

ill - Secretari.deEsudo doAdministra\'io para Secretari. do £st.do doGesllo AdIninisuam-a; 
IV- Secrewi. dc Estado doFazcndoparaSee:etari. doEsado do F=nda 0 Planojamento: 
V • Seerewi. do Estadodo Agricultura paraSeaewi. ilo£st.do do Agricultura0 Abastecimcnto; 
VI• Secrewi. do Esudo doOb.... para Secretw do Estzdode Infra-Estrutut. 0 Obras; 
VlT - S=orio do E.<l.do do Mcit>-Ambienle. Ci';nci. 0 Tcenologi. p:lr& Secretaria do Estodo do 

Meio-Anlbicnrc e R.ecursos Hidri:.as; . 
vm-Seer"",ri. do Est.~o d. Crianl'"c Assistenci.Socialpara SecrcL1ri. doEst.do do A~o Social; 
IX . Socreum do Esladodo Esparto0 Valoriu~o da JuVOIllUde para SocreL1ria de EstadodoEsporto 

eL.= 
X • Scacwi. doEst.do do Solidaried.dopara S.....,ari. do EsI.do do Trabalho,DjreilosHumanos 0 

Solidaried>d.. . 

An. 01· Ficam umsformadosas seguintesorgiios,c remanejados as saldos dl$ dotl¢e.s ot¥URentirias 
e 05 p3trinuk.ios: f 

I - Subs=euria do Coo,d:na~o das Admini>tra~lle.< p..gionllis para· SUpcrinlenCencia das 
Administra¢es Rcgionais; 

n. Secrcwi. dc Estado do AssunlosSindicois para Subseoretari.dc AssuntosSindicals da Secretaria 
doEstado do GesWJ AdministnUiva; 

m-Seerewia doEstado doPlanojamo,"o para Subsccretari.do Planojamenlo d. Secretw doEstado 
do Fozend." Planej:unenlo; 

IV - SecreLaria d. Estado de Trabalho,Emprcgoe Rend. para SubsecrelW do Emprego0 Rendada 
Secrolari. doEstadodoTrabalho,Dimtos HUIIWlos 0 Solidariedado; 

V - Secr...m do Sslado do Turismo paraSubsecreuria d. Turismo da Sccrcwi. do Estado dt 
Descnvolvimcnlo Economicol Turismo.Ci&tcia c Tecnologia. 

Parigrafo Unico. Nos rCllWlejamenlos dos said.. o_Wios. deveno SCI" mantidosos projOIOS. 
programas, Ilividades, subprojetos. subprogramas ou subllivid;odes, • respcetiv. c1assifica;io filncionaJ 
prognmitiea. inclusi.oos titulos des<:rilos. meta> oobjOlivos. 

Art. SO Fieamuansfomwlos os seguinteseargos, mantidos os atuais OCUpiUlles: 
1 • SubsecreWio do Coord...~o das Administn~ \1.egionais OIE-S para SUperirucndente das 

AdaIinistn¢es RegionUs CNE-4; 

n- SCClClirio de Estado do AssunlosSindicllis 0lE-] para Subsccrcllirio de AssumosSindicllis da 
Secretari. doEstado doGestio AdminisuaIM. CNE.S; 

m-Sectetario do Estado do Planejamemo CNE-J para SubsecreWiodo PlanejamenlO da SecreL1ri. 
de Estado de Fazen.da 0 Planejamento CNE.S; 

IV - SeeroWio Adjunto do Estado do Trabalho. Emprego 0 Renda CNE-J para Subsecrellirio do 
Emprego0 Rendado SecrelariadeEstado de Trabalho,DireitosHwnanos0 Solidariedade OlE-S; 

V • SecreWio doEsudo do TurismoCNE·J para SubsecreWiodo Turismoda SectotariadeEstado 
de Descnvolvimcnto Economico, Turistno.CiOncia 0 TCClIologia eNE-S; 
. VI - SocreWio do Estado do Trabalho. Emprego e llcnda .eNE-S para Subsccrelmo do Assuntos 
Previdcnciarios da S=ari. doEstado doGestio Adminimativa OIE-S; 

vn-SccreWio de Estado do TrnnsportesOIE-] para Dirctor·Presidentc da Agen,,;.Reguladora do 
Servil'Ds Pilblicos do DistritoFederalCNE.]. .. 

PmgraEo uniec, AD titular do eargo do Diretor.Presidento d. Agl!ncia ReguJadora do Servil'DS 
PUblicos do Distrito FederalCNE..3 siD assegurados es direircs,"'antigense prerrogativas de Sccreuirio de 
Estado. 

CAPiTuLo n 
ADMINlS1RACAO INDIRETA 

AUTARQUTAS 

Art. 6' Siloautarquiasd. Admillistnll,ilo do Disui,o Federal: 
1- AgenciaRoguladorade Scrvil'Ds Publicosdo DisuitoFederal; 
II· Arquivo Pilblicodo Disuito Fodcral; 
In • Departamento de Estrada.< doRodagem.DER; 
IV - Departamento do Trinsilt>-DETRAN; 
V - Servil'D do Ajardinamento 0 LimpeaaUrbanado Br1lSIli••SALUB. 
Parigrafo Unico. Competei AgencioReguladorado Servi~o, Pilblicos do DistrilO Federal: 
a) regular. explora~o dos servil'Ds pilblicos outorgados'0 serer privado; 
b) asseguru a prestao;1o ad<qWlda dos servi<;os plCSll.do, pelosoUlorgados, assim entcndidos oqueles 

quo sati.!~ as condi~es do regularidade, 06ci."ci.. seguran~.. atUaJid.de. generafidade, 
cortesi. e modicidadenassuastarifas; 

c) gouantir a harmonia en~ os imeresses dos usuirios e dos conccssiorWios. pcrmissionirios.. 
.utorizalirios, arrendatirios 0 delogatorios dos ser,;l'DspUblicos. . 

An . .,. Fi.. transfonnado 0 Servil'D do Limp... Utbana·SLU para Sen;~ do Ajardinaroenlo 0 
LimpezaUrbanado Brvili.-SALUB. 

ParoignUo ilnico. A Companhi. Utbanizadora d. Nova C.pital co Brasil-NOVACAP .doWli as 
providenciu necess3rias.para a tr.lnSferC:ncia do Depanamento de POll'ques e Judins.-DPJ. inclusive 5CU 

p.trimonio, p.ra 0 Scrvi~o de Ajardinamonlo 0 Limp... Urbana do Brasm.-SALl'B. no p= do >Ie 30 
(trinl') di.... 

An. S· Ficatransformado 0 Dep::utilmento Metropolitano de Transpones Urbanos--DMTIJ em Asenci:a 
Rcgut:ldora de Se.r'\oi~s PUblicos do Distri10 Federal.aUW"quia sob regimecspcci31...inculiJd3. ao Gabinete do 
Govcmador. 

FUNDACOES 

An. 9" 510 rund.u,Ocs da Administr.u;nodo Distrito fedcnt 
I • Fund.l'i!odoAmparo'0 TrabalhadorPrcst>-FUNAP; 
n- Fundacao de Apoio aPesquiu.-FAP; 
III - Funtiac;io HemoccnlTO de Bmilia; 
IV - Fund.;.;.oPolo Ecohigieodo Br:lsilia. 

An. 10.Serao extinta.s as scguimesFunda~o~: 

t - Funda.~o Educ.l.l;ionaJ. do Distrito Fedcral~ 

II - Fund.\'io Hospitalardo DiSlrilo Fedoral. 
§ 1° AI.disposic;:oes sabre i1 c.''Oinr;.io de que tnllQ esle artigo ~er;io bilixadas em :1[0 propriono prazo 

doaU;JO(Irin") dias. 

§ :zo No prazo do 90 (noventa) diu. 0 Pod... Executivoprovidoneiari• alicna~o. mediante Iicit"'o. 
do .corvo patrimonial quo eomp600 Departamento do Comereializa.,.o do Matorial Agrope=irio da ""'int. 
Fund.~ Zoobotinica do Dislri.o Fedcral·fZDF. . 

. EMPRESAS PUBUCAS 

Art. 11.Silo empresaspilbli... do Admini.rra"o do DiSlrito Fedoral:
 
1- Companhiado Desen.olvimcntodo Planailo Cemral·CODEPLAN;
 
n· Companlli.do Saneamenlodo DisuitoFederal-eAESB;
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ill - Componhia do M.tropoUtano do DistritoFederBl-METRO-DF;
 
IV - Companhi:l. ImobiliBria d. Brasilia-!ERRACAP;
 
V- Componhia Urbllli=lOta ciaNOVil Capitaldo B",sil-NOVACAP;
 
VI· Empresa de Assist"ncia Tecnicae Extensio RutaI do DistritoFederBl-EMA1ER-DF.
 

An. \2. No prazo d. 90 (noventa) dias, 0 Poder Executiyoadotar.l as provideuciu necessanas para 
privatiu~D. mediante liciu;ao, dasseguinte5 empresas publiC3S: . 

I - Cerur.tis de Abastecimento do DistritoFederBl-CEASA; 
II - SocicdJule de Abastecimento de Bn.silia-SAB; 
m.SocicdJule d. TranspertesColotiyos d. Brasilia Ltda.-TCB. 

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

An. D. Sio sociedadesd. eeonomia mistaciaAdmiDistta;ao do DistritoFed.ral:
 
t , B= d. BrasiliaS1A·BRB;
 
11-Companhia Energeticad. Brasilia-CEB.
 

cAPiTuLom
 
DRGAOS REI.ATIV AMENn: AUTONOMOS
 

An. 14.Eorg~o relatiYlll1lent. autDnomo sem personaJjdad.juridica:
 
I ·lnstituto Janlim Botinico do DistritoFederBl.
 

TiTuLo II 
COMPETENClAS DOS DRGAOS
 
DA ADMIN'lS1'RACAO DlRETA
 

An. IS. SiDareas d. comp.leucia dosorgios ciaAdministra;ao Direta: 

GABINETE DO GOVERNADOR 

\ • Assessori3 Especial:
 
a) prestarassc::ssonmento dirclo e imediaro &0 Governadcr,nosassuntos per ele de1inidos;
 
b) anicular-s. com outres o~os d. Goy.mo do Distrito FedOR!. Uniio, Es!ados • Municipio..
 

respeiudasas respectivas esferasd. compet"ncia • hierarquia. . 

Il- Asscssoria P"I:unent.r: 
a) assessorar 0 Govemador emilSSWUOS J1gados as a.tividades parlamenwe5; 

b) plan.jor.sup.rvisiorw-, cfirigir • controlaras atividades d. assessoria parJorneotar.
 

IIl-CasaMiIiw:
 
a) presw assist.neia direta .0 Goyenw!or em sua segunn~ pesseal • d. Sous familiares • em
 

OlSSUntos devigilinciadasresidSncias oficiais; 
b) assis'irao Goy."';dor.m assumo.d. naturezamili,ar. d. seguran~. 

IV- CorimonW:
 
a) assessorar 0 Goyernadorem8SSWItos Iigzdos is atiYidades d. cerimonW;
 
b) ""ereera dir~o • a coorden:u;4o dos ""balbos d......sotamento protocol...
 

V - Ch.fia d. Gabin.l~:
 
a) coordenaras atividades administr.ltivas do Gobinet.do GOYemader;
 
b) assessotar 0 Goy.mador.
 

VI - Consultoria Juridica: 
a) asscssorar 0 Govemador em assuntos de naturczaj~dica submetidos a seuexame: 

YO - Secretaria Panit:ular. 
:L) superv.isionar a pauta de a.udiencw.. visiw e compromissos do Govema.dor, 
b) manter regis!ms, lembrv compronUssos, manter cadastre d. assumos d. despachos com 0 

Governador. 

vm-Superintendeacia das Administra~Oes Regior.ais: 
c) coordenar. dirigir, supervisio"", • controlar a execu~ das arividad.. das Administra~ 

Regionais; 
d) coordenar. orientar, apoiar • propornonnas. enterios• procedimentos para 0 apelfci""amenIodo 

processod. r.sionaliza~o. 

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 

XIX - Gabinet. do Viee-Goveruador.
 
a) assistir ao Viee-Goyernador emassuotosd. lIIlUI'eza tOcnico-admiDisttativa;'
 
b) assistir ao Vice-Goyemadorernassumospertinentes ao cerimonial;
 
c) ...istirao Vice-Goyemadorem8SSWItOS d. qua/qu.r Ollila narure:za a .1. encaminbados;
 
d) ;wistir ao Viee-GoYemador no atendimento das criticas• sugestlles dos cidadiosrelaciooadosaos
 

.ervi~s prestadospelo Governo doDistritoFederBl. 

X- Ouvidoria-Geral do.DistritoFederal:
 
a) atenderao ciclad!oemsuas dlividas 0 reeIama~lles sobr. a adnunistnll;io distritzl;
 
b) eneaminhar as solicita~.. dos cidadio. ao. orgios competentes • acompanbar as provideacias
 

adotadas. 

DRGA-OS DO GRUPOESTRATEGICO 

Xl - Seerotaria d. Estado d. Anieula<;io para0 Desenyolvirn"'!to do Enromo:' 
a) desenvolver • implementar. em conjunto com os o~os competentes cia Uniio 0 do Estados d. 

Goiis • MinasGenUs, politicas.prograroas • projotos yol!ados para 0 d....yolvimento do Entamo 
do Diurito Federal; . 

b) promover a ani~o entre os o~os responsay.is pe10s progrmnas • projetOS peninentes ao 
desenvolvimento do Entomodo DistritoFederal; 

c) coordl:DlU' asarividades refemltes ao d...tlYoIYimento do Entomo.a cargodo Distrito FedetaI; 
d) Negociar acordos 0 convemos para a captai;lo d. reeurses destiJ!ados ao fimcionamenio d. 

progtamaS • projetosa serem implamados na regiaodo Entomo. 

JaI - Sec:rewia d. Esradod. Desenvolvimento EcooonUco, Turismo,CiOncia.Tecnologil:
 
a) fonnularas politi... govemamemais voltadas para0 desenwlvimento daindustria, do comOTcio. do
 

rurismo, ciacieucia• tr:enologia • do setord. servi""sdo DistritoFederal;
 
b) descnvolyer programas d. apoio is micro,peqllelllS • medias empresas do Distrito Federal;
 
c) articulara participa~ das entidades priYadas representativas d. el.... 00 desenvolvimcnto das
 

poUticas • programas espec:ilieos para 0 seter;
 
d) promover. diwlgar os setores industrial, comermI, twisticoe d. servi""sdoDistrito Federal;
 
e) adminisUv os equipornento. pubUcos turisticos • aque1es deslinados i realiza<;io d. feras,
 

congresses. OUlroS eventos,que lb. foremdesignados;
 
oestimuIar 0 desenvolvimento ciemilico • tea>Ologico do DistritoFedem.
 

xm -Sec:rewiad. Estadod. Goyerno: 
a) assistirao Goyemadordo DistrltoFederalno relacionamento do PoderExecutive COllI os Poderes
 

JudicWio • I.egislativo Federal • Distrita1, bern como com a Unilo, Estados • Municipios,
 
represema¢es diplomiticas. Drg&llismO' nio SOyornamentals uacionais • inlernacionais;
 

b) promoyor a artic:ulai;lo entre os o~os integrantes do PoderExecutivedo·Distrito Federal;
 
c) zelarpeladef... do consumider;
 
d) concluzir os processosref.rent.. a reformasadminist",tivas • p~ d. emptesaspublicas •
 

d. eeonomia mistado Disuito Federal; 
e) reaIizar a supervisio• adrninistrai;Io o...,nentiria, financeira e patrimonial des orgios integrantes
 

do Gabinet.do Goveroador.
 

ORGAOS DO GRUPODE SUPOR'IEGOVERNAMENTAL 

XIV - Seerewia d. Estadod. Comunica¢>Social:
 
a) fonnular• coordenu a politicad. comumca<;io social do GoVemo doDistrito FedOR!. alnngendo
 

as ireas d. imprensa, publicidad•• diwlga<;io;
 
b) execuw-as arividades d. comunicai;lo socialdo Gabinet.do Govemader;
 
c) coordenaras atividades d. comuni~social das demais unidad.. do GovemoDistrito Federal; .
 
d) coord...,. a edii;lo• a diwlga.....o do Diirio OScial do DistritoFederai;
 
e) coordenara conmll,,;lo dos servi""sd. pesquisas, publicidad•• propaganda cioGovertlO Distrito
 

Federal. . 

XV - Secrr.taria d. Estadod. Gl:SlioAc!ministrabva:
 
a) promo_ a modemizai;lo • organizal:io administtativas;
 
b) formular. exec:utar as politicas do selO1'iO, admiDisttal'io • capacital'iod. r=rsos bUllllJlOs;
 
c) planejar, coordenar, exec:utar • comrolaras atividades d. admiJlistnl:io patrimonial, de materiais,
 

d. servi""s• do ITanSpOn. oficiaJ;
 
d) planejar. coordenar, execuw-• aYaliar as atividades relacionadas a assuntosprevideDeiirios; .
 
e) concluzir as negocia~es sindieais;
 
onormatizar aspriUcasdogestio do Govemodo DistritoFedcr.aL
 

XVI- Secretaria d. Estadod. Fazeoda• Plaaejamento:
 
a) cooidenar0 sistema d. plaaejamenro, O~eDlO • comprasdo Govemodo Distrito Federal;
 
b) executara administta.ea"'butina do Dimito Federal.compreendendo as atividades de tn'butal'lo.
 

arreeada;50, fiscaliza<;io • gestio da diYida atiYa; ,
 
c) exec:utara administtal'lo financeira do DistritoFedOR!. COlllpreendendO as atiYidades perrin..,.. i
 

execu~ o...,nentiria • fitlatleon, contabwdada, awlitoria0 control. interne;
 
d) aclrninisttar u dividas pliblicas intema• exlemado Distrito Fedeml;
 
e) aYaliar os impllClos socio-economicos das politicas • programas do Govemodo Distrito Federal;
 
f) .laborar estudos voltados para 0 acompllllhamerno da conjuntura sOcio-econ6mica do Distrito
 

Federal' 
s) e1abo";, acompanbar • avaliar0 PlanoPlurianual. 0 0'l'lJllCll'0 AnuaI do DistritoFederal;" 
h) coordeuara implaztta<;io • a lIWIIlletl\'lO do SistemalmegBdo d. Autollll~ • Truamemo cia 

lnfol1lll\'io;
 
i) tealizzrestUdos visandoa captal'io d. reeursos,no Pais• 00 exlCrior, destittados ao fitwlciamOlllO
 

d. projeto.do Governo do DistritoFederal;
 
j) supetvisioaar asatiYidades do Bancod. Brasilia S1A·BIUI.
 

DRGA-OS DOGRUPO~E INFllA·EST1lUTtJRA 

XVII• Secretiriad. Estadod. Agricu!twa. Abastecimemo:
 
a) .!aberar • implernentar a politica agricola do Distrilo FedOR!. compreendendo u atividades d.
 

produ~. COlllen:Dliza>iO, abastecimallO • Ir1'llaZeJlI8Dl 
b) deseovolver programas d. fomento i pt'llCIu.I'IG agropecuiria do DistritoFedetaI; 
c) apoiar0 desenvolvimento ruralimegtado.0 associalNismo • 0 cooperalivismo; 
d) inc:enti.... as pesquisas 0 priticas agricolas relativas ao manejo SUSleativd; 
e) preslar servi"" de ori~ tOcnica • extensiorural; 
ocoordenar• execuzar a politicad. control., def.... insp~o sanitiria dos produlosd. orisem 

vegetal. animal; 
g) fiscalizar 0 USOd. agrotoxicos; 
n) administtv • fiscalizar 0 planodeutiliz.a;Jo das tems rutais.. 

XVIII• See:rewia d. Estado d. Inmt·Estnrtura • Obtas: . 
a) formular. implementar a polirica d. inb-atrutura do GoYetllO do DistriIO Fed.",,; 

b) coordeoara e1abo~ de projetos • a =~ d. obras 'pliblicas, iDcIusiw Jistanas YiArios, 
IIIetI'DYiirios • drenagem pluvial; 
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c) coordcIaras mividadc:s d. distribui\'lod. energia; 
d) eoanleoar as atividad.. de coJlSCl'Val'1o das iras urbaai2ad.u ••jardilwlase Iimp= Urbana. . 

XIX • Secretariad. £stado d. Meio-Ambiellte e P.ecw>os Hidricos: 
a) formular, coord....... oxecutar. politieaamhiemaJ e d. toCInDS hidricosdo Distri.o FedeW; 
b) planejar. intpIememar -\'6.. para • pres""",~. prol~, recupora;!o e ~ do moio

ambiente, incluindoos l'OCIlrOOS hidricosnoita territorialdo DistritoFedenl; 
c) promo..,..¢os cducativas e d. consoi..tizaQio";ltadas p..... preseml'ilo do moio-ambicme; 
d) realizar, attaves d. .cordos do cooperaQio com _ UDiio. 0 regisua, • acompill1luuncm. 0 • 

6scaliza¢o das outorgas do dkeito d. PCSQWsa 0 do explora<;io dos re<:WSOS bidricos 0 mint:rais 
en.ccmtrzdos no solo e no subsolo do tc:nit6no do OiSU'ita Federal; 

e) administrar os P""lucs, reservas, hortos, jardins • viveiroscriadosclou mamidospelo Govemo do 
DislriloFederal,quo lb. foremdesignado5; 

f) coord..... as mividades de uatamento .; abast«:imOlllO d'igua, coleta 0 tt3Wtlento ds esgeto 
saniWio. 

ORGAOS DO GRUPODE BEM-ESTARSOCIAL 

xx-Seererariad. £stado do Al;ioSocial: 
a) rormular0 implemcmar a poUliea d. dCSCDvolvimemo social 0 d. valonza<;io da juvenllldo 0 do 

idoseno Govcmo Distri.oFederal; 
b) planejar, coordenar • !VIIiar • ox=<;io d. programas, projClos 0 ativid:u1.. quo garanwn 0 

lleodimento das noeessidad.. basicas da popW'Qio, em consonincia com • Lei Orsinica da 
AssistCncia Social; 

c) promover• integral'lo do progranw 0 projetOS volladosp.... a &I'lIo social; 
d) planejar, coordenar0 avaliara "=\'10 d. progtamasd. val.riza<;i. da jUVClltUdo 0 do idoso. 

XXI - Secretariade &ad. do Assun.osFwuliirios: 
a) planejar 0 exoCillar a polilicod. regulari>a<;io das lemu urbanas. turaisdo DistritoFodcraJ; 
b) promDVCr a ocupal;io orderwla do solo, a partir d. opera¢.. imobiliirias do aqui>i\'l. clou do 

alienal;io d. temu dopropriedad. do DistritoFederal; 
0) manter0 cadastto0 0 rcgistr. CClualdotodos os intoveisdo DistritoFederal; 
d) de6nirnormass.bre c.n""l•• lransferencia d. p.... e domi<:ilio para .s int6veisudlanos 0 rurtlis, 

objetod. regulariza<;io fundiiria; 
c) priIicaros liDSoecesWios i cessio'au lr.lnSfen!ncia do intovei< urbanos• rutais, • qualquer IiIUlo, 

sendorepresentado pel. Scerct8riod. AsswuosFundiitios; 
oprom""er•• 0.. que visem a discrimin.l;iod. lemu publicas • privadasno DistriloFederal; 
g)coordenaroacompanhar, em lodas as f..... no formaciaLeiFederaln' 6.766. de 19 de dczcmb.o 

d. 1979, • suas allen¢.. e • logisla\'lo distrilal pertinenlo i ma.eria. .s 10leamenlos. 
parceJomemos 0 dcsmcmbr2ttlCll.os das ar... urbanas,exceioas de iniciati"'" pliblicas. 

XXII • Secrcu.ri. d. Eswlo do CollUra: 
al fonnular. exO::UW" a poli.ico",Irural do Distri.oFederal; 
b) propiciar meios d. accsso i ",jlllra. auaves da manu.en~o dos b.......pa..s • illStilUi¢CS 

cultUrtlis do Distri,oFedcnl; . 
c) incentivar a produci!o culuual do Distri,o Fed.ral, atravesdo Fundo de Apoioi Ano 0 i CuilUra. 

pormeio deincentives Jiscais: 
d) ill<Clllivar os programas d.' valowci!0 0 profissionali....o dos ."isl.' • .Oenico. d. Di",rito 

Federal; 
e) promover. apoiar e patroe:inat a produ¥io de eventosartistic;os., culturais e .:ientiticos do Disuito 

FedenI; 

oprescnar. memoriade Distri.oF<dotal. 

xxm .Secrcraria d. Estade d. Educa\'lo: 
a) fOrmWar, coordenar0 .valiar • Planodo Educaci!o do DistritoFederal; 
b) ofereccreducaQio infamil, eruino medio, edu~o profissional 0 ensino cspcci:l! i popu~o do 

.Distrito Federal; 
c) Ii5caIizar as Wtilui.O.. d. ensino, publica.. 0 particulatcs.do DiSlri.O Federal; 
d) dCSCItVolver;coordenar0 .vallar p.ogranw de tteinamento ••pctf~cnlo do pcssoal lCaUco, 

docen.o0 adminiSlr.ltivo ciaSce:retIlria doEstado doEducaylo; 
c) reoJizar e.studo. e pcsqui... volladospara. me1horia do cnsino publicodo DistriloFederal; 
!) zclar pdo cumprimOlllo das normas • diretrizcs Iixadas pelo Conse1h. do Educa~o do Distrilo 

Federal. . 

XXIV- Sceretariad. Estado d. Espon•• Lazcr. 
a) ptopo•• cxCQllar as politicas • dketrizcs do esporte. edu~o ClSi"" e .ccrcao;io do Dimilo 

Fedenl; 
b) d.....v.lver progrmnas• pianosparaa ptitica d. espOrte. edu~o lisi.. 0 recrcacio; 
c) iuc:anivir e apoiar arealin~o deevcntos esportiws e rcc:reativos; 
1) cumprir 0 w.r eumprir. I~o esportM: 
=)credenciar 0 ..dasllv entidad...eprae:ntativasd. estabeJecimenlos d. pniticascspottivas; 
) administw os cquipamentosespattivos quolhc foremdesignados, 

0:'1 - SecretariadoEstadodo DC5ClIVOlvimenlo Urbano• Habi~o:
 

I) pl';"ejar,d..envolver• coordenara polilicahabilacional do Distrit~ Fedetal;
 
» d...".,..,lver • coordcnar. politicad. descnvolvimen.o urbanodo DistritoFederal;
 
:) claborarestudo' googrificos,cmogrificos 0 cotatistico.;
 
1)coordenar. acompanhar, morularaJ' e reviSIt os instromentos dBpolidcaimobiWiria.·com destaque 

para 0 Plano Dimo. d. OrdonamClllO TerriloriaL bem como pOrticipor cia eJabora~o, 

acomplU1hamento, implanw~D. monhoram~o e revislodosPlanas Diretorcs LocaiJ; 
) ce<brar acordos 0 convOllios com cn.idad..· publioas • privadas para 0 dCSCllvolvimenlo d. 

programas. projetOS d. d nvolvimenlo u.bano 0 habiw:ional; • 
I zclar pel. preservaQio d. 10mbad. 0 do patrimunio bistorico • arqui,."inico do Distri.o 

Federal' 

xxvr•Secretaria d• .Eotado do SaUde:
 
a) formular a politica d. SOlid. do DistriloFedenl;
 
b) plancjar, orgaaizar e coonlcnar a =Qio. a ~ e a ~ das atividad.. do
 

promo<;ao. prote¢lo rCQlperacio ciasuide; 
c) oonsrruir, eopipai e opent as unidad.. de presta\'lo do serVi<;os de saUd.do DistriloFederal; 
d) fi.scaIizar OS.....beler:imOll1lls ptcstadores d. servi<;os d. suido 0 correlalos,bern como 0 c:xercicio 

das profissOcs d. solide; 
e) fi.scaIizar o. cstabeIccimenlos fanna<:Cuticos e contmtat a produQioe l comen:ializaCia d. drog.. • 

d. medicamea,os; 
f) fiscaliz:ar .llWIipulaCio0 • oomen:ialiDciode generosa1imenticios; 
g) realizaresrudos80camp. do suide, coglobaodo a pesquisabasi... elini.. 0 .pidemiologi... 

XXVlI- Seeretaria d. Estado do ScgurancaPUblica: 
a) fonnulat politi.... plancjar, coordenar 0 supervisionar as mividedes relativas i scguran~ 
~ 0 combato• inairnlio.bo.... salwmcmo • der... civil; 

b) coordClliras .lividadesdo policiaadministrativa, judiciiria 0 d. mamn.ncio da onlompUblica, boo 
comoas al'6espoliciais OSlensMs. p....,entivas0 do investig.ci!o criminal; 

c) coordenar0' servi;oscon...... entes aDsiSlcrna d. lrinsilO0 lritego do Disui.o Federal; 
d) .dministraros estabeJecimentos peaai5e promover • implan•...., d. melDdos 0 leenicas modemas 

nopoliciaCIl'OCriria; 
0) promover0 .primoramenloprofissional dos servi<;o' poUciais, median•• a instilUiylo d. curses do 
fo~. lreinamento 0 aperf';<;oamenlo funeional; 

f) coordenarpeticiascriminalisticas midico-Iegais • idenlili..<;io civil0 criminal; 
g) orienrar • escIarocer quanto aD USC indevido do ClllDlJlec:enI.., assim como a ex....... da 

resPecUva politica. 

xxvm·Sceretaria de £>tado d. Ttabalho.DiseilosHumanos• SoUdariedade;
 
a) fonnular• implernentar • politico do tnbalho • solidari.dade;
 
b) dcsCllVolver prognmas d...mba•• i misOria •• fom. das familias dobalxar..do;
 
c) SDCOlTer, no imbi.o do suas.triboici!cs,as fanuli...tingidaspor oven'os caracrcrizados comodo
 

calamided.publica; 
d) fonnularpolilicas pUblicas voltadaspara • promoci!o d. oporrunid:u1es d. emp.ego• renda para• 

popula<;io do Distri,oFcdcsal; 
e) promo..,. programas c '.0" vollados para • formacio • aperfci<;oamento d. mio-de-obra , 0 

dcsenvolvimen.o profissionaJ; 
f) d....volver • nwner mecanismos que .idIom 0 aCCSSD dos tnbalhadores • prolissionais 

iWtonomos aDmercado detrabalho; 
g) .poiar iniciativas d. p.quenos emp.ecndedorespara gCf1l<;iO d••enda. 

ORGAOCE:NTRAL DO SISIEMA JURiDlCO 

XXIX· • ProeutlldOril-o...al orgio cenual do sis.emajuridico do Distri,o·Federal perman.... coma 
es.n'Uturl e competenr:ias atuais. e lcri.a wa lei: de organiulFio proposrl na(orma do inclsonIl do an.. 7S.da 
LeiOrginicodo Distri.oFedetal; 

ORGAOSDO GRUPOESPEC1ALlZADO EM
 
SEGURANCA PUnLlCA E DEFESACrvn.
 

xxx .• PolieiaMillW" de Distri.o Fedctal. 0 Corro de Bombciros Milllardo Disuilo Federal. a 
Polioia Civii do DiSlri.O Fedetal p.nnaneccm com as estnJllItU 0 .omperencas reguIada.s em I~.<;io 
propria. 

TiTuLom
 
DlSPOSlCOESGERAIS E TRANSrrOIUAS
 

An. 16.Serio extintosol=fetidos os cargos, saldos dis dota\'6cson;ament.irias, o. patri<nonios c 
ilS auvidades dosseguintes oruios: . . . 

I _ Soeretari. de Estado de Transponcs p.... Ageoci. Reguladorado S.M"S Plibfico.do Distrilo 
FedcraJ' rU- InstitUlo de DesenvolvimenlD Habitaeiooal do DistriloFedenl·WHAB para S.... ewi. d. Estado 
d.	 DesCllVOlvimemo Urbano. Habita;io; 

. m• InstitUlD de Eoologi•• Meio-Amuicnl. do DiSlrilo Federal-rEMA para S.....,oriod. EstadO d. 
Meio-Ambiento • Recunos Hidricos; 

IV • lnstitu,. d. Planejamen,o Territorial • Urbano do DF·lPDt: para SccrClari. do Esudo d. 
Deseovolvimen,o Urllano • HabitaQio; 

V • InstitUlD do Ciencia • Tecnolog;. do Distri,o .Federal·ICT para • Secretaria do Estlllo do 
Desenvelvimento Econ6mico. Turismo, Oeacl.i e Tecnologia; 

VI • Institulod. DCSClMllvim...o d. Recutsos Humano..WR para • Sccretari. de Estado d. Ocst!D 
Admininrativa.;· , 

VII- InstitutodoSolidedo Distri.oFedcraJ·lSDF paraa Sccretari.doEstado doSaild.. 
Parigsafo Unico. As disposi.ocs para 0 cumprimcn.o des.. artig. sctAo baixadasem "0 proprio no 

prazo d••Ie 30 ltrirua)diu. 

All. 17, As disposi\'6es organizJlcionais dos orglos da esrnnura basi.. d. Adminiso.<;ia do Distrito 
FedcraJ serio ....belecidas em .cgullJnenlO prilprio""Pedido polo Govemado., no prazo d. II'; 30 (uinta) 
<lias, manlilla>, dllr.uno .... periodo,as atuaiscomperenciu ••tribui<;Ocs. 

Art. 18, As Adminisrra¢cs Rogionai., crnpresas publi.....ociedad.. d. cconomiamista,IUtarqWas, 
fiIt1dar;Ocs. 0 orslos rolatiVamenlC .uIDOOmOs, respeitada • .especriva lop<;io de tOgencia, letio ..... 
auibui.oes. estnItI1l'IS • c;llmp.. eocias .eguladas em n.ro>ascspccificas, no prazo doate 30 (trinta)diu. 

An. 19. O. 6rg1osda .dmiDislta;io pUblica indireta, auwquias, fuadal'6es..osorgios de delib....Qio 
colerlv.iJ. eas relalivamenle BUlonomos, vincuIam-K ausubordinam-se. confonne 0 caso., aDGovemador auas' 
Secrewias de Estado.observada. cotrdaci!o d. comperOncias • d. malitios. 

An. 20. A P.licia Militar do D~IO Federal,0 Corpo do BombcirosMilitat do DistriloFedml 0 • 

Policia Civil do Distrilo Federal subordinam-se diretamenl. aD G.vcrnado. para fins administr.lli""s • 
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opmeionaa, i. vinculam-se il Seemaria de Estado de Segu~ PUblica para fins de p!anejamelllo 
operacional. 

An. 21. Todos as Dlllio. que mantem Cootmos de Gestio eelebradescom a !n5tilUlo Candango de 
Solidaricdade-ICS promoverio a sua rcvisio no pnw>de ". 30 (trinta) diu. 

An. 22. A reestrlltun~o adminisuativa dispostanesteDecreta nio acarretaraaumOlllO de despesa. 

An. 23. Este Decreto mira emvigorna datade sua publi~. 

An. 24. Revogam-seas disposi"oes emconuano. emespeciala Decreton' 20.052,de I' de maTI'O d. 
1999. 

BrulIia, 5 de llllIio de 2000
 
112' cia RqlUhUClC 41' de Brasilil
 
JOAQUlM OOMINGOSRORlZ
 

OECRETON'21.17I. DE5 DE MAJOOE 2000 

Extinsue 01 COIBo. que espec:ifiea. 

o GOVERNADOR DO DISI1UTO FEDERAL, no usa das mibui¢es que thesio conferidas polo 
anigo 100,inciso vn. da Lei Clrgilnica do Distrito Federal,comhinado com 0 anigo 3' daLei n' 2..299. 
de 21 deja.oeirode 1999.DECRETA: 

An. 1-- Hcam extintos os cargosemcomissio canswu:e:s de AnexoUnico desteDecrcto. 

An. r -Este DecrOlO entnl emvigor ll& datade sua publica~. 

An. 3' - 1\.evogam-so as di.posi¢es emcoDtririo. 

BrulIia, 5 cIellllIio de 2000
 
t lr da RepUblic:l C 4(- de Br:W.Iia
 
JOAQUlM DOMINGOS RORlZ
 

ANEXQUHlrn 

srCR£TARIA !lEGOVERNO_SEC 
51mbolD 
DFA..QJ 

Cal"'PCl 

Sc::cn::Wia Adminislntivo dI Divislo de Anial~ c Dc:sa:avolvimcnlQ t!o DeplnamcuLade Re1al;4cs 
Pollric:o-1Nlirocionais da SccRw;a de Gowmo do DisailCl Ftdcnli 

OFA~l Sccreloirio Adnlini.saui\'o da· Divislo de PlancjlmC'DlQ t: Supcrrisln da A~ Go....cnwDal.l&1 do 
I~IO de Rcla On Polllico-lnniruc:ionaiJ da ScaftariI de Oovemo do Distrilo Fcdtnlol 

OFA~7 

DFA-D9 

Auistmt.e Admi.nislnli\lo da Sccmuia Jiaa:w.in do Consclho dos OiRilO'll da C~ c do 
Adolesemle lin Secmaria de Ciovemodo Di'StIilD Fuiml 
AssislenledOl SeCRI.at'ia de Govcmo do OiSll'iIQ Fcdcftl 

OFA..{)9 
OFA..I) 
DFA-l:2 

AssislCdle da SecrcWia de Gove::mo do OisailOFcdcraJ 
........"Es iilldo COl"l:lClhu dos DircilOSda Mulhcrda Sccftwia de Ciovemodo Disaila Fcdcn.l 
Assessor Especiald&CoonJCDadaria pm 1a~ da Pcssoa PoEUdo,. de Ddici&aciada Secn:wiII 
de GOYmlO do DinnlD F~en.I 

GARINr.TE DO COVERNAIV>R _ GAC 51mbolo 
Simbolo 
OFA~I 

Carl'o 
Auxiliar de Conxrv.-;Ao e Limpcza da DiyiJlo ck Suprimc:nIO e Manu~o cia Cua Militar do 
G:abinclcdo Govmwlor do DisrriIO Fedaal 

OFA~I 

OFA·IO 

AWliIi.,.do Encalftpdo de Ccpa cia. Divisio de Suprimano t MuUl~ ciaCua Militar do G.binctc 
do Govcmador do DistI'i.to Fcdmll 
~WiQooExcanivo ciaCasa Mili. do GabtnelC do Ciovemadordo DiKri10 Fedaal 

DFA-ID 
DFA..lI 

Scemirio-Exce:utiyo do Ciabilxledo Ciovem&dor do Di.sailoFcdaaI 
Aueuor cia Sce:1"CDJi.a Puricular do Q.bi.r!elC do Govemadorde Distrito FedCRI 

OF~I Enam::pdo ,Jc Copa da. Oi"isIo de Suprimcnlo e Maaut=~ da Cua Milar do GabiDctc do 
Govml&dor do Disairo Fcdc:nl 

OFG-Dl 

OFQ.41 

Cbere de Ciuqaa da DivisSo Acl..lD.Wstrariva da Cua Mili&ar do Gabinclc do GovcmadDf do Dimita 
Fcdenl 
EDcamndo do G.biDeu: do Ciovemador do Disaito Fedaal 

OFG~l 

OFG~l 

Encarrqado do Gabinele do Ciovcmador do Disailo FedcrlIl 
SccrcLirio-AdmiDisDuiva da A.uessoriI do Corpo de 8ombcilm.Miliw ciaCasa Miliw-do G.biDctcdo 
Ciovemadordo Disrrilo Fcdlftl 

CNE-DS 

OFA-IO 
OFA-II 

VI""-GOVERNAIV>R1A nn D1<T1lrm FEDER, L - GVe 
Slrubolo Ca_o 
JR..20 A»cs5or MiIiIl1do Glbincl. da Viee-Govemadoriado DistriJDFecIenlJ 
IR-4D 
IR-40 

Ad'unLG de Telcc:omlDlica.ela do G.binCie da Vice-Govcmadoriado Disaito Ftdcnl 
Ad"WlID de Ordensdo Ciabinere da Viet-OoomnaOoria do DisailOFederal 

IR-7:2 
IR·T.! 

ARenlC Milhat Adminisnlno do Oabinc1cciaVice-<iovanaGoriadu DistrilO FedeRl 
Ae:mleMilitlr Adminisnriw do Gabinete da Vice-Go¥ll'Udoria do Oimilo FcdmrJ 

IR..?:! 
IR·90 
IR-90 

ARnie Miliw Admlni~iYado G.binctc da Vic.c-Govanadoriado Dim'ilo Fcdml.1 
AU1iliar de Se:lftJnftca do Oabin_ da Vic:e-Govemadori do Pinrito Fedr:raJ 
AwLiliarde Scawanca do Glhinccc da Viee-Govemadoriado Disl:rilD Fcdc:nLI 

IR·90 

"'·90 
IR·90 

AlLliliar.dc:&! dDQabinclecia Vicc-CiovemadDria do Disa'iroFtd$i 
AWl.iliar de Set!ura,u:a do Gabmcte cia Viee-Govrt'D&doria do Disaico FedcnI 
AiWliar de ~ do Gabinete da ViwoGovcmadorildo Oimilo FedEniI 

IR-90 Awtiliarde Sft'UJ"anCl. do Qabinc1cda Vi~ovmlldoria do Distrilo Fcdcnl 
IR·90 
IR-90 

AlU(iliar Militardo G.bine!:eciaViC'MjO¥mWloria do Oisailo FedcnJ 
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SE(:AO I
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO
 

Regulumenta a urHiZOl.Cjlio de cks-guia per cJcficienfe:!il ViSU3is. 

o GOVERNADOR DO DlSTRlTO FEDERAl., FA<;O SABERQUE A CAMARA LEOISLATIVA DO
 
DISTRITO FEDERAl.. DECRETA E EU SANClONO A SEOUlNTE LEI:
 
Art. 1- Os portldores de dcficiCnC'i:1 visual que se ucilizem ue Ciks~gui .. podern ~dentr.lt em quaJqucr
 
n:cincode IJlilil:lCj~o pUblic:1 au veiculo de transponec.oletivojumameme com seus OlJ1iITlOliJ. obscrVmI:13
 
:IS uisposir;~s dcfinicJa.s par esta. Lei, .
 
Art. 2- Pm fazc.r usa ua pennLssao de que mila C:SUI Lei. 0 anima! rJcver.i eslar loIevid:unente ~astr.Wo
 
junlo :I. 6rg3o oliciaJ :1 see cJclinicJo pelc PIXlerExeculivo.
 
Pnr.1gIilfo unic:o. Pua 0 c:1.cJastr.lmCnto de que tnla 0 ~..put. 0 PNpricl~O do animal ueven apresenW'.
 
anuabnenre. en~ cuece, 0.1 seguimes documemes;
 
I - cemprovante de que 0 clio roi ilu«."SIroido por proJissionaJ dcvirJ:1menle qunlilit':ldo:
 
U - can.iio de vxin",J.lfiio e ,;ompro'tou;au de que u animal n~ iem Llunlqut:r tlislurbio queccmprumera 0
 
scu coevfvlu com 0 homem, cmilidos pur ve:lerin~o.
 
Art.. 3- 0 Poder Exccutivo rcgul.;unc:nlOU'ii e:u.. l&::i no pr:azo ue scs;.;cnl:i uia.""
 
Art. 4- Est;; Lei entra em vigor till 11:It;; tle sua publi~~.
 
Art. S- Revo;,lUD·sc :u cJispo~ilj~ em eontroirio.
 

8"",m.. IS do j""oim de 200I 
113- t1a RepilhHc:l e 41- ee BI':1."ilia 
JOAQUIM OOMINOOS RORlZ 

LEI N" 2.681. DE IS DE JANEIRO DE 2001 
(AlJTORIA DO PROJETO: PODER E.XECImVO) 

Disp(5e sobreo 'Iprt)wimmcmro de emprcg:ulos publicos n.. Adrnini.sIIi1~;jo Oin:13. AUlilrquic:1 e Fun-
d:acionul do DistrilO ~ nas candi~ que menciona, • 

o GOVERNADOR Do D1STR1TO FEDERAL. PAl;O SABER QUE A CAMARA LEGlSLATIVA DO 
DISTRITO FEDERALDECRETA I! EU SANCONO'A SEGUINTELEI: 
An. '" Fic,,", crilldos no ilmbilo d. Admin~Oil=. AuWquica e Fund:u:ionoJdo DistrilOFederaI. 
os empregos publicos re,idos pel. C~...,lid><;lodu Leis do Ttobalho • CI.T••pnmld. pclo Deerete-lei 
n" S.4SZ. de 01 de IIUIIO de 1943. e logisl",.o correlala, os ~~";S sma llCupado< par empregados 
remenesecntes tIC' empl'C3a.t ou enddtlcJcs en. proc~ de_ liquida.;ao. i'Tivar:iz:at;~ au eXlinlf50, cJc:sdc 
~ .. --~-
I • OC'upanles de cmprcgo pcmumcole; . ""'
 
II - 1100 lenlwn optlldo por inlogr.... Plono de Desligamenro Volun.~o:" ......
 
1lI • odmili~os em cia.. ""torior • S de Oulum de 1988: .
 
IV • odmitidos por conCuno publico em dOl. poscerior • S de ""Iubro de 1988.
 
An. 2- FicD.l11 criOldos. cxccpciOl\illmenle, no :imbilO do Discrilo Fec.lcraI. suas AUUlrquiu e Fu~
 
PUbliClS. labelas de pes:soaJ. que sc:r.10 inlegr.:nb.,,- e:c.t:lusivamenre. peJU!i cmpn:gm pubJicosc::riadoB e
 
pn:enchidos de aCOMa com 0 disposto no illt. J-.
 
Art. 3- Os empccgados benetici:u:to5 per esla Lei. somenle l.erio seu.scon'ntcs rcsc;inwdos por :1to
 
unilarcnsl dolAcJminis~:iQ nas scguinles hip61escs:
 
I - pr.ilico. do r.l1. grave, entre .. enumeradas no on. 482 d:l Con..,,,li~lI<;~o das Lei ~o Tr.lblliho •
 
CLT; •
 
II - acumula~ jlrcil. de argo. ompregu GO fu~o public.: •
 
III - no=ssidodo do redu~~o do pessoal. por e.ces"" de despesos, 110 formo regulad. no on. 169 cia
 
Conslilui~ao Fedenl;
 
IV - insuClcioncia de desempenho••pur.Wo om proeedimenlo disciplinar, em 411C so ....gurem:
 
1)0 direi.o • ampla defesa:
 
hjrecu"", A oUloridode superior:
 
c:~ pr6vio c:onhecimenlo c.Ios pudr6es minimoli uigidm Jr.'R ;a cuntinuic.l3de dol ref~o de lnlb&llbo.
 
estnbc::lecidos obrigiliOri:unente de acordo com as ~peciJiatrOOs da:J Odivic.l:Llk:s cxen:icbs.
 
~:: ;: ~E~p~gDcf.UbIiCOSde que trolla rolla Lei ~ eotlinlOs ;) lI1Iet1ida em que vnSouem.
 

An. 6" A Secn:wi. de 0 ..1&> Admini....<iv. promoyerj, se necesWio. prograrna de inlog~ e
 
llCinamenlo c:specilico des cmprcgades de que tr.Ua 0 milo anl.:rior. objelivando a. eflCicia de sed
 
dl:sempenho.
 
An. 7" P.".. ""'nder b peeulioridades de "'u funcionllllle1llo, a cam"", Legislariva do Dislrito Federol
 
liC'oI llulori1JWU a Jiot.:lr. pur mcio de Ala dil Mesa DirelUl'll" jomall dI: r.crYi~o arr:wcdinano diven4 d:l
 
pn:vi"a nu on. 74 do l.<i Federal n" 11.112, de II de de'a:mbRl de 19')0.
 
AJ1.8° Esla Lei cnll:l em vigor DOl W1lil d.I sua public~
 
An. 9" R.:vogom-se as disp"'i~ em _1Ma

Brasilia, ". jAneim de ~OOI 
113"d:l RepUIllr"" 0 41" de !!rosfl;" 
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 
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SE¢O I 

LEI N" 2.989, DE II DE JUNIIO DE 2(102 
(Autoria do Pmjelu: Podcr Exec\llivo) 

I redo~":io au an. I ° do Lei n° 2.681, de 15 de janeiro dc 200 I.
 
ERNAIXlR DO DISTIUTO FEDERAL. FA(O SAilER QUE A ('AMARA I.EGIS

\ DO D1SlRITO FEDERAl. D);CltETA E Ell SANCION6A SE(;lIINTE l.EI:
 
:> an. \0 ..ta ld nO2.68 \, de '5 lie jam:irn de 200 \. a\lcnldo p'~la Lei n~ 2.~90. de JJ 4t:
 

J~ '.!OO!. passa a vigorar con: a scguinlc rcd;u.:ao: 
Fil:.uuCI i3d,~o: nt'll i~n:hih) ,faJ\dminislmc;ao J>irclil. AUliinluic...'c Fllnd:...·innaldu Dislrih1 

. ~'S cnlnrl:~o$ pubiicos rcgidos pc!a Cnn.....nlidu.;ao das L"is c,. Tl'ahalhn--C'j .T.aprovada 
Cleh...11.:1 n U 5.452. de 1CJ de molio de \t.,4J c Icg.isl:u;i1o elll n:1;;ia, ~s ~~Ui.,~~. !\C~~O ~)c.\I11~~\lS 

I - ocupantes de emprego permanente;
 
II • nao tenham optado por inlegrar 0 plano de Desligamento Volunlario;
 
III • adrnitidos em data anterior a 3 de oovembro de 1992;
 
IV - admitidos por concurso publico em data posterior a 3 de novembro de 1992".
 
An. 2° Ficarn convulidados os atos praticados com base no Decreto n° 22.595, de 7 de dczembro
 
de 200 I, alO a data de 29 de abril de 2002.
 
Art. 3° As despcsas decorrentes dcslll Lci correrao por conta das dola~Oes proprias.
 
An. 4° Esta Lei ernra ern vigor na data de sua publiea~~o.
 

Art, 5° Rcvogarn-seas disposicecs ern contrario,especialmente 0 art, 4° da Lein° 2.863, de 27 de
 
dczembrode 200 I.
 

Brasilia, II de junho de 2002 
114"d. Republica e 43" de Orasilia 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

DECRETO N° 23.036, DE 18 DE JUNHO DE 2002 

Abre credito suplerncntar, no valor de RS 821.027,00 (oitocentos e vinte e um mil e vinic e sere 
reais), para reforco de dot.~iio orcamentaria consignada 00 vigente orcamento, 
o GOVERNADOR DO D1STRITO FEDERAL, no uso das aliibui~(jcs que lhe confere0 art• 
100,inciso VII, da Lei Org1ini~a do Dislrilo Federal, combinadocom 0 art. 8", ineiso I.alinea"b", 
d. Lei n"2.867, de 8 de janeiro de 2002, e COlli 0 art. 41, incise I, das NormasGeraisde Direitu 
Financciro, aprovudas pela Lei 0" 4.320, de 17de marco do> 1964, decreta: 
Art, 1°Fica aberto ao Service de Ajardinamenlo e Lirupez.. Urbana do Distrito Federal credito 
suplemcntar, no valor de ItS 821.027,00 (oitoccutos c vinte cum milll..vinlee sete reais), para 
alended prugruma,ao or,amenlaria indi~ada 110 Anexo II. 
Ar1.2° 0 credito suplcmentar de que trata 0 artigo anterior scrJ Ilnanciado, nos termos do ilrt. 4J, 
§ 1°,incise IJ,da l.ei 4.320, de 17de marco de 1964,pelo excess" de arrccudacao provententeda 
alicna~o de bens moveis. 
Arl. 3" Em fun~ao do disposto 00 artigo anterior, a rcceita do Distritu Federallica acreseidana 
forma do Anexo l, 
Art, 4° Este decreto entra ern vigor na data de sua publicacao. 
Art, 5° Rcvognm-se as disposi,iics em contrario, 

Brasilia, 18 de junho de 2002 
114"da Republica c 43"de Brasilia 
JOAQUI~IIJOMIN(;OS RORIZ 
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PODER JUDICIARIO
 
JUSTl9A DO TRABALHO
 II' 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ·10a REG lAO ( ~, 

VARA DO TRABALHO DE BRAS'ILIA/DF 
SHL~ 1 Lace 02, Bloco 01, Conjunto B, ~alas 201/204 - 2° .-\.:.'-;DAR - BRASIUAJDF 

)03 

PROCESSO 00576-2003-009-10-00-0 fv\ANOAOO 9:: vr/DF No~u6 /2003 

RECLAMANTE : MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO (PROCURADORIA REGIONAL
 
DO TRABALHO DA 10° REGIAO)
 
RECl..Nv\AOA: DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO
 
ADMINISTRATIVA)
 

nO 
do 
o 

MANDADO DE INTIN\AC;AO	 rlr 
rir 
so 
joo Doutor FERNANDO GABRIELE BERNAROES, Juiz do Trabalho destc 

9° Vora do Trobalho de Brosilia/OF, 

!S 
MANDA 00 Oficial de Justice - Avaliador, a quem for este disrribuido, 

que a vista do presente mandado, estando devidamente assinado, que em seu 
cumprimento, dirijc-se aSECRETARIA DE ESTAOO DE GESTAO ADMINISTRATIVA a 
DO GDF, localizada na Sede Provlsorla DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, 
sito aSEPN 516, BLOCO F, ED. CARLTON CENTER, 3° ANDAR BRASiLlAlDF, e, 
sendo of proceda a intirnccco, na pessoa de seu Secretario, para tornor ciencia e 
providericics ccbiveis: 

( X ) Do despacho de fls. 50, ccpic anexa. 

o QUE CUMPRA, NA FORMA DA LEI 
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EXCELENTiSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA 
VARA DO TRABAlHO DE BRASiLIA-OF 

.. 
'·'i ..... 

r"'. 
;-;; 
,.,"

. ,.~ 
, ~..

, ,,', ." ' .. , 
I f. 
I~ \ 
j" ... 

,.., 
, 

~' 

" 
-: 

~ , 

.., ,

o MINISTERIO PUBLICO DO TRABAU140 
Procuradoria Regional do Trabalho da 10a Reqiao, com eridereco 
na SEPN 513, Edificio lmperador, 4° andar, peJos Procuradores do 
Trabalho ao final assinados, vem mui respeitosamente perante 
Vossa Excelencia, com fulcro nos arts 127, caput, 129, I1I 1 da 
Constltulcao d.a Republica; 6°, VJJ, lid II e 83, I e JIJ da Lei 
Complementar nO 75/93 e na Lei 7.347/85, proper a presente 

A9.40 CIVIL PUBLICA, com pedido de /iminar 

em face da do DISTRITO FEDERAL (Secretaria de Estado de 
Gestao Administrativa) estabelecida no Anexo do Palacio do 
Buriti, 6° andar, nesta Capital e SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE BRASiliA LTDA TCB, situada no 
Setor de Garagens e Oficinas Norte, quadra 6, bloco "A", Brasilia, 
DFI pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. 

1. DOS FATOS 

o Ministerio Publico do Trabalho, em 24 de julho de 1997 
,
' 

ajuizou ac;ao civil pUblica em desfavor de Sociedade d 
Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TeB (Proc. nO 977/97 
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3a Vara do Trabalho) objetivando a anulacao de todos os contratos 
de trabalho firmados com todos os trabalhadores admitidos ap6s 
05/10/88, posto que contratados sem a realizacao de concurso 
publico. Os pedidos foram julgados procedentes em parte, 
declarando nuJos os contr.atos firrnados com a TCB ap6s 0 advento 
da CF/88 (doc. nO 01). A decisao transitou em julgado, tendo a Re 
rescindido os contratos de trabalho de cerca de 1.021 empregados, 
conforme termos de resclsao anexados aos autos da ACP nO 
0977/97, que esta atualmente em fase de execucao. 

Ocorre que 0 Governo do Distrito Federal nao cumpriu 
integralmente a deterrninacao judicial acima, objeto da Acao Civil 
Publica, proc. nO 0977/97, tendo transferido diversos empregados 
remanescentes da TeB para atabela de empregos do Distrito 
Federal (Decreta do GDF nO 23.082, de 04/07/2002 • doc. nO 02) . 

..;} Em razao disso, foi instaurado Procedimento Investigat6rio 
perante esta Procuradoria (PI nO 0457/2002). Neste, restou apurado 
que foram transferidos para 0 GDF, 145 (cento e quarenta e 
cinco) empregados, sendo que desses, 34 (trinta e quatro) foram 
aposentados, restando 111 (cento e onze) empregados em 
situacao irregular (doc. nO 03), posto que admitidos 
posteriormente a 05/10/88, sem a reafzacao de concurso publico, 
consoante se observa do Offcio nO 272, de 09/04/2003, da 
Secretaria de Gestae Administrativa (doc. nO 04). 

Assim, a transferencia de tais empregados para a tabela de 
empregos do Distrito Federal, enseja a continuidade da mesma 
irregularidade, ou seja, continuarao na Adrninistracao Publica, sem 
que tivessem participado de concurso publico, isso sem falar na 

.) inconstitucionalidade de toda a legislac;ao aplicavel aespecie. 

2. DO DIREITO 

2.1. DA VIOLACAo AO PRINCIPIO DO CONCURSO PUBLICO 

Os Reus sao integrantes da Adrninistracao Publica, e como 
tais, devem obediencia ao disposto no artigo 37 da Constitulcao da 

I 
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Republica. 

Segundo 0 art. 37, caput, da CF/88, a adrninistracao publica 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unlao, dos Estados, do 
Distrito Federal e .dos Munidpios obedecera aos principios de 
legalidade. impessoalidade, moralidade, publicidade e eficlencia e, 
tarnbern ao seguinte: 

"l - os cargos, empregos e funqi5es publices sao acessiveis 
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 
em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; 

/I - a investidura em cargo ou emprego publico depende de 
aprovar;ao previa em concurso publico de provas ou de 
provas e titulos, de acordo com a natureza e a complex idade 
do cargo ou emprego, na forma pre vista em lei, ressalvadas 
as nomeeciies para cargo em comissao declarado em lei de 
livre nomeecso e exonetecso. II 

A pratica adotada pelos Reus, e sobretudo 0 Governo do 
Distrito Federal, ao transferir os empregados da TCB, relacionados 
no doc. n? 03. para a sua tabela de empregos, importa em ofensa 
direta aos prindpios que regem a adrninlstracao publica e, 
especialmente, ao principio do concurso publico, adotado 
expressamente no artigo 37, inciso II, como condicao previa tanto 
para 0 preenchimento dos cargos, como tarnbem dos empregos 
publlcos. E 0 paraqrafo segundo fulmina de nulidade absoluta as 
contratacces efetuadas com incoservancia do requisito formal 
previsto na Constltulcao, 

, 
. .} Portanto, a conduta dos Reus importa em flagrante violacao a 

ordem [uridica constituclonal, especialrnente quando se contrastam 
os atos praticados por eles com 0 artigo 37, I e II, da Carta Politica. 

3. DA LEGITIMIDADE DO MINISTERIO PUBLICO 

Preve 0 art. 129, da Constituicao Federal, incumbir ao \ 
Ministerio Publico "a defesa da ordem juridica, do regime democratico e 
dos interesses sociais indisponiveis." 0 art. 129, III,' tambern .da 
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mesma Constituicao, disp6e ser funcao institucional do Parquet 
"promover 0 inquerito civil e a aqao civil publica, para a proteqao do 
patrim6nio publico e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos." Por sua vez, 0 inciso II do mesmo artigo 
retrocitado tarnbern fixa como funcao institucional "zeler pelo efetivo 
respeito dos Poderes Pubticos e dos services de relevancia publica aos 
direitos assegurados nesta Constituic;ao, promovendo as medidas 
necesseties a sua garantia." 

A Lei Complementar nO 75, de 20 de maio de 1993, em seu 
artigo 6°, inciso VII, dispoe que compete ao Minlsterio Publico da 
Uniao, promover 0 inquerito civil e a acao civil publica para a) a 
protecao dos direitos constitucionais; b) a protecao do patrim6nio 
publico e social; c) a protecao de outros interesses individuais 
indisponiveis, homoqeneos. sociais, difusos e coletivos. Logo em 
seguida, no mesmo dispositive, Incise XlV, esta posto que podera 

.~ "promover outras aqaes necesseries ao exercicio de suas iuncoes 
'...y 

institucionais, em defesa da ordem juridica, do regime democratico e dos 
interesses sociais e individuais indisponiveis, especia/mente quanto: a) 
ao Estado de Direito e as lnstituicoes oemocretices; b)..... c) a ordem 
social. 

Especificamente quanta ao Ministerlo Publico do Trabalho, 
todavia sem excluir as dlsposicoes anteriores - obviamente, posta 
que parte do Mirusterio Publico da Uniao - assim disp6e 0 art. 83 da 
Lei Complementar 75/93 que "Compete eo Ministerio Publico do 
Trabalho 0 exercicio das seguintes atribuic;aes junto aos 6rgaos da 
Justice do Trabalho: I - promover as aqaes que Ihes sejam atribuidas 
pela Constituic;ao Federal e pelas leis trabalhistas; II ......; 1/1 - promover a 
aqao civil piJblica no ambito da Justice do Trabalho, para defesa de 
interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais 
constituciona/mente garantidos." 

o art. 84 da mesma lei complementar, que trata da Lei 
Orqanica do Ministerio Publico, expressamente reza que "incumbe 
ao Ministerio Publico do Trabalho, no ambito de suas atribuiqaes, exercer 
as tuncoes institucionais previstas nos Capitulos I, II, III, IV do Titulo f'. 

A Constituicao Federal, em seu art. 37 , II, fixa como condica 
para a contratacao de empregado publico a sua aprovacao e 
concurso publico. 8em a realizacao do certame previo, rest 
presumido 0 clienteHsmo que deveria ter side exterrninado de ness 
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cultura. Como 0 modo "informal", ilegal e inconstitucional como 
contratou mao-de-cora, os Reus causaram danos ao patrim6nio 
publico, vez que se utilizou da Adrninistracao indireta - recursos 
publicos - para 0 pagamento dos salarlos de pessoas contratadas 
sem qualquer cnterlo tecnico, ou seja, ao 1alante do administr.ador, 
como se fora proprietario de uma empresa privada. 

Violou, pois, os direitos difusos de todos os trabalhadores que 
sao, potencialmente, candidates a possivel concurso publico que 
deveria ter side realizado pela Re. Ou seja, todo trabalhador tern, 
nos termos que dispoe 0 art. 37, I, da Carta Politica, direito subjetivo 
a assumir as vagas que foram preenchidas pelos atuais 
empregados das prestadoras de services, isto e, estariam em 
condicces de prestarem concurso publico, se assim Ihes fosse 
permitido, razao pela qual justifica-se a intervencao do Ministerio 
Publico. 

Em artigo doutrinario acerca do tema, leciona 0 ex
Subprocurador-GeraJ do Trabalho e atualmente Ministro do Col. 
TST, Ives Gandra da Silva Martins Filho: 

U No que conceme a interesses difusos no ambito das 
relecoes de trabalho, teriamos como exemplo 0 de empresa 
publica que contratasse diretamente empregados 
(acrescentamos tetnbem os que prestam setvicos por 
iercelrizecso i1icita) sem concurso publico. 0 STF ja decidiu 
pela exigibilidade do concurso publico iembem para a 
admissao de empregados (regidos pela CLT) nas empresas 
publices e sociedades de economia mista (MS 21.322-1/DF), 
ReI. Min. Paulo Brossard, DJU de 23.04.93). Num caos 0 

,	 desses, diante da oenuncie do Sindicato Profissional a 
oJ	 respeito da irregularidade, e uma vez constatada essa, 0 

Ministerio Publico do Trabalho poderia ajuizar ar;ao civil 
publica para a defesa do interesse difuso relativo aos 
possiveis candidatos a um concurso publico. A hip6tese 
seria nitidamente de deiese de interesse difuso pela 
impossibilidade de especfficar 0 conjunto dos postulantes ao 
emprego publico, ja que, potencialmente, todas as pessoa 
que preenchessem os requisites exigidos pelo mesmo, 
poderiam ser consideradas candidatas sem potencial. II (in 
"A Defesa dos Interesses Coletivos pelo Minlsteri 
Publico do Trabalho", Ltr 57-12/1431). 
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4. DA COMPETENCIA MATERIAL E FUNCIONAL 

Versando a demanda sobre conflito decorrente de relacao de 
emprego, a cornpetencia para apreciar e juJgar 0 feito e da Justice 
do Trabalho, nos exatos termos do art. 114 da Constituicao Federal. 

A esse respeito, a lic;ao do eminente Min. Joao Oreste 
Dalazen vem a talho ao caso concreto, ao ensinar que "0 criterio 
deierminente da compeiencie material da Jusiic« do Trabalho para a a9ao civil 
pt1blica nao e a exisiencie atual, ou preterite, da relar;ao de emprego, tampouco 
emergir a lide entre os respectivos sujeitos. Nisto reside a especificidade, ou 0 

treco "sui generis" de tal compeiencie material: nao e material a competence 
pe/a natureza e existencie da relar;80 jurfdica em si, onde brota 0 litigio, mas 
pe/a natureza da prestar;ao ou do bem jurfdico objeto da disputa, sempre 
retetide ou referivel a um co ntra to de trebettio. Tratando-se de prestar;80 de 
fato, abstenr;ao de fa to, ou de bem juridico que decorra de obrigar;ao 
constitucional de natureza trabalhista, havendo-se por tal inerente a um 
contrato de emprego, ainda que implfcita neste, a competencia para 0 deslinde 
da ar;80 civil publica e da Justir;a do Trebelho. Nada importa que a prestar;ao 
vindicada seje dirigida apenas a um potencial empregador e pressuponha 
futuro contrato de trabalho: suficiente que postula em rezso dele e air;ada a 
culminada constituciona/. Irrelevante, por igua/, que a prestecio seja pleiteada 
a um sindicato, desde que concernente a condir;80 de empregado ou de 
empregador por e/e representado e decorra de dire ito social 
constitucionalmente garantido. " 

Quanto a cornpetencia funcional e pacifico 0 entendimento de 
que 0 JUIZO de primeiro grau deve processar e julgar 0 feito. Nesse 
sentido 0 seguinte aresto: 

, COMPETENCIA HIERARQUICA (FUNCIONAL). "Segundo 
.J artigo 2° da Lei n° 7.347/85, a competencie para processar e 

julgar ar;oes civis pt1blicas e do juizo local onde ocorreu 0 dano. A 
alterar;80 introduzida no art. 16 da mencionada Lei nao cuidou de 
compeiencie, mas dos Iimites subietlvos da coisa julgada. E a 
compeiencie e do juiz de primeiro grau, pais nao ha como se 
cogitar de competencie presumida, ela sempre decorre de lei ou . 
da Constituir;ao. Oeclina-se da compeiencie deste Tribunal para a 
28a Vara do Trabalho de Sao Paulo - SP." (TST, ACPn 
548420/99, S8DIII, Rei. Min. Jose Luciano de Castilho Pereira, in 
OJ de 01/06i2001, pag. 472). 

0 
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Assim, duvida nao resta quanta a cornpetencia material o 

da Justica do Trabalho e funcionaJ dessa MMa Vara para conhecer, e 
processar e julgar 0 presente feito. o 

e 
t. 

5.	 APURA<;AO DAS IRREGULARIDADES. 1° 

RESPONSABILlZA<;AO DO ADMINISTRADOR PUBLICO. 

Perpetrada a ilegalidade, deve(m) a(s) autoridade(s) 
responsavetluis) ser(em) punidas como irnpoe 0 art. 37, II e 
paraqrafos 2° e 4° da Constituicao Federal, combinados com os 
arts. 1°, 2°, 4°, 11 caput e inciso I, e art. 12, inciso III, da Lei nO 
8.429, de 02/06/92. lsto porque as contratacoes procedidas em 
contrariedade ao disposto no art. 37, II, da Carta Polltica constituem 
crime de responsabilidade e pratica de ate de improbidade 5e 

-,J	 administrativa, ensejando tarnbern a reparacao de danos 'a, 

causados ao Erario, mediante acao regressiva e suspensao de 
direitos politicos, nas esferas clvel e eleitoral, valendo destacar que 
ao agente publico cabe zelar pelos principles inseridos no caput do ~a, 

rnencionado art. 37, da Ccnstitulcao, sobretudo 0 da Jegalidade. as 
.T, 
e 

Alern disso, 0 ate inquinado lesa interesses difusos de as 
brasileiros que se submetem a concursos publicos, atentando ainda de 
contra a ordem juridica, pela qual cabe ao Ministerio Publico zelar 
(art. 127 da CF e art. 1° da Lei Complementar nO 75/93), pois se 
toleradas as adrnissces e a transferencia ilegais, restaria frustrado 0 

desejo de toda a sociedade, de inibir abuses, de modo a contribuir 
para a formacao de uma competente e proba Adrninistracao 
Publica. , 

.J 
Portanto, a questao nao cinge-se aos estreitos limites de mera 

'itocontratacao irregular de ernpreqado, mas arnplla-se ria 
desobediencia a Carta Magna e a legislac;ao infraconstitucional de 

70S
vigente, em flagrante prejulzo ao interesse publico, interesse srt. 
major da sociedade, impondo-se, dessa forma, combater 
reprovaveis praticas, com a responsabllizacao da(s) autoridade(s) 

depubli ca(s). .~~. 
IV, 

Entretanto, a falta de cornpetencia dessa Justica nc 
Especializada para conhecer de materia penal, clvei e eleitoral, e . 
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Ainda tratando da mesma materia foi expedido 0 Decreto n° 
22.322, de 13JOB/2001 (doc, nO 07), que "Disp6e sobre a inclusao de 
empregos publicos remanescentes do Quadro Permanente de Pessoal da 
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB, tie Tabela de 
Empregos do Distrito Federal, em extinq8o, e da outras providencias" 

o art. 1° do mencionado diploma legal estipula que os 
ernpregados que menciona, passam a lnteqrar a Tabela de 
Empregos do Distrito Federal, continuando a serem regidos pela 
CLT (art. 2°). 

.-

Tarnbern no mesmo sentido 0 Decreto nO 23.082, - de 
04/0712002 (doc, nO 02). 

Ora, toda essa legisla9ao contern a eiva da 
inconstitucionalidade, posta que viola frontalmente 0 artigo 37, II, da 
Constituicao da Republica, na medida em que 0 Governo do Distrito 
Federal transferiu varies empregados da TCB para a tabela de 
emprego do Distrito Federal e ainda acena com a possibilidade de 
transferir outros empregados rernanescentes de empresas ou 
entidades em processo de liquidacao, privatizacao ou extincao, para 
a Adminlstracao Direta, Autarquica e Fundacional do Distrito 
Federal (art. 10 da Lei nO 2.681/2001). . 

Registre-se que 0 controle difuso das leis pode ser exercido
 
em sede de acao civil publica, consoante vem decidindo 0 Supremo
 
Tribunal Federal, verbis:
 

"Recurso Extreordinetio. Aqao Civil Publica. Ministerio 
Publico. Legitimidade. 2. Ac6rdao que deu como inadequada 
a aqao civil publica para declarar a inconstitucionalidade de 
ate normativo municipal. 3. Entendimento desta Corte no 
sentido de que "nas aqoes coletivas, nao se nega, a 

. eviaenoe, tembem, a possibilioeoe de declarag80 de 
inconstitucionalidade, incidenter tantum, de lei ou ate 
normativo federal ou local." 4. Reconhecida a legitimidade do 
.Ministerio PilbJjCD, .em quelcuer lnsisncie, de acordo com a 
respectiva jurisdigao, a propor agao civil publica (CF, arts. 127 
e 129, III). 5. Recurso extreordinerio conhecido e provido para 
que se prossiga na a980 civil publica movida pelo Ministerio 
Publico." (RE 227159/GO, 2a Turma, ReI. Min. Neri d................... 



•... MINlSTER10 PllBLlCO DO TRABALHO~.•_~. 
.... _ Procuradoria Regional do Trabalho da 1O~ Reglao 

Silveira, OJ de 17/05/2002). 

Em razao disso, requer sejam declarada incidentalmente 
inconstitucionalidade da leqislacao acima mencionada. 

a 

7. DOS PEDIDOS 

7.1. Da medida liminar 

~) 

As provas carreadas aos autos demonstram a saciedade 0 
direito lesado, ou seja, que a Re TeB contratou os empregados 
(doc. nO 03) sem a reatizacao obrigat6ria de concurso publico 
enquanto que 0 Governo do Distrito Federal os transferiu para 0 
seu quadro de tabela de empregos, continuando a serem regidos 
pela Consolldacao das Leis do Trabalho (art. 1°1 § 1°, do Decreto nO 
23.082, de 04/07/2002). E ainda que fossem concursados, nao se 
admite a transferencia para 0 quadro de pessoal do Governo do 
Distrito FederaJ, pols violaria, da mesma forma, 0 art. 37, ll, da 
CF/88. 

E restou provado e demonstrado que a lesao vem ocorrendo 
de forma continuada, renovando-se a cada dia de trabalho. Alern 
disso, a prestacao jurisdicional final, com certeza, podera demorar 
alguns anos, perfodo em que a fraude estara beneficiando 
i1icitamente os Reus. 

.. _) 
A Lei nO 7.347/85 - que regula a materia procedimental da 

a9130 civil publica - em seu artigo 12, preve a hip6tese da medida 
liminar, em face da eventual necessidade de tutela assecurat6ria 
instrumental ao objeto da tutela jurisdicional principal, de cunho 
coqnitivo, garantindo a efetividade desta. Corn efeito diz 0 citado 
dispositivo que "Poders 0 juiz conceder mandado Jiminar, com ou sem 
justificativa previa, em decisao sujeita a agravo". 

Em sendo assim, esta demonstrada a presence do fumus 
bonis juris e do pericuJum in mora, razao por que torna-se 
necessaria a concessao de medida liminar, com fulcro no art 12 da 
Lei 7.347/85, deferindo, de pronto, os seguintes pedidos para que: 

10 
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MINISTERJO PUBLICO DO TRABALHO ti.o:. . \ 
\~ iProcuradoria Regional do Trabalho da 10~ Regiao 

\"'~ 
a) 0 Reu DISTRITO FEDERAL (Secretaria de Estado de' 

Gestao Adrninlstrativa) se abstenha de transferir qualquer 
empregado da TCB para a tabela de empregos do Distrito Federal 
e que tarnbern se abstenha de transferir empregados 
remanescentes de empresas ou entidades em processo de 
liquidacao, privatizacao ou extincao, para a Adrnlnistracao Direta, 
Autarquica e Fundacional do Distrito Federal; 

b) seja fixada multa de R$10.000,00 (dez mil reais) em 
relacao a cada empregado que venha a ser transferido 
irregularmente, em descurnprimento da Iiminar porventura 
concedida. 

E em carater definitivo: 

1} seja declarada a nulidade de todos os contratos irregulares 
mantidos pelos Reus, relacionados no doc. de n? 03, .assinando-se 
prazo para a rescisao de todos os contratos de trabalho, sob pena 
de pagamento de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por 
dia de descumprimento da determinacao judicial; 

2) seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da
 
Lei n° 2.681 , de 15/01/2001; da Lei n° 2.989, de 11/06/2002; do
 
Decreto--. 'no 22.322, de 13/08/2001 e Decreto nO 23.082, de
 
05/07/2002;
 

3) a procedencia, em definitivo, dos pedidos liminares
 
inseridos nas alineas "a" e "b",
 

Requer ainda sejam os Reus citados nos enderecos
 
mencionados no prearnbulo desta e na pessoa de seus
 
representantes legais, para que, querendo, contestem a presente
 
acao, sob pena de revelia e confissao:
 

Requer tarnbern a producao de todos os meios de provas em
 
direito admitidas; {
 

Requer, finalmente , na forma do art. 84,. inciso IV, da Lei
 
Complementar nO 75/93, cle 0 art. 236, § 2°, do CPC, a intimacao
 



,· 
~
 ~ 

MINISTERIO PliBLICO DO TRABALHO,~~ . ~ ;(.
. 

!FD.~,It
.~~.... Procuradoria Regional do Trabalho da lO~ Regiao ~ :.; 1('. _'1 

,~ 
dos atos do processo, na pessoa de um dos membros do Ministerio 
Publico do Trabal.ho. 

Acausa, da-se a valor de R$10.000,OO (dez mil reais). 

pefeJeferime~to . 
1 rasllia, OF, .ilJ de junho de ?003 

\. 

ABIO~;~L CARDO 0 
p\.:jiadOr do Traba/~o 

/ 

~'K~ 
B~ASILINO ~OS MOSrr:": da PRT, tfa 1Da RegiiiD 

,) 
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fR 1.153~X tJII.VI\NIXJ l(lSl: rERElRA MClroRlSTA Sir, GHSTAOAl)MIN~7RAUVA ANEXO I do Deceetc n,· 21.322, de 13 de egcstc de 2001
 
7U 11'5-Ifl7SS ()IVINO AI.VI~ MAKIINS MurtlKL"ili\ Sir. (il~"AOAm.IINIS "
 c. em
71 tIlSJ\HN04 IXHwIlNCiOS KC)I)kl(illt:S Ill: AI}'U~1I\ Po-KlnHillr."TA SEC'. GaTAO AJ)M JlLo\nVA
 
i:! IJU:li)WNl I~F.s I'tKiA." SlI.VA MOlOKL'\IA SEC. GE.!ITAo INlS'Jlt.AnVA ORDEM EMPREGO PERMANENTE QUANTIDADE'
 
73 11,;)t.:!7X 1...... '·El.lln) l;c.w..U~ M()N'lVIKO MOI1IKL'\IA SI:1.". Gl:Xr~ AUMINL"rRI\:I1VA I ADMINISTRADOR 4
 
7~ III.\SIIIMII IUil (Jl",,\ t.L\IUA UA.... N.IL\l1i.lJ.AR lllllltAUUK SI-:l'. (iF· AU AUMINL'\'llV.:llYA
 2 ARQUITETO I
7:5 l.,~mu L'itwW1. VUilMADE JI!.'iUS t.kJrt)ltL'\IA SIC, ~r,\u AUMIN~'11t1t.IlVA g )2

7& tAI,:i.WSIS IVO ViElMA t.kJr()KL"iIA SF . Uli..!ITAo AUM~"RAnVA 3 ASSESSORESPECIAL
 
77 lllS-lM.Sbl JAl"!JlJl:J.lNH Pf!NAV111.R,\ l'UllRAlX)R
 . :t.'. lID."TAu AUMIN~i1Vt.nVA 4 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 38
 
i":i 1.~':lSl"" lARnAs ptoKI~'H,,\!lA llINl':x.·"O lllllRAlXJR
 SJ.:t.'. Cd~STAn ADMINIS"I'RAllVA S ASSISTENTE TECNICO 27 
,., 1.1:4~IlUK J(1.'iI~ AK"'1I\I1'..\,\ IX)S SAN-JUS r.KJfURL"'IA sa.', Ge"TAU A1)hIlNI.!I"TRAnVA de Pe 
MIl Ill\.&I~::7 JU.'';E I+KKE!RA I'IN'IO ~uIlJKL'iIA SI-:l'. (iEST"U AI>MINL'\TKA:nVA 6 ATENDENTE DE AMBULATORIO 2 

Empr
lei tu:S..t~6S2 XJSf.IKI:NH oosSANltl'i MUI'UKCni\ sa::. (;e"TAo lillMlNl.!llRAllVA 7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO . J2
 
lC lIos..Jj..lY JOSI~ PotAIUJlII~ IJI: ,\HI\LJJO M(mHillHI\
 Sl~'. (il~"TAO AUMINI.!I"'I"KAnVA 

8 AUXILIAR DE ALMOXARlFADO 12 
10 IIl5J"I.N xlSIAS I"VAItf.sI>l~C'N(VA.lJK) MORJKIS'f,\ 51:1.'. liH.\"TAO ADMrNl.!I""I"M.A:llVA 
~ I't.lH77SU IJ:VINO r.K.HA!'INImum AUX.t£$I!..V.(i1~A1S sa.'. liI~Ii\O A1)MIN~""fKAllVA 9 AUXILIAR DE MANUTENC;AO II que II 
K$ UltS~IY)7 I.UUIUSVAUX)AI.Vf-:S TI:t.',1 . L\NUT1:Nl.',\O Sl:1.'. Ge"T,i.o AU~lRAnVA 10 AUXIUAR DE SERVIC;OS GERAIS 13 , em , 
10 lkJS.Ill,lSIJ MANOI..i, ~UC""J, IlE P.UiJ.)HROS MO KISrA sa.'. LiL::SrAU AlJMlNJSTRAUVA II BORRACHEIRO 9 
111 111.1:0-1:)775 MI\JUA R-'l.)UI:LMJ-.l.O SANlUS !X5IUtAlXJR SEC', OESTAOADMlNl.!I"1'RAJ1VA le 23 d* l~lN:lK NALiIllS,\AU s/MU10R1S1i\ Sf:C'. CJa"TAo ADPoUNtsl'RAl1VA 12 CAIXA 22 
.:iII ta~IK N~ IkJNORJO DASILVA MOTOKlS'Ii\ .!I"EC'. UESl'AO AJJMJN~"1'RAJ1VA CARPINTEIRO DE CARROCERIA I13 
IIoU ~Zl t"A,ULO RUU1::1l.TU PA.RRBKA Mnr~"TA sa'. GI~"TAo Al>M1NlSn.ATTVA 

14 COBRADOR 213
IlIl lk)S·U,,")) RlllNA.l1lOJOSE DE M1:llr:' f,.-K)lORL'ITA SEC. GI:1STAO ADMI~IRATTVA de Pe 
l'l.! W5S)Y~ RUMUAUlQ VIDAl. 00 NASC'tMallO AUX.DE MANlJll:NCAO sEC. Gl::'SrAoADMINISTRAUVA IS DENTISTA I "a I. 
1"'1 WS}YI71 IF.MJSlWt.ES OASlLV,\/ AUX.Dl~ SF.RV. ~ sa:. """,.AaAVMINImlAnvA DIGITADOR I
 
1'Jrf 1J15-I7lIC! VAL'ICR cos !iA.N'IQi,I"· l.'OURADOR SEC. GB"TAo A1lMINlSTItAnvA ia de
 

16 
17 ECONOMISTA I

IYS W~=7X WAU)I£,\UR "rAvARI,S OASn.VA W~"TA SEC. GESTAo ADMIN'ISTItAUVA 
I~ L115olo4YI'- ZULfJUI::: MOKAt!S oosSANlOS CtmRADOK 5£('. ~"TAOAD~"1'RAJ1VA 18 ENGENHEIRO 2 

19 2 onscli.I'll UO:55Q.1).l F.zEQUIAS ~QIJE:S GOAVl::NT\JRA Ml'llU.'O SOC. CJI:1STAO ADMINISTRAnVA ESTOFADOR 
IW OOSoIllOn m:x,wJI1""R.\Nl"1"iC.'O UR,AUA. MOTOMJ!'l"TA SEC. GE:."TAa ADMINISTRAnvA 20 FISCAL DE TRAFEGO 49
1'H WS)~:! IXl" ' XAVIER QUElROUA AUX.~ SnR,V. GI:RA1S soc. GESTAO AIlMlNlSI1IAnvA a de I 
:w WioIJJoS ANTONIORJBt:1RO MUTOR~"14-\ sa:. Ge"TAO AJ.>MJNISUtATTVA 21 INSPETOR DE TRAFEGO 2 
3n OOSs.ws1 .~ A1XiUSTO DA sn.VA ~"TA SIr. GESTAO ADMINl5nAllVA 22 MARCENEIRO I 
~ ~. J(~"llR(&\J)EJr::sus twK>1"ORJSTA SEC. QIlSTAOAllMIN1SI1W1VA lese en 23 MEDICO I:VI r ~I).I RAlMUNlM.P!!IU:IRA. neOUVl:1R-' AUX.DESbllY.CiERAlS SJ:C. ~"TAO ADft.UNlS11lAl1VA 

OJS,J')7'J1 KONAN .!I'EDA.\"llAU DE.ANDRAJJE MOTOIU.!I"TA SEC'. QESTAOAUMIN~"1'RAJ1VA 24 MEDICO DO TRABALHO I ivos d 
2S MOTORISTA 462 untratu 

CECRETO N· 22.312, DE 13 DE AGOSTO DE 2001 26 MOTORISTAMANOBREIRO IS Isic;Oes
27 OFICIAL DE POSTO H 
28 ar 0 OJ.DispOe: sabre a inclus;)o de: empregos publicos remanescentes do Quadro Permanente de Pessoal da OI'ERADOR DE CARRO aUINCHO I 

Scciedade de Transpcrtes Celetivos de Bra.ili. LTDA- TCB, n. Tabela de Empregos do Dislrila 29 OPERADOR DE TACOGRAFIA 3 tigo, 

Federal, em l:xtinc;:1o, e d3. outras pecvidencias, em qUI30 OPERADOR DE VHF I 
31 PEDAGOGO 3 silo os 
32 PEDREIRO 2o GOVERNADOR DO DISTRlTO FEDERAL. no uso des .tribui~lles que lhe 'i1a eonferidaspela an. 
33 PINTOR DE AUTOS 2

IOU, incises XXVI. d.:l Lei Org.nie. do DislrilaFederal e "'nda em viSI' a que disp6e • Lei n· 2.681, 
34 RECAUCHUTADOR 6 mean

de 1S de janeiro dl.: 1001. decreta: 
3S SERRALHEIRO I 5 ou d 
36 TECNICO DE ALMOXARIFADO I 

An. \. Os cmpregos integranres do Qu.dra Permanente de Pessoal d. Sceiedade de Transpanes lesta e 
37 TECNICO DE CONTABILIDADE 4 

Calolivas de Brasili. LTDA - TeB, constames do Anexo I, passam • imegrar • Tabela de Empregas 1pregal38 TECNICO DE MANUTENC;).O 62 
du I.>isuito Federal, i1dminislr:lda pe:li1 Seeretaria de £Slado de Ocsillo Adminisll.llivB. 39 TECNICO DE NivEL SUPERIOR I 
§ I" O~ einprcgos a que se refere este i1rtigo permanecem regidos pela ConsoHdac;,,"o das Leis do 40 TECNICO DE SEGURANC;A DO TRABALHO 2 re:Ii1C;~ 
Trabalho - CLT, .pruvad. pelo Decreta-lei n," S.4S2. de I de maio do 1943 e ·legisl.~i1u supervenl 41 TECNICO EM ALINHAMENTO RODAS I 
entc. 42 TECNICO EM BOMBA INJETORA I 

la de(§ 1" Os CI>nlratu5 de: Trabalho firmadcs entre as empregados remanescentes do Quadro Pennancnte 43 TECNICO EM EXTINTOR I 
de: Pessoal da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia LTDA - TCa, :l que se refere este 44 TECNICO EM RECURSOSHUMANOS 2 :oube:r 

De:c:re:1o. permanecem com suns chiusulllS contratuais inalteradas, i\ e:tcec;""o da cl:1usul:l n:JativI ~ 4S TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENC;AO s 
empregadora que ~c:r.i ade:quada as disposic;~c:s deste Deereto, 46 TELEFONISTA I rprova 
§ ) .. Caber;i a Secreteria de Estadc de Gestao Adminislraliva efelu:lr 0 apestilarnento des conlriltos de 47 TORNEIRO MECANICO I 

icadaTOTAL GERAL 1.0S6trabalho. conforme disposic;:1o conlida no cup"t des1e artigo. 
7 de , 

§ ~ .. Os cmpregos a 4ue Se n:re:n: 0 Anc:co I s~rJo e::tlinlos ;i medida em que: vagan:m. 
ANExO II • da Decrela n· 22.322, de 13 de .goola de 2001 leste I 

An. ? Os OCUpi1nl~ dos ~mpn:gos de que 1r::11.3 0 an. I" d~le DecreIO sau os rclacionadosno Ane.'(o lL NOME 
:enda 

MA'lRiCULA EMPREGO 
00S31022 ENIDEFRErrASMACIEL ADMINISTRADOR \'dmini 

An. 3" Os ocupi1nles dos cmprcgos a que se:refen: e:ste Dc:cn:10 e que sc encontram na qualidode de 00497967 ERO"nDES VIEIRA LIMA 'ADMINISTRADOR 
ccdidus p:Jr.l 6rg30s uu e:ntidadcs dos Podw:re:s da Uni,,"o. dos Estados ou do Dislrito Fedeloll e dos 0042JS3X IVAN SOARES VARGAS ADMINISTRADOR 

00SII390 MAURO SERGIO BARBOSA ADMINISTRADOR eilOS! 
Municipius. n:J dali1 de: public:1l;:lo de:stc De:crt:to. pennan=ccm ne:sta condic;,,"o, 

00S24816 IRENE MERGENER CUNIIA ARQUrrETO
§ I" 0 dnus com a pi1gi1mCnEO dos si1hirios e: beneficios devidos aos e:mpregados de que tram 0 capui 0047404S A!'ITONIO PEDRO GALASBRITO ASSESSOR ESPECIAL 
desle: an igo scni. do urgi10 ccssion:irio, 00420042 ARlS11DES CANDIDO DEOLIVEIRA ASSESSOR ESPECIAL 
§ 2· Cabcr.i il Sec"'lari. de EsI.da do G""lilaAdmini'lmtiv. divulgar • rel.~Ja da, empreg.das que se 00420S30 CARLOS CAETANO DE ALMEIDA ASSESSOR ESPECIAL 
t:ncunlri1m ccdidos. 00442119 JOSEAMARO CARDOSO SILVA ASSESSOR ESPECIAL 

0042073S LUIZALVES DE SOUSA ASSESSOR ESPECIAL§ J" Os dt:'mais emprcgado:s ser.1o 10ladus par i1(U di1 Secrclaria Esti1do de: Gest~o Administr.uiva, de 
00423661 MARIA JOSEFINA DE FARIA ASSESSOR ESPECIAL

acurdu cum as I1ccl."S.sld:.tdc~ du~ urgilus.aplicalldu-se: qu.mdu cuu~r as di~po~ic;oa do § I" dC:Sle: anigu. 00464732 MAItl"A LUCIAMONTEIRO RIBEIRO ASSESSOR ESPECIAL 
00433314 SEBASllAO DASILVA ASSESSOR ESPECIAL 

An. ~" Pcnnanc:ce e:m vigor 0 PIi1no de COirgoS e Si1I:irios - PeS. aprovado nos Ie:nnosda Resolul;lo 00477400 AIDELMA MARIADASILVA ASSISTENTEADMlNlSTRAllVO 
do Dirolur;. n· OSS/gS, de 26 de dozombra do 1988, rotitie.d. pel. R..alu~i1a da Canselha de 00S24891 ALEXANDRINA DE SOCORRO RfZENDE ASSISTENTEADMINISTRAllVO 

00484296 A!'ITONIO CAMARGO DA ROCIIA ASSISTEKTEADMlNlS'TllAllVO
Admini.slra~i1a d. TCB, n. Reuni3u Ordin.ri. N" 62, de 27 de dezembro de 19GG. 

00494623 A!'ITONIO LUIZRODRIGUES COSTA ASSI~"TENTEADMINlS'TllAllVO 
00S09973 ARCELlNO DA PAlXAO ASSISlENTEADMINISTRAllVO 

An. S" As des~:3S oriundas da i1plica~,,"o das dispusic;l5c:s contidas nC::Sle Dc:creto correr.1o• conll do 00S32002 CICERO NAZARENO DE LUCENA ASSISTENTEADMlNlSTRAllVO 
O~.menla du DiS/rilu Fedo"'I, e.bonda il Secret.ri. do Fazenda e Planej.menla da Dislrila Federal. 00S24921 DENISEPEREIRA DE JESUS ASSI~"TENTEADMlNISTRAllVO 

em cunjunto com :I Se:crt:'laria de Esli1do de: Gesti10 Adminislr.uiva, promovCf as Dlteru~aes e ajustcs . 004720S0 ELlENEFONSECA ARAUJO ASSI~"TENTEADMINlS'TllAllVO 

00S23372 EMIUACIRQUElRA DE0 DOSSANT ASSISTENTEADMlNISTRAllVOnecessliri05. 
00494879 GERALDO MAGELA DOS SANTOS ASSISTEKTEADMlNISTRAllVO 
00S23607 GILEIDE ALVES DE MORAIS ASSISTENTEADMlNISl1IAllVO 

An. 6" r~lc DLOCrclO e:nlr:l em vigor na d:lti1 de: SU3. publk.....;Jo. com e:1~itos linanceiros a partir de I 00'23'93 GLAUCIA YOSIIIKO YAMAMOTO ASSI~"TENTEADMlNlS'TllAllVO 

de ayuslo uC :!()O I. 00'22961 GUIODETE RIBEIRODE ALMEIDA ASSISTEKTEADMINlS'TllAllVO 
00'23'SO IVANI ALVES DEOLIV~IRA ASSI~"TENTEADMlNlS'TllAllVO 

00'24832 JAJMILTON PEREIRADE SOUSA ASSISTENTEADMINlS'TllAllVOAn. 7· R&:voganl~sc as disposit;Oe:s em cun'rario, 00'04807 JAIROAPARECIDO LErrE ASSI~"TENTEADMlNlS'TllAllVO 
00S30859 JOAOFRANCISCO MARTINS ASSISTENTEADMlNlS'TllAllVO 

8m.iIi.. 13 do .gasla do 200I. 00482048 JOSEORLANDO SILVA ASS1STENTEADMIN1ST'RAllVO 
113· da Republi.. 0 42" de Brasilia 0046'828 JOSESOARESDASILVA . ASS1STENTEADMlNlS'TllAllVO 

0043'309 !.ASARO JOSE pas SAHTOS ASS1STENTEADMlNlS'TllAllVOJOAQUIM DOMINGOS RORIZ 
OOS24654 LUIS GlJSTAVOVIANA SA/mJS ASSISll!NTEADMINISl1IAnyO 
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Art. 308 - e prolblda a Instala~ao de allo-/alanles Irradlando 
para os logradouros pubtteos. 

Art. 309 - Nao e permilido escoar para logrndouros publlcos,
qualsquer aguas servldas. 

OAPITULO II 

Slnall7.a~ao e Nu,".ra~iio 

Art. 3tO - Cllbe iI PDF, :Ilraves de seus orgaos compelenles. a 
slnallza~iio de Brasilia. cern a coloca~no das ~egulnles placas: 

I - neeessarias il ordena~iio do rransno c lril/cgo, em 
obedleneta it leglsla~iio /cdcral sobre a materta. bem 
como Indlr.allvas dos ponlos de onlbu.; 

II - Indicativa. da nomenctatura das Vias, setores e qua
dras de Brasilia: 

111 - Indlcalh'as de dlretoes a serem colocadas nos trevos, 
cruzamcnlos e bl/mcatoes de vias. 

Arl. 311 - e prolbldo danl/lcar ou encobrlr de qualquer rnanet
ra as placas de .Inallza~no. 

Art, 3t2 - Niio .•iin pennilidas lnscrtcoes de propaganda dc qual
quer esneele. nns placas de slnallz3~ao. 

,\rl. 313 - Cabc no Ilfoprlcllirlo e e "brtgatorla a coloca~iio. em 
lugnr externn e vlslvl'l. de plncn de nlllllern~iio do tmovel: 

Pararra/o ,i"h'o'_ 0 numuro dn lmove] e aque le /ornecldo pelu 
DLFO no certl/kado de numernefiu e a placa deveril obedecer a mode
10 /ornecldo pela DLFO. 

CAPITULO III 

IIlonumcntos, Mastros, Anlinclos, Lclrclro. e Toldos 

Art. 31« - Os monumenlos. eseutturns, Iontes, placns e slrnlla
res, somente poderiio ser c<!lo~ados..ou (,Imslr.uldos em Jogradouros 
publlcoa, medlanle aulorlzatno especial do Conselho de Arrlultelura 
e Urbanlsmo que podera exlRlr desenhos. /olograllas, maqlletes 011 

olllros elemenlos qlle julaar lIeeessarlos Pilra 0 exame de sua quall 
dade, hnporliincla e locallza~ao. i" ;...,. ... 

Pararra/o unleo - As delermlna~iies desla norma sao exlenslvns 
a monumenlos. escullllras, /onles, placas, eomemoraUvas. locallzadas 
em areas parllculares desde que, a crlterlo da DLFO, lnlcrrtram no 
nspeclo dos IORrnd'lIIrn, pilbllens. 

Arl. 3t5 - A eolU<:at:'" dc maslros CIII logradollros plibllcos ou 
em /achadas somenle sera permltlda medlanle aulorlzatao da DLFO. 

- 1971 -

Arl. 316 - SOmenle sera permlUda a colocatao de anunelos e 
letrelros quando submelldos il aprovatao da DLFO mediante reque
rtmento acompanhado de: 

I - desenho em escala ·do anuncto ou lelrelro, devlda-
,< 

menle colado; 

11 - Indlcatiio das 

III - Indlca~iio dos 

IV - Indicatao do 
lenle; 

obras adoladas: 

malerlals de sua con/eCtao; 

slslema de lIumlnatiio, quando exls

V - lndlcacao de sua locallzatiio, dlspos1tao e slslema de
 
colocacao;
 

VI - folograrla da fachada que recebera 0 lelrelro; 
r

.,"i 
VII - texto na lingua portuguesa e correlamenle redlgldo. 

Art. 311 - l!l expressamenle prolblda a colocatao de antinclos e 
tetrelros quando: :I 

I - obstruam, Inlerceplem ou reduzam 0 viio de janelas 
e porlas; "I 

II - pel a sun mulUpllcidade, dlspos1tao ou proportiio, pos

sam prejudlcar 0 aspeclo ou perspecUva das Iaeha

das;
 :I

III - execuladas em malerlal pereclvel; ::, 
IV - plnlado dlrelamenle s6bre qualquer parle do tacha

da, ernpenas ou muros; 

V - fora dos locals prevlslos para a sua colocatao nos ga
barllos dos setores comerelals, resldenelals e comer
clals locals, I. 

i:. Arl. 318 - ~ tarnbem prolblda a colocatiio de anlinclos: 

I - sobre vladulos, obras de arle, lrevos, Brvores, postes, If: ' -,i

pavlmenlos ou outros elementos dos logradouros pil iii 
bllcos, bern como sobre a coberlura de qualquer edl I. 

I 

flcatao; 

II - lLs margens das vias de clrculatiio denlro do perlme
.;;: fro urbano e melropolllano; 

III - siibre /achadas, empenas ou oulros qualsquer ele

menlos de cdlliclos plibllcos ou partlculares, salvo 0
 

prevlslo:
 

IV - lis areas desUnadas lL edltlclos resldenclnls, mesmo
 
quando alnda nao ocupadas, salvo 0 prevlslo no In

elso V do arUgo 319.
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VI. despaehar com a Chefe da Casa Militar;
 

VU. exeeutar outras atribui~acs que lhe forem conferidas.
 

Arl. 67. Aos Assessores, cabe dcscmpcnhar ill seguintes i1lribulli~Cs:
 

I. assessorar 0 Chefe imcdiato nos assuntos por ele requeridos; 

II. claborar au rever minutas de atos de interesse dA Govcmadoria do Distrito Fed al; 

In. cmitir parecer tccnico sabre materia de compctcncia do orgio em que cstivcrc latados; 

IV. analisar informa~i5e.s c dados de interesse do orgio em que cstivcrcm lotado t 

V. cxerccr outras atribuilich:s que Ihes forem confcridas.
 

Art. 68. Aos Assessores Militares cabe desernpenhar as seguintes i1tribuil;ocS:
 

I. asscssorar 0 Chefe da Casa MHitar e as Assessores Militares Espeeiais; 

II. estudar, emitir pareeeres, {onnular c responder consultas, instruir pro ssos e expedien

tes de competencia di1 Casa Militar;
 

Ill. i1eompanhar 0 andamentc de projetos, atos, precesses c outros doc mentos das corpora


c;~es militares do Disrrilo Federal e da Can Militar;
 

IV. cole tar e acualizar dados tecniecs, juridieos e administrativos deInteresse da Assessoria e
 

neeessarios as atividades por ele desenvolvidas; I
 

V. elabcrar, examinar e ecaferir minutas de i1tos ofieiais de coO<petcneia da Cilsa Mititar;
 

VI. eoordenar as publiea~~es oficiais relacicnadas com as corp6raljoes milltares do Distrito
 

Federal; /
 

VII. exereer outras atrjbuic;~es que Ihe forem conferidas. /
 

Art. 69. Aos Assistentes eabe desempenhar as seguintes :J.tribuic;oes:
 

I. auxiliar 0 chefe imediato nos assurues relatives as arlvidades da respectiva unidade;
 

11. transrnitir, aeompanhar e orientar 0 Ct1mpriment~/das instruc;oes emanades do ehefe
 

imediato; ./
 

III. exercer outras atribuic;~es que Ihe forem conferidas.
 

Art~ 70. Aos Sec:n:tArios Executivos cabe desempenhar 3S seguintes i1tribuiC;aes:
 

I. prepari1r i1 agenda do respectivo chefe e lembrar..lhe os compromissos a que deva
 

compareeer; . /.
 

11. cxereer i1S atividades inerentes ~ funC;ilo ..ae.seaetaria executiva; 

III. exereer outras atribuic;~es que Ihe fore;tn eonferidi1s.
 

Art. 71. Aos Seeretarios Administrativos c/be dcsempenhar as seguintes iltribuiC;Oes:
 
I 

I. elabori1r minutas de correspondi!ncbls a sercm expedidas pel::a unidade em que esdverem 

lotados; / _ 

II. recebcr, tnnsmitir. controlar e .t~gistrar as liga~~cs telcfonieas e de "'rae-simile"; 

III. erelu.r tr.balhos de digila~~o/ 
IV. exercer OUIr.1S atribuic;~es q~ Ihe eonferidas.
 

Art. 72. Ao Enei1rregado de Cop,a" e Cazinha cabe descmpenhar as seguintes iltribuic;~es:
 
I. eli1borar c:J.rd:ipios .: prep,i'roar os alimenlos ::a serem servidos nas residancias;
 

II. %elar pcla Iimpeza e pel.4~ eondic;~cs de usa da eozinha das residcneias; 
I 

III. solieilar a aqujsic;~o d.C generos alimcnticias e de material de consumo de usa diArio da 

cazinha das ~esid~neiils; /1 . 
IV. fiscalizar. coardenar e supervisionar a pessoi11 de eozinha das residcneias; 

V. fisealizar, eontrJar c orientar as servic;os preslados pelo pessoal dOl copa. inclusive no 
I 

4ue se refere ;i i1prc:sqnl:J.l;;Io pessoal dos servidorest no locante a higiene e limpezi1. infonnan

do a chelia imediata'/quaisquer irregularidades eansl~ladas; 
VI. oricnlar e fid'i1liz::ar a servic;o de "buffcl" quando esle for servic;o par tercc::iros:
 

VII. coordcnar ,/i1poio logislico. i1fcto a area de copa. nos evcntos olieiais promovidos pelo
 

Go\'emador forJ, do Palacio do Burili e ni1S residencias;
 

VIIJ~ conlrola! a consumo diario e mensa I da copa, realizando previslo Irimestral de ga~lIos,
 
IX. elaborilt as esc.:llas de servic;o do pessoal da copa;
 

X. exerrfr outras :lIribuic;~es que the forem conferidas
 

Arl. 73. ~ Ouvidoria-Geral do Dislrilo Federal, a Agcneia de Desenvolvimento do Turismo do
 

Dislrito ~edcr.1 - ADETUR e 0 Centro de Assislencia Judieiaria do Distrito Feder.1 - CEAJUR
 

suas alribuic;~es e compell!ncias definidos nos respectivos regimenlos. 

TiTULO IV
 

DAS VINCULAC;OES TECNICAS E DOS RELACIONAMENTOS
 

Art. 14. a relaeionamento entre as 6rgJos da Govemadoria do Dislrilo Fedenl. entre si e cam 

os da administrac;~o direta e indirela do Govemo do Dislrito Federal, far..se ..' de forma coor

inlegrada. na confonnidade das rcspeccivas compelcneias orginicas e de aeordo com 

eritc!tios est.:lbelecidos nesle Regimenlo. 

Brasilia, 04 de julho de 2002 

II4". do ~e~ublica e 43" de Bnsilia 

::,,:..J~AQU~M ~OMINGOS RO.R!~ 

Art. r Revogam..se as disposi~acs em conlrino. 

denada e 

as 

Art. 75. A subordina~!o hierarquie. dIS unidade. da Govemadoria do Distnto Federal. deline· 

.se pel. posiC;.lo de cada uma dele na utrutura orginico-adminislrativa e ptll'" ,"~nciado de suas 

eompetanei.s~ ,,_ .. .. . • , 

Ari~ 76~ Os orgJo! -f.,?!i.ai!d~s vi!1eu,l.ados, . par·forc;. de lei ~u, de.~ret!3'l *.,Ci9vem.dori~ do' 

Di.tritD Federal"BoY Kq,~~1~S:-~i"'~i~.9,.).10 ·crovern.i1"r;~e~rrt:*li9, ~~'I'·~)iiJlClit~.~ :SciC;C.tUii. 
• . • d •. - - •• ••_ • __••• -., . ••• I 

de Governo para 0 dcsenvclvimcntc de suas atividades, quando assim for n 

Art. 77. 0 disposto no artigc anterior apliea-se igualmente a gruros de: aJho e comissOc:s de 

estudo instiluidos por are do Gcvernador, • 

Art.78 Os ccupcntes de cargos em comiss da Governadoria do Distrito Federal. de nivel 

diretivo ou gerencial, cm seus impcdi lOS e ausencias, ler40 substitutos eventuais dcsigna.. 

dos por ate do Sccretario de Gove do Distrito Federal, obedccida a legisla~ilo cspeeifiea, 

Art.79 As atividades de admini ratrao geral d::a Govemadoria do Distrito Federal serso exeeu, 

tadas pela Diretoria Admi . trativo-Financeira da Subsecretaria de Apoio Operacional da Se

eretaria de: Govcmo. 

oridadcs competentcs autorizadas a baixar inslruc;ocs ecmplcmenrares 

ecuc;ao deste Regimenta. 

Os asos omissos serso resoIvidos pela auteridade competence e. cm ultima instancia. 

vernador do Distrito Federal. 

DECRETO N' 23.082, DE 4 DE JULHO DE 2002 

Disp~e sabre a inclusilo de empn:gos publicos remanescentes do Quadro de Pessoal cia. Socieda

de de Transportes Colctivos de Brasilia Ltda - TCB. na Tabela de Empre80s do Distrile 

Federal. em extinC;ilo. e dA outras providancias. 

o GOVERNANDO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribui~Oes que Ihe do conrerid..
 

pelo Art. laO, ineiso XXVl, da Lei Organi"" <1:0 Dislrito Federal e tendo em vista 0 que displ5<
 

a Lei n' 2.68 I de IS de janeiro de 200I, .ltenda pelas Leis n's 2.890, de 23 de janeiro de 2002
 

e 2.989. de II de junho de 2002, decreta:
 

Art. 1° Os empregos remanesecntes da Tabela de Empregos Permanenlc dc Pessoal da Socieda.~
 

de de Transportes Colel;.os de Brasili. "LId. - TCB. eonslantes do Ancxo I. pass.m a inlegrar
 

• Tabela de Empregos do Distrito Federal, .dminislrad. pel. Secretaria de Estado de Gest~o 

AdminislraLiva.
 

§ 1° Os c:mpregos iI que sc refcre esle ilnigo pcrmanecem residos pcli1Consolicia.c;ilo das Leis do
 

Trab.Jho - CLT, .provad. pelo Decreto-Lei n' 5.452. de I' de maio de 1943 e legisla~!o
 

supervenicnle.
 

§ 2° Os CanIra los de Trabalho firmados entre os empreg.:J.dos remanescentes da Tabcla de
 

Empregos Permilnenles de Pessoal da Sociedade de Trilnsp0rles Coletivos de Drasilia Llda ..
 

TCn, a que se refere esle Deeretu. permilneccm com suas cl~usulas COnlri1luais inillleri2das. i
 

cxcec;~o da cl:iusula relativa a emprcgildora que serA i1dequada as disposic;Oes deste Decreta.
 

§ j- CaberA :i Seerelaria de Estado de G.:stilo Administri1liva efctuilr 0 aposlilamt:nlo dos
 

conIralos de Irabi:llho, con forme disposiC;~o coni ida no caput desle artigo.
 

§ 4° Os empregos i1 que se refere a Anuo I ser~o exlinlos na medida em que vi1g:J.rem.
 

Art. 2° Os ocupantes dos cmpregos de que trala 0 i1rt. 1° desle Decreto do os rcli1cionados n01
 

Anexo It.
 
Art. 3° Os oeupanlcs dos empregos a que s.: refere esle Dccreto e que se cncontram na qualidadc
 

de ccdidos p,ua 6rg~os ou entidadcs dos Poder~s da Uniilo. dos ESlados uu do Distrilo Fcde~
 

e dos Municipios. na dal::a de publiea~iIo dC!le Decreta. penn:J.neccm nesla condi~~o.
 

§ 1° 0 onus cam 0 pag:J.menlo dos salirios e beneficios devidos ::laS cmpreg:J.dos de que lrall Q.
 

capul deste artigo sera do 6rg~0 cession:irio.
 

§ 2° CaberA ;i Secrelaria de ESlado de Gesl~o Administrillivi1 divulg:J.r i1 rela~io dos empregadas .
 

que se eneonlram eedidos.
 

§ 3° Os demais empre:gados ser:to 10lados por alo da Secrclaria de Escado de Gesl~o Administra..;
 

. liva, de acordo	 com ilS necessidades dos 6rg~os. aplicando-se qU.:lndo eouber as disposiC;Ocs dg; 

§ l- deste a.rtigo. ;. 

Art. 4° Permanece em vigor 0 Plano de Cargos e Sal~rios - PCS, aprovado nos temos dar 
R..olu~!o de Diretoria n' 08511988. de 26 de dezembro de 1988. ralilicada pel. Resolu~30 do~' 
Conselho de Adminislra~~o da TCB, n. Reuni~o Ordinaria n' 62. de 27 de dezembro de 1988:.~ 

Art~ S· As despesas oriundas da apliea~;jo das disposic;~es conlidas neste Decreto comrilo f: 
eonla do O~amento do Distrito Federal, eabendo as Secrelilria de Fazenda e Planejamenlo do~ 

Distrito Fede~l, em conjunto com i1 Secretaria de ESlado de Gesl~o Adminislr::aciva. promoyer: 

as alterafi~es e ajustes necessitios. . : 

Art. 6- Este De!=reto entra em vigor na dala de sua publiea~50. ~om efehos fin:mceiros a partir} 

dt I" de juIho de 2002. 

http:Trab.Jho
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~ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 103 REGlAO Qe (J. 

93 Vara do Trabalho de Brasilia-OF - Processo na 0576-2003-009-10-00-0 1 

U 
CONCLUSAO 

Nesta data taco conclusos as presentes autos ao Exmo. Juiz 
Titular. 

Brasilia, 16 de junho de 2003. 

Marcia Hel&Monteiro Lima 
Diretora de Secretaria 

93 Vara do Trabalho de Brasilia-OF 

Vistas. 
1. Considerando que a mandado liminar em acao civil) 
publica, a tear de art. 12 da Lei 7.347/85, prescinde de 
dernonstracao de periculum in mora, e tendo em vista a clara 
presence do fumus bani juris, em sintonia com reiteradas 
decisoes deste juizo em reclarnacoes ajuizadas par 
empregados da TCB, DEFIRO a medida Iiminar, 
determinando ao reu DISTRITO FEOERAL que se abstenha 
de transferir qualquer empregado da TCa para a tabela de 
empregos do Oistrito Federal, bem como de transferir 
quaisquer empregades de empresas ou entidades vinculadas 
a adrninistracao publica, em processa de Ilquidacao, 
privatizacao au extinc;aa, para a adrninistracao direta, 
autarquica e fundacional do Distrito Federal. 
2. Expeca-se mandado para cumprimento desta decisao. 
3. Designo para audiEmcia inaugural a data de 17/07/03, 
as 13:30 horas. 
4. Intime-se a Ministerio Publico e citem-se as reus, sob as ) 
penas do art. 844 da LT. ~ 
Brasilia, 17 de junho de 20~ 

TRT 1.1165
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MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO I
I 

Procuradoria Regional do Trabalho da 10~ Regiao r 
Coordenadoria da Defesa dos Interesses Individuais Homogeneos, Coletivos e Difusos I

! 

A<::AO CIVIL PUBLICA n" 576/2003, tramitando perante a
 
MM. 9a Vara do Trabalho de Brasilia/DF
 

Aos 20 (vinte) dias do mes de agosto do ano de 2003 (dois mil e tres), as 
14h30, na sala 325 da Procuradoria Regional do Trabalho da 10" Regiao, localizada 
no SEPN 513, Edificio Imperador, 3° andar, Brasilia-DF, compareceram a sri 
Ledamar Sousa Resende, RG 2135744, SSP/DF, representando' 0 Distrito 
FederallSecretaria de Gestae Administrativa, acompanhada pelo Dr. Fernando Cunha 
Junior, Procurador do DF, a Dr Carlane Torres Gomes de Sa, OAB/DF' 6363~ 

representando a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia-TCB, e 0 Dr. Antonio 
Alves Filho, OAB/DF 4972, representando 0 SINDSERJDF, perante 0 Exm" Sn 
Procurador do Trabalho, Dr. Fabio Leal Cardoso. r- . A presente audiencia tern a finalidade de lancar as bases para a 
Ic~brayao de possivel conciliacao nos autos do processo 00576-2003-009-10-00. : 
~ 0 Ministerio Publico do Trabalho, considerando que existem 142 (cento 
e quarenta e dois) empregados prestando services a administracao direta do distrito 
Federal que foram admitidos apos a promulgacao da Carta de 1988 sem a submissao ~ 

aprovacao em concurso publico; Considerando que todos os demais empregados que 
anteriormente prestavam services a administracao indireta e que foram transferidos 
para exercerem as mesma tarefas na administracao direta, foram contratados.mediante 
o processo seletivo disciplinado no art. 37, II da Constituicao da Republica; 
Considerando que 0 aproveitamento desses servidores regularmente contratados nao 
viola 6s interesses difusos de trabalhadores que eventualmente pudessem postular 0 

ingresso no service publico, uma vez que estes integram a Tabela de Empregos do 
Distrito Federal em Extincao, e, portanto, tais cargos jamais seriam licitados em 
concurso publico, pois a medida se destina exc1usivamente a evitar uma demissao em 
massa de empregados publicos, alguns prestes a aposentarem-se, formula proposta d~ 

conciliacao nos seguintes termos: ': 

1- 0 Distrito Federal se compromete a dispensar imediatamente 
apes a homologacao do acordo judicial todos os "empregados transferidos d~ 

administracao indireta para a direta que nao ingressaram mediante concurso publico; i 
I 

2 - Os empregados admitidos atraves de -, concurso publico ~ 
anteriormente vinculados a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia-TCB, a 
Sociedade de Abastecimento de Brasilia-SAB, ao Central de Abastecimento d~ 
Distrito Federal-CEASA, e a Companhia de Desenvolvimento do Planalto Centralj
CODEPLAN, seriam regularmente transferidos para a administracao direta na Tabela 
de Empregos do Distrito Federal em Extincao, nas mesmas funcoes e com a me a 
remuneracao anteriores; 

3 - 0 Distrito Federal 



MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 

Procuradoria Regional do Trabalho da 10~ Regiao 
2681, de 15 de janeiro de 2001, e 2989, de 11 de junho de 2002, bern como seus 
Decretos regulamentares, em processos de futuras extincoes, incorporacoes, fusees e 
liquidacoes de empresas integrantes da administracao publica indireta; i 

I 
i o representante do Distrito Federal disse que encaminhara as bases da
 

conciliacao para analise do Poder Executivo. Sua Excelencia sugere ao SINDSER, nd
 
intuito de evitar futuros pedidos de equiparacao salarial dos empregados da Tabela dJ
 

. I 

Empregos do Distrito Federal em Extincao com os servidores efetivos da 
administracao direta, que 0 SINDSER, no termo de conciliacao, e seus associadd 
renunciem ao ajuizamento de quaisquer acces que tenham como causa de pedir ~ 
postulacao de reenquadramento, desvio funcional, cumulado com diferencas salariais] 
tendo como base qualquer tabela do quadro de servidores do Distrito FederaL I . 

o representante do SINDSER disse que ira analisar a proposta dq 
Distrito Federal, manifestando-se no momenta oportuno, ap6s deliberacao d~ 

categoria em assernbleia. ! 
Fica adiada a presente audiencia para 0 dia 23 de setembro de 2003, as 

14h30, para que as partes se manifestem expressamente sobre os termos da conciliacao 
ora proposta. Cientes os presentes, que cornparecerao independentemente de nova 
notificacao. {,.. I 

Nada mais haver i\err~da aildiencia as 16h05. 

. ,\ . 
Le Cardoso ' ~., 

rador do Trabalh./ _'._ 

\ 

g . 
.\' 1)\}-"'""O .Ii i.JJ<, 

\ ~fltonio Alvey-Filho I 
\ OABIDF 4972 

I~ 
ft/)e~' I

i 
F unha Junior ~ Carla~orres Gomes de Sa 

urador do Distrito Federal OABIDF 6363 
\ 

Marcilio Fe reira Lima ! 
Secretario cia audiencia 

I 

\ 

I 
I 
I 

I 
! 
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MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 
Procuradoria Regional do Trabalho da 10~ RegHio 

Coordenadoria da Defesa dos Interesses Individuais Homogeneos, Coletivos e Difusos 

A~ao Civil Publica n" 576/2003, tramitando perante a l\tIl\1. 9a Vara do 
Trabalho de BrasilialDF 

Aos 23 (vinte e tres) dias do mes de setembro do ano de 2003 (dois mil e 
tres), as 14h30, no auditorio da Procuradoria Regional do Trabalho da lOa Regiao, 
localizada no SEPN 513, Ed. Imperador, 3° andar, Brasilia-DF, compareceram a Sra. 
Ledamar Sousa Resende, RG 2135744, SSP/DF, representando 0 Distrito 
Federal/Secretaria de Gestae Administrativa, acompanhada pelo Dr. Fernando Cunha 
Junior, Procurador do DF, a Dra. Carlane Torres Gomes de Sa, OAB/DF 6363, 
representando a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia - TCB, a Sra. 'Maria Luiza 
da Silva, RG 317188, SSP/DF, representante da Associacao dos Servidores da SAB, 
perante 0 Exm? Sr. Procurador do Trabalho Dr. Joaquim Rodrigues Nascimento. 

Dando prosseguimento a audiencia realizada no dia 20108/2003, 0 

Procurador do Trabalho expos novamente os termos da proposta de conciliacao realizada 
naquela data. Dada a palavra ao llustre Procurador do DF, 0 Dr. Fernando Cunha Junior, 
declarou que 0 Conselho de Pol1tica de Recursos Humanos do DF nao acatou a proposta de 
conciliacao que se refere a ata de audiencia do dia 20/08/2003, tendo em vista que .entendeu 
o egregio conselho que as leis e os decretos mencionados na ayao civil publica nO 576/2003 
(9a Vara do Trabalho) sao constitucionais, ~empregados da TCB estao legitimados para 
ocuparem. os cargos que atual~e~te exerc~. D~da a pal~vra a representante da Associacao 
dos Servidores da SAB, solicitou que! fosseFf e~~IU1dos ~a ACP os empregados da 
COD~PLAN, CEASA, SAB e TCB, que foram ~dmltldos ante de 05/10/1988, mesmo sem 
concurso publico e posteriormente . ~sta data, some e por concurso publico, 
permanecendo a ayao em relacao aos 145 apreg dos da TCE. 

Nada mais havendo, foi e c ; ada audjencia as 15h 

o Cunha Junior 
RG 2135744, SSPIDF ocuradordo DF 
Led~sende 

1 ~ '" 

'0 ~.~ ~ d1/v~c!lle"I I orr~1 
de Sa Maria Luiza da SilVa 

OABIDF6363 RG 317188, SSPIDF 

-~ \.L.-~ 
~ao Ricardo Viana Costa 

Secretario cia audiencia 



POCER JUDICIARIO 
JUSTlc;A DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -10a REGIAO 

ATA DE AUDIENCIA
 

PRC:~ESSO : 00576-2003-009-10-00
 
REClAMANTE : MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO (PROCURADORIA
 
REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO)
 
RECLAMAD0 : DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO
 
ADMINISTRATIVA)
 

Em 24 de novembro de 2003, na sala de sessOes da Eg. oga VARA DO 
TRABALJ10 DE BRAS/UAlDF, sob a direc;ao dora) MM. Juiz (a) TAMARA GIL ALVES 
PORTUGAL, realizou-se audiencia relativa ao processo identificado em epigrafe. 

As 13:35 horas, aberta a audiencia, foram, de ordem do MM. Juiz do Trabalho, 
apregoadas as partes. 

Compareceram os estudantes em direito: L1SDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA 
e JEOVNE CRISTOVAO T. BEZERRA. 

Compareceu(ram) 0 Procurador do Ministerio Publico do Trabalho, 
Dr.JOAQUIM RODRIGUES NASCIMENTO - OAB N° PRT 10 REG/DF. 

Compareceu 0 S!.IbProcurador do OF. Dr.MARCELLO ALENCAR DE ARUJO 
- MAT GDF N° 30779-3. 

Compareceu 0 preposto do(a) 2° reclamado(a), Si(a).EROTIDES VIEIRA LIMA, 
acompanhado(a) do(a) advogado(a) Dr(a). CARtANE TORRES GOMES DE sA - OAB 
N° 6363/DF. 

Compareceu 0 Representante Legal do Sindicato, Sr.FRANCISCO ALVES DE 
SOUSA, acompanhado do advogado Dr.ANTONIO ALVES FILHO - OAB N° 49721DF. 

Compareceram os empregados nominados na Iista de 'F1s.24/37 , que ora 
requerem representacao palos empregados ADONIS RIBEIRO GONCALVES, ELAINE 
FREITAS ALVES DOS SANTOS e REGINA FERREIRA DA SILVA, acompanhados do 
Advogado, Dr.HEITOR FRANCISCO GOMES COELHO - OAB N° 2599/DF. 

ARLETE DE JESUS E OUTROS, empregados cujos contratos sa requer a 
decleracao de nulidade, nomeados no rol de fls.24/37 requerem a inclusao no p610 
passive na condlcao de litisconsortes passivos obragat6rios. 

o litisconsorte pass iva necessaria ocorre em duas hip6teses: 
a) quando a Lei expressamente determinar; 
b) quando, frente a varies interessados, pela natureza da relacao juridica, a Iide tiver 
que ser decidida de modo uniforme para todas as partes. 

Exemplmcando a segunda hip6tese tala Humberto Teodoro Junior da A980 de 
Anulac;ao promovida palo prejudicado contra as contraentes de neg6cio juiridico 
fraudulento ou simulado, ou seja, exatamente 0 que ocorre in casu com 0 pedido de 
numero 01 da exordiai. . 

\	 Diante disso, reconheco, cern a concordancia do MPT, a condi980 de ~ 
Iitisconsortes passivos necessarios dos empregados nomeados elo ar uet bem 

como ~::;:-;~~~a~.:...:=-:::.::.:~·==~e=u::s~l:.:n=e::.:re::s::s.:::es:....c:·u::..:ri=-d·=.=lco=s~e.:::.:l:::a...:d:.:.ec..:.:isao 
\\a-serProferida nest~ 

A pilnclplo, entendia este Juizo, que a representacao da tais ampregafos 
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deveria ocorrer pelo SINDSER em razao da substituicao processual, prevista no art.8° 
da Magna Carta, par se tratar tambern de interesses individuais homoqeneos. 

Entretanto, a SINDSER esclarece nesta assentada. que a, sUbs.ti.tui~o 
processual que pretende exercer se refere apenas aos empregados que ja foram 
transferidos para a Adrninistracao e que prestaram concurso publico au foram 
admitidos antes da CF/88, par entender que a Liminar proferida nestes autos as 
atingiu, sendo que as empregados arrolados pelo MPT nao se encontram nessa 
situc;ao, ja que nao prestaram concurso publico, tampouco foram admitidos antes da 
CF/88, afinnando a entidadde sindical que nao tem interessenegitimadade em defender 
ponto de vista de tais empregados. 

Dessa forma, atendendo requerimento dos proprios empregados, serao as 
mesmos assistidos pelo i. Procurador par eles constitufdos e representados pelo Sra. 
REGINA FERREIRA DA SILVA, a quem concedem poderes para receber cita¢es, 
notifica¢es e representa-los em audlencia. 

o ilustre representante do Ministeiro Publico do Trabalho informa que foi 
suscitado Incidente de Uniforrnizacao de Jurtsprudencia com a intuito de que seja 
definido pelo egregio TRT acerca da legitimidade au nao do Distrito Federal para 
responder pelo passive trabalhista da TCa, apes a edi~o do Decreto 22.322/01, a qual, II· 
certamente sera tratado de forma incidental a questeo dainconstitucionalidade au nao 
ao referido decreta e demais normas legais ue tratam da matena. Informa ainda ue 
a representante do parquet acerca da existencia de Agravo de etlySo pendente 
de jalg;'3mento pelo egreglo I R I nos autos da A ·0 Rescis6ria N° 266/99 contra 
~1~..E!:menda n'LACP 0097719i da MM. 03a VTBI6E.....onde se requer a resciseo do Ij 
cor trato de tracalho dos empregados interessados na presente acao. Pondera a 

. rep:e5entantedo MPT pelo adlamento da audiencla e suspensao do referido processo 
ate a julgamento do IUJ e do referido Agravo de Petiy80. 

Os reus concordam com a requerimento do acordo. 
Par medida de cautela e seguranya juridica, entendo plausfvel a requerimento 

de suspensao do feito, pelo que fica deferido a prazo de 120 dias.
 
Os reus alegam que a julgamento do IUJ e do AP poderaao mudar os termos
 

das defesas, razao pela qual requerem a designayao de nova audiencla inaugural, que 
resta deferido. 

Designada para nova audlencla inicial a data 
Cientes as presentes, de que deverao comparecer, sob pe·oiCtn:~6af;?80..Qer-Art:Cl~ 
CLT. 

Proceda a Secretaria it lncfusao ao polo passivo da parte REGINA 
FERREIRA DA SILVA E OUTROS. 

Audiencia suspensa as 14:39 horas. 
Nada mais. 

TAMARA GILALVES PORTUGAL 
Julz(a) do Trabalho 

Redamante Redamado
 

Advogado(a) do Recte Advogado(a) do Recdo
 

MARCIAHELENADE BARROS MONTEIRO UMA
 
Dlretor(21) da Secretaria
 

Processo: a:5'7t>-ZXJ3..(XJ9..1Q.OO 

TRT 1.1165 
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ATA DE AUDIENCIA 

PROCESSO : 00576-2003-009-10-00 
RECLAMANTE : MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO (PROCURADORIA 
REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO) 
RECLAMADO : DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO 
ADMINISTRATIVA) 

Em 31 de merco de 2004, na sa/a de sess6es da Eg. oga VARA DO 
TRABALHO DE BRASIUAlDF, sob a diret;ao dora) MM. Juiz (a) TAMARA GIL ALVES 
PORTUGAL, realizou-se audiencia relativa ao processo identificado em epigrafe. 

As 13:30 horas, aberta a audiencia, foram, de ordem do MM. Juiz do Traba.lho, 
apregoadas as partes. 

Compareceu(ram) o(s) reclamante(s) acompanhado(s) do(a) Procurador Dr(a). 
JOAQUIM RODRIGUES NASCIMENTO - OAB N° PRT 10 REG/OF. 

Cornpareceua Subprocurador do Distrito Federal, Dr. OSIRES DE AZEVEDO 
LOPES NETO, OAB/DF 8265. 

Cornpareceu a preposto do(a) 2° reclamado(a), Sr(a). EROTIDES VIEIRA 
UMA, acompanhado(a) do(a) advogado(a) Dr(a). CARLA.NE TORRES GOMES DE sA 
OAB N° 6363/DF. 

Compareceu a representante lega.1 do sindicato, Sr. FRANCISCO ALVES DE 
SOUZA, acompanhado do advogado, DR. ANTONIO ALVES FILHO, OAB/OF 4972. 

Cornpareceram a grupo de empregados, representados pela Sra. Regina 
Freitas da Silva, acornpanhados do advogado, Dr. HEfTOR FRANCISCO GOMES 
COELHO, OAB/DF 2599. 

As partes, em comurn acordo, requerem a adiarnento da audiencia par 90 dias 
ante a possibilidade de reallzacao de acordo, bern como no aguardo das decisoes 
mencionadas na ata anterior. 

Defere-se. 
o I. Procurador do MP requer a reconsideracao do deferimento do 

lltisconsorcio passiva necessaria em relacao ao grupo de empregados representados 
par Regina Freitas da Silva, juntando aos autos Acordaos e argumentando que a 
materia encontra-se assentada em jurisprudencia, no sentido de ser incabivel a figura 
do litisconsorcio passivo necessario em Ar;ao Civil Publica. 

Vista aos interessados por 5 dias, a partir de 01/04/04. 
. Apes, venham as autos conclusos para aprecia~o do requerimento do 

Parquet. 
A audlencia inicial fica adiada para 0 dia 30/06/04 as 15h30, cientes os 

pfesentes, mantidas as cominacoes do art. 844 da CLT. 
Audlencia encerrada as 14:04 horas. 
Nada mais. 

TAMARA GIL ALVES PORTUGAl..
 
Julz(a) do TIiIbaIIo
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Autor 

Advogado(a) do Rede 

Distrilo Federal 

Prepostodo Z' recIamado 

Advogado do Z' recIamado· 

Representante do sindicato 

AdYogado do Sindica*o 

Regina Ferreira cia Silvae outros 

Advogado 

MARCIAHELENADE BARROS MONTEIRO LIMA 
Diretor(a) da Secretaria 
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DECISAO: Trata-se de ayao direta de inconstitucionalidade, 
ajuizada pelo eminente Procurador-Geral da Republica, com 0 objetivo 
de impugnar a validade juridico-constitucional dos arts. 1° a 6° da 
Lei n? 2.681/2001, do art. 1° da Lei n° 2.890/2002 e dos arts. 1° 
a 3° da Lei n ? 2.989/2002, que dispuseram acerca da c r i aoao , na 
estrutura da admi n i s t r-acao direta do Distrito Federal, de empregos 
publicos a serem preenchidos por empregados remanescentes de 
empresas ou entidades em processo de liquidayao, privatizayao, 
extinyao ou reestruturayao. 

Requisitadas as necessarias informa90es ao Senhor 
Governador e a Camara Legislativa do Distrito Federal, sobreveio a 
e d i oao da Lei distrital n ? 3.761/2006, cuj 0 art. 8 ° expressamente 
revogou as normas legais objeto da presente ayao direta. 

Sendo esse 0 contexto, entendo aplicavel, a especie, 
magisterio jurisprudencial desta Suprema Corte, cujas reiteradas 
decisoes, no tema, tern reconhecido a ocorrencia de prejudicialidade 
da ayao direta, quando, apes 0 seu ajuizamento, sobrevem, como 
sucedeu no caso, a cessa9ao de eficacia das normas questionadas em 
referido processo objetivo. 

A jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal, a propesito 
de situayoes como a destes autos, tern enfatizado que a superveniente 
cessa9ao de eficacia dos atos estatais impugnados em ayao direta de 
inconstitucionalidade provoca a extin9ao anomala do processo de 
controle normativo abstrato, independentemente da existencia de 
efeitos residuais concretos que possam ter derivado da aplicayao dos 
diplomas questionados (RTJ 153/13 - RTJ 154/396-397 - RTJ 154/401 
RTJ 156/29 - RTJ 160/145 - RTJ 174/80-81, v.g.): 

"- ~ cessac;ao superveniente da e t i ce c i e da lei argiJida 
de inconstitucional inibe £ prosseguimento da a9ao direta 
de inconstitucionalidade ( ... J. 

- ~ extinc;ao an6ma~a do processo de controle normativo 
abstrato, motivada pe~a perda superveniente de seu objeto, 
tanto pode decorrer da revogac;ao pura e s imp l ee do a to 
estatal impugnado, como do exaurimento de sua e£icacia, 
tal como sucede nas hip6teses de normas legais destinadas 
a v i qeric i e t.empore i i a ," 
(RTJ 152/731-732, ReI. Min. CELSO DE MELLO) 

"A revogac;ao superveniente do a to esta tal impugnacio 
£az instaurar s i t.ue ctio de prej udicialidade que provoca a 
extin9ao anomala do processo de t i s ce i i z e ctio abstrata de 
consti tucionalidade, eis que a eb-rroqe ciio do diploma 

0 



normativo questionado opera, quanto a e l.e , a sua exclusao 
do sistema de direito pos i t.i.vo , causando, desse modo, a 
perda ulterior de objeto da propria e ciio direta, 
independentemente da ocorrencia, ou nao, de efeitos 
residuais concretos." 
(RTJ 195/752-754, 754, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno) 

Entendo inacolhivel, de outro lado, 0 pedido de aditamento 
de fls. 224/225, formulado com a finalidade "de que seja inc~uida, 

no objeto da presente e cii o , a Lei n° 3.761, de 25 de janeiro de 
2006, do Distrito Federal" (fls. 225 - grifei) . 

E que, conforme acentuado em reiteradas decisoes desta 
Suprema Corte (ADI 1.982/DF, Rel. Min. MAURICIO CORREA, 
DJU de 22/06/99 ADI 3.103/PI, Rel. Min. CEZAR PELUSO, v.g.), 
pedido de aditamento, em sede de a9ao direta de 
inconstitucionalidade, somente se afigurara juridicamente possivel 
quando formulado antes da requisi9ao das informa90es aos 6rgaos dos 
quais emanou a lei ou ate normative alegadamente inconstitucional: 

"A9A,O DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUESTAO DE 
ORDEM PETI9AO INICIAL ADITAMENTO REQUISI9A,O DE 
INFORMA90ES JA ORDENADA IMPOSSIBILIDADE PEDIDO 
INDEFERIDO . 

MEDIDA LIMINAR - INFORMA90ES CONSIDERADAS INDISPENSAVEIS 
A SUA APRECIA9A,O - DISPENSA INDEFERIDA. 

Com a requisiyao de in£or.mayoes ao orgao de que emanou a 
lei ou ate normativo arguido de inconstitucional, qpera-se a 
prec~usao do direito, reconhecido ao autor da ac;ao direta de 
inconstitucionalidade, de aditar a petic;ao inicial." 
(RTJ 144/416, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 

Tambem nao se mostra possivel 0 pretendido aditamento, eis 
que a Lei distrital n ? 3.761/2006 provocou relevantes mod i f i.cacoe s 
nas leis objeto da presente ac;ao direta, alterando, 
substancialmente, a disciplina da materia, pois 0 mencionado 
diploma legislativo nao se refere a criac;ao de empregos publicos, mas, 
sim, a instituic;ao de "Unidades de Manutenyao de Pessoal de Empresas 
em Processo de Ex t i tictio , Pr i v e t i z e ctio ou de Reorqe n i ze ceo ( ... r" 
(art. 1° da Lei nO 3.761/2006 - grifei). 

Resulta claro, do cotejo entre os respectivos textos, que a 
Lei nO 3.761/2006 nao reproduziu os exatos termos nem veiculou 0 mesmo 
cCnteudo material das normas objeto da presente ac;ao direta. 

Sendo assim, indefiro 0 pedido de aditamento formulado a 
fls. 224/225, sem prejuizo, no entanto, de sua aut6noma formulac;ao em 
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outra a9ao direta. Reconheyo ocorrente, ainda, na especie, hipotese 
caracterizadora de prejudicialidade da presente a9ao direta, motivo 
pelo qual julgo extinto este processo, por perda superveniente de 
seu objeto, em razao do exaurimento do conteudo eficacial das normas 
legais impugnadas na presente sede de fiscaliza9ao abstrata de 
constitucionalidade. 

Comunique-se, com u r qeric i a , ao E. Tribunal de .Iu s t i ca do 
Distrito Federal e Territ6rios, tendo em conta a decisao de 
fls. 188/191. 

Arquivem-se os presentes autos.
 

Publique-se.
 

Brasilia, 02 de agosto de 2007.
 

Ministro CELSO DE MELLO 
Relator 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 
Secretaria de Estado de Agricultura,
 

Pecuaria e Abastecimento/SEAPA-DF
 
Gabinete do Secretano 

Oficio
 
N°ool?-GAB/SEAPA-DF Brasilia, 09 de janeiro de 2006.
 

Senhor Liquidante, 

Por incumbencia do Senhor Secretario de E~tado de Agricultura, 
Pecuaria e Abastecimento, Deputado Pedro Passos, solicito informar, com a 
brevidade possive1, se houve resolucao por parte dos Orgaos da Administracao 
Superior dessa Empresa, ou de Vossa Senhoria, no sentido de a TERRACAP 
alienar imoveis de propriedade da Sociedade de Abastecimento de Brasilia SfA 
SAB, em Liquidacao. 

E oportuno assinalar que a Lei N° 2.891, de 23 de janeiro de 2002, 
nao autoriza a TERRACAP proceder alienacao de imoveis de propriedade dessa 
empresa, sem que sejam: obseroadas as formalidadee legais, uma vez que os 
mesmos ainda integram a carga patrimonial da SAB. Nestas condicoes falece a 
TERRACAP competencia legal para alienar imoveis nao pertencentes ao seu 
acervo. 

Em nao havendo autorizacao por parte dos orgaos e ou do dirigente 
dessa empresa para referida alienacao, solicito os obsequiosos prestimos de Vossa 
Senhoria no sentido de oficiar a TERRACAP , com vistas a suspender 0 certame 
licitat6rio envolvendo os imoveis objeto do Edital de Licitacao N° 01/2006. 

De outra parte e ainda por incumbericia do Senhor Secretario de 
Estado, solicito a Vossa Senhoria adotar as· medidas cabiveis e necessarias, 
objetivando impedir que 0 patrim6nio dessa empresa seja alienado sem a expressa 

SADA 

aquiescencia dos orgaos dessa vinculada. 

A Sua Senhoria 
Dr. MARIO HISSASHI HlKEZIRI 
Liquidante da Sociedade de Abastecimento de 
Brasilia SfA - SAB 
NESTA 
MG /ml. 

"Brasilia - Patrimonio Cultural da HumaJdade" 

SAIN PARQUE RURAL - CEP 70.620-000 - BrasiliajDF 
Fane: (61) 348-7801 - Fax (61) 273-9982 E-mail: gab@sa.df.gav.br 

Oficio004 
09!Oll'2006 

mailto:gab@sa.df.gav.br


MENSAGEM 
NO 148 /GAG Brasilia, 09 de junho de 2005 

Excelentfssimo Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter a elevada apredacao dessa insigne Casa 
Legislativa Projeto de Lei revogando as Leis nO 2.681, de 15 de janeiro de 2001, nO 
2.989, de 11 de junho de 2002, e nO 2.935, de 08 de abril de 2002, bern como 0 art. 
4° da Lei nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002, e 0 art. 3° da Lei nO 3.125, de 16 de 
janeiro de 2003, as quais disp6em sobre a admlnlstracao de empregados publicos na 
Administrac.;ao Direta, Autarqutca e Fundacional do Distrito Federal. 

A proposta ora apresentada tern 0 objetivo de sanear os resultados da 
Ac.;ao Civil Publica nO 576/2003, ajuizada pela Procuradoria de Defesa dos Interesses 
Individuais e Hcmoqeneos, Coletivos e Difusos, do Tribunal Regional do Trabalho, 
contra 0 Governo do Distrito Federal, uma vez que a Meritfssima Jufza do Trabalho da 
9a Vara do Trabalho de Brasilia - DF declarou, de forma incidental, a 
inconstitucionalidade das Leis em referencla, sentence esta proferida em 23 de 
feverelro do corrente ano. 

Trata alnda 0 mencionado Projeto de Lei da criac.;ao da Unidade de 
Manutenc.;ao de Pessoal de Empresas Extintas e em Processo de Reorganizac.;ao que 
tera a responsabilidade de administrar 0 pessoal empregado remanescente das 
empresas extintas e em processo de reorqanizacao, conforme Exposic.;ao de Motivos 
elaborada pela 5ecretaria de Gestao Administrativa, acostada apresente Mensagem. 

Por oportuno, releva assinalar que a crtacao dessa unidade como forma 
de solucionar definitivamente a questao resulta de urn esforco coordenado pelos 
nobres Deputados Anilceia Machado e Brunelli no sentido de encontrar uma solucao 
para 0 problema desses servidores e esta consentanea com procedimento recente 
adotado pela Uniao, nos termos da Medida Provis6ria nO 246, de 06 de abril de 2005, 
que permitiu a preservacao dos empregos do quadro de pessoal ativo da extinta Rede 

- .....,.,.Excelentfssimo Senhor 
Deputado FABIO BARCELLOS F .... CO:-::·.L-::O:-:L-:E~9:7..IS~L.--;;::A.~r!. wyo \'\ P-R-O-T-O.....

') f(J/Jr ......Presidente da Camara Legislativa do Distrito Federal ..( I N0 '\ j \ f c. ..1L-- ._

l!ls" N,O:P !-W~ -;.l 
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Ferroviaria Federal, ao transferir as contratos de trabalho dos empregados ativos 
remanescentes daquela extmta empresa para a adrnlnlstracao da Empresa Brasileira de 
Planejamento deTransportes - GElPOT. 

Em cumprimento ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nO 
101, de 04 de maio de 2000, esta anexada a esta Mensagem a planilha de custos da 
presente proposta, registrando-se que as despesas decorrentes correrao a conta de 
recursos doTesouro do Govemo do Distrito Federal. 

Par derradeiro, nos terrnos do art. 73 da Lei Organica do Distrito Federal, 
encareco seja a presente projetode lei apreciado em regime de urgencia. 

Aproveito a ensejo para renovar a Vossa Excelencia e seus i1ustres pares 
meus protestos de estima e consideracao. 

r ~ 
~ ---~. ytJ

",_~::::JOjijfOfMOOMINGOS RORI I' 

--------- Governador do Distrito Fe ral 





Art. 6° As despesas decorrentes da aphcacao do disposto do paraqraro unlco do artigo 1° 
desta Lei correrao aconta de recursos orcamentanos do Tesouro do Distrito Federal. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua pUblicac.;ao. 

Art. 8° Revogam-se as dlsposlcoes em contrario, e em especial as Leis nO 2.681, de 15de 
janeiro de 2001, nO 2.989, de 11 de junho de 2002, e nO 2.935, de 08 de abril de 2002, 
bern como 0 art. 4° da Lei nO 2.891, de 23 dejaneirode 2002, eo art. 3° da Lei nO 3.125, 
de 16 de janeirode 2OO3r

7lW560 
~nirDrt 



ANEXO AMENSAGEM NO .L 41 /200S-GAG 

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS
 
(em consonancia coma LRF)
 

CRIAtAO DA UNIDADE DE MANUTENtAO DE PESSOAL DE
 
EMPRESAS EXTINTAS E EM PROCESSO DE REORGANIZAcAO
 

EXERCICIO VALOR 
2005 R$ 93.826,40 
2006 R$ 140.739,60 
2007 R$ 140.739,60 

y
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ANEXO LINICO
 
(Lei nO , de de de 2005)
 

CARGOS EM COMISSAO CRIADOS 

DENOMINACAO SIMBOLO OUANTIDADE 
Chefe da Unidade de Manutem;ao de Pessoal de Empresas 
Extintas e em Processo de Reorqanlzecso 

DFG-14 1 

Chefe do Nucleo de cadastre da Unidade de Manuten~ao de 
Pessoal de Emoresas Extintas e em Processo de Reoruanizaceo 

DFG-l0 1 

Chefe do Nucleo de Pagamento da Unidade de Manuten<;ao de 
Pessoal de Emoresas Extintas e em Processo de Reoroarnzacao 

DFG-10 1 

Assistente DFG-08 2 
Encarreaado DFG-06 4 

PROTOCOLO LEGISLATIVO 

iSNO v~1Ll~ 
Fis. N.Or/o 

Mf,?80562 
.gicert 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
~... 

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 

EM Brasilia, .J6 de maio de 2005 
NO OOJ- SGNGAB 

Excelentlssimo Senhor Governador, 

Tenho a honra de submeter aelevada apredacao de Vossa Exceh~ncia a anexo Projeto 
de Lei dispondo sabre a revoqacao das Leis Distritais n'o 2.681, de 15 de janeiro de 2001, e nO 
2.989, de 11 de junho de 2002, e da outras provldendas, com 0 objetivo de solucionar a 
situac;;ao dos empregados remanescentes das empresas extintas ou em processo de 
reestruturacao do Distrito Federal. 

Em 2001, par force da Lei nO 2.681, de 15 de janeiro, editada em perfeita harmonia com 
as dispositivos constitucionais disciplinados no art. 37, da Carta l"1agna, foram criados no 
ambito da Administrac;;ao Direta, Autarquica e Fundacional do Distrito Federal empreaos 
pubhcos regidos pela Consolidacso das Leis do Trabalho - CLT, a serem ocupados par 
empregados remanescentes de empresas ou entidades em processo de liquidac;;ao, prtvatizacso 
au extinc;;ao, desde que: 

a) ocupantes de emprego permanente;
 
b) naotenham optado por integrar 0 Plano de Desligamento voluntarlo;
 
c) admitidosem data anterior a 5 de outubro de 1988;
 
d) admitidos por concurso publico em data posterior a 5 de outubro de 1988.
 

Posteriormente, com a edic;;ao da Lei nO 2.890, de 23 de janeiro de 2002, 0 caputdo art. 
1°da Lei nO 2.681/01, foi alterado para fazer constar que, alern dos empregados de empresas 
em processo de liquidacao, prlvatlzacao au extlncao, seriam abrangidas tarnbem aquelas 
remanescentes de reestruturaceo, observadas as diretrizesanteriormente estabelecidas. 

PROTOCOLO lEGISLATi\fc)1 
.rr'L N0 fT?C~ / nt-=- \1--- --.-----

! Fis. N.OO~..." ....;.l 
Excelentlssimo Senhor 
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 
Governador do Distrito Federal 

()-_,\ .. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 
SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
 

Em 11 de junho de 2002, velo de ser editada a Lei nO 2.989, de 11 de junho de 2002, 
estabelecendo novas datas para ingresso na Tabela de Empregos do Distrito Federal - em 
extinc;ao, para empregados admitidos por concurso publico em data posterior a 3 de novembro 
de 1992/ e os edmltidos em data anterior a este, sem concurso, tomando par base a data de 
julgamento da ADIN N.O 231-7/RJ (DJU de 13.11.92) pela Suprema Corte e da Declsso n.o 
7065/93 e Offcio-Circular GP n.o 013/92 e 004/94. 

Por forca dos referidos diplomas, foram expedidos os Decretos nOs 22.322/01, 
23.082/02 e 23.717/03, que promoveram a mclusao dos empregados da TCB na Tabela de 
Empregos do Distrito Federal, em extinc;ao. 

Com a expedic;ao desses atos, a Procuradoria de Defesa dos Interesses Individuais e 
Homoqeneos, Coletivos e Difusos, do Tribunal Regional do Trabalho ajuizou Ac;ao Civil Publica 
sob 0 nO 0576/03, tendo, em 16 de junho de 2003, side proferida medida Iiminar pela 9a VT/DF 
nos autos da referida Ac;ao onde determinava que 0 Distrito Federal se abstivesse de transferir 
qualquer empregado da TCB para a tabela de empregos do Distrito Federal, bern como de 
transferir quaisquer empregados de empresas ou entidades vinculadas aadmtnlstracao publica, 
em processo de llquldacao, privatizacao ou extinc;ao, para a Adrntnlstracao Direta, Autarqulca 
ou Fundacional. 

Em 20 de agosto daquele mesmo ano, fot realizada audlencta naquela Vara, onde foi 
formulada proposta de conctltacao nos seguintes termos: 

1 - 0 Distrito Federal se compromete a dispensar imediatamente apes a hornoloqacso 
do acordo judicial todos os empregados transferidos da admlnlstracao indireta para a 
direta que nao ingressaram mediante concurso publico; 

2 - Os empregados admitidos atraves de concurso publico e anteriormente vinculados a 
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasllia-TCB, a Sociedade de Abastecimento de 
Brasflia-SAB, Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA e a Companhia do 
Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN , seriam regularmente transferidos 
para a adrntrustracao direta na Tabela de Empregos do Distrito Federal em extincso, nas 
mesmas funcoes e com a mesma rernuneracao anteriores; 

3 - 0 Distrito Federal se compromete a nao mats aplicar as Leis 2.681, de 15 de janeiro 
de 2001 e 2.989, de 11 de junho de 2002, bern como seus Decretos regulamentadores, 
em processo de futuras exnncoes, mcorporacoes, fusees e Iiquidac;oes de empresas 
integrantes da admtnlstracao publica indireta. 

Naquele momento, 0 Conselho de polrtica de Recursos Humanos - CPRH acatou 
proposta, embasada nos entendimentos desta Pasta e da Secretaria de Estado de Transportes, 
no sentido de que, naquela oportunidade, nao se deveria aceitar 0 Acordo proposto pelo 
Ministerio Publico do Trabalho uma vez que considerou-se que os procedimentos adotados pelo 
Governo do Distrito Federal estavam em perfeita consonance com os dlsposltlvos legais em 

e
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
.".", . ..~. 

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 

vigor. No entanto, prosseguiam as audiendas com vistas ao equacionamento da questao, com 
participacao da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e acompanhamento desta Secretaria. 

Em 14 de outubro de 2004, em auoienoa realizada visando por fim parcialmente ao 
Iitlgio, transacionaram-se as partes nos seguintes termos, com base na proposta apresentada 
por esta Secretaria: 

1. 0 Governo do Distrito Federal fara tndusso de todos os empregados originarios da 
TCB, CE4SA, SABe CODEPLAN na Tabela de Empregos em extin~ao do Distrito Federal, 
na mesma fun~ao e remunera¢o anteriores, nos termos da Lei nO 2.681/2001 e 
2.989/2002. 

2. 0 Governo do Distrito Federal se compromete a encaminhar no prazo de 120 (cento e 
vinte dies), mensagem a Camara Legislativa, revogando as Leis nO 2.681, de 
15/01/2001 e Lei nO2.989, de 11/06/2002, como prova cabal de que nao meis aplicara 
as aisposcdes ali contidas, inclusive os Decreto que dispOem sobre a respediva materia, 
sobretudo os de nOs22.322, de 13/08/2001 e 23.082, de 04/07/2002. 

2.1 0 Governo do Distrito Federal devera encaminhar ao Ministerio PUblico do Trabalho 
c6pia da mensagem enviada ao Poder Legislativo imediatamente ap6s a manifesta~ao 

do Poder Executivo. 

3. Com rela¢o ao item 1 do pedido inicial (doc. De nO 03 dos autos), referente aos 
empregados admitidos na Administra¢o Indireta no perfodo de 05/10/88 a 03/11/92, 
em face do disposto na dedsia do Tribunal Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal 
no MS 22357-0, de 04/06/04, a a~ao civil publica prosseguira ate 0 uansito em julgado. 

4. 0 Ministerlo Publico do Trabalho desiste da a¢o, em rela¢o it todos os empregados 
da TCB, CEASA, SAB e CODEPLAN, admitidos antes de 05/10/88 sem concurso e em 
rela¢o aos admitidos postenormente a esta data etrsves de concurso publico. 

No entanto, em 23 de fevereiro de 2005, foi prolatada sentenca, nos autos da referida 
A<;;ao Civil, pela Meritlssima Juiza da 9a Vara do Trabalho, declarando, de forma incidental, a 
inconstitucionalidade das Leis nO 2.681/01, nO 2.989/02 e nO 2.935/02, bern como 0 art. 4° da 
Lei nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002, eo art. 3° da Lei nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, 
que disp5em sobre a adminlstracao de empregados pubucos na Admlnlstracao Direta, 
Autarquica e Fundacional do Distrito Federal, razao por que ede extrema urgencia a expedlceo 
de ato com vistas a se dar cumprimento adedsao judicial. 

Como alternativa de solucao para resguardar a situacao daqueles empregados, 0 Projeto 
de Lei, ora apresentado, alem de revogar as leis distritais vigentes e objeto do questionamento 
judicial, inclusive de oropostcao de ADIN, apresentada pela Procuradoria-Geral da Republica, 
objetiva a cria<;;ao de Unidade de Manutenc;;:ao de Pessoal de Empresas Extintas ou em Processo 
de Reorqanizadio, integrante da estrutura desta Secretaria, como forma de permitir a 
admlntstracao dessa mao-de-obra, com atribui<;;ao de promover unlca e exclusivamente as 
atividades relativas a salartos, vantagens, oromocao, procressao, respeitando-se, inclusive a 

Q.c-
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 
SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
 

data base para reneooclacao de reajustes, sem qualquer tipo de vlnculaceo ao Quadro de 
Pessoal do Distrito Federal. 

A criac;ao da unidade, alem de ter por escopo a resolucao definitiva da situa~o dos 
referidos empregados, coaduna-se com as orientac;5es transmitidas por Vossa Excelencia uma 
vez que terao assegurados os seus empregos, proporcionando-Ihes tranqUilidade no trabalho e 
no ambiente familiar, decorrente da contrapartida que 0 Governo estabelece de prestacao de 
service, na condi~o de cedidos aos diversos orgaos do Governo do Distrito Federal, sob a 
egideda Lei nO 1.370,de 06 de janeiro de 1991. 

Sobreleva registrar que a proposta guarda estreita similaridade com situac;ao existente 
na Uniao, ets que no ambito do Ministerio do Planejamento, Orc;amento e Gestao foi criada a 
Gerencia de Adrnlntstraceo de Pessoal de Orgaos Extintos, tendo por atrtbulcao de administrar 0 

pessoal oriundo de orgaos extintos. Alias, recentemente tambern foi editada Medida Provtsoria 
nO 246, de 06 de abril de 2005, que dtspos sobre a admlrustracao dos contratos de trabalho dos 
empregados ativos do quadro de pessoal proprio da extinta Rede Ferrovterta Federal para a 
Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GElPOT, evitando, tarnbern a dermssao 
desses empregados. 

Ha que se registrar que a aprovacao do Projeto de Lei apenas acerretara aumento de 
despesas no que se refere if criac;ao da Unidade ja especificada. Para esse efeito e em 
cumprimento ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nO 101, de 04 de maio de 
2000, encontra-se acostada apresente Exposi~o de Motivos planilha dos custos decorrentes, 
cujas despesas corrersoacontade recursos do Tesourodo Governo do Distrito Federal. 

Finalmente, e importante assinalar que a proposta constante do Projeto de Lei foi objeto 
de dlscussao conjunta entre esta Secretaria e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, eis que 0 

princlpio consubstanciado no lndso II do art. 37 da Carta Magna questionado pela Justica 
Federal estara atendido, tendo em vista que nao ha qualquer tipo de "investidura de emprego", 
no referido Projeto de Lei. 

Em face da relevancla de que se reveste a medida, encareco a vossa Excelencia gest5es 
junto acamara Legislativa no sentido de que 0 referido Projeto seja apreciado, em regime de 
urgencia, nos termos do art. 73, da Lei Organica do Distrito Federal. 

Respeitosamente, 

frl\.c~ 
MARIA CE~ LANDIM 

Secretaria de Estado de Gestao Administrativa 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
Gabinete da Deputada Distrital Eurioes Brite - PDS 

PARECER N° ,DE 2005 

Da COMISSAO DE ASSUNTOS SOCIAlS sobre 
o Projeto de Lei n° 1.985/2005, que "Crie a 
Unidade que especifica e dil outras 
providencte». " 

AUTOR: PODER EXECUTIVO 
RELA TORA: Dep. EURIDES BRITO 

1- RELATORIO 

Vem ao exame desta Comissao de Assuntos Socia is 0 Projeto de Lei 
epigrafado, de autoria do Poder Executivo, que submete a esta Casa Legislativa a 
criacao de Unidade na Secretaria de Gestae Administrativa e da revoqacao das Leis 
nOs 2.681, de 15 de janeiro de 2001, 2.989, de 11 de junho de 2002, e 2.935, de 08 de 
abril de 2002, bem como 0 art. 4° da Lei n° 2.891, de 23 de janeiro de 2002, e 0 art. 3° 
da Lei nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, as quais disp6em sobre a administracao de 
empregados publicos na Adminlstracao Direta, Autarquica e Fundacional do Distrito 
Federal. 

Atraves da Mensagem n° 148/2005-GAG, 0 Excelentfssimo Senhor 
Governador esclarece que a proposta, ora apresentada, tem 0 objetivo de "sanear os 
resultados da Acao Civil Publica nO 576/2003, ajuizada pela Procuradoria de Defesa 
dos Interesses Individuais e Homoqeneos, Coletivos e Difusos, do Tribunal Regional 
do Trabalho, contra 0 Governo do Distrito Federal, uma vez que a Meritissima Juiza do 
Trabalho da 9a Vara do Trabalho de Brasilia-DF declarou, de forma incidental, a 
inconstitucionalidade das Leis em referencia, sentence esta proferida em 23 de 
fevereiro do corrente ano." 

Esclarece, ainda, que a proposicao trata da criacao de Unidade de 
Manutencao de Pessoal de Ernpresas Extintas e em Processo de Reorqanizacao, que 
tera a responsabilidade de administrar 0 pessoal empregado remanescente das 
empresas extintas e em processo de reorqanizacao. 

A Mensagem esta acompanhada de exposicao de motivos da Secreta ria 
de Estado de Gestae Administrativa, que menciona de forma detalhada 0 objetivo do 
Projeto. 

~ao foram apresentadas emendas no ambito desta Comissa~. (J .l) uOV 

Eo Relat6rio. ~ 
SAIN-Parque Rural, Gab. 22 - CEP 70086-900 - Brasffia-DF - Fone: 3348-8220/8221 - FAX: 3348-8223 

E-mail: dep.eurides.brito@cl.df.gov.br -'-c'-O"'-M-'I'~':: ~'(":'.,. ,,".";-;NTOS ~OCIAIS' 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
Gabinefe da Oepufada Oisfrifal Eurides: Brito - P ·DB 

II - VOTO DA RELATORA 

Aluz do art. 65, I, allnea "rn" do Regimento Interno desta Casa, cumpre a 
Comissao de Assuntos Sociais, analisar e emitir parecer sobre 0 rnerito das questoes 
referentes aservices publicos em geral, in verbis: 

"Art. 65. Compete a Comissao de Assuntos Sociais:
 
I - analisar e, quando necesserio, emitir parecer sobre 0 merito das
 
seguintes meteries:
 

m) services ptJblicos em geral, salvo materia especifica de outra 
Comissao; 

" 

A revoqacao das Leis referidas, eis que declaradas, de forma incidental, 
inconstitucionais, lrnpoe-se para 0 restabelecimento do universo legislativo vigente. 

Efetivamente, como bem esclarecido na Mensagem, a criacao da 
Unidade de Manutencao de Pessoal de Empresas Extintas e em Processo de 
Reorqanlzacao, na estrutura da Secretaria de Estado de Gestao Administrativa, com 
os fins a que se destina (manter os assentamentos cadastrais, conceder vantagens e 
beneffcios previstos em regulamento, elaborar atos de melhorias funcionais, folha de 
pagamento, daqueles quadros de empregos em extincao), e forma que permite a 
adrninlstracao dos quadros referidos. 

Pelo exposto, somos favoraveis a APROVAc:;,fi..O do Projeto de Lei nO 
1.985/2005, no que se refere ao rnerito. 

Sala das Cornissoes, em de agosto de 2005. 

Presidente 

«)€y~1.,>: 
Deputada EURIDES BRITO 

Relatora 

t 5/08/2005 

SAIN-Parque Rural, Gab. 22 - CEP 70086-900 - Brasilia-OF - Fane: 3348-8220/8221 - FAX: 3348-8223 

E-mail:.d~p.eurideS:britort¥cl.df.90V.br.I.COMISSXO ..DE ASS'UNTOS SOCIAlS '\ 
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CAMARA LEGISLATIVA DO OISTRITO FEDERAL 

COMISSAO DE ASSUNTOS SOCIAlS 

FOLHA DE VOTA<;AO - 2005 

03)Projeto de Lei n2 1985/2005 
Autor: Poder Executivo 
Relator: Deputada Eurides Brito 
Cria a Unidade que especifica e da outras providencias, 
Parecer: Favoravel amateria 
Voto em separado: 
Relator: 

MEMBROS 
TlTULARES 

Presid. 

Relator Favoravel 
Acomnanhamento 

Contrario Abstencao Ausente \\ssi&t\ttas 
Dep, Eurides Brito 

Oep. Peniel Pacheco 
~-+---+-----j:-----+---+---:"-_+---------------I 

Dep, Chico Leite 

Dep. Ivelise Longhi 

Oep. Paulo Tadeu 

SUPLENTES 
f 

Dep. Chico Vigilante 

Dep. Augusto Carvalho 

Dep. Anilceia Machado 

Dep. Agricio Braga 

Dep. Chico Floresta 

TOTAlS n.~ 

',' ,.;;:. ,.'~ 

RESULTAOO: 

~APROVAOO 
Parecer do Relator: 

Parecer do Voto em Separado em: __1__1__. 

DREJEITADO 

• Relator do Vencido: Oep. (a) : 

• Parecer do Vencido apresentado em: __/__/__ 

Concedido Vista ao Dep.: __~~ _ 

REUNIAO: 

ORDINARIA ( ) EXTRAORDINARIA ( :~~ REALIZADA EM: 24 / O~ u». 

18D510 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Data : 13/02/2006 
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Proposicoes m Consulta 
Parametros de Consulta 
Tipo de Proposlcao PL - Prajeta de Lei 

Numero 1985 

2005 

Data 13/02/2006 12:44:54 
Ano 

PL-198S/200S	 Situac;ao : Tramitanda 

Localizac;ao : ASSP
 

Leitura : 29/06/2005
 

Norma Numero : Ano :
 

Ementa : CRIA A UNIDADE QUE ESPECIfICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
 

Indexac;ao :	 UNIDADE DE MANUTENGAo DE PESSOAL DE EMPRESAS EXTINTAS E EM
 
PROCESSO DE REORGANIZAGAO, SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO
 
ADMINISTRATIVA. TCB, SAB, CEASA, CODEPLAN.
 

Autoria :	 Pader Executivo 

Historico ~IData I!Unidade IIHistorico I 
DE ORDEM, AO SACP PROVIDENCIAS QUp.NTO AO 
SEU ARQUIVAMENTO, HAJA VISTA SUA 
PREJUDICIALIDADE - ARTS 175/176 DO R1, 
VISTO QUE A MESMA MATERIA FOI OBJ2TO DE 

9 13/02/2006 ASSP 
DELIBERAGAo NO PROJETO DE LEI 
DE 2005, APROVADO EM 15.12.05, 

N° 2.239, 
E QUE 

REDUNDOU NA LEI N° 3761, DE 2006, VETADO 
PARCIALMENTE CON FORME MENSAGEM DO 
GOVERNADOR DE N° 33, DE 
25.01.06.MAT.10.694-34. 

D	 AO(A) ASSP, PARA AS DEVIDAS
12/09/2005 

PROVIDENCIAS. 

D 
~
 

EJ
AO SACP, ANEXADAS FLS. N°(S)11 E 12 COM 
PARECER FAvoRAvEL A APROVAGAo DA ~ffiTERIA 

12/0912005 E FOLHA DE VOTAGAO N°13 , APROVADO PELA 
CAS NA 3 8 REUNIAo EXTRAORDINARIA, DE 
24/08/2005. 

DI12/09/2005IjCEOf lAO SACP PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. 

D EJDEVOLVIDO DO GABINETE DO(A) DEPUTADO(A) 
17/08/2005 EURIDES BRITO EM 17/08/05, COM rARECER. 

PRONTO PARA PAUTA 

D EJ
DESIGNO PARA RELATAR A ~ATERIA 0 SR. 
DEP. EURIDES BRITO EM REGIME DE 

15/08/2005 URGENCIA, CON FORME ARTIGOS: ART. 90 
INCISO I E ART. 162 § 1°, INCISO VI. (DE 
15/08/05 A 16/08/05) 

EJC A CEOF, CAS E CCJ, PARA E EXAME E 
12/0812005 PARECER, NOS TERMOS DO ART. 90, J E ART. 

162, §1°, VI, DO RI-CLDF. 

D EJA CEOF, CAS E CCJ, VIA SACP, PARA 
11 /08/2005 ANALISE E PARECER. TRAMITACAo SOB REGIME 

DE URGENCIA. MAT.10.694-34. 

http://sistema/Iegis/Proposicao/ResPesquisaProposicoes.asp 13/2/2006 
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'IIDEVIDAS PROVIDENCIAS, A PEDIDO. II 
Pubiicacoes : Nao ha publica<;6es registradas.
 

Apensamentos : Nao he§. apensamentos registrados
 

Pecas Anexas : I~D~o~c~u~m~e~nt~o~===============IIPagina 
IMSG-GOV: 148/2005 11~1::::::========== 

Anexado ao : Nao ha processos que anexam este
 

** Fim PL-1985/2005 **
 

http://sistemallegis/Proposicao/ResPesquisaProposicoes.asp 13/2/2006 
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Legis - Sistema de Informacoes Legislativas 

Localizac;ao 

Leitura 

Norma 

Ementa 

lndexacao 

Autoria 

Historico 

PL-2239!2005 Situ2 

: SACP 

07/12/2005 

: Lei Ordinaria Numero: 3761 Ano . "'

: CRIA UNIDADES DE QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS P= 

: GESTAo ADMINISTRATIVA, PEcuARIA E ABASTECIMEN-
EXTINCAo, ASSENTAMENTOS CADASTRAIS, CEASA, SA 

Pader Executivo 

~lData I]Unidade IIHistorico 

EJ EJA(O) CCJ, PARA ELABC 
VETO PARCIAL IMPOSTc 
DO DF. 

10/02/2006 

SACP. ENCAMINHAR 
09/02/2006 ELABORACAo DA RELAT' 

PARCIAL.11.928.30.EJAOEJ 
EJ

ANEXAS FOLHAS 37 A 
MENSAGEM N° 33/2006

09/02/2006 GOVERNADOR INFORMAN 
TOTALIDADE 0 REFERI 

D EJ
EJ 

ANEXA FOLHA 35 E 36 
30/01/2006 N°3.761/2006, EM 27 

EJ

DODF. 11. 928.30 ..
 

EJ ANEXAS FOLHAS 33 E 
06/01/2006 PUBLICADA NO DCL/Dr 

05/01/2006. '12071-c 

ANEXAS FOLHAS 29 A 
AUTOGRAFOS ENCAMINI
GOVERNADOR DO DF AT

06/01/2006 ASSP12 010/2006-GP, PARA ~ 

(PRAZO PARA SANCAo: 
60' 

ANEXAS FOLHAS 24 A 
REDAGAo FINAL APRO' 
EXTRAORDINARIA NO C

ASSP06/01/200611 ELABORADA SEGUINDO 
NO ATO DA MESA DIR~ 

PUBLICADO EM 30/12 

~!22/12/2005I1SACP IIA CCJ, PARA ELABOfL 

D
 lAO SACP = ENCAMINH_
22/12/2005 jASSP ELABORAGAO DA REDA 

D lANEXA FOLHA 23, HI22/12/2005 jASSP DO REFERIDO PROJET 

D EJANEXA FOLHA 22, VO 
PROJETO EM 2° TURN

21/12/2005 
EXTRAORDINARIA NO 
TERMOS DA CEOF. '12 

n ANEXA FOLHA 21, VC 
21/12/2005 r PROJETO EM 1° TUR~~ 

EXTR-7\ORDlt~A[:nA NO 

http://sistema/legislProposicao/ResPesquisaProposicoes.asp?TipoPropo 
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1 PL-2239/2005 Situacao : Sancionado 
1 

SACPjLocaliza~ao 

07/12/2005jLeitura 
Norma Lei Ordinaria Numero: 3761 Ano : 2006 

Ementa : CRIA ONIDADES DE QOE ESPECIFICA E DA OOTRAS PROVIOENCIAS. 

: GESTAo AOMINISTRATIVA, PEcoARIA E ABASTECIMENTO, PROCESSO DE 
EXTINCAo, ASSENTAMENTOS CADASTRAIS, CEASA, SAB, TCB, COOEPLAN. 

Autoria Poder Executivo 

mdexacao 

Historico ~IData I)Unidade IIHistorico I 

EJ EJA(O) CCJ, PARA ELABORAR RELATORIO DO 
10/02/2006 VETO PARCIAL IMPOSTO PELO SR. GOVERNADOR 

DO OF. 

E] EJAO SACP. ENCAMINHAR A CCJ PARA 
09/02/2006 ELABORACAo OA RELATORIO DO VETO 

PARCIAL.11.928.30. 

EJ EJANEXAS FOLHAS 37 A 43, REFERENTE A 

09/02/2006 
MENSAGEM N° 33/2006-GAG, DO SR. 
GOVERNADOR INFORMANDO QUE VETOU £t'1 SOA 
TOTALIDADE 0 REFERIDO PROJETO.11.928.30. 

EJ EJANEXA FOLHA 35 E 36, POBLICACAo DA ]JEI 
30/01/2006 N°3.761/2006, EM 27/01/2U06, NO 

DODF.11.928.30 .. 

EJ EJANEXAS FOLHAS 33 E 34, REDACAo FINAL 
06/01/2006 POBLICADA NO DCL/DF DE 

05/01/2006.'12071-60' 

ANEXAS FOLHAS 29 A 32, EE:LATIVAS AOS 
AOTOGRAFOS ENCAMINHADOSAO SE. 

12 06/01/2006 ASSP 
GOVERNADOR DO OF ATRAVES DA MENSAGEM N° 
010/2006-GP, PARA SANCAo EM 04/01/2006. 
(PRAZO PARA SANCAo: 25/01/2006) . '12071
60' 

ANEXAS FOLHAS 24 A 28, EEFERENTE A. 
REDACAo FINAL APROVADA E~J ssssxo 

11 06/01/2006 ASSP 
EXTRAOEDINARlA NO DlA 15/12/2005, E 
ELABORADA SEGIJINDO DE'l'ERt-1INACAO CONTIDA 
NO ATO DA MESA DIRETORA N° 118/05, 
POBLICADO EM 30/12/2005.'12071-60' 

~122/12/2005I1SACP IIA CCJ, PARA ELABORACAo OA REOACAo FINAL.I 

D 22/12/2005 !ASSP 
lAO SACP - ENCAMINHAR A CCJ PARA 

ELABORACAO DA REDACAO FINAL. '12071-60' 

D 22/12/2005 !ASSP 
lANEXA FOLHA 23, HISTORICO DA TRAMITACAo 

DO REFERIDO PROJETO. '12071-60' 

D EJANEXA FOLHA 22, VOTACAO E APROVACAo DO 

21/12/2005 
PROJETO EM 2° TORNO EM SEssAo 
EXTRAORDINARIA NO DLA 15/12/2005, NOS 
TERMOS DA CEOF. '12071-60' 

n21/12/2005 FlANEXA FOLHA 21, VOTAcAO E APROVACAo DO 
PROJETO EM 1° TUENO EM SEssAo 
EXTRll"ORDINAEUA NO DIP. J 5 /12 / 200 5, NOS 
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I IITERMOS DA CEOF. '12071-60'~II II 
ANEXAS FOLHAS 19 E 20, PARECER ORAL DA 
CCJ, EM 1° TURNO, RELATOR DEPUTADO 

21/12/200S BRUNELLI, APROVADO EM 1S/12/200S, 
FAVoRAvEL AO PROJETO NOS TERMOS DA 
CEOF. '12071-60'D E 

D EJ
ANEXAS FOLHAS 14 A 18, PARECER ORAL DA 
CAS, EM 1° TURNO, RELATORA DEPUTADA 

21/12/200S EURIDES BRITO, APROVADO EM 15/12/2005, 
FAVoRAvEL AO PROJETO NOS TER['10S DA 
CEOF. '12071-60' 

ANEXAS FOLHAS 11 A 13, PARECER ORAL DA 
CEOF, EM 1° TURNO, RELATOR DEPUTADO 
BENICIO TAVARES, APROVADO EM lS/12/200S,

21/12/200S ASSP3 FAVoRAvEL AO PROJETO NOS TERMOS DAS 
EMENDAS N°S 01, 02 E 04, SENDO A EMENDA 
N° 03 RETIRADA PELOS AUTORES. '120"71-60' 

ED 
ANEXAS FOLHAS 07 A 10, REFERENTE A 04 
EMENDAS APRESENTADAS EM 1° TURNO DE 

21/12/200S AUTORIA DE VARIOS DEPUTADOS. (A EMENDA N° 
03 FOI POSTERIORMENTE RETIRADA PELOS 
AUTORES). '12071-60' 

D
 !AUTUADO COM 06 FO~HA(S). COMISSOES:
 
08/12/20051IS PL 

CEOF, CAS E CCJ. A ASSP A PEDIDO. 

Publica~oes IData IIVeiculo IINumerollPilginallpublica~ao IIRepublic·1 
Redar,:ao

da CLDF05/01/2006 IDiario FinalICID EJ 
Oficial do

27 /01/200611~~ario IDCllsanr,:ao 
IEJ 

Apensamentos : Nao ha apensamentos registrados . 

Pe~as Anexas : IDocumento IIPilgina I 
IMSG-GOV:3S3/200S 111 I 
IMSG-GOV: 33/2006 37 

11 I 
Anexado ao Nao ha processos que anexam este . 
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MENSAGEM
 
N° 33 /2006-GAG/SEAP Brasilia, 25 de jaJII.UJr.o. de 2006.
 

Excelentissimo Senhor Presidente da Camara Legislativa do Distrito Federal, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia e a seus ilustres pares 
para comunicar que, nos termos do art. 74, §1°, da Lei Organica do Distrito 
Federal, vetei, parcialmente, 0 Projeto de Lei n° 2.239, de 2005, de autoria do 
Poder Executivo, pelos seguintes 

MOTIVOS DE VETO 

Verifica-se, de plano, que a presente propositura, de iniciativa do 
Poder Executivo, visa a criacao, na Secretaria de Gestae Administrativa e na 
Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento do Distrito Federal, de 
"...unidades de manutencao de pessoal de empresas em processos de extincao, 

1

.privatizacao ou de reorganizacao, com 0 objetivo de manter os assentamentos 
cadastrais, conceder vantagens e beneficios previstos em reguiamento, elaborar 
atos de melhorias funcionais, bem como proceder a elaboraeao de folha de 
pagamento dos respectivos quadros de empregos" - como resta consignado no art. 

0 do projeto. 
d 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Deputado FABIO BARCELLOS 
MD. Presidente da Camara Legislativa do Distrito Federal 
NESTA 

M!.78057G 
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A propositura, ao ser apreciada por essa douta Casa Legislativa, 
recebeu, como se ve, diversas emendas aditivas e modificativas, que preservaram, 
na medida do possivel, a validez formal e material do projeto, excetuando-se, e 
born dizer, a emenda aditiva n° 2, que deu ao artigo 3° nova redacao, determinando 
que 0 Governo do Distrito Federal enviasse aCamara Legislativa, no prazo de 60 
(sessenta) dias contados da publicacao do diploma, " ...projeto de lei dando 
cumprimento ao disposto no art. 219, inciso II, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976 e/ou redimensionamento daestrutura das empresas de que trata esta Lei"
acrescimo que desborda, queremos crer, dos limites tematicos do projeto. 

Com efeito, 0 prop6sito declarado do projeto e 0 de disciplinar a 
administracao dos contratos de trabalho dos empregados integrantes da Tabela de 
Empregos Permanentes das empresas indicadas no §2° do art. 1°, nao se afeicoando 
ao born direito, por violar, sobretudo, a inteligencia da Lei Complementar n° 95, de 
26 de fevereiro de 1998, inserir no texto comando normativo absolutamente 
estranho ao seu conteudo, ja que 0 indigitado acrescimo trata, ao reves, das 
relacoes patrimoniais decorrentes da extincao de companhias pela incorporacao, 
fusao ou cisao, 

Ante 0 exposto, comunico que vetei parcialmente 0 Projeto de Lei n° 
2.239/2005, mais especificamente 0 art. 3°, pugnando pela manutencao do veto por 
parte dessa Egregia Camara. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelencia e a seus ilustres pares as 
expressoes do meu apreeo e consideracao. 

~«~J(
_>~~SRf>RIZ
 

'""- ..._- Governador do Distrito Federal' 

780577 
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LEI N° 3.761 DE 25 DE jaY).UM. DE 2006. 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

Cria unidades que especifica e da outras 
providencias, 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAc;O SABER QUE A CAMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, E ED SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 10 Ficam criadas, na Secretaria de Estado de Gestae Administrativa e na Secretaria de 
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento do Distrito Federal, Unidades de Manutencao de Pessoal 
de Empresas em Processo de Extincao, Privatizacao ou de Reorganizacao, com 0 objetivo de 
manter os assentamentos cadastrais, conceder vantagens e beneficios previstos em regulamento, 
elaborar atos de melhorias funcionais, bern como proceder aelaboracao de folhas de pagamento, 
dos respectivos quadros de empregos. . 
§1° Para composicao das unidades a que se refere 0 caput, ficam criados os cargos em comissao 
constantes dos Anexos I e II desta Lei. 
§ 2° As empresas referidas no caput sao: 
1- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal- CEASAJDF; 
II - Sociedade de Abastecimento de Brasilia - SAB~ 

III - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB. 
§ !l.o Os contratos de trabalho dos empregados integrantes da Tabela de Empregos Permanentes 
das empresas de que tratam os incisos I e II ficam sob a administracao da unidade vinculada a 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, e os oriundos da empresa a que se 
refere 0 inciso III serao administrados pela unidade vinculada aSecretaria de Estado de Gestae 
Administrativa do Distrito Federal, vedadas a extincao, privatizacao, incorporacao, fusao ou 
outras modalidades de reestruturacao, sem que fique garantido pelo Govemo do Distrito Federal 0 

vinculo contratual dos empregados. 
Art. 20 Os empregados que tiverem seus contratos de trabalho administrados pelas unidades de 
que trata 0 art. 1° terao seus valores remuneratorios inalterados, respeitada a data-base de cada 
categoria, e 0 desenvolvimento na carreira observara 0 estabelecido no plano de cargos e salaries 
das respectivas empresas, nao tendo vinculo de qualquer natureza com os cargos que compoem as 
carreiras do quadro de pessoal do Distrito Federal. 
Pardgrafo tmico. Os empregados de que trata 0 caput poderao ser cedidos, na forma da Lei, para 
prestarem services no ambito da Administracao Publica, para 0 exercicio de atividades
 
compativeis com as do emprego ocupado.
 
Art. 30 VET ADO.
 
Art. 4° Em caso de demissao, dispensa, aposentadoria ou falecimento do ernpregado, fica
 
automaticamente extinto 0 emprego por ele ocupado.
 
Art. 5° Aos empregados que optaram pela adesaoao Programa de Desligamento Voluntario, nos
 
termos do inciso II do art. 3° da Lei n° 3.125, de 16 de janeiro de 2003, fica assegurado 0
 

pagamento da indenizacao devida.
 
Art. 6° As despesas decorrentes da aplicacao do disposto no § 1° do art. 10 desta Lei correrao a
 
conta de recursos orcamentarios do Tesouro do Distrito Federal.
 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua PUblicaC;:pa~o./ 

780578 
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.)

Art. 8° Revogam-se as disposicoes em contrario, em especial as·Leis n" 2.681, de 15 de janeiro de 
2001, nO 2.989, de 11 de junho de 2002, e n° 2.935, de 8 de abril de 2002, bern como °art. 4° da 
Lei n° 2.891, de 23 de janeiro de 2002. 

" 
~" 



CAMARA LEGISLATIVA DO DIS RITO FEDERAL 
ASSESSORIA DE PLENARIO E DIS mcao 

Cri unidades que especifica e dii outras providencias, 

Art. 1° Ficam criadas, na Secretaria de tado de Gestae Administrativa e na Secretaria de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento do Distrito Federal, Unidades de anutencao de Pessoal de Ernpresas em Processo de Extincao, Privatizacao 
ou de Reorganizacao, com 0 objetivo de mante os assentarnentos cadastrais, conceder vantagens e beneficios previstos em 
regulamento, elaborar atos de melhorias funcio is, bern como proceder il. elaboracao de folhas de pagarnento, dos respectivos 
quadros de empregos. 

§ 1° Para composicao das unidades que se refere 0 caput, ficam criados os cargos em comissao constantes dos 
Anexos 1e II desta Lei. 

§ 2° As empresas referidas no caput ~0: 

1- Centrais de Abastecimento do D' trito Federal- CEASNDF; 
II- Sociedade de Abastecimento d Brasilia - SAB; 
ill - Sociedade de Transportes Col tivos de Brasilia Ltda - TCB. 
§ 3° Os contratos de trabalho dos mpregados integrantes da Tabela de Empregos Permanentes das empresas de que 

tratam os incisos I e II ficam sob a admi istracao da unidade vinculada il. Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento, e os oriundos da empresa que se refere 0 inciso III serao administrados pela unidade vinculada il. Secretaria 
de Estado de Gestae Administrativa do istrito Federal, vedadas a extincao, privatizacao, incorporacao, fusao ou outras 
modalidades de reestruturacao, sem q fique garantido pelo Govemo do Distrito Federal 0 vinculo contratual dos 
empregados. 

Art. 2° Os empregados que tive m seus contratos de trabalho administrados pelas unidades de que trata 0 art. 1° terao 
seus valores remuneratorios inalterados, espeitada a data-base de cada categoria, e 0 desenvolvimento na carreira observara 0 

estabelecido no plano de cargos e salari das respectivas empresas, nao tendo vinculo de qualquer natureza com os cargos que 
compoem as carreiras do quadro de p al do Distrito Federal. 

Pardgrafo unico. Os emprega os de que trata 0 caput poderao ser cedidos, na forma da Lei, para prestarem services 
no ambito da Administracao PUblica,p ra 0 exercicio de atividades compativeis com as do emprego ocupado. 

Art. 3° 0 Govemo do Distri Federal enviara i\ Camara Legislativa do Distrito Federal em ate 60 (sessenta) dias, 
contados da publicacao desta Lei, pr ieto de lei dando cumprimento ao que dispoe 0 art. 219, II, da Lei n? 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 elou redimensionamento da estrutura das empresas de que trata esta Lei. 

Art. 4° Em caso de demissa ,dispensa, aposentadoria ou falecimento do empregado, fica automaticamente extinto 0 

emprego por ele ocupado. 
Art. 5° Aos empregados optaram pela adesao ao Prograrna de Desligamento Voluntario, nos tennos do inciso II 

do art 3°da Lei n03.125, de 16 de j eiro de 2003, fica assegurado 0 pagamento da indenizacao devida. 
Art. 6° As desp entes da aplicacao do disposto no § 1° do art. 1° desta Lei correrao il. conta de recursos 

orcamentarios do Teso 0 do Dis~ Federal. 
Art. 7° Es i entra em Vi r na data de sua publicacao. 
Art. 8° vogam-se as d.+po '¢es em contrario,em especial as Leis n?2.681, de 15 de janeiro de 2001, n" 2.989, de 

11 de junho de f02, e n?2.935, 18 d abril de 2002, bem como 0 art. 4° da Lei n"2.891, de 23 de janeiro de 2002. 

l 0 Brasilia, ()" de janeiro de 2006 

\IIV 
~ \ t.,\o't ~/
 

~ i ~
 Deputado W~ON LIMA 
Primeiro Secret '0 no exercfcio 

da Pr idencia 
t., 
Jll I 

I
/

I' 

SAIN - Parque R"Uial·-"-10086~900·'::: Brasilia - DF - Tel.: 3348.8276 1 
C:asdm06/reda,aofinaV41112006l10:21:05 
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ANEXOI
 
CARGOS EM COMISSAO DA UNIDADE DE MANUTEN<;AO DA
 

SECREfARIA DEESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
 

DENOMINACAO SIMBOLO QUANTlDADE 
Chefe da Unidade de Pessoal de Empresas em 
Processo de Extin~o 

DFG-14 01 

Chefe do Nucleo de cadastre e Pagamento da 
Unidade de Pessoal de Empresas em Processo de 
Extincao 

DFG-lO 01 

Assistente DFA-oS 01 

78058\ 
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ANEXO II 
CARGOS EM COMISSAO DAUNIDADE DE MANUTENc;A.O DA
 

SECRErARIA DE ESTAOO DE GESTAO ADMINISTRAllVA
 

DENOMINA<;AO SIMBOLO QUANTlDADE 
Chefe da Unidade de Pessoal de Empresas em 
Processo de Privatizacao ou Reol1lanizacao 

DFG-14 01 

Chefe do Nucleo de cadastre da Unidade de Pessoal 
de Empresas em Processo de Privatiza~o ou 
Reoraanizacao 
Chefe do Nucleo de Pagamento da Unidade de 
Pessoal de Empresas em Processo de Privatiza~o ou 
de Reoraanizacao 
Assistente 

DFG-10 01 

DFG-10 01 

DFA-05 01 

780582 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

COMISSAO DE CONSTITUICAO E JUSTICA 

PARECER NQ 12005 

Da COMISSAO DE CONSTITUICAO E JUSTICA 
sobre 0 PROJETO DE LEI NQ 1985/2005 que "Cria 
a Unidade que especi'fica e da outras 
provldenclas". 

AUTOR: Poder Executivo 

RELATOR: Deputado Brunelli 

1- RELATORIO 

Mediante Mensagem nQ 148, de 09 de junho de 2005, 0 Senhor Governador do 
Distrito Federal encaminha a esta Casa 0 projeto de Lei nQ 1985/2005 que "Cria a 
Unidade que especifica e da outras providencias". 

o Senhor Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 73 da Lei Orqanica do 
Distrito Federal, solicitou que referido Projeto de Lei tramitasse em regime de urqencia. 

Segundo 0 autor, 0 proposicao ora apresentado tem 0 objetivo de sanear os 
resultados da Acao Civil Publica nQ 57612003, ajuizada pela Procuradoria de Defesa dos 
Interesses Individuais e Homoqeneos, Coletivos e Difusos, do Tribunal Regional do 
Trabalho, contra 0 Governo do Distrito Federal, uma vez que a MeriHssima Juiza do 
Trabalho da 9£\ Vara do Trabalho de Brasilia - DF que declarou, de forma incidental, a 
inconstitucionalidade das Leis em reterencia, sentenca esta proferida em 23 de fevereiro 
do corrente ano. 

Segundo 0 Chefe do Poder Executivo, 0 projeto objetiva ainda administrar 0 

pessoal empregado remanescente das empresas extintas e em processo de 
reorqanizacao. 

A materia foi submetida aapreciacao da CEOF e aprovada na forma do substitutivo 
apresentado. 

No prazo regimental nao foram apresentadas emendas nesta Comissao. 

11- VOTO DO RELATOR 

Compete a esta Comissao de Constituicao e Justlca, nos termos do Art. 63, inciso 
I: 

"I - examinar a admissibilidade das proposlcoes em geral, quanta a 
constitucionalidade, ju idicidade, legalidade, regimentalidade, tecnica 
legislativa e redacao", (d7805!P 

&aic{lI,rt 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

COMiSsAo DE CONSTITUICAo E JUSTICA 

Por sua vez, a Lei Orqanica do Distrito Federal, na atribuicao das competencies 
privativas do Governador do Distrito Federal, assim preve, in verbis: 

"Art. 71 .
 
§ 12 Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a
 
iniciativa das leis que disponham sobre:
 

II - servidores publlcos do Distrito Federal, seu regime juridico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 

IV - crlacao, estruturacao, reestruturaeao, desmembramento, 
extincao, Incorporacao, fusao e atribuicoes das Secretarias de 
Governo, Orgaos e entidades da admlnlstracao publica". 

Essa proposta enviada pelo Chefe do Poder Executivo ede surna rnportancla para 
os empregados das ernpresas objeto deste Projeto de Lei. A proposicao foi discutida 
exaustivamente por todos os representantes das empresas SAB, TCB, CEASA e 
CODEPLAN, Procuradoria do Distrito Federal e tecnicos das assessorias da Secretaria de 
Estado de Administracao e Gabinetes parlamentares da CLDF. 

Inicialmente, foi proposto urn substitutivo, 0 qual foi apresentado na CEOF. 
Entretanto, apes longas dlscussoes com os envolvidos, todos acharam por bem rejeitar 0 

substitutivo e apresentar duas emendas modificativas, a fim de aparar e equilibrar as 
diverqencias que surgiram. 

Assim, por atender aos pnncrpros de constitucionalidade, juridicidade e 
regimentalidade, somos pela a ADMISSIBILIDADE da proposlcao, rejeitando 0 

Substitutivo apresentada na CEOF e aprovando as duas emendas modificativas de 
autoria de varies deputados. 

Sala das Sess6es, em de de 2005. 

DEPUTADO 
Presidente 

~7H()584 
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EMENDA N2 12005 (MODIFICATIVA) 
(DE VARIOS DEPUTADOS) 

Ao Projeto de Lei n° 1985/2005, que 
"Cria a Unidade que especifica e da 
outras provldenclas". 

De-se ao art. 1Q do Projeto a seguinte redacao: 

"Art. Art. 12 Fica crlada, na Secretaria de Estado de Gestao 
Administrativa, a Unidade de Manuten~ao de Pessoal de 
Empresas em Processo de extincao e Reorganiza~ao, com 
o objetivo de manter os assentamentos cadastrais, 
conceder vantagens e beneflcios previstos em 
regulamento, elaborar atos de melhorias funcionais, bem 
como, proceder it elaboracao de folha de pagamento, dos 
respectivos quadros de emprego em extlncao, 

§ 12 Para composlcao da Unidade a que se refere 0 

caput, ficam criados os cargos em comissao constantes 
do Anexo Unico desta Lei; 

§ 22 As empresas referidas no caput deste artigo 
sao: 

I - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 
CEASAlDF, em processo de liquida~ao; 

II - Sociedade de Abastecimento de Brasilia - SAB, 
em processo de reorqanlzacao; 

III - Sociedade de Transportes COI~~i~V.de .Brasllla 
Ltda - TCB, em processo de re, rganiZa'iii? \\ 

./ 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 

IV - Companhia do Desenvolvimento do Planalto 
Central - CODEPLAN, em processo de reorqanlzacao". 

JUSTIFICACAO 

A presente emenda e fruto de exaustiva dlscussao com as 
entidades representativas de cada empresa elencadas acima. 

Sala das Sess6es, em de 2005. 

ANILCEI ACHADO 

AGUINALDO DE JESUS
 
Deputado Distrital- PMDB
 

Deputada istrital - PMDB
 

AUGUSTO DE CARVALHO
 
Deputado Distrital - PPS
 

CHICO FLORESTA
 
Deputado Distrital - PT
 

CHICO VIGILANTE
 
Deputado Distrital - PT
 

ERIKA KOKAY
 
Deputada Distrital - PT
 

ARLETE S MPAIO
 
Deputada i trital - PT
 

BE ICIO TAVARES
 
Deputado Distrital - PMDB
 

CHICO LEITE
 
Deputado Distrital - PT
 

ELiANA PEDROSA
 
Deputada Distrital- PFL
 

EURIDES BRITO
 
Deputada Distrital- PMDB
 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 

1d~-- -._IA J J 
EXr~~~~~A 

DepUtad " "tal - PRP 

1 
MAR DAGUIA 

Deputado Di trital - PSDB 

AGRICIO BRAGA 
Deputado Distrital - PFL 

¢Z~,dr
 
/6DILdN AIRES 

Deputado Distrital- PMDB 

IVELISE LONGHI 
Deputado Oistrital- PMOB 

JOAO DE DEUS 
Deputado Distrital - PMDB 

..7~W587 
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FABIO ARCEL.:LOS
 
Deputa Distrital - PFL
 

\::7/LEONARDO
i,Dist rital -

~DENTE 
PFL 

JQSE EDMAR
 
Deputado Distrital - PRONA
 

PAULOTADEU
 
Deputado Oistrital - PT
 

ON LIMA 
istrital - PRONA 

/ .../.~ 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 

EMENDA NQ 12005 (MODIFICATIVA) 
(DE VARIOS DEPUTADOS) 

Ao Projeto de Lei n° 1985/2005, que 
"Cria a Unidade que especlflca e da 
outras providencias", 

De-se ao art. 8Q do Projeto a seguinte redacao: 

"Art. 8Q Revogam-se as dlsposlcoes em contrarlo, e em 
Qespecial as Leis nQ 2.681, de 15 de janeiro de 2001, n

2.989, de 11 de junho de 2002 e nQ2.935, de 08 de abril de 
2002, bern como a Lei nQ2.891, de 23 de janeiro de 2002, 

Q2.863, de 27 de dezembro de 2001, e 0 art. 3Qda Lei n
3.125, de 16 de janeiro de 2003." 

JUSTIFICACAO 

A presente emenda e fruto de exaustiva discussao com as 
entidades representativas de cada empresa elencadas acima. 

Sala das Sess6es, em de 2005. 

AGUINALDO DE JESUS
 
Deputado Distrital - PMDB
 

ANILCEI . ACHADO ARLETE SAIVIPAIO 
»: Deputada istrital - PMDB Deputada Distrital - PT 
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AUGUSTO DE CARVALHO
 
Deputado Distrital - PPS
 

CHICO FLORESTA 
Deputado Distrital - PT 

CHICO VIGILANTE 
Deputado Distrital - PT 

ERIKA KOKAY 
Deputada Distrital - PT 

EXPEDITO BAOEIRA 
Deputad itaI - PRP 

MAR AGUIA 
Deputado 01 trital - PSDB 

AGRICIO BRAGA 

DepuA;id~FL 

%LON1JR'ES
 
Deputado Distrital - PMDB 

IVELISE LONGHI 
Deputado Distrital- PMDB 

JOAO DE DEUS 
Deputado Distrital - PMDB 

4S.7XO5lN 
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BENitTAVARES
 

Deputado Distrital- PMDB
 

CHICO LEITE
 
Deputado Distrital- PT
 

ELiANA PEDROSA
 
Deputada Distrital - PFL
 

EURIDES BRITO
 
Deputa a Distrital - PMDB
 

BARCELLOS 
o Distrital - PFL 

LEONARDO PRUDENTE
 
Deputado Distrital - PFL
 

JOSE EDMAR
 
Deputado Distrital - PRONA
 

PAULOTADEU
 
Deputado Distrital - PT
 

GQ,~'\~ 
PENIEL PACHECO
 

Deputado Distrital - PO '
 

WILtON LIMA
 
Deputado Il>istrital - PRONA
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cAMARA LEGISLATlVA DO DISTRITO FEDERAL 
GABlNETE DA DEPUTADA ELIANA PEDROSA 

PARECER N° 

Da COMISSAO DE ECONOMIA, OR~O E 

FINAN<;AS, ao Projeto de Lei nO 

1.985, de 2005, que "Cria a Unidade 

que especifica e outras 

providencias". 

AUTOR: Poder Executivo 

RELATORA: Deputada Eliana Pedrosa 

I - RELATORIO 

Por meio da Mensagem n? 148/GAG, de 09 de junho de 

2005, 0 Senhor Governador do Distrito Federal encaminhou a 
de l i.be r acao desta Casa 0 Proj eto de lei em epigrafe, que cria 

Unidade de Manutenc;ao de Pessoal de Empresas Extintas e em 

Processo de Reorganizac;ao, com 0 objetivo de manter os 

assentamentos cadastrais, conceder vantagens e beneficios 

previstos em regulamento, elaborar atos de melhorias funcionais, 

bern como proceder a eLabo r acao de f oLha de ~p'agamento, dos 

respectivos quadros de emprego em extinc;ao. 

A unidade tera 09 (nove) cargos em comissao, sendo 04 

DFG-06; 02 DFG-08i 02 DFG-10 e 01 DFG-14. 

Os contratos de trabalho dos empregados das empresas de 

que trata esta proposta f i.ca r ao sob a adm i.n i.s t r aoao da unidade 

de de pessoal, com valores remunerat6rios 

inalterados, respeitada a data-base de cada categoria. Em caso 

de demissao, dispensa, aposentadoria ou falecimento do empregado 

fica automaticamente extinto 0 emprego por ele ocupado/~l.Q

MA7X059().9 icert 
tu 
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cAMARA LEGISLATlVA DO DISTRITO FEDERAL 
GABlNETE DADEPUTADA ELIANA PEDROSA 

Estabelece 0 art. 5 ° que os empregados pode r ao ser 

cedidos para prestar servi90s no ambito da Administra9ao Direta, 

Autarquias e f undacoe s , nos termos da Lei n? 1.370, de 06 de 

janeiro de 1997. 

o art. 7 ° revoga as d i apos i coe s em corit r a r i o , e em 

especial as Leis nO 2.681, de 15 de janeiro de 2001, nO 2.989, 

de 11 de junho de 2002, e nO 2.935, de 08 de abril de 2002, bern 

como 0 art. 4° da Lei n? 2.891, de 23 de janeiro de 2002, e 0 

art. 3° da Lei nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003. 

No prazo regimental nao foram apresentadas emendas. 

E 0 relat6rio. 

II - VOTO DA RELATORA: 

o Regimento Interno desta Casa, em seu art. 64, 

estabelece a compet enc i a desta Comissao para analisar a 

admissibilidade quanta a adequacao o rcamerrta r i a e financeira e 

emitir parecer sobre 0 merito das materias no tocante a 

adequa9a o ou repercussao or9amentaria ou financeira das 

proposi90es, ou que tenham natureza tributaria, crediticia, 

or9amentaria, financeira e patrimonial. 

A presente proposta surge como alternativa de solU9ao 

para resguardar a situa9ao dos empregados das empresas em 

processo de extin9ao e reorganiza9ao, ja que em recente senten9a 

da Justi9a do Trabalho, foi declara, de forma incidental, a 

inconstitucionalidade das Leis n? 2.681, de 15 de janeiro de 

2001, n? 2.989, de 11 de junho de 2002 e n? 2.935, de 08 de 

abril de 2002. Essas leis buscavam abrigar na estrutura 

administrativa do Governo do Distrito Federal esses e~J-J!7), 

..7~it~~(~~ fe 



cAMARA LEGISLATlVA DO DISTRITO FEDERAL 
GABlNETE DA DEPUTADA ELIANA PEDROSA 

De acordo com 0 anexo a Mensagem nO 148/2005 - GAG, a 

cria9ao da unidade de manuten9ao de pessoal de empresas extintas 

e em processo de reorganiza9ao apresenta uma estimativa de 

gastos em 2005 de R$ 93.826,40 e 2006 e 2007 em R$ 140.739,60 

respectivamente. 

Cumprida as exiqenci a s dos arts. 16 e 17 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal resta-nos louvar a iniciativa do Governo 

do Distrito Federal em buscar uma soLucao definitiva para a 

situa9ao dos referidos empregados, proporcionando-lhes 

tranquilidade no trabalho e no ambiente familiar. 

Assim, somos de parecer favoravel a aprova9ao do 

Projeto de Lei n? 1. 985, de 2005, na forma do SUBSTITUVO em 

anexo, de autoria do Deputado Brunelli, 0 qual busca aperfei90ar 

a proposta inicial e consolidar sugest5es dos f unci.oria r Los das 

empresas envolvidas e do sindicato da categoria. 

Sala das Comissoes, em 

Deputado LEONARDO PRUDENTE 

Presidente 

ofJ
 
LIANA 

M!}80592
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cAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE DA DEPUTADA ELIANA PEDROSA 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1985/2005 

(Do Deputado Brunelli) 

Cria a Unidade que especifica e 

da outras providencias. 

A cAMARA LEGISLATrv.A DO DISTRITO FEDERAL decreta: 

Art. 1° Fica criada, na Secretaria de Estado de Gestao 

Administrativa, a Unidade de Manuten9ao de Pessoal de Empresas 

em Processo de extin9ao e Reorganiza9ao, com 0 objetivo de 

manter os assentamentos cadastrais, conceder vantagens e 

beneficios previstos em regulamento, elaborar atos de melhorias 

funcionais, bern como, proceder a elabora9ao de folha de 

pagamento, dos respectivos quadros de emprego em extin9ao. 

§ 1° Para composi9ao da Unidade a que se refere 0 caput, 

ficam criados os cargos em comissao constantes do Anexo Unico 

desta Lei; 

§ 2° As empresas referidas no caput deste artigo sao: 

I - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 

CEASA/DF, em processo de liquida9ao; 

II - Sociedade de Abastecimento de Brasilia - SAB, em 

processo de liquida9ao; 

III - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda 

TCB, em processo de reorganiza9ao; e 

IV - Companhia do Desenvolvimento do PlanaIto Central 

CODEPLAN, em processo de reorganiza9ao. 

§ 3° Quando da extin9ao da Centrais de Abastecimento do 

Distrito Federal S/A - CEASA/DF ou da Sociedade de 

Abastecimento de Brasilia - SAB, atraves de lei especifica serao 

definidos os procedimentos inerentes a sucessao das empresas por 



cAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE DA DEPUTADA ELIANA PEDROSA 

outra empresa do complexo administrativo do Governo do Distrito 

Federal; 

§ 4° Fica garantido aos integrantes dos quadros de emprego 

em extinyao, de que trata 0 caput, 0 direito de adesao ao 

Programa de Desligamento Voluntario - PDV, de que trata a Lei n° 

2.544, de 24 de abril de 2000. 

Art. 2° Os contratos de trabalho dos empregados integrantes 

do quadro de pessoal das empresas em processo de extinyao e 

reorganizayao, ficam sob a administrayao da unidade de que trata 

o artigo anterior. 

Art. 3° Os empregados que tiverem seus contratos de 

trabalhos administrados pela unidade de que trata 0 art. 1°, 

terao seus valores remunerat6rios inalterados, respeitada a data 

base de cada categoria e 0 desenvolvimento na carreira observara 

o estabelecido no plano de cargos e salarios das empresas de 

origem, nao tendo vinculo de qualquer natureza com os cargos que 

compoem as carreiras do quadro de pessoal do Distrito Federal. 

Art. 4° Em caso de demissao, dispensa, aposentadoria ou 

falecimento do empregado fica automaticamente ext into 0 emprego 

por ele ocupado. 

Paragrafo Unico. Os empregados beneficiados por esta Lei, 

somente terao seus contratos de trabalho rescindidos por ate 

unilateral da Administrayao, nas seguintes hip6teses: 

I - pratica de falta grave, entre as enumeradas no art. 482 

da Consolidayao das Leis do Trabalho - CLT; 

II - acumulayao ilicita de cargo, emprego ou funyao publica; 

III - insuficiencia de desempenho, apurada em procedimento
 

disciplinar em que se assegurem:
 
., .... ;... --.. 

a) 0 direito a ampla defesa; "."',
/ /4fA!R05 C)4 ~~.../ 
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cAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE DA DEPUTADA ELIANA PEDROSA 

b) recursos a autoridade superior. 

Art. 5° Os empregados que tiverem seu contrato de trabalho 

administrado pela unidade de que trata 0 art. 1°, poderao ser 

cedidos para prestar servi90s no ambito da Administra9ao 

Publica, para 0 exercicio de atividades compativeis com as 

desenvolvidas nas empresas de origem nos termos da Lei nO 1.370, 

de 6 de janeiro de 1997. 

Art. 6° As despesas decorrentes da aplica9ao do disposto do 

§ 1° do art. 1° desta Lei, bern como as inerentes ao pagamento 

dos contratos de trabalhos dos empregados beneficiados por esta 

Lei, correrao a conta de recursos or9amentarios do Tesouro do 

Distrito Federal. 

Art. 7° 0 art. 3° da Lei nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, 

passa a vigorar com a seguinte reda9ao: 

"Art. 3° Cada empregado da tabela de empregos permanentes, 

podera exercer, em requerimento individual, contados a partir da 

promulga9ao desta Lei, a 0P9ao de adesao ao Programa de 

Desligamento Voluntario - PDV, da CEASA/DFH 
• 

Art. 8° 0 art. 4° da Lei nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002, 

passa a vigorar com a seguinte reda9ao: 

"Art. 4° Cada empregado da tabela de empregos permanentes 

podera exercer, em requerimento individual, contados a partir da 

promulga9ao desta Lei, a 0P9ao de adesao ao Programa de 

Desligamento Vo1untario - PDV, da SABH 
• 

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao. 

Art. 10. Revogam-se as disposi90es em contrario, e em 

especial as Leis nO 2.681, de 15 de janeiro de 2001, nO 2.989, 

de 11 de junho de 2002 e nO 2.935, de 08 de abril de 2002. 

7g0S9S 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

RELATORIO
 

Mediante Mensagem nQ 148, de 09 de junho de 2005, 0 Senhor 
Governador do Distrito Federal encaminha a esta Casa 0 projeto de Lei 
nQ 1985/2005 que "Cria a Unidade que especifica e da outras 
providencias", que encontra-se tramitando em regime de urqencia, 
Nesse regime, segundo 0 art. 73 da LODF, se nao for votado em 45 
dias ele paralisa a pauta, 0 que atualmente esta acontecendo. 0 mesmo 
figura no item 18 da Pauta da Sessao Ordinaria do dia 06/10/2004, 
sobrestando-a. 

3

o objetivo desse Projeto de Lei e sanear os resultados da A9ao 
Civil Publica nQ 576/2003, ajuizada pela Procuradoria de Defesa dos 
Interesses Individuais e Hornoqeneos, Coletivos e Difusos, do Tribunal 
Regional do Trabalho, contra 0 Governo do Distrito Federal, uma vez 
que a Meritfssima Jufza do Trabalho da 99 Vara do Trabalho de Brasilia 
- DF que declarou, de forma incidental, a inconstitucionalidade das Leis 
2681/01, 2989/02, 2935/02, bem como 0 art. 4Q da Lei 2891/02 e 0 art. 

Q da Lei 3.125/03. Essa sentence foi proferida em 23 de fevereiro do 
corrente ano. 

A unidade que sera criada objetiva ainda administrar 0 pessoal 
empregado remanescente das empresas extintas e em processo de 
reorganizacao. 

A materia foi submetida a apreciacao da CEOF e aprovada na 
forma do substitutivo apresentado. 0 Substitutivo foi do Deputado 
Brunelli em consonancia com os representantes da empresa. 

Dia14 de julho, as 15h, ocorreu uma reunlao com a Secretarla de 
Gestae Adrninistrativa Maria Cecilia Soares da Silva Landim e todos os 
representantes da SAB, TCB, CEASA e CODEPLAN, alern do Sindicato 
Iigado a essas entidades. Naquela oportunidade foi externado aquela 
insigne Secretaria votos de conqratulacoes pela iniciativa do 
Governador Roriz em encaminhar a esta Casa a proposlcao em 
reterencia, que cria a unidade de rnanutencao de pessoal de empresas 
extintas e em processo de reorqanizacao, ao mesmo tempo em que foi 
comentando que a proposicao apresentava vfcios insanavsis de 
inconstitucionalidade que precisava ser sanados. 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348-8193
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GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Nessa reuniao com a Secretaria Cedlia Landin foram 
arnplamente discutidos a proposlcao e um substitutivo elaborado por 
tecnlcos desta Casa e das partes envolvidas. A Secretarla reconheceu 
que a proposlcao precisava evoluir e comprometeu-se a solicitar que 0 

Projeto de Lei em referencia nao tramitasse, enquanto nao se chegasse 
a um texto que atendesse as necessidades daquelas categorias e nao 
trouxesse nenhum ernbaraco ao Poder Executivo. Naquela 
oportunidade a Secretaria mencionou que iria constituir um grupo de 
estudo para resolver 0 problema. 

Apos esta reuniao Dantas e Firmino estiveram com 0 Deputado 
Brunelli na Secretaria de Adrninistracao. Compareceram um nurnero 
expressivo de interessados, alern da Deputada Anilcela Machado e 0 

Sscretarlo de Estado Jose Flavio, Nessa reuniao ficou definido uma 
reuniao conjunta com assessores de ambos os lados, para tentar 
chegar a um consenso. A reuniao ocorreu e nao se chegou a lugar 
solucao alguma, pols falta a presence do Procurador do GDF Fernando 
Cunha Junior. 

Nova reuntao foi marcada com a presence do procurador e 
advogados das empresas e nossos assessores, mas 0 impasse 
continuou. 

Resolve-se que no Parecer da CCJ iria se rejeitar 0 Substitutivo 
inicial e apresentar duas emendas modificativas, alterando os arts. 1Q e 
o 8Q

, 0 que ocorreu. No art. 1Q
, com excecao da CEASA (que ficou no 

processo de liquidagao), a rCB, SAB e CODEPLAN, figuram como 
empresas em processo de reorqanizacao, 0 art. 8Q (2§ emenda 
modificativa) trata da revoqacao total das leis que extinguia a SAB e 
privatizava a rCB. 

Cecflia Landin que havia acordado que a rCB estaria em 
processo de reorqanizacao, voltou atras, 

o Projeto de Lei foi discutido em lncontaveis reuruoes, onde 
estiveram presentes os Coordenadores Dantas e Firrnino, bern como 
todos os representantes ligados acausa. 

Por fim, 0 Projeto tenta, mesmo com tmpertelcoes, 
resguardar os empregos dos funclonarlos dessas empresas. 
Dificilmente havera uma proposlcao dessa magnitude que atenda a 
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GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO D1STRITAL BRUNELLI 

todos OS interessados. Porem, 0 Deputado tern que ter rnuita 
prudencla ao agir. Caso nossas emendas passem, 0 Governador 
podera vetar todo 0 projeto, deixando a responsabilidade politlca 
nas rnaos do Dep. Brunelli, alegando que queria resolver a 
sltuacao, entretanto, 0 parlamentar intransigenternente irnpediu 
essa saida, Epreciso que cada Empresa envolvida oficie ao nosso 
Gabinete ratificando a posleao tomada atraves das ernendas, a fim 
de que, no futuro, nos sobre apenas 0 onus. 

Brasilia, DF, em 06 de outubro de 2005. 

EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA 
COORDENADOR POLITICO 
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1985/2005. 

(De autoria de Varios Deputados) 

Cria as Unidades que especifica e dil 
outras providencias. 

A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA: 

Art. 1° - Ficam criadas, na Secreta ria de Estado de Agricultura, 
Pecuaria e Abastecimento e na Secretaria de Estado de Gestae 
Administrativa, Unidades de Manutencao de Pessoal de Empresas em 
Processo de Reorqanizacao, com 0 objetivo de manter os 
assentamentos cadastrais, conceder vantagens e beneffcios previstos 
em regulamento, elaborar atos de melhorias funcionais, bem como 
proceder a elaboracao de folha de pagamento, dos respectivos 
quadros de empregos em extincao. 

§ 1° - Para cornposlcao da unidade a que se refere 0 caput, 
ficam criados, no ambito da Secreta ria de Estado de Agricultura, 
Pecuarla e Abastecimento, os cargos em comissao constantes do 
anexo unico desta lei. 

§ 2° - Quanto a operaclonalizacao da Unidade de ManutenGao 
de Pessoal de Empresas em Processo de Reorqanizacao da 
Secretaria de Estado de Gestae Administrativa, 0 Poder Executivo 
enviara Mensagem aCamara Legislativa dispondo sobre a crlacao dos 
cargos comissionados para 0 funcionamento da referida unidade. 

§ 3° - As empresas referidas no caput deste artigo sao: 

I - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - S.A
CEASAlDF, em processo de reorqanizacao: 

II - Sociedade de Abastecimento de Brasflla - S.A - SAB, em 
processo de reorqanlzacao: 



111- Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda. - TCB, 
em processo de reorqanlzacao: e 

IV - Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central 
CODEPLAN, em processo de reorqanlzacao, 

Art. 2° - Ficam sob a administracao das unidades de que trata 0 

caput do art. 10 os contratos de trabalho dos empregados integrantes 
do quadro de pessoal em extincao, pr6prios das empresas do Distrito 
Federal em processo de reorqanlzacao. 

§ 1° - A Adminlstracao dos contratos de trabalho das empresas 
previstas no art. 1° § 2°, incisos I ell, flcarao a cargo da unidade da 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento 
SEAPAIDF. 

§ 2° - A Adrninistracao dos contratos de trabalho das empresas 
previstas no art. 1° § 2°, incises III e IV, flcarao a cargo da unidade da 
Secretaria de Estado de Gestae Administrativa. 

Art. 3° - Os empregados que tiverem seu contrato de trabalho 
administrado pelas unidades de que trata 0 artigo 1°, poderao ser 
cedidos na forma da lei, para prestarem servlcos no ambito da 
Admintstracao Publica, para 0 exercicio de atividades compativeis com 
as desenvolvidas nas empresas de origem. 

I 

Art. 4° - Os empregados que tiverem seu contrato de trabalho 
administrado pelas unidades de que trata 0 caput do artigo 1° terao 
seus valores remunerat6rios inalterados, respeitada a data base de 
cada categoria ~ 0 desenvolvimento na carreira observara 0 

estabelecido no Plano de Cargos e Salarios das empresas em 
processo de reorqanlzacao, nao tendo vinculo de qualquer natureza 
com os cargos que comp5em as carreiras do quadro de pessoal do 
Distrito Federal. 

Art. 5° - Em caso de dernissao, dispensa, aposentadoria ou 
falecimento do empregado fica automaticamente extinto 0 respectivo 
emprego. 



Paraqrafo unico, Fica garantida a OPC;80 aos servidores que 
aderiram ao Plano de Demissao Voluntaria - PDV, de que tratou 0 

inciso II, do art. 3° da Lei 3.125, de 16 janeiro de 2003. 

Art. 6° - As despesas decorrentes da aptlcacao do disposto n+o 
§ 1°, do art. 1°, desta lei correrao aconta de recurso orcarnentario do 
Tesouro do Distrito Federal. 

Art. 7° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua pubilcacao, 

Art. 8° - Revogam-se as disposicoes em contrarlo, e em especial 
as Leis n°. 2.681, de 15 de janeiro de 2001, nO. 2863, de 27 de 
dezembro de 2001, n°. 2.989, de 11 de junho de 2002, nO. 2891, de 23 
de janeiro de 2002, n° 2.935, de 08 de abril de 2002 e nO. 3125, de 16 
de janeiro de 2003. 

ANEXO UNICO 

(Lei nO , de _ de de 2005) 

DENOMINACAO SIMBOLO QUANTIDADE 
Chefe da Unidade de Manutencao 

de Pessoal de Empresas em 
Processo de Reorqanlzacao, 

DFG -14 01 

Chefe do Nucleo de Cadastro da 
Unidade de Manutencao de Pessoal 

de Empresas em Processo de 
Reorqanizacao, 

DFG -10 01 

Chefe do Nucleo de Pagamento da 
Unidade de Manutencao de Pessoal 

de Empresas em Processo de 
Reorqanizacao. 

DFG -10 01 

Assistente. DFG-08 02 
Encarregado. DFG-06 04 

JUSTIFICACAO
 



o presente Substitutivo visa aprimorar 0 Projeto de Lei nO. 
1.985/2005, bem como adequa-lo a leqlslacao pertinente. A exposicao 
de motivos permanece com os mesmos fundamentos da mensagem 
original. 

As rnodlftcacoes aqui propostas sao essenciais para que 0 

projeto em comento alcance seu objetivo primordial: promover a 
justica social no ambito do Distrito Federal. Alem disso, as empresas 
SAB e CEASA, devido as suas finalidades e prop6sitos, sao altamente 
relevantes e nao podem ser liquidadas, perdendo-se al toda uma 
hist6ria de luta e moblllzacao pela qualidade de vida do cldadao de 
nossa cidade. Antes, e necessario que haja a reorqanizacao dessas 
empresas, dando enfase a um processo dernocratico e transparente 
para as mesmas possam melhor cumprir sua mlssao social. 

Diante do exposto, rogo aos nobres pares apoio para a 
aprovacao do presente Substitutivo, certo de que as modiflcacoes 
propostas contribulrao em muito para 0 desenvolvimento do Distrito 
Federal. 

Sala das Sessoes, em . 

BRUNELLI ANILCEIA MACHADO 
Deputado Distrital - PFL Deputada Distrital- PMDB 

AGUINALDO DE ..IESUS ARLETE SAMPAlO 
Deputado Distrital - PMDB Deputada Distrital - PT 

AUGUSTO DE CARVALHO BENICIO TAVARES 
Deputado Distrital - PPS Deputado Distrital - PMDB 

CHICO FLORESTA CHICO LEITE 
Deputado Distrital - PT Deputado Distrital - PT 



CHICO VIGILANTE
 
Deputado Distrital - PT
 

ERIKA KOKAY
 
Deputada Distrital - PT
 

EXPEDITO BANDEIRA
 
Deputado Distrital • PRP
 

MARIA DA GUIA
 
Deputado Distrital - PSDB
 

AGRiCIO BRAGA
 
Deputado Distrital - PFL
 

ODILON AIRI;S
 
Deputado Distrital ., PMDB
 

IVELISE LONGHI
 
Deputado Distrital- PMDB
 

JOAO DE DEUS
 
Deputado Distrital - PMDB
 

ELiANA PEDROSA
 
Deputada Distrital - PFL
 

EURIDES BRITO
 
Deputada Distrital- PMDB
 

FABIO BARCELLOS
 
Deputado Distrital- PFL
 

LEONARDO PRUDENTE
 
Deputado Distrital - PFL
 

JOSE EDMAR
 
Deputado Distrital - PRONA
 

PAULOTADEU
 
Deputado Distrital - PT
 

PENIEL PACHECO
 
Deputado Distrital • PDT
 

WILSON LIMA
 
Deputado Distrital • PRONA
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI NQ 1985/2005 
(DE VARIOS DEPUTADOS) 

Cria a Unidade que especifica e da outras 
provldencles, 

A CAMARA LEGISLA"rIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta: 

Art. 1Q Fica criada, na Secretaria de Estado de Gestae Administrativa, a Unidade de 
Manutencao de Pessoal de Empresas em Processo de Heorqanizacao, com 0 objetivo de 
manter os assentamentos cadastrais, conceder vantagens e beneffcios previstos em 
regulamento, elaborar atos de melhorias funcionais, bem como, proceder aelaboracao de 
folha de pagamento, dos respectivos quadros de emprego. 

§ 1Q As empresas referidas no caput deste artigo sao a Centrais de Abastecimento 
do Distrito Federal - CEASA/DF; Sociedade de Abastecimento de Brasilia - SAB; 
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB e Companhia do 
Desenvolvimento do Planalto Central- CODEPLAN. 

§ 2Q Para cornpostcao da Unidade a que se refere 0 caput, ficam criados os cargos 
em comissao constantes do Anexo Unlco desta Lei; 

Art. 2Q OS contratos de trabalho dos empregados integrantes do quadro de pessoal 
pr6prios das empresas do Distrito Federal em processo de reorqanizacao, ficam sob a 
adminlstracao da unidade de que trata 0 artigo anterior. 

Art. 3Q OS ernpregados que tiverem seus contratos de trabalhos administrados pela 
unidade de que trata 0 art. 1Q, terao seus valores remunerat6rios inalterados, respeitada a 
data base de cada categoria e 0 desenvolvimento na carreira observara 0 estabelecido no 
plano de cargos e salarios das empresas em processo de reorqanizacao, nao tendo 
vinculo de qualquer natureza com os cargos que cornp5em as carreiras do quadro de 
pessoal do Distrito Federal. 

Art. 4Q Em caso de dernissao, dispensa, aposentadoria ou falecimento do 
empregado fica automaticamente extinto 0 emprego por ele ocupado. 

Art, 5Q OS empregados que tiverem seu contrato de trabalho administrado pela 
unidade de que trata 0 art. 1Q, poderao ser cedidos para prestar servicos no ambito da 
Adrnlntstracao Publica, para 0 exercfcio de atividades compatfveis com as desenvolvidas 
nas empresas em processo de reorqanlzacao nos termos da Lei nQ 1.370, de 6 de janeiro 
de 1997. 

Art. 6Q As despesas decorrentes da aplicacao do disposto do § 2Q do art. 1Q desta 
Lei, bem como as inerentes ao pagamento dos contratos de trabalhos dos ernpregados 
beneficiados por esta Lei, correrao a conta de recursos orcarnentarlos do Tesouro do 
Distrito Federal. 



~ CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 

Art. 7Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcacao, 

Art. 8Q Revogam-se as disposlcoes em contrarlo, e em especial as Leis nQ 2.681, de 
15 de janeiro de 2001, nQ 2.989, de 11 de junho de 2002 e nQ 2.935, de 08 de abril de 
2002, nQ 2.891, de 23 de janeiro de 2002, nQ 2.863, de 27 de dezernbro de 2001, e a Lei 
nQ 3.125, de 16 de janeiro de 2003." 
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CAMARA LEGISLATIVA 
DO DISTRITO FEDERAL 

IDENTIFICACAO 

PL 2239/2005 

Ementa:
 

CRIA UNIDADES DE QUE ESPECIFICA E DA. OUTRAS PROVIDENCIAS.
 

Data de Leitura :07/12/05Autoria: Poder Executivo 

TRAMITACAO CONJUNTA
 

1 _ 

ARQUIVO 

1"- - 



Excelentfssimo senhor Presidente, 

Tenho a honra de dirigir-me a essa insigne Casa Legislativa para 
apresentar Mensagem aditiva it mensagem nO 148/2005-GAG, referente ao 
Projeto de Lei nO 1.985/2005, que trata da crlacao de Unidade de Manutenc.;ao 
de Pessoal de Empresas Extintas e em Processo de Reorqanizacao. 

Em consonancia com 0 disposto no art. 71, inciso II, da Lei Orqanica 
do Distrito Federal, a materia ora tratada e de Iniciativa privativa do Poder 
Executivo, ensejando, assim, a presente mensagem aditiva que tem por 
objetivo solicitar a substltulcao do projeto em reterencia pelo induso a esta, 
em face da proposta apresentada pela Secreta ria de Estado de Gestae 
Administrativa decorrente de entendimentos com a secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, no sentido da crtacao de duas unidades 
de rnanutencao de pessoal ortqlnar!o de empresas em processo de extlncao ou 
em fase de reorqanlzacao. 

Na oportunidade, face anexar planilha de custos, em cumprimento ao 
disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nO 101, de 4 de maio de 
2000, registrando, que as despesas decorrentes correrao it conta de recursos 
do Tesouro do Distrito Federal. 

Por derradeiro, solicito seja 0 presente projeto de lei apreciado em 
regime de urqencla, nos termos do art. 73 da Lei Orqanlca do Distrito Federal. 

Nesses termos, renovo a Vossa Excelencia e aos nobres Deputados, 
protestos do mais elevado respeito e conslderacao. 

)
.»: ,.- / (

'. _;, . _ .,., __,",/e'" 

JOAQUIM DOMINGOSI'RO Z 
Governador do Distrito Fed ral 

/' 

Excelentissimo senhor 
Deputado FABIO BARCELLOS 
Presidente da Camara Legislativa do Distrito Federal 

__ IBrasilia - DF __,~ ~~ L._ _ ~.\PROTOCOl:J LEGISLATI~O I 
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ANEXO AMENSAGEM N° 353/2005-GAG 

DEMONSTRATIVO 005 CUSTOS 
(em consonancla com a LRF) 

CRIA<;AO DE UNIDADES DE MANUTEI\J<;AO DE PESSOAL DE EMPRESAS EXTINTAS, E 
EM PROCESSO DE UQUIDACAO OU REORGANIZA<;AO 

EXERCfoo VALOR R$ 

2005 93.826,40 
2006 140.73960 
2007 140.739,60 
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PROJETO DE LEI NO PL 2239 (2005 

Cria unidades de que especifica e da outras 
provldenclas. 

A CAMARA LEGIsLATIVA DO DIsTRITO FEDERAL DECRETA: 

Art. 10 Ficam criadas, na Secreta ria de Estado de Gestae administrativa e na 
Secreta ria de Agricultura Pecuaria e Abastecimento do Distrito Federal, Unidades de 
Manutenc;ao de Pessoal de Empresas em Processo de Extinc;ao, Privatlzacao ou de 
Reorqanlzacao, com 0 objetivo de manter os assentamentos cadastrais, conceder 
vantagens e beneffcios previstos em regulamento, elaborar atos de melhorias 
funcionais, bem como proceder a elaboracao de folha de pagamento, dos respectivos 
quadros de empregos. 

§ 10 Para cornposlcao das unidades a que se refere 0 caput ficam criados os cargos em 
comissao constantes dos Anexos I e II desta Lei. 

§ 20 As empresas referidas no caput deste artigo sao: 

I- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEAsAjDF; 
II sociedade de Abastecimento de Brasilia - sAB; 
III sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB e 
IV- Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN. 

§ 3° Os contratos de trabalho dos empregados integrantes da tabela de Empregos 
Permanentes das empresas de que tratam os incisos I e II ficam sob a adrntntstracao 
da unidade vinculada asecretaria de Estado de Agricultura, Pecuarta e Abastecimento 
e os oriundos das empresas a que se referem os incisos III e IV serao administrados 
pela unidade vinculada a Secreta ria de Estado de Gestae Administrativa do Distrito 
Federal. 

Art. 2° Os empregados que tiverem seus contratos de trabalho administrados pelas 
unidades de que trata 0 art. 10 terse seus valores remunerat6rios inalterados, 
respeitada a data base de cada categoria e 0 desenvolvimentona carreira observara 0 

estabelecido no plano de cargos e salarlos das respectivas empresas, nao tendo vinculo 
de qualquer natureza com os cargos que cornpoern as carreiras do quadro de pessoal 
do Distrito Federal. 

Paraqrafo unlco. Os empregados de que trata 0 caput poderao ser cedidos, na forma 
da Lei, para prestarem services no ambito da Adrntntstracao Publica, para 0 exerdcio 
de atividades compativels com as do emprego ocupado. 

Art. 30 Em caso de dernlssao, dispensa, aposentadoria ou falecimento do empregado 
fica automaticamente extinto 0 emprego por ele ocupado. 

781~7C) 
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Art. 40 Aos empregados Que optararn pela adesao ao Programa de C 
termos do inciso II do art. 3° da Lei nO 3.125, de 16 de janeiro 
pagamento da indenizac;ao devida. 

Art. 5° As despesas decorrentes da aplicac.;ao do disposto no §1° do 
conta de recursos orcarnentartos do Tesouro do Distrito Federal. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Art. 7° Revogam-se as disposic.;aes em contrarto, em especial as Leis r 
2001, nO 2.989, de 11 de junho de 2002, e nO 2.935, de 8 de abril de : 
Lei nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002. 

rpD0-r'" r ,-::7I ,,-,,-, ·........ l .•.. ·:!"..
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Art. 4° Aos empregados que optaram pela adesao ao Programa de Desligamento Voluntario, nos 
termos do mclso II do art. 3° da Lei nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, fica assegurado 0 

pagamento da indeniza~o devida. 

Art. 5° As despesas decorrentes da aplica~o do disposto no §1° do art. 1° desta Lei correrao a 
conta de recursos orcamentenos doTesouro do Distrito Federal. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor nadata de sua publica~o. 

Art. 7° Revogam-se as disposi~6es em contrario, em especial as Leis nO 2.681, de 15dejaneiro de 
2001, nO 2.989, de 11 dejunho de 2002, e nO 2.935, de 8 de abril de 2002, bern como 0 art. 4° da . 
Lei nO 2.891, de 23 dejaneiro de 2002. ~/ 

1/
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ANEXO I
 
CARGOS EM COMISSAO DA UNIDADE DE MANUTENc;AO DA
 

SECREfARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
 

DEI\lOMINAcAO SIMBOLO QUANTIDADE 
Chefe da Unidade de Pessoal de Empresas em 
Processo de Extincao 

DFG-14 01 

Chefe do Nucleo de Cadastro e Pagamento da 
Unidade de Pessoal de Empresas em Processo de 
Extinc;ao 

DFG-10 01 

Assistente DFA-OS 01 

781881
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ANEXO II
 
CARGOS EM COMISSAO DA UNIDADE DE MANUTEN<;AO DA
 

SECRETARIA DEESTAOO DEGESTAO ADMINISTRATIVA
 

DENOMII'JAcAO SIrvlBOLO QUANTIDADE 
Chefe da Unidade de Pessoal de Empresas em 
Processo de Prtvatlzacao ou Reorcanlzacao 

DFG-14 01 

Chefe do Nucleo de cadastre da Unidade de Pessoal 
de Empresas em Processo de Privatizacao ou 
Reorqanlzaciio 
Chefe do Nucleo de Pagamento da Unidade de 
Pessoal de Empresas em Processo de Privatizac;;:ao ou 
de Reorganizacao 
Assistente 

DFG-10 01 

DFG-10 01 

DFA-05 01 
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Gabinete da Llderanca do Partido dos Trabalhadores 

Emenda n2 01 12005 - Modificativa
 
(Da Bancada do Partido dos Trabalhadores)
 

ASSESSORIA DE PLEN RIO
 
APROVAOO(A)
 

1:1 SessIo ONln'r11 fe-/_I_ .
 
I3IStss1oExtriordln'riI deJfiJJlJ~
 

a112 6 1 f / 1~i 
I4A 

Ao Projeto de Lei n Q 2239, de 2005, que "Cria 
unidades de que especifica e da outras 
provldencias" 

De-se ao § 2Q do art. 1Q do projeto de lei em epfgrafe a seguinte redacao: 

Art. 1Q . 

§ 2Q As empresas referidas no caput deste artigo sao: • 

I - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEASAlDF
 
II - Sociedade de Abastecimento de Brasilia - SAB
 
III - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasflia Ltda - TCB
 

Justiticacao 

A presente emenda tem por objetivo excluir a CODEPLAI\J das disposicoes do 
projeto de lei em epfgrafe, uma vez que tal empresa encontra-se em pleno funcionamento, 
nao estando em fase de extlncao, reorqanizacao ou de privatizacao. 

Isso posto, esperamos contar com 0 apoio de todos os Deputados para a 
aprovacao da emenda ora apresentada. 

~ 
Sala das Sess6es, 12 de dezernbro de 2005. 

E-rr~~lkL 
Deputada Erika Kokay 

Uder do PT 

Deputado Chico Floresta 

--JI-



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 

EMENDA NQ Q'L 12005 (ADITIVA - PLENARIO) 
(DE VARIOS DEPUTADOS) 

. ~'~-'" -"\....-. .;,~~ ":-~'-"""'-'-"." -:-- -'.-.-...-.-.- ~ 
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Ao Projeto de Le,i n° 2239/2005, que "Cria 
Unidades que especifica e da outras 
provldenclas'' . 

"Art. ... 0 Governo do Distrito Federal envlara a Camara Legislativa do 
Distrito Federal em ate 60 (sessenta) dias, contados da publica{:3o desta 
Lei, projeto de lei dando cumprimento ao que dlspce 0 art. 219, II, da Lei nQ 

6.404, de 15 de dezembro de 1976 e/ou redimensionamento a estrutura das 
empresas de que trata esta Lei. 

JUSTIFICACAO 

A presente emenda visa melhorar a redacao original da proposicao. A referida 
emenda tarnbern efruto de neqociacao com as entidades representativas dos trabalhadores 
envolvidas, parlamentares e a Uder do Governo. 

Sala das sesso s, em 15 de dezembro de 2005. 

G, n Ll.J.l"~ 
/~ 

7R188.; 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

EMENDA N2 o] 12005 (MODIFICATIVA- PLENARIO) 
(DE VARIOS DEPUTADOS) 

Ao Projeto de Lei n° 2239/2005, que "Cria 
Unidades que especifica e da outras 
provldenclas". 

De-se ao § 3Q do art. 1Q do Projeto a seguinte recacao: 

"Art. 12 •••••••••••• 

§ 12••••••••••••••••• 

§ 32 Os contratos de trabalho dos empregados integrantes da Tabela de 
Empregos Permanentes das empresas de que tratam os incisos I e II ficam 
sob a admlnlstracao da unidade vinculada it Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuarla e Abastecimento e os oriundos das empresas a que 
se referem os incisos III e IV serao administrados pela unidade vinculada it 
Secretaria de Estado de Gestao Administrativa do Distrito Federal, vedado 
a extlneao, privatiza~ao, incorporaeao, fusao ou outras modalidades de 
reestruturaeao, sem que fique garantido pelo Governo do Distrito Federal 0 

vinculo contratual dos empregados." 

JUSTIFICAC;AO 

A presente emenda e fruto de exaustiva dlscussao com as entidades representativas 
de cada empresa elencadas acima, bem como com a uoeranca do Governo nesta Casa. 

A presente emenda visa resguardar 0 vinculo empregatfcio dos empregados dessas 
empresas, caso se decida pela opcao de alguma modalidade de reorqanizacao ou 
reestruturacao das empresas, aluz dos institutos do direito. 

Sala das Sess6es, em 15 de dezembro de 2005. 

-,.../
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APROVAOO(A) 
a Sessao ~""riI de_I_'_ 
eo sesslo ExtnorcIIn6rle de.J:i1JlJ.Qi 

I S'J{ 6-{ 

CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

EMENDA NQ 04 12005 (MODIFICATIVA - PLENARIO) 
(DE vARIOS DEPUTADOS) 

Ao Projeto de Lei n° 2239/2005, que "Cria 
Unidades que especifica e da outras 
providenclas". 

De-se ao § 3Q do art 1Q do Projeto a seguinte redacao: 

"Art. 1Q •••••••••••• 

§ 1Q••••••••••••••••• 

§ 3QOS contratos de trabalho dos empregados integrantes da Tabela de 
Empregos Permanentes das empresas de que tratam os incisos I e II ficam 
sob a adminlstracao da unidade vinculada it Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento e os oriundos da empresa a que se 
refere 0 inciso III sera admlnlstrada pela unidade vinculada it Secretaria 
de Estado de Gestae Administrativa do Distrito Federal, vedado a extincao, 
pnvatizacao, lncorporacao, fusao ou outras modalidades de 
reestruturacao, sem que fique garantido pelo Governo do Distrito Federal 0 

vinculo contratual dos empregados." 

JUSTIFICA<;AO 

A presente emenda e fruto de exaustiva discussao com as entidades representativas 
de cada empresa elencadas acima, bern como com a Lideranca do Governo nesta Casa. 

A presente emenda visa resguardar 0 vinculo empregatfcio dos empregados dessas 
empresas, caso se decida pela opcao de alguma modalidade de reorqanizacao ou 
reestruturacao das empresas, a luz dos institutos do direito. 

Sala das Sess6es, em 15 de dezembro de 2005. 

,~i:L"Y1 ,0_5 
'.. : ,I oJp 



15 12 05 21h20min EXTRAORDINARIA 133.1 

Celia SouzaM06 SEMREVISAo 

OEPUTAOO BENICIO TAVARES (PMOB. Para emitir parecer. Sem revisao do 

orador.) - Sr. Presidente, parecer da Comissao de Economia, Orcarnento e Financas ao 

... ,.)rojeto de Lei nO 2239 de 2005, de autoria do Poder Executivo que "cria unidades de que 
'\" 

especifica e da outras provldencias". 

Oiante de uma acordo firmado entre todos as Parlamentares, llderancas, 

funclonarlos, a nosso parecer nessa comissao e pela aprovacao do projeto, bem como das 

quatro emendas apresentadas de varies Oeputados. 

A Emenda Modificativa nO 01 da Bancada do Partido dos Trabalhadores e de 

outros que farei a leitura: 

Oe-se ao paraqrato segundo do artigo 1° do Projeto de Lei em epfgrafe a 

seguinte redacao: artigo 1° § 2°, as empresas referidas no caput desse artigo sao: I Centrais 

de Abastecimento do Distrito Federal - CEASNDF. II - Sociedade de Abastecimento de Brasilia 

- SAB; III Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia - TCB. 

Segunda Emenda: Acrescenta-se ao projeto onde couber a seguinte artigo: 0 

Governo do Distrito Federal enviara a Camara Legislativa do Distrito Federal em ate 60 dias, 

contados da publicacao dessa lei, projeto de lei dando cumprimento ao que disp6e a artigo 

t ~. !, -1 r\ Ii ,,) 



15 12 05 21h20min EXTRAORDINA.RIA 133.2 

Celia SouzaM06 SEMREVISAo 

219, § 2° da Lei nO 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e/ou redimensionamento da estrutura 

das empresas que tratam essa lei. 

A Emenda nO 03 foi retirada. 

A Emenda nO 04: De-se ao § 3° do artigo 1° do projeto a seguinte redacao: artigo 

1°, § 1°. Agora 0 § 3°: Os contratos de trabalho dos ernpregados integrantes da tabela de 

empregos permanentes das empresas de que tratam os Incisos I e II ficam sob a 

admlnistracao da unidade vinculada a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuarta e 

Abastecimento e os oriundos da empresa a que se refere 0 Inciso III, sera administrada pela 

unidade vinculada a Secretaria de Estado de Gestae Administrativa do Distrito Federal. 

Vedado a extlncao, prlvatlzacao, lncorporacao, tusao ou outras modalidades de reestruturacao 

sem que fique garantido pelo Governo do Distrito Federal 0 vinculo contratual dos 

empregados. 

Sr. Presidente, somos pela aprovacao da Emenda nO 01, da Emenda nO 02 e da 

Emenda nO 04. Sendo que a Emenda de nO 03 foi retirada. 

PRESIDENTE (DEPUTADO WILSON LIMA) - Em discussao 0 parecer da 

Comissao de Economia, Orcarnento e Financas . (pausa.) 

Pi- '. c{tl."-1 O-~) 
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1 CAMARA LEGISLATIV~ 00 DISTRITO FED~RAL DATA !f/ L /2005 

.. ASSESSORIADE PLENARIO E DISTRlBUI~AO OSESSAO ORDINARIA ~EXTRAORDINAR1A 

REGISTRO DE VOTA"AO SIMBOLICA DO PARECER DAS COMISSOES EM PLENARIO 

VOTAc;Ao DO PARECEREM ¢:loTURNOD2°TURNO I¢-ARECERORAL
 
DPARECER SOBREASEMENDAS(DIOTURNOD2°TURNO) N°(S) _
 

DCCJ J(cEOFDcASDcDDH,cEDPDc~DCDCDCSEGDCESDCDESCTMADM.DIR. DCESP 
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Adolfo - M15 Clarice 

DEPUTADA EURIDES BRITO (PMDB. Para emitir parecer. Sem revisao da 

oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parecer da Comissao de Assuntos Sociais 

ao Projeto de Lei nO 2.239, de 2005, de autoria do Poder Executivo, que "cria unidades de que 

especifica e de. outras providencias." 

a Sr. Governador encaminha a esta Casa a Mensagem n? 353, de 2005, 

anexando a respectiva planilha de custos e no material S.Exa. trata em detalhes a crlacao da 

unidade de rnanutencao de pessoal de empresas extintas e em processo de reorqanlzacao, As 

empresas referidas no caput do artigo, segundo a mensagem governamental, sao: Centrais de 

Abastecimento do Distrito Federal; Sociedade de Abastecimento de Brasilia; Sociedade de 

Transportes Coletivos de Brasilia; e Companhia de Desenvolvimento do Plana.lto Central. 

Do exame da materia, surgiram em plenario algumas emendas que passarei a ler. 

"Emenda Modificativa nO 1, de autoria da bancada do Partido dos Trabalha.dores e outro, de. ao 

projeto de lei que 'cria unidades de que especifica e de. outras provldenclas' a seguinte 

redacao ao § 2°, do art. 1° da lei em epigrafe: 

§ 2° - As empresas referidas no caput deste artigo sao: Centrais de 

Abastecimento do Distrito Federal; Sociedade de Abastecimento de Brasilia; e Sociedade de 
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Adolfo - M15 Clarice 

Transportes Coletivos de Brasilia". A emenda apresenta como justificacao a retirada da 

CODEPLAN do elenco das instltulcoes. 

A Emenda nO 2, assinada por varies Deputados, entre os quais esta Relatora, 

acrescenta ao projeto, onde couber, 0 seguinte artigo: "0 Governo do Distrito Federal enviara a 

Camara Legislativa do Distrito Federal, em ate 60 (sessenta) dias contados da publicacao 

desta lei, projeto de lei dando cumprimento ao que disp6e 0 art. 219, inciso II, da Lei nO 6.404, 

de 15 de dezernbro de 1976, e/ou 0 redimensionamento aestrutura das empresas de que trata 

esta lei". 

Esta emenda, como dissemos, foi fruto de neqociacao entre as entidades 

representativas dos trabalhadores envolvidos, os diversos Parlamentares e a tlderanca de 

Governo. Somos pelo acatamento tanto da Emenda nO 1 quanta da Emenda nO 2. 

A Emenda nO 3, tambern de autoria de varies Deputados, foi retirada porque ja foi 

tratada naquilo que seria a Emenda nO 4, que deu uma redacao extremamente conciliadora, 

dando ao Governo a oportunidade de enviar a esta Casa toda a nova estrateqia que venha a 

ser adotada para encontrar uma solucao para a questao. Vou ler como ficou a redacao 

proposta do § 3 do art. 1°do projeto: 

PI.
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Adolfo - M15 Clarice 

§ 3° - Os contratos de trabalho dos empregados integrantes da tabela de 

empregos permanentes das empresas de que tratam os incisos I e II" - portanto, nao se 

referem aCODEPLAN, que estaria retirada do projeto - "ficam sob a admlnistracao da entidade 

vinculada a Secretaria de Agricultura, Pecuarla e Abastecimento e os oriundos da empresa 

que se refere 0 inciso III sera administrada por unidade vinculada a Secretaria de Estado de 

Gestae Administrativa, vedada a extlncao, privatlzacao, mcorporacao, fusao ou outras 

modalidades de reestruturacao sem que fiquem gara.ntidos pelo Governo do Distrito Federal 0 

vinculo contratual dos empregados". 

Tarnbern propornos a aprovacao da emenda. As tn3s emendas, tendo sido 

retirada a Emenda nO 3, sao tratadas por esta Relatora da seguinte forma: Aceitacao da 

Emenda n? 1, que retira a CODEPLAN do elenco das empresas citadas; aceltacao da Emenda 

nO 2, que da ao Governo do Distrito Federal ate 60 (sessenta) dias contados da publlcacao da 

lei para que possa mandar 0 projeto de redimensionamento 
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Ronaldo Gisela 

para que possa mandar a projeto de redimensionamento da estrutura das empresas de que 

trata esta lei. A Emenda nO 3, foi retirada, conforme ja dissemos. E a Emenda nO 4 garante a 

xmtrato de trabalho dos empregados das empresas que ja foram citadas anteriormente, 

vinculadas a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, assegurando 

que, sob nenhuma forma as servidores serao prejudicados, uma vez que "fica garantido pelo 

Governo do Distrito Federal a vinculo contratual dos empregados. 

Pela justica social, pela coerencia de um plano administrativo nas discussoes, 

prevaleceu a bam sensa demonstrando que seria irnpossivel au injusto tratar tarnbern da 

CODEPLAN com a mesmo tratamento dado a empresas ja extintas. 

Portanto, creio que se fez justlca e chegou-se a um consenso extremamente 

interessante, pelo que a CAS encaminha pela aprovacao das Emendas nOs 1, 2 e 4, devido a 

retirada da Emenda nO 4. 

Deputado Brunelli, e uma alegria termos encontrado um caminho que agradou a 

todos. 

PRESIDENTE (DEPUTADO WILSON LIMA) - Em dlscussao, (pausa.) 

Nao havendo quem queira discutir, encerro a discussao, 
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Em votacao. 

Os Deputados que aprovam 0 parecer perrnanecam como estao: os que forem 

.ontrarlos queiram manifestar-se. (pausa.) 

o parecer esta aprovado com a presence de 17 Deputados.
 

Solicito ao Relator, Deputado Brunelli, que emita parecer pela CCJ.
 

DEPUTADO BRUNELLI (PFL. Para emitir parecer. Sem revisao do orador.) - Sr.
 

Presidente, Srs. Deputados, parecer da Comissao de Constituicao e Justica ao Projeto de Lei 

n? 2.239, de 2005, que "cria unidades que especifica e da outras provldenclas", 

Foram proferidos os pareceres pela CEOF e da CAS. Seguimos os pareceres 

dessas comiss6es dando por sua admissibilidade na forma em que foram votados. 

PRESIDENTE (DEPUTADO WILSON LIMA) - Em dlscussao, (Pausa.) 

Nao havendo quem queira discutir, encerro a dlscussao, 

Em votacao. 

Os Deputados que aprovam 0 parecer permanecarn como estao: os que forem 

contrarios queiram manifestar-se. (pausa.) 

o projeto esta aprovado com a presence de 17 Deputados. 
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D
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
ASSESSORIA DE PLENARIO E DISTRIBUI«;;:Ao 

PROJETO DE LEI N° 2.239, DE 2005
 

REDAc;Ao FINAL
 

Cria unidades que 
especifica e da outras 
providencias. 

A Camara Legislativa do Distrito Federal 
decreta: 

Art. 1° Ficam criadas, na Secretaria de 
Estado de Gestao Administrativa e na Secretaria 
de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento do 
Distrito Federal, Unidades de Manuten~ao de 
Pessoal de Empresas em Processo de Ex t i.ncao , 
Privatiza~ao ou de Reorganiza~ao, com 0 

objetivo de manter os assentamentos cadastrais, 
conceder vantagens e beneficios previstos em 
regulamento, elaborar atos de melhorias 
funcionais, bern como proceder a e Labor acao de 
folhas de pagamento, dos respectivos quadros de 
empregos. 

§ 1° Para composi~ao das unidades a que se 
refere 0 caput, ficam criados os cargos em 
comissao constantes dos Anexos I e I I desta 
Lei. 

§ 2° As empresas referidas no caput sao: 
I - Centrais de Abastecimento do Distrito 

Federal - CEASA/DF; 
II - Sociedade de Abastecimento de Brasilia 

- SAB; 
III - Sociedade de Transportes Coletivos de 

Brasilia Ltda - TCB. 
§ 3° Os contratos de trabalho dos 

empregados integrantes da Tabela de Empregos 
Permanentes das empresas de que tratam os 
lnClSOS I e II ficam sob a adnu.n i s t r acao da 
unidade vinculada a Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, e os 

, SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia - DF - Tel.: 3~43;82'l6''';' i~~'f Ph·tlJrii 
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oriundos da empresa a que se refere 0 .i nc r s o 
III serao administrados pela unidade vinculada 
a Secretaria de Estado de Gestao Administrativa 
do Distrito Federal, vedadas a ex t i ncao , 
privatizac;ao, incorporac;ao, fusao au outras 
modalidades de reestruturac;ao, sem que fique 
garantido pelo Governo do Distrito Federal 0 

vinculo contratual dos empregados. 
Art. 2° as empregados que tiverem seus 

contratos de trabalho administrados pelas 
unidades de que trata 0 art. 1° terao seus 
valores remunerat6rios inalterados, respei tada 
a data-base de cada categoria, e 0 

desenvolvimento na carreira observara 0 

estabelecido no plano de cargos e salarios das 
respectivas empresas, nao tendo vinculo de 
qualquer natureza com os cargos que compoem as 
carreiras do quadro de pessoal do Distrito 
Federal. 

Paragrafo unico. as empregados de que trata 
o caput pode r ao ser cedidos, na forma da Lei, 
para prestarem servic;os no ambito da 
Administrac;ao Publica, para 0 exercicio de 
atividades compativeis com as do emprego 
ocupado. 

Art. 3° a Governo do Distrito Federal 
erivi.ara a Camara Legislativa do Distri to 
Federal em ate 60 (sessenta) dias, contados da 
publicac;ao desta Lei, projeto de lei dando 
cumprimento ao que d i.spoe 0 art. 219, II, da 
Lei n ? 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e/ou 
redimensionamento da estrutura das empresas de 
que trata esta Lei. 

Art. 4° Em caso de demissao, dispensa, 
aposentadoria ou falecimento do empregado, fica 
automaticamente extinto 0 emprego por ele 
ocupado. 

Art. S° Aos· empregados que optaram pela 
adesao ao Programa de Desligamento Voluntario, 

3 0nos termos do inciso I I do art. da Lei n° 

nl'Jn\·u ..
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3.125, de 16 de janeiro de 2003, fica 
assegurado 0 pagamento da indeniza~ao devida. 

Art. 6° As despesas decorrentes da 
aplica~ao do disposto no § 1° do art. 1° desta 
Lei correrao a conta de recursos or~amentarios 

do Tesouro do Distrito Federal. 
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publica~ao. 

Art. 8° Revogam-se as d i spos i.coe s em 
contrario, em especial as Leis nO 2.681, de 15 
de janeiro de 2001, nO 2.989, de 11 de junho de 
2002, e n° 2.935, de 8 de abril de 2002, bern 
como 0 art. 4° da Lei nO 2.891, de 23 de 
janeiro de 2002. 

Sala das Sess6es, 15 de dezembro de 2005. 

SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia - DF - Tel.: 3348.8276 
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ANEXO I
 
CARGOS EM COMISSAO DA UNIDADE DE MANUTENcAO DA
 

SECRErARIA DE ESTAOO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
 

DENOMINAc:AO SIMBOLO QUANTIDADE 
Chefe da Unidade de Pessoal de Empresas em 
Processo de Extinc;ao 

DFG-14 01 

Chefe do l\Iucleo de cadastre e Pagamento da 
Unidade de Pessoal de Empresas em Processo de 
Extincao 

DFG-lO 01 

Assistente DFA-05 01 



ANEXO II
 
CARGOS EM COMISsAo DA UNIDADE DE MANUTENc;AO DA
 

SECRErARIA DE ESTAOO DE GESTAO ADMINISTRATIVA
 

DENOMINAcAO SIMBOLO QUANTIDADE 
Chefe da Unidade de Pessoal de Empresas em 
Processo de Privatiza~o ou ReorQanizacao 

DFG-14 01 

Chefe do Nucleo de Cadastro da Unidade de Pessoal 
de Empresas em Processo de Privatiza~o ou 
Reorganizacao 
Chefe do I\lucleo de Pagamento da Unidade de 
Pessoal de Empresas em Processo de Privatiza~o ou 
de Reorganizacao 
Assistente 

DFG-lO 01 

DFG-lO 01 

DFA-OS 01 

4f!..7l< I 906 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
ASSESSORIA DE PLENA-RIO E DlSTRIBUU;AO 

MENSAGEM n° OlO/GP 

Brasilia, 04 de janeiro de 2006 

Senhor Govemador, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelencia, para os fins do 
disposto no art. 74, caput, da Lei Organica do Distrito Federal, 0 texto do Projeto 
de Lei n° 2.239, de 2005, de autoria do Poder Executivo, que "cria unidades 
que especifica e da outras providencias", aprovado por esta Casa. 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelencia os protestos de elevada estima e 
consideracao. 

DeputadojWILSON LIMA 
Primeiro Sscretario no exercicio 

da Presidencia 

\. 
/ 

" ..•. 

A Sua Excelencia 0 Senhor
 
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
 
Governador do Distrito Federal
 
Palacio do Buriti
 
Brasilia - DF
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VigicertCAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

ASSESSORIA DE PLENARIO E DISTRIBUIC;Ao 

(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

Cria unidades que especifica e da outras providencias. 

A Camara Legislativa do Distrito Federal decreta: 

Art. 1° Ficarn criadas, na Secretaria de Estado de Gestae Administrativa e na Secretaria de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento do Distrito Federal, Unidades de Manutencao de Pessoal de Empresas em Processo de Extincao, Privatizacao 
ou de Reorganizacao, com 0 objetivo de manter os assentarnentos cadastrais, conceder vantagens e beneficios previstos em 
regulamento, elaborar atos de melhorias funcionais, bern como proceder aelaboracao de folhas de pagamento, dos respectivos 
quadros de empregos. 

§ 1° Para composicao das unidades a que se refere 0 caput, ficam criados os cargos em comissao constantes dos 
Anexos I e II desta Lei. 

§ 2° As empresas referidas no caput sao: 
1- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal- CEASNDF; 
II - Sociedade de Abastecimento de Brasilia - SAB; 
III - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB. 
§ 3° Os contratos de trabalho dos empregados integrantes da Tabela de Empregos Permanentes das empresas de que 

tratam os incisos I e II ficarn sob a administracao da unidade vinculada aSecretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento, e os oriundos da empresa a que se refere 0 inciso III seriio administrados pela unidade vinculada aSecretaria 
de Estado de Gestiio Administrativa do Distrito Federal, vedadas a extincao, privatizacao, incorporacao, fusiio ou outras 
modalidades de reestruturacao, sem que fique garantido pelo Govemo do Distrito Federal 0 vinculo contratual dos 
empregados. 

Art. 2° Os empregados que tiverem seus contratos de trabalho administrados pelas unidades de que trata 0 art. 1° terao 
seus valores remunerat6rios inalterados, respeitada a data-base de cada categoria, e 0 desenvolvimento na carreira observara 0 

estabelecido no plano de cargos e salaries das respectivas empresas, nao tendo vinculo de qualquer natureza com os cargos que 
comp6em as carreiras do quadro de pessoal do Distrito Federal. 

Pardgrafo unico. Os empregados de que trata 0 caput poderiio ser cedidos, na forma da Lei, para prestarem services 
noambito da Administracao PUblica,para 0 exercfcio de atividades compativeis com as do emprego ocupado. 

Art. 3° 0 Govemo do Distrito Federal enviara aCamara Legislativa do Distrito Federal em ate 60 (sessenta) dias, 
contados da publicacao desta Lei, projeto de lei dando cumprimento ao que disp6e 0 art. 219, II, da Lei n" 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 e/ou redimensionarnento da estrutura das empresas de que trata esta Lei. 

Art. 4° Em caso de demissao, dispensa, aposentadoria ou falecimento do empregado, fica automaticamente extinto 0 

emprego por ele ocupado. 
Art. 5° Aos empregados que optaram pela adesiio ao Programa de Desligamento Voluntario, nos termos do inciso II 

do art. 3° da Lei n"3.125, de 16 de janeiro de 2003, fica assegurado 0 pagamento da indenizacao devida. 
Art. 6° As despesas decorrentes da aplicacao do disposto no § 1° do art. 1° desta Lei correriio aconta de recursos 

orcamentarios do Tesouro do Distrito Federal. 
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 
Art. 8° Revogam-se as disposicoes em contrario, em especial as Leis n? 2.681, de 15 de janeiro de 2001, n? 2.989, de 

11 de junho de 2002, e nO 2.935, de 8 de abril de 2002, bern como 0 art. 4° da Lei nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002. 

Brasilia, 04 de janeiro de 2006 
e. 

Deputado WILSON LIMA 
Primeiro Secrcltariono exercfcio 

da ~sidencia 

"'\ j.

\-. :'. " -, 
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ANEXO I
 
CARGOS EM COMISSAO DA LlNIDADE DE MANUTENc;AO DA
 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUmA E ABASTECIMENTO
 

DENOMINAcAo SIMBOLO QUANTIDADE 
Chefe da Unidade de Pessoal de Empresas em 
Processo de Extinc;ao 

DFG-14 01 

Chefe do Nucleo de cadastre e Pagamento da 
Unidade de Pessoal de Empresas em Processo de 
Extincao 

DFG-lO 01 

Assistente DFA-OS 01 

Pi
 



ANEXO II
 
CARGOS EM COMISSAO DA L1NIDADE DE MANUTENc;A.O DA
 

SECRETARIA DE ESTADO DEGESTAO ADMINISTRAllVA
 

DENOMINAcAo SIMBOLO QUANTIDADE 
Chefe da Unidade de Pessoal de Empresas em 
Processo de Privatizacao ou Reorganizacao 

DFG-14 01 

Chefe do Nucleo de cadastre da Unidade de Pessoal 
de Empresas em Processo de Privatiiacao ou 
Reorganizac;ao 
Chefe do Nucleo de Pagamento da Unidade de 
Pessoal de Empresas em Processo de Privatizacao ou 
de Reorganizacao 
Assistente 

DFG-10 01 

DFG-lO 01 

DFA-oS 01 

Mi'...7H 1()10 
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ReoIIiIIIT*·.............~'*-...~......ID.~.lD3.dcilIdaIII~~_.....~.h a aqu i s Lcao de maqu i nas e equipamentos de uso.._- rodovLa r Lo para 0 Departamento .de Estradas de
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Rodagem do Distrito Federal, na forma do Anexo
~TGIII.......oa.....~dcilI .....---..
... .-ddoI .......ID.,.~.LOO.dcilIliDlIIeuodctIe~_

~---~ . I desta Lei. 
Art. 2° Fica 0 Poder Executivo autorizado a 

vincular, como contragarantias a garantia da 

~..AMnaIhI~~_.......~~_~~
 

DMlIII~~.~o _~,..,........• ..-...o......~~........ Uni.ao , as cotas de r epar t i.cao constitucional 
~_n.a-. * previstas nos arts. 157, 158 e 159 da 
~~- _ ~......~dltpodw"""-O.oroede.ou ..... 
• ~ ... ~ ~.....CdNI'IiI.. ~...,.......~ ~nD_.ecII;Io Constituic;:ao Federal, bern como outras garantias 
..lDO. em direito admitidas, limitadas estas a 150% 

(cento e cinqlienta por cento) do financiamento 
,·M........~.IGPDI~opMcldD.~.'IOIit' dD..dDe.aC4flinl*'....
 a ser contratado, acrescido dos encargos
2·e:..-.~."....~_Ulrt>1O.8i3::Wl_ ~ ~ ~
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ISoDtIMDF.-..C$GGOt. •. . pertinentes.
 
J-,...Odll:YadD~--.........oatllb.....,._........o~fllC:lllldlIGa<Iwnopol'lNio.~
 Art. 3° 0 Poder Executivo cons i.qnara nas o-...............-...pMadD~
 ..M,......O~.2fID5.20CJ7.~~ leis orc;:amentarias anuais enos planos

5-0 1.-ado~.I..:s.........~ct..-.-......r:--.~_~cD 

T_ ~ plurianuais, durante 0 p razo de financiamento 
.-OI 2llCl2........._~_~L...~
 

do emprestimo, dotac;:oes suficientes para 0 
pagamento das parcelas de amortizac;:ao, juros e

PROJETO DE LEI N° 2.191, DE 2005 
encargos acess6rios, bern como os valores da 
contrapartida necessarios a sua execuc;:ao.REDAc;AO FINAL 

Art. 4° a emprestimo de que trata esta Lei 
t.e ra as seguintes condi coes de financiamento 
como parametro:A1tera a redaQ&o do 

I - prazo de care~ia: seis meses;paraqrafo Uni.co do arti.go 
II - taxa de juros: 5, 81% (cinco inteiros3° da Lei. nO 1.330, de 06 

e oitenta e urn decimos por cento) ao ano;de m&rI;O de 1996, e d& 
III amortizac;:ao: 10 (dez) parcelasoutras provid8ncias. 

semestrais consecutivas. 
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data deA Camara Legislativa do Distrito Federal 

sua publicac;:ao.decreta: 
Art. 6° Revogam-se as d i spos Lcoes em 

contrario.Art. 1° 0 paragrafo unico do art. 3° da Lei 
nO 1.030, de 06 de mar90 de 1996, passa a ter a 

Sala das Sessoes, 20 de dezembro de 2005.seguinte reda9!0: 
Art. 3° . AtII:XO I 
Paragrafo unico. Fica 0 Governo do Distrito 

DBl«>HSTRATIVO DA AQUISIc;AoFederal dutorizado a conceder a todos os
 
integrantes da Carreira Magisterio Publico
 

QtWITIIWlI!:BQtnPAMBH'rOdo Distrito Federal complementac;:ao de
 
remunerat;ao de forma que nao haja reduc;:ao
 5 
salarial em relac;:ao aos valores da 

1.Escavadeira Hidraulica sobre e~eira 

2.Carregadeira de Rodas (Pa medinica) 18 
remunerat;ao vigente em dezembro de 1995. 

53.RetroescavadeiraArt. 2° Esta Lei entra ern vigor na data de 
sua publ i.ca cao, retroagindo seus efeitos 4.Motonive1adora 30 

financeiros a 12 de janeiro de 1996. 5.Compactador Vibrat6rio Autoprope1ido Rolo 5 
Art. 3° Revogam-se as disposic;:oes em Liso 

corit ra r Lo , 
106.Compactador Vibrat6rio Autopropelido Pe 

de Carneiro 11 ToneladasSala das Sessoes, 19 de dezembro de 2005. 
7.Compactador Vibrat6rio Autoprope1ido 5 

PROJETO DE LEI N° 2.228, DE 2005 Tandem Pequeno Porte 

58.Compactador Vibrat6rio Autopropelido de 
REDAc;AO FINAL 

Pneus 

10 

Autoriza 0 Poder 
Executi.vo a contratar 
emprestimo interno com 0 PROJETO DE LEI N° 2.239, DE 2005 
Banco do Brasil e d& 
outras provid8ncias. REDAc;AO FINAL 

9.Trator de Esteiras 

A Camara Legislativa do Distrito Federal 
decreta: Cria unidades que 

especifica e dA outras 
Art. 1° Fica 0 Poder Executivo autorizado a pllbvidEmcias . 

contratar e garantir empres t i mo interne junto 
ao Banco do Brasil S.A., com 0 apoio financeiro A Camara Legislativa do Distrito Federal 
do Japan Ban k for International Cooperation  decreta: 
JBIC, ate 0 limite de R$ 35.000.000,00 (trinta 
e cinco milh6es de reais) ou 0 equivalente em Art. 1° Ficam criadas, na Secretaria de 
d6lar dos Estados Unidos da America, destinado Estado de Gestao Administrativa e na Secretaria 

MA.7R1()J ) 
~gicert 
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de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento do 
Distrito Federal, Unidades de Manuten9ao de 
Pessoal de Empresas em Processo de Extin9ao, 
Privatiza9ao ou de Reorganiza9ao, com 0 

objetivo de manter os assentamentos cadastrais, 
conceder vantagens e beneficios previstos em 
regulamento, elaborar atos de melhorias 
funcionais, bern como proceder a e l aboracao de 
folhas de pagamento, dos respectivos quadros de 
empregos. 

§ 1° Para composi9ao das unidades a que se 
refere 0 caput, ficam criados os cargos em 
comissao constantes dos Anexos I e I I desta 
Lei. 

do Tesouro do Distrito Federal. 
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publica9ao. 
Art. 8° Revogam-se as d.i spos Lcoaa em 

contrario, em especial as Leis n° 2.681, de 15 
de janeiro de 2001, nO 2.989, de 11 de junho de 
2002, e nO 2.935, de 8 de abril de 2002, bern 
como 0 art. 4° da Lei nO 2.891, de 23 de 
janeiro de 2002. 

Sala das Sessoes, 15 de dezembro de 2005. 

ANEXDI
 
CARGOS EM CXlMIssAo DA UNIDADE DEMANlJTENCi,o DA
 

SECRErARIA DEESTADO DEAGRIOJllURA,PEC1JARJA E ABASTEOMENTO
 
§ 2° As empresas referidas no caput sao: 
I - Centrais de Abastecimento do Distrito 

Federal - CEASA/DFi 
II - Sociedade de Abastecimento de Brasilia 

- SABi 
III - Sociedade de Transportes Coletivos de 

DENOMINACAC SIMBCllO OOANT DADE 
Olefe da Unldade de Pessoal de Empresas em DFG-14 01 
Processode ~ -
Olefe do NUcIeo de cadastro e PagamenlD da DFG-10 01 
Unldade de Pessoal de Empresas em Processo de 
edl~ 
Asslstente DFA-05 01 

Brasilia Ltda - TCB. 
§ 3° Os contratos de trabalho dos 

empregados integrantes da Tabela de Empregos 
Permanentes das empresas de que tratam os 
incisos I e II ficam sob a admfn Ls t racao da 
unidade vinculada a Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, e os 
oriundos da empresa a que se refere 0 inciso 
III serao administrados pela unidade vinculada 
a Secretaria de Estado de Gestao Administrativa 
do Distrito Federal, vedadas a extLncao , 
privatiza9ao, incorpora9ao, fusao ou outras 
modalidades de reestrutura9ao, sem que fique 
garantido pelo Governo do Distrito Federal 0 

vinculo contratual dos empregados. 
Art. 2° Os empregados que tiverem seus 

contratos de trabalho administrados pelas 
unidades de que trata 0 art. 1° t e r ao seus 
valores remunerat6rios inalterados, respeitada 
a data-base de cada categoria, e 0 

desenvolvimento na carreira observara 0 

estabelecido no plano de cargos e salarios das 
respectivas empresas, nao tendo vinculo de 
qualquer natureza com os cargos que compoem as 
carreiras do quadro d~ pessoal do Distrito 
Federal. ' 

Paragrafo unico. Os empregados de que trata 
o caput podezao ser cedidos, na forma da Lei, 
para prestarem servLcos no ambi to da 
Administra9ao Publica, para 0 exerc~c~o de 
atividades compativeis com as do emprego 
ocupado. 

Art. 3° 0 Governo do Distrito Federal 
enviara a Camara Legislativa do Distrito 
Federal em ate 60 (sessenta) dias, contados da 
publica9ao desta Lei, projeto de lei dando 
cumprimento ao que d i.spoe 0 art. 219, II, da 
Lei n ? 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e/ou 
redimensionamento da estrutura das empresas de 
que trata esta Lei. 

Art. 4° Em caso de demissao, dispensa, 
aposentadoria ou falecimento do empregado, fica 
automat icamente ext into 0 emprego por ele 
ocupado. 

Art. 5° Aos empregados que optaram pela 
adesao ao Programa de Desligamento vo LuntarLo, 
nos termos do inciso II do art. 3° da Lei n? 
3.125, de 16 de janeiro de 2003, fica 

'assegurado 0 pagamento da indeniza9ao devida. 
Art. 6° As despesas decorrentes da 

ap l i.cac a o do disposto no § 1° do art. 1°, desta 
Lei correrao a conta de recursos or9amentarios 

ANEXOn
 
CARGOS EM CXlMIssAo DA UNIDADE DEMANUTENe;Ao DA
 

SECRErARIA DEESTADO DEGESTAe ADMINISTRATIVA 

DENOMINACAD 
Olefe da Unldade de PessoaI de Empresas em 
Processode au 
Olefe do NUdeode c:adilslrocia Unldadede PessoaJ 
de Em~ em Prtx:esso de PI1vatIzal;Io llU 

S1M8OlD 
DFG-14 

DFG-10 

01 

01 

Olefe do NUdeo de Pao!!mentD. da Unldade'de 
PessoaIdeEmpresas em Prtx:essode ~ au 
de 
Asslstenle 

DFG-10 

DFAoOS 

01 

01 

PROJETO DE LEI N° 2.248, DE 2005 

REDA<;:AO FINAL 

Revoga a Lei nO 2.513, de 
30 de dea-.bro de 1999. 

A Camara Legislativa do Distrito Federal 
decreta: 

Art. 1° Fica revogada a Lei nO 2.513, de 30 
de dezembro de 1999, que altera a Lei nO 
2.469/99. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publica9ao. 

Art. 3° Revogam-se as d i.sposi.coes em 
contrario. 

Sala das Sessoes, 19 de dezembro de 2005. 

PROJETO DE LEI N° 2.249, DE 2005 

REDA<;:AO FINAL 

! 

Al.tera 0 Demonstrativo 
"Relac;:ao de Projetos em 
Andamento" , constante cia 
Lei nO 3.519, de 30 de 
dezembro de 2004, que' 
"estima a receita e fixa 
a despesa do Distrito 
Federal no exerC1c1o 
fi.nanceiro de 2005". 

A Camara Legislativa do Distrito Federal 
.decret.a : 

>. .. .". "':··,'~6 
7HIC)12 
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LEI N° 3.758, DE 25 DE JANEIRO DE 2006. 
(Autoria do Projeto: Poder Executive) 

Autoriza 0 Poder Executivo a contratar emprestimo interne com 0 Banco do Brasil e di outras 
providencias. 
o GOVERNADOR DO DlSTRITO FEDERAL, FAl;O SABER QUE A CAMARA LEGlS
LATIVA DO DlSTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1°Fica 0 Poder Executivo autorizado a contralar e garantir emprestimo intemo junto ao 
Banco do Brasil S.A., com 0 apoio financeiro do Japan Bank for Intemalional Cooperation 
JBIC, are 0 limite de RS 35.000.000,00 (uinta e cinco milh6es de reais) ou a equivalenle em 
d61ardos Estados Unidos da America, destinado 11 aquisicao de maquinas e equipamentos de 
uso rodoviario para 0 Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, na forma do 
Anexo I desta Lei. 
Art. ZOFica 0 PoderExeculivo autorizado a vincular,como contragaranlias11 garanliada Uniao, as 
colas de reparticao constitucional previslas nos arts. 157, 158e 159 da Constituic;ao Federal, bern 
comooutras garanlias em direito admitidas, limitadas estas a 150% (cenloe cinqiientapor cento) 
do financiarnenlO a ser contratado, acrescido dos encargos pertinentes, 
Art. 3° 0 Poder Executivo consignaci nas leis orcamentarias anuais e nos pianos plurianuais, 
durante 0 prazo de financiamento do emprestimo, dota<;6es suficiemes para 0 pagamenlo das 
parcelas de amortizacao, juros e encargos acess6rios, bem como os valores da contrapartida 
necessaries Asuaexecucao, 
Art, 4° 0 emprestimo de que trata esta Lei tera as seguintes condicoes de financiamento 

mo para metro:
 
~ prazo de carencia: seis meses;
 

Oil _ taxa de juros: 5, 81% (cinco inteiros e oitenta e urn decimos por cento) ao ano;
 
1II- amortizacao: 10 (dez) parcelas semestrais conseculivas.
 
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;iio.
 
Art. 6° Revogam-se as disposi<;iies em contrarlo.
 

Brasilia, 25 de janeiro de 2006.
 
USOda Republica e 46°de Brasilia
 

JOAQUIM DOMINGOS RORlZ
 

ANEXOI
 
DEMONSTRATIVO DAAQUISIc;AO
 

EOUIPAMENTO OUANT1DADE 
I.Escavadeira Hidraulica sobre esteira 
2.Carrel!3deirade Rodas fPi mecsnica) 
3.Retroescavadeira 
4.Motoniveladora 
5.ComoactadorVibra lOrioAulOpropelidoRoIo Usa 
6.Compactador VibralOrio Autopropelido Pt de Carneiro 11 
Toneladas 
7.Comnactador VibralOrioAutoorooelido Tandem Pequeno Porte 

5 
18 
5 
30 
5 
10 

5 
8.Compactador VibratOrioAutocrooelido de Poeus 
9.Tralor de Esteiras 
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LEI N°3.759, DE 25 DE JANEIRO DE 2006. 
(Autoria do Projeto: Poder Execulivo) 

DispOesobre a alteracao de usa do lote do Setor de Habita<;iies Individuais None - SHIN da 
RegiaoAdministraliva do Lago None - RA XVllI. 

GOVERNADOR DO D1STRlTO FEDERAL, FAl;O SABER QUE A CAMARA LEGIS
ATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO ASEGUINTE LEI: 

Art 1°Fica alterado 0 usa do lole localizado no Setor de Habita<;iies IndividuaisNone - SHIN, 
da Regilio Administrativa do Lago None - RA XVIII, com area de 2500,0010', registrado no 
Can6rio do 2"Oficio de Registro de Im6veis, R-l, n064155,livro 2, de lOde fevereirode 1996 e 
registrode plaota junto ao Cart6rio do 1° Oticio de Registrode 1m6veis,planta PR-7/l, R-2, n02, 
livro 8-A, de 19 de janeiro de 1965, para inslitucional,cullo, lazer, academiade giniislica,ensino 
seriado e nao 8Oriado; e comereial com prestac;iio de servi~ como alividadesecundaria. 
Art. ZO Esta Lei entra em vigor na data de sua pUblicac;iio. 
Art. 3° Revogam-se as disposi<;iies em contr3rio. 

BrasIlia, 25 de janeiro de 2006.
 
USOda Republica e 46° de Bmsilia
 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
 

LEI N° 3.760, DE 25 DE JANEIRO DE 2006.
 
(Autoria do Projeto· Poder Executivo)
 

Art ZO 0 Poder Executivo realizara estudos de viabilidade tecnica,bemcomo estudos de irnpacto 
ambiental e de impacto de vizinhanca, DOS termos do que disp6e a legislac;ao, previamente 1i 
autorizacao para implantac;iiodequalquerum dos usos e atividadesprevistos no an. l°desta Lei. 
Partigrafo tinico. A autorizacao para implantacao de qualquerum dos usos e alividades previstos 
no art.10 so se efetivani ap6s a ~o de, no minima.uma audiencia publica, na qual devem 
ser obrigatoriamente apresentados 1ipopulacao interessada todos os estudos estabelecidos no 
caput, casose efelive antes da aprovac;aodo PDL correspondente. 
Art 3° Esta Lei enlra em vigor na data de sua publicac;iio. 
Art. 4° Revogam-se as disposicoes em contrario. 

Brasilia, 25 de janeiro de 2006. 
llSOda Republicae 46°de Brasilia 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

LEI N° 3.761, DE 25 DE JANEIRO DE 2006. 
(Autoria do Projeto: Poder Executive) 

Cria unidades que especificae da outras providSncias. 
o GOVERNADOR DO D1STRITO FEDERAL, FAl;O SABER QUE A CAMARA LEGlS
LATIVA DO D1STRITOFEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° Fieam criadas, na Secretaria de Estado de Gestiio Administrativa e na Secretaria de 
Agricultura, Pecuaria e AbastecimenlOdo Distrito Federal, Unidadesde Manutenc;ao de Pessoal 
de Empresas em Processo de Exlinc;ao,Privatizac;iio ou de Reorganizac;ao, com 0 objelivo de 
manter os assentamentos cadastrais, concedervantagens e beneficios previstos emregulamento, 
elaborar atos de melhorias funcionais, bern como pmceder 11 elaborac;iio de folhas de pagaroenlO, 
dos respectivos quadros de empregos. 
§ 1° Para composicao das unidades a que se refere 0 caput;6carn criadosos cargos em comissao 
constantes dos Aoexos I e II desta Lei. 
§ ZO As empresas referidas no capu: sio: 
1- Cenlrais de AbastecimenlOdo Distrito Federal- CEASAJDF; 
n - Sociedade de Abastecimento de Brasilia - SAB; 
1lI- Sodedade de Transpones Coletivos de Brasilia Uda - TCB; 
§ 3° Oscontralos de traba1ho dosempregados integranles da Tabela de Empregos Permanentes 
das empresas de que tratam os incises len ficam sob a admiDistrac;ao da unidade vinculada 11 
Secretaria de Estadode Agricultura, Peeuaria e Abastecimellto,e OSoriundosda empresa a que se 
refere 0 inciso m selia administrados pela unidade vinculada 11 Secretaria de Estadode Gestiio 
Administraliva do Distrito Federal, vedadas a exlin<;io, privatizac;iio, incorporac;ao, !usio ou 
outras modalidades de reestrutura<;ijo, 80mque fique garanlido pelo Governodo Distrito Federal 
o vinculo contratual des empregados. 
An. 2" Os empregados que liverem seus contralos de trabalho administrados pelas unidades de 
que trata 0 an.10 terao seus valores remuneralOriosinalterados, respeitada a data-base de cada 
categoria, e 0 desellVOlvimenlO na carreira observaci0 estabe1ecido 00 plano de cargos e saI:irios 
das respectivas empresas, nlio tendo vinculo de qualquer natweza com os cargos que comp6em 
as carreiras do quadro de pessoal do Distrito Federal. 
Partigrafo Ilnico.Os empregados de que trata 0 caput poderaoser cedidos, naforma da Lei, para 
prestarem services no ambilo da Adminis~ PUblica, para 0 exereicio de alividadescompali
veis com as do emprego ocupado. 
Art. 3°V ET AD O. 
An. 4°Em caso de demissao, dispense, aposentadoriaou falecimenlO doempregado,fica automa
ticamente exlinlO0 emprego por ele ocupado. 
An. 'Y'Aos empregados que optaram pela adesao ao Programa de DesligarnentoVoluntario,nos 
lermos do inciso [[ do an. 3° da Lei nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, fica assegurado 0 

pagamento da indenizac;iio devida. 
An. 6° As despesas decorrentes da aplica<;iio do disposto no § 1°do an. l°desta Lei correrao 11 
conta de recursos o'9'mentarios do Tesouro do Distrito Federal. 
An. 7" Esta Lei entra em vigor na data de sua pUblicac;iio. 
An. SO Revogam-seas disposi<;iies em contrarlo, em especialas Leis n02.681,de 15de janeiro de 
2lJOl,n02.989, de 11 dejunbo de 2002,e nO 2935, de8 deabril de 2002,berncomo 0 an. 4°da Lei 
nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002 

BrasIlia, 25 de janeiro de 2006. 
llSOda Republica e 46°de Bmsilia 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

ANEXOI
 
CARGOS EM COMISsAo DA UNIDADE DE MANUTENl;Ao DA SECRETARlA
 

DE ESTADO DE AGRlCULTURA, PECUARlA E ABASTEOMENTO
 

Disp6e sobrea a1terae;ao de usado lotequeespecifica, da RegiaoAdministrativa de Brasilia/DF - RA I. DENOMINA AO 51MBOW UANTIDADE 
o GOVERNADOR DO D1STRlTO FEDERAL, FAl;O SABER QUE A cAMARA LEGlS- Chefe da Unidade de DFG-14 01 
LATIVA DO D1STRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Pessoal de Empresas em 
Art. 1°Fica a11erado 0 uso do im6vel denoroinado RE - EPTG - RA I, Rua Quaresmeira I, Lole Processo de Extinc;ao 
02, situado no SelOrRE -, EPTG Aguas Claras, Regiao Administralivade Brasilia/DF,medindo Chefe do Nudeo de DFG-1O 01 
14.948,I40m'(qualorze mil e novecentos equarenta eoilo metros quadradose quatorzedecime- Cadastro e Pagamento da 

Unidade de Pessoal de trooquadrados), para Comercio de bens de servi~, Centro Comereial e/ou Supermercado,Pres
tac;ao de Servi~ do ti po: Financeiro, Educac;iio, seriada e nao seriada, Academia de Ginastica, Empresas em Processo de 

ExlinciioLazer,Saude e Indiistri a de Pequeno Pone do tipo Anesanal- (excelo: combustivele derivados, 
Assistente DFA-05 01armazenamenlo, atacadista ou qualquer lipo de alividade que gere polui~o). 

.91~1()1'
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ANEXO II 
CARGOS EM cosnssxo DA UNIDADE DE MANUNTENCAo DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE GESTAo ADMINISTRATIVA 

DENOMINACAo SIMBOLO UANTIDADE 
Chefeda Unidade de 

Pessoal de Empresas em 
Processode Privatizacao ou 

Reorzanizacao 

DFG-14 01 

Chefedo Niicleo de 
Cadastroda Unidade de 
Pessoalde Empresas em 

Processo de Privatizacao ou 
Reorganizacao 

DFG-1O 01 

Chefe do Niicleode 
Pagamentoda Unidade de 
Pessoalde Empresas em 

Processo de Privatizacao ou 
Reorzanizacao 

DFG-1O 01 

Assistente DFA-OS 01 

LEI NO 3.762, DE 25 DE JANEIRO DE 2006. 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

.oriza 0 Poder Executivo a reverter ao patrim6nio da Companhia Imobiliaria de Brasilia 
TERRACAP, os im6veis que menciona e da outres providencias, 
o GOVERNADOR DO D1STRITOFEDERAL, FACO SABER QUE A CAMARA LEGIS

LATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
 
Art. 1°0 Poder Executivo fica autorizadoa reverter ao patrim6nio da Companhia Irnobiliariade
 
Brasilia - TERRACAP, os im6veis denominados por: SHC/SW EQlResidenciai- SHC/AO/S 

Setor deHabitacoes Coletivas - Areas OctogonaisSui Entre area 3/8Projec;ao 10- Brasilia- RA
 
I, com area de 4OO,OOm',P/NORTE EQNP EQ 8/12 Area Especial "E" -Ceilandia- RA IX, com
 
area de 1.061,75Om2 e MlNORTE QNM 30 Modulo "H" - Ceilandia - RA - IX, com area de
 
S.OOO,OOm', todos de propriedade do Distrito Federal.
 
Art. 2°Esta Lei entra em vigor na data de sua puolicacao.
 
Art. 3° Revogam-se as disposic;6esem contrario.
 

Brasilia,25 de janeiro de 2006. 
11SO da Republica e 46° de Brasilia 
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

LEI COMPLEMENTAR N°716, DE 25 DE JANEIRO DE 2006. 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

A1tera a Lei Complementar n? 700, de 4 de outubro de 2004, que "altera a redacao da Lei 
Complementar que menciona e eta outras providencias". 
o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAC;:O SABER QUE A cAMARA LEGIS

LATIVA DO DISTRITO FEDERALDECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
 
Art. l°Fica inserido, no texto da Lei Complemenlar n? 700, de 4 de outubro de 2004, um novo
 
artigo 3°,com a seguinte redacao:
 
"Art. 3°Acontribuicaodo DistritoFederal,desuas autaIquiase fundac;6es para0 custeiodo regime
 
de previdencia de que trata 0 artigo 40 da Constituicao Federal sera 0 dobro da contribuicaodo
 
servidor ativo, devendo 0 produtode sua arrecadac;ao ser contabilizadoem coma especifica.
 
§ 100 DistritoFederale responsavel pelacobertura de eventuais insuficienciasfinanceiras decor

rentes do pagarnento de beneficios previdenciariospertinentes ao regimede que trata 0 caput.
 
§ZOVETADO.
 
..... 2°0s atuais artigos 3°, 4°e 5°,da Lei Complementar nO 700, de 4 de outubro de 2004, ficam 

imerados, respectivamente, para artigos 4°,S°e 6°. 
•. 30 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicacao, 

Art. 4° Revogam-se as disposic;6esem contrario, 
Brasilia,25 de janeiro de 2006. 

llSOda Republicae 46° de Brasilia 
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

LEI COMPLEMENTAR N° 717, DE 25 DE JANEIRO DE 2006.
 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)
 

Estabeleceparsmetroswbanisticosde usae ocupa<;30 paraa area doJ6queiOube,localizadana Regiao
 
Administrativa doSIA- RA XXIX,osquaisfarilopartedoPlanoDiretorlocaI da Regiilo Administrativa
 
do Gua.ra- RAXe da RegiiloAdministrativa do Setorde Indiistria e Abastecimento-SIA- RAXXIX.
 
o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAC;:O SABER QUE A CAMARA LEGIS

LATIVA DO DISTRITO FEDERALDECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
 
Art. 1° Ficam estabelecidos as parametres de uso e ocupacao para a area do J6quei Clube,
 
localizada na Regiao Administraliva do SIA- XXIX, com a cria<;iio do Setor J6quei Clube.
 
Partigra[o ,1nico. Osparameuos dequetrataesteartigo seraoparle integrante doPlanoDiretorlocaI das
 
Regi6esAdrninistrativas do Guara- RAX e Setorde indUstria e Abastecimento -SIA- RAXXIX.
 
Art. 2° Os usos pennitidos naarea sao:
 
1- residencial;
 
II - atividades complementares de atendimento a populacao local;
 
III- lazer ecol6gico.
 
Art. 3° Os parametros de ocupacao do Setor J6quei Clube sao:
 
I - altura maxima para edificacoes de 26 m (vinte e seis metros);
 
II - coeficienle de aproveitamenlo basico igual a 1 (um);
 
III - coeficientes de aproveitamento maximos definidos em projeto especifico, observados os
 
seguintes parametros:
 
a) para glebas ou lotes com area menor que S.000m2 (cinco mil metros quadrados), 0 coefi
dente de aproveitamento maximosera igual a 4 (quatro);
 

b) para glebas ou lotes com area entre S.Ooom' (cinco mil metros quadrados e 20.oo0m' 
(vinte mil metros quadrados), 0 coeficiente de aproveitamerno maximo sera igual a 3 (Ires); 
c) para glebas ou Iotes com area entre 2O.oo0m2 (vinte mil metros quadrados) e SO.000m2 

(cinqiienta mil metros quadrados), 0 coeficiente de aproveitamentomaximosera igual a 2 (dois); 
d) para glebas au lotes com area maior que SO.000m2 (cinqiienta mil metros quadrados), 0 

coeficiente de aproveitamento maximo sera igual a 1 (urn). 
Pardgrafo unieo. 0 Poder Publicodeterminara parametres urbanisticos especificosquandopro
cederao parcelamento, podendo reduzir0 coeficiente de aproveitamento maximoestabelecido 
oesteartigoe fixar 0 minima, em razao dos estudos tecnicos realizados, naforma disposta em lei 
especifica, de autoria do Poder Executivo. 
Art. 4°0 projetode parcelamentoincorporarafaixa verdede transi<;iio entreareacom caracteristicas 
de usa de alto grau de incomodidade e area com caracteristicapredominantemente residencial. 
Pardgrafo unico. Sera reservada, no projeto de parcelamentodo SetorJ6quei Clube,area destina
da para a implantacao de parque ecologico e espac;ode cultura, esporte e lazer, 
Art. 5° Serao aplicados os seguintes instrumentos urbanisticos e tributaries de politica urbana: 
1- estudo previo de impacto de vizinhanca (EIV), nos termos do que determinam os arts. 36, 37 
e 38 da Lei n? 10.257, de 2001; 
II - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) progressivo. 
Partigra[o ilnico. Poderaser aplicadaaconcessilode direitorealde usa,mediante autorizac;ao legislativa. 
Art. 6° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicacao. 
Art. 70Revogam-se as disposieoes em contrario, 

Brasilia, 25 de janeiro de 2006. 
118"da Republica e 46°de Brasilia 

JOAQUIMDOMrnNGOSRORlZ 

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL 

DESPACHOS DO DIRETOR
 
Em 25 de janeiro de 2006
 

Processo 014.000.17812005;Interessado: AMERICELS/A; Assunto: RECONHECIMENTO DE
 
DIViDA. Avista das instru¢escontidas no presente processo eo disposto nos arts 80 e 81 do
 
Deaeto n? 16.098/94,e de acordo com 0 que estabeleceos incises II e IV do artigo 39, do citado
 
diploma legal, combinados com 0 artigo 70,da Lei nO 3.163, de 0310712003, reconheeoa divida,
 
autorizoa realiza<;iio da despesa, bem como a emissiloda Notade Empenho,Iiquidac;ao e 0 pagamen

to, em favor da AMERICEL S/A. no valor de R$S.6S6,79(cinco mil seiscentose cinquenta e seis
 
reais e setenta e nove centavos), referentes aos servic;os teleffinicos mOvel celularprestados no rnes
 
de outubro de 2005. A presente despesa correra a conta da Dota<;iio Orcamentaria;Programa de
 
TrabaIho - 04.122.0100.8517.0026, Elemento de Despesa: 33.90.92 - Despesas de Exercicias
 
Anteriores. Publique-see encaminhe-se a GPO/DAO/GVG, paraas providenciascomplemenrares.
 

Processo 014.000.022/2006; Interessado: AMERICEL S/A; Assunto: RECONHECIMENTO 
DE DIViDA Avista das instrucoes contidas no presente processo e 0 disposto nos art.s 80 e 81 
do Decreto n°. 16.098/94, e de acordo com 0 que estabelece as incisos II e IV do artigo 39, do 
citado diploma legal, combinadas com 0 artigo 70,da Lei n'', 3.163, de 03107/2003, reconhec;oa 
divida, autorizo a realizacao da despesa, bem como a emissao da Nota de Empenho, liquidacao e 
o pagamento, em favor da AMERICEL S/A, no valor de R$S54S,S4 (cinco mil quinhentos e 
quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos),referentes aos services telefonicos m6vel 
celular prestados no mes de dezembro de 2005. A presente despesa correra a conta da Dotacao 
Orcarnentaria: Programa de Trabalho -04.122.0100.8517.0026, E1emento de Despesa: 33.90.92 
- Despesas de Exercicios Anteriores. Publique-se e encaminhe-se a GPO/DAO,GVG, para as 
providencias complementares. 

WALMIR JOSE GOMES 

SlIBSECRETARIA DE APOIO OPERACIONAL 

RETIFICACAo 
No Despacho do Subsecretario de Apoio Operacional publicadono DODF n.?19, de 25 de janeiro 
de 2006, ONDE SE LE: "...Processo: 210.000.920/2005 e outros..", LEIA-SE:"...PROCESSO: 
210.000.91812005 e outros..", e ONDE SE LE "...R$ R$ 1.044.665,35(um milhao, quarenta e 
quatromil,seiscemose sessenta e cinco reaise trintae ciococentavos)..." LEIA-SE"...R$960.41S,3S 
(novecentos e sessentamil, quatrocentos e quinzereais e trintae cincocentavos).:". 

FUNDO DE MELHORIA DA GESTAO PUBLICA
 
PRO-GESTAO
 

DESPACHO DA PRESIDENTE
 
Em 25 de janeiro de 2006.
 

Processo 0030.004.57512005, Interessado: Secretaria de Geslao Administrativa, Objeto: Aquisi

<;iio de mobiliario. 1 - Na forma do dispoSIO na Lei nO 10.520,de 17 de julho de 2002, incisos XXlI
 

7l<1914 
.gicert 



MENSAGEM
 
N° 33 /2006-GAG/SEAP Brasilia, 25 de j aneino. de 2006.
 

Excelentissimo Senhor Presidente da Camara Legislativa do Distrito Federal, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia e a seus ilustres pares 
para comunicar que, nos termos do art. 74, §1°, da Lei Organica do Distrito 
Federal, vetei, parcialmente, 0 Projeto de Lei n° 2.239, de 2005, de autoria do 
Poder Executivo, pelos seguintes 

MOTIVOS DE VETO 

Verifica-se, de plano, que a presente propositura, de iniciativa do 
Poder Executivo, visa a criacao, na Secretaria de Gestae Administrativa e na 
Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento do Distrito Federal, de 
" ...unidades de manutencao de pessoal de empresas em processos de extincao, 
privatizacao ou de reorganizacao, com 0 objetivo de manter os assentamentos 
cadastrais, conceder vantagens e beneficios previstos em regulamento, elaborar 
atos de melborias funcionais, bern como proceder a elaboracao de folba de 
pagamento dos respectivos quadros de empregos" - como resta consignado no art. 
1° do projeto. 

~ 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Deputado FABIO BARCELLOS 
MD. Presidente da Camara Legislativa do Distrito Federal 
NESTA 

7819\5 
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A propositura, ao ser apreciada por essa douta Casa Legislativa, 
recebeu, como se ve, diversas emendas aditivas e modificativas, que preservaram, 
na medida do possivel, a validez formal e material do projeto, excetuando-se, e 
born dizer, a emenda aditiva n° 2, que deu ao artigo 3° nova redacao, determinando 
que 0 Govemo do Distrito Federal enviasse aCamara Legislativa, no prazo de 60 
(sessenta) dias contados da publicacao do diploma, " ...projeto de lei dando 
cumprimento ao disposto no art. 219, inciso II, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976 e/ou redimensionamento da estrutura das empresas de que trata esta Lei"
acrescimo que desborda, queremos crer, dos limites tematicos do projeto. 

Com efeito, 0 prop6sito declarado do projeto e 0 de disciplinar a 
administracao dos contratos de trabalho dos empregados integrantes da Tabela de 
Empregos Permanentes das empresas indicadas no §2° do art. 1°, nao se afeicoando 
ao born direito, por violar, sobretudo, a inteligencia da Lei Complementar n° 95, de 
26 de fevereiro de 1998, inserir no texto comando normativo absolutamente 
estranho ao seu conteudo, ja que 0 indigitado acrescimo trata, ao reves, das 
relacoes patrimoniais decorrentes da extincao de companhias pela incorporacao, 
fusao on cisao. 

Ante 0 exposto, comunico que vetei parcialmente 0 Projeto de Lei n° 
2.239/2005, mais especificamente 0 art. 3°, pugnando pela manutencao do veto por 
parte dessa Egregia Camara. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelencia e a seus ilustres pares as 
expressoes do meu apreco e consideracao. 

~.7~O C)J ()
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LEIN° 3.761 DE 25 DE jan.UJr.o. DE 2006. 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

Cria unidades que especifica e da outras 
providencias. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FACO SABER QUE A CAMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, E EU SANCIONO A SEGUlNTE LEI: 
Art. 1° Ficam criadas, na Secretaria de Estado de Gestae Administrativa e na Secretaria de 
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento do Distrito Federal, Unidades de Manutencao de Pessoal 
de Empresas em Processo de Extincao, Privatizacao ou de Reorganizacao, com 0 objetivo de 
manter os assentamentos cadastrais, conceder vantagens e beneficios previstos em regulamento, 
elaborar atos de melhorias funcionais, bern como proceder aelaboracao de folhas de pagamento, 
dos respectivos quadros de empregos. 
§ 1° Para cornposicao das unidades a que se refere 0 caput, ficarn criados os cargos em comissao 
constantes dos Anexos I e II desta Lei. 
§ 20 As empresas referidas no caput sao: 
1- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal- CEASAlDF; 
II - Sociedade de Abastecimento de Brasilia - SAB; 
III - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB. 
§3.0 Os contratos de trabalho dos empregados integrantes da Tabela de Empregos Permanentes 
das empresas de que tratam os incisos I e II ficam sob a adrninistracao da unidade vinculada a 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, e os oriundos da empresa a que se 
refere 0 inciso III serao administrados pela unidade vinculada aSecretaria de Estado de Gestae 
Administrativa do Distrito Federal, vedadas a extincao, privatizacao, incorporacao, fusao ou 
outras modalidades de reestruturacao, sem que fique garantido pelo Governo do Distrito Federal 0 

vincu 10 contratual dos empregados. 
Art. 2° Os empregados que tiverem seus contratos de trabalho administrados pelas unidades de 
que trata 0 art. 1° terao seus valores remunerat6rios inalterados, respeitada a data-base de cada 
categoria, eo desenvolvimento na carreira observara 0 estabelecido no plano de cargos e salaries 
das respectivas empresas, nao tendo vinculo de qualquer natureza com os cargos que cornpoern as 
carrei ras do quadro de pessoal do Distrito Federal. . 
Paragrafo unico. Os empregados de que trata 0 caput poderao ser cedidos, na forma da Lei, para 
prestarem services no ambito da Administracao Publica, para 0 exercicio de atividades 
compativeis com as do emprego ocupado. 
Art. 3° VET ADO.
 
Art. 4° Em caso de dernissao, dispensa, aposentadoria ou falecimento do empregado, fica
 
autornaticarnente extinto 0 emprego por ele ocupado.
 
Art. S° Aos empregados que optaram pela adesao ao Programa de Desligamento Voluntario, nos
 
termos do inciso II do art. 30 da Lei n° 3.125, de 16 de janeiro de 2003, fica assegurado 0
 

pagamento da indenizacao devida.
 
Art. 6° As despesas decorrentes da aplicacao do disposto no § 10 do art. 10 desta Lei correrao a
 
conta de recursos orcarnentarios do Tesouro do Distrito Federal.
 

Art. 7
0 

Esta Lei entra em vigor na data de sua PUblicaYa~o./// 

781917 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DIS RITO FEDERAL 
ASSESSORIA DE PLENA-RIO E DISTR BUI<;AO 

Cri unidades que especifica e da outras providencias. 

A Camara Legislativa do Distrito Federal d creta: 

Art. 1° Ficarn criadas, na Secretaria de stado de Gestae Adrninistrativa e na Secretaria de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecirnento do Distrito Federal, Unidades de anutencao de Pessoal de Empresas em Processo de Extincao, Privatizacao 
ou de Reorganizacao, com 0 objetivo de mante os assentamentos cadastrais, conceder vantagens e beneffcios previstos em 
regularnento, elaborar atos de melhorias funcio is, bern como proceder it elaboracao de folhas de pagamento, dos respectivos 
quadros de empregos. 

§ 10 Para composicao das unidades que se refere 0 caput, ficarn criados os cargos em comissao constantes dos 
Anexos I e II desta Lei. 

§ 2° As empresas referidas no caput ao: 
1- Centrais de Abastecimento do D' trito Federal- CEASAlDF; 
II - Sociedade de Abastecimento d Brasilia - SAB; 
III - Sociedade de Transportes Col tivos de Brasilia Ltda - TCE. 
§ 3° as contratos de trabalho dos rnpregados integrantes da Tabela de Empregos Permanentes das empresas de que 

tratam as incisos len ficarn sob a admi istracao da unidade vinculada it Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimen to, e os oriundos da empresa que se refere 0 inciso III serao administrados pela unidade vinculada it Secretaria 
de Estado de Gestae Administrativa do istrito Federal, vedadas a extincao, privatizacao, incorporacao, fusao ou outras 
modalidades de reestruturacao, sem q~ fique garantido pelo Govemo do Distrito Federal 0 vinculo contratual dos 
empregados. I 

Art. 2° Os ernpregados que tiverem seus contratos de trabalho administrados pelas unidades de que trata 0 art. 1° terao 
seus valores remunerat6rios inalterados, :'respeitada a data-base de cad a categoria, e 0 desenvolvimento na carreira observara 0 

estabelecido no plano de cargos e salan~'s das respectivas empresas, nao tendo vinculo de qualquer natureza com os cargos que 
compoem as carreiras do quadro de pe al do Distrito Federal. 

Pardgrafo tinico, Os ernprega ,os de que trata 0 caput poderao ser cedidos, na forma da Lei, para prestarem services 
no ambito da Administracao PUblica, p~ra 0 exercicio de atividades compativeis com as do emprego ocupado. 

Art. 3° 0 Govemo do Distri~ Federal enviara it Camara Legislativa do Distrito Federal em ate 60 (sessenta) dias, 
contados da publicacao desta Lei, prcfjeto de lei dando cumprimento ao que dispoe 0 art. 219, II, da Lei n'' 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 e/ou redimensionamento da estrutura das empresas de que trata esta Lei. 

Art. 4° Em caso de demissa' , dispensa, aposentadoria ou falecimento do empregado, fica automaticamente extinto 0 

emprego por ele ocupado. 
Art. 5° Aos empregados q e optaram pela adesao ao Programa de Desligamento Voluntario, nos termos do inciso II 

do art. 3° da Lei n'' 3.125, de 16 de j neiro de 2003, fica assegurado 0 pagamento da indenizacao devida. 
Art. 6° As despes 0 entes da aplicacao do disposto no § 1° do art. 1° desta Lei correrao aconta de recursos 

orcamentarios do Teso 0 do Dist Federal. 
Art. 7° Est i entra em r na data de sua publicacao, 
Art. 8° vogam-se as di po '<;oes em contrario, em especial as Leis nO 2.681, de 15 de janeiro de 2001, n? 2.989, de 

11 de junho de f02, e n'' 2.935, ctf 8 d abril de 2002, bern como 0 art. 4° da Lei n? 2.891, de 23 de janeiro de 2002. 

( O~ \ Brasilia, tJ" de janeiro de 2006 

\'\Jry \
 

.u 'I ' I,\Q~ / I
 
,~v .~ ry Deputado W~SON LIMA 

Primeiro Secretario no exercfcio 
da Pr~idenciaill" I I / 

V ,t\:~ ~ ~n~s cn :.~ :1 t~ rr:~r~fL- f:~ 

.'rC.. N!' J2.~3q to)" 
r Ii: i!it n'' .._-_ii'iJi-.~·_· 
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ANEXO I
 
CARGOS EM COMISSAO DA UNIDADE DE MANUTENcAO DA
 

SECRErARIA DE ESfAOO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
 

SIMBOLODENOMINAcAO QUANTIDADE 
Chefe da Unidade de Pessoal de Empresas em DFG-14 01 
Processo de Extin~o 

Chefe do Nucleo de cadastre e Pagamento da DFG-10 01 
Unidade de Pessoal de Empresas em Processo de 
Extindio 
Assistente DFA-OS 01 

781C)2() 
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ANEXO II
 
CARGOS EM COMISSAO DA UNIDADE DE MANUTENc;AO DA
 

SECRETARIA DE ESTAOO DE GESTAO ADMINISTRATlVA
 

DENOMINAcAO SIMBOLO QUANTlDADE 
Chefe da Unidade de Pessoal de Empresas em 
Processo de Privatizacao ou Reorganizacao 

DFG-14 01 

Chefe do Nucleo de cadastre da Unidade de Pessoal 
de Empresas em Processo de Privatiza~o ou 
Reorganizacao 
Chefe do Nucleo de Pagamento da Unidade de 
Pessoal de Empresas em Processo de Privatiza~o ou 
de Reoraanizacao 
Assistente 

DFG-lO 01 

DFG-10 01 

DFA-OS 01 

78J92\ 
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RELATORIO 12006 

Da COMISsAo DE CONSTITUI<;Ao E 

JUSTI<;A sobre 0 VETO PARCIAL oposto 

ao PROJETO DE LEI N° 2239/2005, que 

"Cria Unidades que especijica e dti outras 

providencias. " 

PnJl'o j?ff:Y.W-: 
Relator: Deputado BRUNELLI' 

Em consonancia com os tennos do § I° do art. 74 da Lei Organica do 

Distrito Federal, 0 Govemador do Distrito Federal comunica a Presidencia desta 

Camara Legislativa os motivos do veto parcial oposto ao Projeto de Lei epigrafado, 

pela Mensagem n" 3312006 - GAG/SEAP, de 25 de janeiro. 

A referida proposicao, de autoria do Poder Executivo, cria as unidades 

que especifica e da outras providencias. 

Ao tramitar nesta Casa de leis, a proposicao em comento recebeu parecer 

da Comissao de Economia, Orcamento e Financas, com as Emendas Modificativas 1, 2 

e 4; da Comissao de Assuntos Sociais e da Comissao de Constituicao e Justica, que 

acompanharam as emendas anteriores. Foi, posterionnente, aprovada em Plenario nos 

:"', ;. .~: ' ~' .- -', • ; . !dois tumos de votacao, em sessoes extraordinarias. 
D,'.1j} S''', i O·j
r~ . _.' .v:_: v _< .~" _of _.~.-'- •• 

i" '~." ,.f1'1,~.~. ' 
o govemador do Distrito Federal vetou parcialmente 0 Projeto, ale~ando 

que "a propositura, ao ser apreciada por esta douta Casa Legislativa recebeu, como 

se ve, divers as Emendas Aditivas e Modificativas que preservaram, na medida do 

possivel, a validez formal e material do Projeto, excetuando-se, ebom dizer, a Emen~n.r-' /' 

Aditiva nO 2, que deu ao art. 3° nova redaciio, determinando que 0 Governo do Distrt~'~r'/ 
Federal enviasse Ii Camara Legislativa, no prazo de 60 (sessenta) dias ':: d1 



2 

publicacdo do diploma '...projeto de lei dando eumprimento ao disposto no art. 219, 

inciso IL da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 elou redimensionamento da 

estrutura das empresas de que trata esta Lei' - acrescimo que desborda, queremos 

erer, dos limites tematicos do Projeto" 

Segundo 0 Chefe do Executivo, "tal redaciio do art. 3° ndo se afeicoa ao 

bom Direito por violar, sobretudo, a inteligencia da Lei Complementar n° 95, de 26 de 

fevereiro de 1998, inserindo no texto eomando normativo absolutamente estranho ao 

seu conteudo. " 

Diante de tais argumentos, comunicou sua Excelencia haver oposto veto 

parcial ao Projeto de Lei em tela e pugnou pela manutencao do veto. 

Eis as informacoes que julgamos necessarias a deliberacao desta Casa 

sobre 0 veto em questao. 

Sala das Sessoes, 

t~:·::. ?~ --1 

:1i5dfJ .. 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

ASSESSORIA DE PLENARIO E DISTRlBUn,;Ao 

MA7~ln5 
"Vigicert 

DATA tY/Or-/2006 
§ETSESSAO ORDINARIA DEXTRAORDINARIA 

7R 
f>t 9 i 

REGISTRO DE VOTA"AO NOMINAL DE VETO 

? ,-,DVETO TOTAL~VETO(S)PARCIAL(S) AO(S) :_~~_l..:..~ ..:...£.... _ 

DPROJETO DE LEI COMPLEMENTARN°(S) _ 

DPROJETO DE LEI No(S)_2.....;Z:o....-:3....;.S-'-/_·'O_'-<...J _ 

eputado(a): ,j.:..p c-:» f Ci--?-:J'~ 

PIS NOME DO DEPUTADO(A) PRESENTE AUSENTE 
AGUINALDO DE JESUS - PL )( 
IARLETE SAMPAlO - PI' "/ ,( 
t\.UGUSTO CARVALHO - PPS )< 

~ENICIO TAVARES - PMOB >( 
~RUNELLI  PFL l\ 
cmco FLORESTA - PI' )( 
carco LEITE - PI' X 
cmco VIGllANTE - PI' './. 
tRT.IANA PEDROSA - PFL X 
ERICA KOKAY - PI' ;:/" 

EURIDES BRITO - PMOB 1< 
GIM ARGELLO - PI'B _. ,"( 

IVEUSE LONGm  PMOB x" 
I'7.AI CI LUCAS - PFL « 
JOSE EDMAR-PRONA X
LEONARDO PRUDENTE - PFL )<' 

ODILON AlRES-PMOB )< 

PAULO TADEU - PI' .>(' 

PEDRO PASSOS - PMOB -; 
PENIEL PACHECO· PDT ,( 

RONEY NENER - PMOB -: 
WIGAO-PMDB K 
WILSON LIMA - PRONA -: 
FABIO BARCELLOS - PFL / 

TOTAL I'f n», 
IDENTFJSECRETAR!O ..•--..' -..·P/S- PRES 

Autor: Deputado(a):__....-....,.......-~-------------~Executivo 
Relator: D 

~. 
ASSP 

I': N0 -;""\ -.tnt tY;"-"I- C'#"z:~')- : ..::....::. 
ASSP SECRETARIO DEP. FIs.° 4('jPR" 

VOTOS "SIM" J .rr , 
VETO MANTIDO V V 

! 
I \. 

VOTOS"NAO" (j3 / VETO R~EITADO 

ABST£NCAO _. 

AUS£NCIAS··· ... 06 '). 
t _r 

SATN - Paroue Rural- 7flORh-900 - Brasi'lia - nF - Tp) . ~.1SUn711 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL .gicert 

ASSESSORIA DE PLENARJ:O E DISTRIBUI<;Ao 

MENSAGEM N° 230/GP 

Brasilia, 'Ode maio de 2006 

Senhora Governadora, 

Tenho a honra de informar a Vossa Excelencia que esta Casa, em Sessao 
Ordinaria do dia 09/05/2006, manteve 0 VETO PARCIAL ao art. 30 do Projeto 
de Lei n° 2.239, de 2005, de autoria do Poder Executivo, que "cria unidades 
que especifica e da outras providencias" com 0 seguinte resultado de votacao: 
quinze votos favoraveis, tres votos contraries, havendo seis ausencias, 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelencia os protestos de elevada estima e 

real consideracao, 

,
Deputado FABIO BARCELLOS 

Presidente 

A Sua Excelencia a Senhora 

MARIA DE LOURDES ABADIA 

Governadora do Distrito Federal 

Palacio do Buriti 

Brasilia - DF 

SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia - DF - Tel.: 3488274
 
Email.plenario.assessoria@cl.df.gov.br
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CAMARA LEGISLATIVA 
DO DISTRITO FEDERAL 

IDENTIFICACAO 

PL 2352/2006 

Ementa: 

AUTORIZA A INCORPORA<;AO DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO 
DE BRASiLIA S/A - SAB, EM LIQUIDA<;AO ACENTRAlS DE 
ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A - CEASAlDF,EM 
LIQUIDA<;AO. 

Data de Leitura :26/03/06Autoria: Poder Executivo 

TRAMITACAO CONJUNTA
 

ARQUIVO
 

1 _ 

~llll~G 
.gicert 
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MENSAGEM Brasilia, 23 de marco de 2006. 
N° 175 -GAB 

"""~. ~- "I 

1~ :~r~t0.::e\?~. t~~jiS~~i~o,par~ :registrn e J em 
O' - •I ,_,..g,..da ',' '._ .. \.,1....., t. CL... 

! 

! .-. ~1'1, 83 ' ()~ 
I t::n\ ~_~j__ _. j----. \
L_-._ __.,-'--. _ - ._. _.~ :-_._-_ »: _..

, r _ 

, , .:!!. i 
.. '" '/u:4 / ' ''£ ~J ,',rr«< ,- ," ~.Excelentissimo Senhor Presidente, 

...~4 ~_.i.~ l1ri /~\-.....d.it .::: ~-;oi'" ..,..,.,~ 

Tenho a honra de submeter aelevada apreciacao dessa insigne Casa Legislativa 
Projeto de Lei propondo a incorporacao da Sociedade de Abastecimento de Brasilia SfA 
- SAB, em Liquidacao a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal SfA 
CEASAlDF, em Liquidacao, 

A proposta ora apresentada, uma vez aprovada, propiciara centenas de familias 
que vivem a angtistia da liquidacao da SAB, que ainda nao atingiu seu termo em virtude . 
obices para solucionar a situacao dos empregados que laboram na referida empresa, cuja 
atuacao, durante apreciavel espaco de tempo, muito contribuiu para 0 desenvolvimento 
do Distrito Federal, seja no aspecto de abastecimento das comunidades urbanas e rurais 
carentes de apoio e recursos para aquisicao de alimentos e outros produtos de primeira 
necessidade, seja na compra direta da producao agricola de pequenos produtores rurais e 
na sua comercializacao, por meio da Rede de Supermercados da empresa. 

o projeto de lei contem, ainda, dispositivos versando sobre a reestruturacao da 
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal SfA - CEASAlDF, em Liquidacao e 
adaptacao de seu Estatuto em face da incorporacao da ora proposta, com a fmalidade 
atribuir-lhe nova configuracao, considerando a sua fundamental importancia para 0 

abastecimento de generos alimenticios, em especial de hortifrutigranjeiros. Nesse 
aspecto ha que ser revisto 0 processo de Liquidacao para permitir sua continuidade no 
icu~p~~~nto_~.~~~eI?p-eEh.~~esse importante papel no Distrito FederJ/l.I 

\ ~_:':il: i. : 
! j

i ;
 
i . r.> -, r, r I r I p 
\ ~)~·"'8.. _:'···.·.,- \i, 

i .._ .... ...-.---- - --.-------- 
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~_ ._~. __J~-.-~.~ 

Deputado FAEIO BARCELLOS _ ~t- ",-".0 1 '"0.\ k~ 
.G rr~ .. :~':-..'.:1 4J Y'. 
2.. ;."",k.~_ ..•• - :;-.::.:~~~~,:.:-:~:~~:-'-_••-:'": f"Presidente da Camara Legislativa do Distrito Federal 
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Re1eva assina1ar que a incorporacao proposta, uma vez consumada, solucionara 
de vez a questao dos empregados da Sociedade de Abastecimento de Brasilia SfA 
SAB, em Liquidacao, em perfeita harmonia com 0 estabe1ecido no Art. 1°, § 3°, da Lei 
N° 3.761, de 25 de janeiro de 2006. 

Em cumprimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Comp1ementar N° 101, 
de 04 de maio de 2000, cabe informar que nao havera despesas para 0 Tesouro do 
Govemo do Distrito Federal com a efetivacao da proposta que esta sendo submetida a 
essa inc1ita Casa de Leis. 

Por derradeiro, nos termos do Art. 73, da Lei Organica do Distrito Federal, 
encareco seja 0 presente projeto de lei aapreciacao em regime de urgencia, 

Aproveito 0 ensejo para renovar a Vossa Excelencia e seus ilustres pares meus 
protestos de estima e consideracao, 

Atenciosa~, 

~ ~. ~.- DO~INGOS RO~ 
""""" . Govemador 

~ .............,;.u.r.~"',';"""·"-''t 

~r'!.!"'n· ...PRO ~ ~\.i~,,-~ __;L(l 
't:~....·"ltf"'~ :'l.~.""\"-:' fit'"

L~... -;.).t ..)Lj., ~ i t}:i.) 
[ 

~ 

. ~.!::::-ii" -'J}J5~ i~ 
MA.801188 
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PI 2352/2006
PROJETO DE LEI N° ; MAR<;O DE 2006. 

(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

Autoriza a incorporacao da Sociedade de 
/ Abastecime7t6, de Brasilia SIA - SAB, em 

/ Liquldacao: a JCentrais de Abastecimento do 
, -._/ 

,r.D.~trito Federal S/A - CEASAlDF, em 
\,~~uidaf;ao. 

A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta: 

Art. 1° 0 Distrito Federal fica autorizado a proceder as medidas necessarias visando incorporar a 
Sociedade de Abastecimento de Brasilia SfA - SAB, em Liquidacao it Centrais de Abastecimento 
do Distrito Federal SfA - CEASAlDF, em Liquidacao. 

Art. 2° A Centrais de Abastecimento do Distrito Federal SfA - CEASAlDF, em Liquidacao, 
assumira 0 ativo, passivo e os instrumentos contratuais vigentes fmnados pela Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia SfA - SAB, em Liquidacao, 

Art. 3° Os atuais empregados da Tabela de Empregos Permanentes da·· Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia SfA - SAB, em Liquidacao, serao transferidos-para a Centrais de 
Abastecimento do Distrito Federal SfA - CEASAlDF, em Liquidacao, mantendo os respectivos 
vinculos empregaticios, conforme prescrito no Art 1°, § 3°, da Lei N° 3.761, de. 25 de janeiro de 
2006. 

Art. 4° A Centrais de Abastecimento do Distrito Federal SfA - CEASA/I)F, em Liquidacao, 
devera apresentar, no prazo de ate sessenta (60) dias, urn plano de reestruturacao da empresa, com 
o respectivo projeto de alteracao de seu Estatuto. 

Art.5° - Este Projeto de Lei entra em vigor na data de sua publicacao... / 
J 

Art.6° - Revogam-se as disposicoes em contrario, em especial a Lei N° 2.891, de 23 de j 
2002. 

rPR(}::i~c}~'~"!.~j'~ (: 'LEGISlirrI\/fq 
!~L ' ....•. '2352 (lCCb ~ 1 ._,..."...... .' ....... , ..._......."._~_..__.- ,
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 
Comissao de Economia, Orcarnento e Finances
 

PARECER N.o 

Da COMiSsAo DE ECONOMIA, OR~MENTO E 

FINAN~AS, sobre 0 Projeto de Lei n? 2352, de 2006, 

que IIAutoriza a incorporacao da Sociedade de 

Abastecimento de Brasilia S/A - SAB, em uquidacao, 

a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A 

- CEASNDF, em uquidacao", 

AUTOR: Poder Executivo 

RELATORA: Deputada Eliana Pedrosa 

I - RELATORIO 

o Projeto de Lei em epigrafe, de autoria do Poder Executivo, vem ao exame da 

comissao de Economia Orcarnento e Finances - CEOF com a proposta de autorizar 0 Poder 

Executivo a incorporar a Sociedade de Abastecimento de Brasflia S/A - SAB, em liquidacao, 

aCentrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A - CEASNDF, em liquidacao. 

Cabers aCEASNDF assumir 0 ativo, passivo e os instrumentos contratuais vigentes 

firmados pela SAB, em liquidacao. 

Os atuais empregados da SAB serao transferidos para a CEASNDF, mantendo os 

respectivos vlnculos empregaticios. 

Cabers aCEASNDF apresentar, no prazo de 60 dias, um plano de reestruturacao da 

empresa, com 0 respectivo projeto de alteracao de seu Estatuto. 

A Proposicao tramita em regime de urqencia. e no prazo regimental nao foram 

apresentadas emendas. 

E0 relat6rio. 
Icom~s~o--dE\T'~c~717;- r. c:,-(5;~;";T;~-'-':('--~' "",;, 

\ }?1,-----.-- ~r_6L~-'i~-' ~OO6 .
II - VOTO DA RELATORA 

IF:::~':,_Q_~.- .. ---~ 

~Hl1191 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 
Comissao de Economia, Orcarnento e Hnancas
 

Em conformidade com 0 artigo 64, Inciso II, alineas "a" e "b" do Regimento Interno 

desta Casa Legislativa, compete a Comissao de Orcarnento e Finances analisar a 

admissibilidade quanta a adequacao orcarnentaria e financeira e emitir parecer sobre 0 

rnerito das seguintes rnaterias quanta a adequacao ou repercussao orcarnentaria ou 

financeira das proposicoes: plano plurianual, diretrizes orcarnentarias. orcarnento anual, 

credito adicional, contas publicas. operacoes de credito internas e externas, a qualquer 

titulo, a serem contraidas pelo Governo do Distrito Federal. 

Do exame do projeto. verificamos que a reestruturacao da CEASA/DF, atribuindo-Ihe 

nova confiquracao, contribuira para 0 abastecimento de generos alimenticios, em especial 

de hortigranjeiros, e que a incorporacao proposta, uma vez consumada, solucionara de vez 

a questao dos empregados da SAB. 

No ponto de vista do cumprirnento das disposicoes da Lei Complementar nO 101, de 

04 de maio de 2000, cabe informar que nao havera despesas para 0 Tesouro do Governo 

do Distrito Federal. 

Diante do exposto, somos pela aprovacao do Projeto de Lei n° 2352, de 2006, na forma 

proposta pelo Poder Executivo. 

Sala das comiss6es, em
 

Deputado LEONARDO PRUDENTE
 

Presidente
 

a ~ROSA 
Relatora ( 

~Olll)2 
.giCert 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 
Comissao de Economia, Orcarnento e Financas
 

PARECER N.o 

Da COMiSsAo DE ECONO 

FINAN~AS, sobre 0 Projeto dE 

que "Autoriza a incorporac; 

Abastecimento de Brasilia S/A 

a Centrais de Abastecimento 

- CE.t:\SNDF, em liquidacao". 

AUTOR: Poder Executivo 

RELATORA: Deputada Eliana P 

I - RELATORIO 

o Projeto de Lei em epfgrafe, de autoria do Poder Execu 

comissao de Econornia Orcarnento e Financas - CEOF com a propc 

Executivo a incorporar a Sociedade de Abastecirnento de Brasflia SI 

aCentrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A - CEASNDF, er 

Cabera aCEASNDF assumir 0 ativo, passivo e os instrumer 

firmados pela SAB, em liquidacao. 

Os atuais empregados da SAB serao transferidos para a C 

respectivos vfnculos empregaticios. 

Cabera aCEASNDF apresentar, no prazo de 60 dias, um pie: 

em presa, com 0 respectivo projeto de alteracao de seu Estatuto. 

A Proposicao tramita em regime de urqencia. e no prazc 

apresentadas emendas. 

E0 relat6rio. 

II - VOTO DA RELATORA
 

8011 <)~ 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 
Comissao de Economia, Orcarnento e Finances
 

PARECER N.o 

Da COMISSAO DE ECONOMIA, OR<;AMENTO E 

FINAN<;AS, sobre 0 Projeto de Lei nO 2352, de 2006, 

que II Autoriza a incorporacao da Sociedade de 

Abastecimento de Brasilia S/A - SAB, em Liquidacao, 

a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A 

- CEASNDF, em l.iquidacao". 

AUTOR: Poder Executivo 

RELATORA: Deputada Eliana Pedrosa 

I - RELATORIO 

o Projeto de Lei em epigrafe, de autoria do Poder Executivo, vem ao exame da 

comissao de Economia Orcarnento e Hnancas - CEOF com a pro posta de autorizar 0 Poder 

Executivo a incorporar a Sociedade de Abastecimento de Brasilia S/A - SAB, em liquidacao. 

aCentrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A - CEASNDF, em liquidacao. 

Cabera aCEASNDF assumir 0 ativo, passivo e os instrumentos contratuais vigentes 

. firmados pela SAB, em liquida~ao. 

as atuais empregados da SAB serao transferidos para a CEASNDF, mantendo os 

respectivos vinculos empregaticios. 

Cabera aCEASNDF apresentar, no prazo de 60 dias, um plano de reestruturacao da 

empresa, com 0 respectivo projeto de alteracao de seu Estatuto. 

A Proposicao tramita em regime de urqencia, e no prazo regimental nao foram 

apresentadas emendas. 

E0 relat6rio. 

II - VOTO DA RELATaRA 

8011C)~ 
.gicert 



CAMARA LEGISLATIVA DO OISTRITO FEDERAL
 
Comissao de Econornia, Orcarnento e Finances
 

Em conformidade com 0 artigo 64. Inciso II. alineas "a" e "b" do Regimento Interno 

desta Casa Legislativa, compete a Comissao de Orcarnento e Finances analisar a 

admissibilidade quanta a adequacao orcarnentaria e financeira e emitir parecer sobre 0 

rnerito das seguintes materias quanta a adequacao ou repercussao orcarnentaria ou 

financeira das proposicoes: plano plurianual, diretrizes orcarnentarias, orcamento anual, 

credito adicional. contas publicas. operacoes de credito internas e externas. a qualquer 

titulo, a serem contraidas pelo Governo do Distrito Federal. 

Do exame do projeto. verificamos que a reestruturacao da CEASNDF, atribuindo-Ihe 

nova confiquracao, contribuira para 0 abastecimento de generos alimenticios. em especial 

de hortigranjeiros. e que a incorporacao proposta. uma vez consumada, solucionara de vez 

a questao dos empregados da SAB. 

No ponto de vista do cumprimento das disposicoes da Lei Cornplementar n? 101. de 

04 de maio de 2000. cabe informar que nao havera despesas para 0 Tesouro do Governo 

do Distrito Federal. 

Diante do exposto, somos pela aprovacao do Projeto de Lei n° 2352, de 2006, na forma 

proposta pelo Poder Executivo. 

Sala das cornissoes. em 

Deputado LEONARDO PRUDENTE
 

Presidente
 

801194 
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/1 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

..COMISSAO DE ECONOMIA, OR<;:AMENTO E FINAN<;:AS 

FOLHA DE VOTA<;:AO
 

1.	 Projeto de Lei n° 2.352/06 que" Autoriza a incorporeceo da sociedade de abastff~tfrJento de Brasflia 
S(A -:- S~B, em liquidar;80 a centrais de Abastecimento do Distrito Federal ~Jr-c..EASAlDF, em 
Llqwdar;ao " '.v1 ,/' 

Autor: Poder Executivo ~ 
Relatora : Deputada Eliftna ~edrOS! l~ ...... ~ ~ . :; 
Parecer:ru.I'I~O\l ~ c. L\: \}-("l (--,Ct!i) , '.; 

\ V ... ,-- .' ' .~ l','-'"2 ..," 
, ~ -,'I	 ,_ ~,'~~ / 

MEMBROS TITULARES 
ESUPLENTES 

Dep. Leonardo Prudente 

Dep. Paulo Tadeu 

cp, Eliana Pedrosa 

Dep. Odilon Aires 

Dep. Benicia Tavares 

Dep. Brunelli 

Pres. 

«lat. 

V 
/" 

l2

Favoriivel 

X 
X. 
X. 
X 

Acompanhamento 
,,~.\ 

Contriirio Abstencao Ausente 

X 

.. 
./ A . ~ 

Dec!. Vpto 
ssmatura;> . 

/~". ' 
--~"/. 

( byL.-, 
~ 

"-.-f--~:/t~ ___9 " 

\ • .'1 

~f~~---v .-... •./ ,,~V" . 
ft I 

V 

Dep. Erika Kokay 

Dep. Wilson Lima 

Dep. Eurides Brito 

Dep. Joao de Deus 

Desempate 

Totais: 'I - . ~ 

[XParecer do Relator 

~PROVADO 
LJ Parecer do Voto em Separado 

RESULTADO: 

- Relator do Venciclo: Deputado(a) DREJEITADO 
Parecer do Vencido apresentado em __/__/__ 

i ,Reunino Ordinaria 

~Reuniao Extraordinaria 
Data da Reuniao: l1 J2±;@;b . 

RESUMO: 

'. '(<,. ..... :'.{ Q).30~ .J ..Q_co6 
::" .. 08 ~ 

MA.801 J95 
Vigicert 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

EMENDA DE REDA<;AO N° lJl 12006 
(De varies Deputados) 

Ao Projeto de Lei n° 2.352, de 2006 que 
"autoriza a Incorperacao da Sociedade de 
Abastecimento de Brasili~-~IA - SAB, e 

!.~. Liquldacao a Centrais de ;-abastecimento 
~ .. ' : do Distrito Federal S/A - CEASAlDF, em 

Llquidacao". 
'. -0'-." :".•••~,. " ..... ,. ,. .c'"-O. .. · , 

:J. ~ ::,":.~ i 
.0··,.-<1••• ,·;:'.'.· • ..:·:::;-, , 

De-se ao art. 5° do Projeto de Lei n° 2.35212006 a seguinte redacao: 

"Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao." 

JUSTIFICA<;AO 

A presente ernenda tern por objetivo corrigir equivoco da redacao original que 
continha a expressao "Projeto de Lei" em vez de "Lei". 

Sala das Sessoes, 

" 



~ CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRI'::
 

EMENDA ADITIVA N2 01 12006 
(De varies Deputados) 

Ao Projeto de Lei n 
"autoriza a incorpore 
Abastecimento de e 
Liquida~ao a Centre 
do Distrito Federal ~ 

Liquida~ao" . 

".-./, 

, 

i
! .?<". 
~ r: 

Adite-se, onde couber, 0 seguinte artigo ao Projeto de Lei 

"Art. ... OYDistrito Federal transferira ao patrlmonlo 
Abastecimento do Distrito Federal S/A - CEASAlDF, 
mediante doa~ao, todos os bens im6veis transferidos ao 
for~a das Leis n2 3.125, de 16 de janeiro de 2003 e n2 2.891 ~ 

de 2002, que nao tenham side alienados a terceiros ou e I 
do Programa de Desenvolvimento Economico do Distrito F 
ate a data da pUblica~ao desta Lei." 

JUSTIFICACAO 

A presente emenda tern por objetivo retorcar 0 patrlrno 
tacllltara a vlablltzacao economlco-tlnancelra de suas ativldadee 
que ja eram de sua propriedade e transferindo os bens da SAB, E 

Sala das Sessoes, 

I 

i - \ ....-'~ -~ . 

. ep. ~biO Barcellos 

/ 

/
}" 

Dep.J 
f,

DeP.A9? 

. Dep. WilsoJ UmaI 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 

EMENDA ADITIVA NQ 01 /2006 
(De viirios Deputados) 

Ao Projeto de Lei nQ2.352, de 2006 que 
"autoriza a incorpora~ao da Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia S/A - SAB, e/K .... 
Liquida~ao it Centrais de abastecimento 

~ i -..; '.: . - ~ do Distrito Federal S/A - CEASAlDF, em 
Liquida~ao" . 

Adite-se, onde couber, 0 seguinte artigo ao Projeto de Lei nQ 2.352/2006:
/ 

"Art. ... OYOistrito Federal transferirii ao patrimonio da Centrais de
 
Abastecimento do Distrito Federal S/A - CEASAlDF, em Liquida~ao,
 

mediante doa~ao, todos os bens im6veis transferidos ao seu domi'nio por
 
for9a das Leis nQ3.125, de 16 de janeiro de 2003 e nQ2.891, de 23 de janeiro
 
de 2002, que nao tenham sido alienados a terceiros ou entregues atraves
 
do Programa de Desenvolvimento Economico do Distrito Federal- PRO/DF
 
ate a data da pUblica~ao desta Lei."
 

JUSTIFICACAO 

A presente emenda tem por objetivo rstorcar 0 pammonio da CEASA, 0 que 
facllitara a vlabllizacao economico-flnancelra de suas atividades, retornando os bens 
que ja eram de sua propriedade e transferindo os bens da SAB, empresa incorporada. 

Sala das Sess6es, 

.'

/
{" \ . .i-> 

ep. ~biO Barcellos/  .

!
 Dep. Wilsj Lima
 

~/ 

Wtft-7 j/;J 
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~ CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 

paio Dep. Augusto Carvalho 

Dep. Chico Leite e 

~{I~~Ua~ 
Dep. Erika Kokay 

Dep. Gim Argello 

Dep. Odilon Aires 

O::;ped~ 
»-: ---_.-

Dep. Roney Nemer Dep. Wigberto Tartuce 

801200 
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CAMARA LEGISLATlVA DO DlSTRITO FEii~'~:~': 
EMENDA MODIFICATIVA N2 0112006 

(De varios Deputados) 

.. -.... -~_._--.. - -·-·~"t Ao Projeto de Lei n2 2.352, de 2006 que, '," i .;' l, 
! "autoriza a tncorporecao da Sociedade de 
i 
I Abastecimento de Brasilia S/A - SAB, e,'<11 " os" ~" ; Xi . 
! ' 

Liquidac;ao a Centrais de abastecimento 1'

I do Distrito Federal S/A - CEASAlDF, em
L-, ".,~ ~ '." .'5".'ft4~.~~ .. Liquidac;ao". 

De-se a seguinte redacao ao art. 3Q do Projeto de Lei nQ 2.352/2006: 

"Art. 32 Os atuais empregados da Tabela de Empregos Permanentes da
 
Sociedade de Abastecimento de Brasilia S/A - SAB, em Liquidac;ao, serao
 
incorporados pelas Centrais de abastecimento do Distrito Federal S/A 

CEASA, em Liquidac;ao, mantendo os respectivos vinculos empregaticios,
 
conforme prescrito no art. 12, § 32, da Lei nQ 3.761, de 25 de janeiro de
 
2006."
 

J US1"IFICACAO 

A presente emenda tern por objetivo evitar possivels equlvocos na interpretacao 
do vocabulo "transferidos", constante no projeto original enviado pelo Executivo local. 

Sala das Sess6es, 
" 

De/I? Barcellos 

......'<. 
'~" 

I ,.' 

Dep. Augu~to Carvalho 

1/
~OI211t /~" -~ 

icio Tavares 

iDep. Dep. Aguin! 
i 

fil J, 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL\'\~ 

Dep. Chico Leite 

, rr.:1 

Vtu 
Dep. Eurides Brito 

80]202 
.gicert 

Dep. ~ t1igilante 

~r:QJt~ 
Dep. Erika Kokay 

Dep. Gim Argello 

d,dl~---"
 
Dep. Ivelise Longhi 

Dep. Wigberto Tartuce 

2 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DlSTRlt~FEDE~~· 

EMENDA MODIFICATIVA N2 02.,/2006 
(De varies Deputados) 

Ao Projeto de Lei n2 2.352, de 2006 que 
"autoriza a lnccrporaeao da Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia SIA - SAB, e 

iI>"-;:.-.. ..... ' . 1:09. ~ q~' ,,06	 / 

ij_rJ:;'~_~~jl ,r.' :.f! J "I:; (_ !, I .__.5	 Liquidac;ao/ it~entrais de Abastecimento 
do DistritoFederal S/A - CEASAlDF, em 
Liquidac;ao". 

De-se a seguinte redacao ao art. 4Q do Projeto de Lei nQ 2.352/2006: 

"Art. 42 AfCentrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A 
CEASAlDf, em Liquidac;ao, no prazo de ate 60 (sessenta) dias, 
elaborara 'projeto de atteraeao de seu Estatuto e, no mesmo prazo, 
em conformidade com 0 inciso IV, § 12 do art. 71 da Lei Organica 
do Distrito Federal, encaminhara it Camara Legislativa projeto de 
lei dispondo sobre a reestruturaeao da empresa". 

JUSTIFICACAO 

A presente emenda tem por objetivo dar cumprimento ao inciso IV do paragrato 
primeiro do artigo 71 da Lei Orqanlca do Distrito Federal que determina 0 sequinte: 

Art. 71 ~	 . 

§ 1Q Compete privativamente ao Govemador do Distrito 
Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: 

................................................................................lV 
cria9ao, estrutura9ao, reestruturacao, 
desmembramento, extin9ao, incorporeceo, fusao e 
atribui90es das Secretarias de Governo, Orgaos e 
entidades da administra9ao publica; (grifamos) 

r Ademais, a tramitacao do citado plano de reestruturacao nesta Casa trara a 
/ devida transparencia ao processo e qarantlra aos trabalhadores das CEASA e da S B 

a oportunidade de contribuir com suas suqestoes, 

Sala das Sessoes, . .... _. 

. (~-

'abloB8rcellosJ / )' • 

~~. 

I 

\ 

. 

Dep,......-.:~::-1"'-L-J 



, i',;; ......•..... \G'~_c..•:
,
 

"
 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

rw~~ d-5~d-- !IDo;; 

10 

J

CiOTa7
,/

Oep. Chico Leite 

br~Lto~ 
Oep. Erika Kokay 

Oep. Gim Argello 

Oep. Jose Edmar 

llon Aires 

/ v 

/ De • Pedro~~~oS 
. »:: 

( ._-~~ 
Oep. Roney Nemer ·Oep. Wigberto Tartuce 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

COMISSAO DE CONSTITUICAO E JUSTICA 

PARECER NQ 12006 

Da COMISSAO DE CONSTITUICAO E JUS-riCA 
sobre 0 PROJETO DE LEI NQ 235212006 que 
"Autoriza a lncorporacao da Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia S/A - SAB, em 
Llquidaeao it Centrais de Abastecimento do 
Distrito Federal, em Liquldacao". 

AUTOR: Poder Executivo 

RELATOR: Deputado Brunelli 

I - RELATORIO 

Mediante Mensagem nQ 175/2006, de 30 de marco de 2006, 0 Senhor 
Governador do Distrito Federal encaminha a esta Casa 0 Projeto de Lei 
2.353/2006, que "Autoriza a lncorporacao da Sociedade de Abastecimento 
de Brasilia S/A - SAB, em Liquidacao a Centrais de Abastecimento do 
Distrito Federal, em Llquidacao", 

o Senhor Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 73 da Lei 
Orqanica do Distrito Federal, solicitou que reterido Projeto de Lei tramitasse 
em regime de urqencia. 

Aguisa de justiticacao, a entao Governador ha epoca, Senhor Joaquim 
Domingos Roriz, esclarece que a objetivo da proposicao ea incorporacao da 
Sociedade de Abastecimento de Brasilia S/A - SAB, em l.iquidacao a 
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal, em l.iquidacao, a tim de 
tomentar esta ultima empresa e garantir os contratos de trabalhos dos 
funclonarlo de ambas as empresas. 

No prazo regimental nao toram apresentadas emendas . 

II - VOTO DO RELATOR 

comp7\eea e . Comissao de Constituicao e Justica, nos ;;:yermos0 
Art. 63, inciso I: 

~ 

-._,,--~../ \(--._,,\. 
so 1205 

~._,-_ .. 

I 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
y \./, "12'1C; ") i uG 

\\'S~~~':-' -. 
! 

COMISSAO DE CONSTITLII(;AO E JUSTICA 

"I - examinar a admissibilidade das proposlcoes em geral, 
quanta it constitucionalidade, juridicidade, legalidade, 
regimentalidade, tecnlca legislativa e redacao", 

Pol' sua vez, a Lei Orqanica do Distrito Federal, na atribuicao das 
competencias privativas do Poder Executivo, assim relaciona: 

"Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinarias 
cabe a qualquer membro ou comissao da Camara 
Legislativa, ao Governador do Distrito Federal e, nos 
termos do art. 84, IV, ao Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, assim como aos cldadaos, na forma enos casos 
previstos nesta Lei Orqanlca. 
§ 1Q Compete privativamente ao Governador do Distrito 
Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: 
I - . 
IV crtacao, estruturacao, reestruturac8o, 
desmembramento, extlncao, incorporacao. fusao e 
atribulcoes das Secretarias de Governo, 6rgaos e 
entidades da admlnlstracao publica; 
Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito
 
Federal:
 
I - .
 
x - dispor sobre a organizacao e 0 funcionamento da
 
administracao do Distrito Federal, na forma desta Lei
 
Organica." (grifo nosso)
 

Com a aprovacao deste projeto de lei, estaremos dando um grande 
passo para solucionarmos de vez as quest6es trabalhistas da Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia S/A - SAB, e a Centrais de Abastecimento do 
Distrito Federal. Uma luta que cornecou por este parlamentar no corneco do 
mandato (2003). Foram lruirneras idas e vindas aos gabinetes do Secretario 
de Governo Dr. Benjamim Roriz, a Secretaria de Adrninistracao Cecilia 
Landim, Secretario de Fazenda Valdivino e outras autoridades do Governo e, 
em todas encontramos 0 apoio necessario a concretizacao desse sonho. 
Foram incontaveis reuni6es com a nossa assessoria tecnica e os 
representantes de classe, a fim de encontrarmos a melhor safda juridica para 
as empresas e seus funcionarios. 

Toda essa luta foi acompanhada de perto POl' todos os representant~./. 
de classe dessas empresas. Alern de termos ido a todas as aut.oridades do i , 

80 120G
 
~ai c e r t
 

\ \\) 
. --_.__/ 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 

COMISSAO DE CONSTITUICAO E JUSTICA
 

GDF mencionadas acima, juntos fomos ao Ministro do STF Marco Aurelio de 
Melo e ao Ministerio Publico do Trabalho, onde encontrava-se os processos 
judiciais que poderiam, a qualquer momento, tirar 0 emprego de milhares de 
pais de familia, que trabalham nessas empresas, inclusive, os que labutavam 
na Empresa de Transporte de Brasilia - TCB. 

Portanto, se reparos ha por fazer ao Projeto em causa, estes dizem 
respeito tao-sornente a apresentacao quatro emendas, de autoria de 
VARIOS DEPUTADOS, as quais foram amplamente discutidas com todos os 
representantes de classe da SAB e CEASA, da Secretaria de Estado de 
Agricultura e Abastecimento, a rninha assessoria e dos deputados da 
bancada do Partido dos Trabalhadores. 

Assim, por atender aos princfpios de constitucionalidade, juridicidade e 
regimentalidade, somos pela ADMISSIBILIDADE do Projeto de Lei nQ 

2352/2006, no ambito desta Comissao, na forma da Emenda Aditiva nQ01, 
Emendas Modificativas nQs 01 e 2 e Emenda de Reda~ao nQ01. 

Sala das Comiss6es, em de 2006. 

lHl1207 
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09 05 06 Ilh35min ORDINARIA 20.2 

Kleber(M03) 

, Excluido: a questao mais 

justQ ecolocar em votacao 0 que a populacao esta pedindo. Por isso, eu venho aqui dizer que ,','" ~c1uido: a que tern de ser 
'I[... • 1'" L'_el_ta -----.J 

contem com 0 meu voto, contem com 0 meu apoio. 

PRESIDENTE (DEPUTADO CHICO FLORESTA) - Muito bern, Deputado Gim 

Argello. 

, { Excluido: I 

Vamos concluir a votacao do item nO 19 e, em sequida, faremos 0 intervalo. , 
~---------------------------------------~ 

, { Excluido: E a 

81ertamos que a reunlao ja esta em curso. 
~ .. ._ M.. _, . __ ._. . _ 

, .( Excluido: Concedo a palavra 

Solicito a Deputada Eurides Brito que emita parecer da Comissao de Assuntos 
~. •• • .•••_ ••••• ' •__ •••••••~ • __,_ •• _ ••• _ ••• H" h. _.. _. H_ •• _ ••••__••_ _ '" ••••••• ,•••••••••_ •• , ••• ._ ••• ,••• " _ _ ••••••••••• '" 

Sociais sobre a materia. 

/ { Exduido: i 

DEPUTADA EUR1DES BRITO (PMDB. Para emitir parecer. Sem revisao da 
/ 

y--------------------------------------------------'" 
/ .[ Excluido: trata-se de exame 

• do 
oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parecer ao Projeto de Lei nO 2.352, de . / 

,,-. - _. - - - - _.._.- .- .~ - .- - - - .- - -,/ 

. { Exduido: a 

2006, que "autonza a incorporacao da Sociedade de Abastecimento de Brasilia, SAB, em " 
~ ,_. I -

llquldacao, aCentrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A, CEA.s~, ern llquidacao."
'f_._ .. . _.. _.... .._.__..R __ • • •__ •••• _. __ :Y_ ... __ .,..~ _~_~__~ ..~ __ .__. _,_ H' _ •••••• -.t..' ... 

Em resumo, 0 projeto de lei pretende que se incorpore a SAB a Ceasa, fazendo 

{~luidO:as 
Excluido: a 

Excluido: easa-DF 

Exc1uido: tarnbem e 

Excluido: dai 

Excluido: , tambem, I ;:~r:n_ ~~~_~ ?_~_~~~~~so~~.o_s_ ~~r:v~~~s~ ~~ _an!i~~_~,l\~~?_ ~~~ I~~~I~~~a.~~ _~u_e~~~~~ ~~~!~~~te~<:{ ~=.;;;..,;,...;;;.=====<
 
Excluido: sejam 

Excluido: idas 
aos servidores das duas empresas, afastando-se de vez 0 problema da temeridade, da 

. Excluido:, J 
'_. Excluido: realmenlelnsequrancae da incerteza com que vivem seus servidores. / .' 

~-,-._- --------------_._-~----------_._--_ .._-----



09 05 06 llh35min ORDINARIA 20.3 

Kleber(M03) 

Durante a tramltacao foram apresentadas algumas emendas, alqurnas delas 

asseguram aos atuais empregados a tabela de empregos permanentes da SAB, a 

incorporacao pelas Centrais de Abastecimento... 

PRESIDENTE (DEPUTADO CHICO FLORESTA) - Deputada Eurides Brito, s6 um 

squndo. 

Sem ser deseducado, eu queria pedir a Secretarla de Desenvolvimento Urbano e 

Habitacao do Distrito Federal que pudesse dar a sua entrevista dentro do espaco destinado 

aos jornalistas. (Pausa.) 

, { Exduido: , P 
, ,Concedo a palavra aDeputada Eurides Brito.jiara concluir se!'LQaI~~~I. 

~------------._-----------

, .[ Excluido: i 

DEPUTADA EURIDES BRITO - Como diziarnos, Sr. Presidente, uma das " 
~~. - - - - _. - ,-- .- .- _ - - - - .- _. -- - .~ .- .- - - _..- _. - - _..- - .." 

Excluido: projelo de 
, elabora9ao do 

emendas da ate sessenta dias para que seja elaborado 0 Estatuto do Ceasa para poder ,
"'... / 

abrigar os servidores provenientes da SAB; outra emenda, como dissemos, autoriza a 
,{ Excluido: tarnbern 

.icorporacao. Outra emenda s6 acrescenta que entra em vigor na data da publicacao; a outra , 
~---------------------------------------------------_/ 

Excluido: tarnbern uma 

emenda e a Emenda Modificativa nO 1, que da novaT!~?~~~~p~r~ J'de~~~r,- eX~I~~it?~_~~ dir~it?~_,,;:'~'~::~:::;:e ~~~ 

dos atuais empregados da tabela de empregos permanentesda SAB. 

80120l)
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perturbado tanto os servidores da SAB quanta os do Ceasa e, ao mesmo tempo, favorece a 
T ... 

Falando em nome da CAS, YOU encaminhar favoravelmente a aprovacao, uma 

.I Excluido: finalmente a 

vez que a questao e de alta relevancia social e poe ;~~~? ~ }~?~_ ~~~~i~~~ie~~~e.~u~_ teI11J~~'~~~; beam terma 

, { Excluido: e 

populacao do Distrito Federal. 

] 

__ -=j 
] 

Muito obrigada. 

Encaminhamos pela aprovacao. 

PRESIDENTE (DEPUTADO CHICO FLORESTA) - slAna Luisa 

801210 
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DFAVoRAVEL AO PROJETO 
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'~AvoRAVEL AO PROJETO COM APRESENTA«;AO DE 09 EMENDA(S). rr-»; " 

o PAREC~R SOBRE AS EMENDA(S) PLENARIO (7)!- o/- t?~kl}c.J" 0 I - 1hJ;7) 

DCONTRARIO AO PROJETO 01 -/vLO& (FlC#lft/J?1 62 NOIJ':·
 
DPELA PREJUDICIALIDADE ' ,
 
DDESTAQUE DA(S) EMENDA(S) N°(S) h (117ft/If )


I 

DDESTAQUE DE PARTE DA PROPOSI~Ao _ 

RESULTADO: 

V APROVADO COM A PRESEN<;A DE Iff DEPUTADOS 

REJEITADO COM A PRESEN<;A DE 

/ 

DEPUTADOS 

A PROPOSI<;Ao RECEBEU ABSTEN<;AO(OES) 

A PROPOSI<;Ao RECEBEU VOTO(S) CONTRAmO(S) 

(\ I 
.... --.. 

P 'NTE iM.!SESSAO 
EPUfAD ' IO BARCELLOS (PFL) 

)@EPUfADOCllCO FLORESTA (PT) 
DDEPUfADO WILSON LIMA (PRONA) 
DDEPUfADO, _ 
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Os Deputados que aprovam 0 parecer perrnanecarn como estao: os que forem 

contranos queiram manifestar-se. (pausa.) 

o parecer esta aprovado com a presenca de 18 Deputados. 

Solicito ao Relator, Deputado Leonardo Prudente, que emita_.Q parecer da 

'ornissao de Economia, Orcarnento e Financas sobre a materia, atentando para as emendas 

apresentadas ao projeto. 

DEPUTADO LEONARDO PRUDENTE (PFL. Para emitir parecer. Sem revisao do 

orador.) - Sr. Presidente, cumprimentQ os servidores da SAB e da CEASA presentes. 
.... 'U . OM _" __ • • • _ ._ "H •__ • • _. ,__ ._ •• _ ••• _ 

Parecer da Comissao de Economia. Orgamento e Finangas ao Projeto de Lei nO 
~  L : 

2.352, de 2006, de autoria do Poder Executivo, que "autoriza a incorporacao da Sociedade de 
,.. • •. ••• __••_ •••• , __ ._ • ._ ••••__• 'w 

Abastecimento de Brasilia S/A. em liquidacao, as Qentrais de Abastecimento do Distrito ",/, 
............ _.................. ....._ ......._ ....... r : 

,------------~ 

Excluido: em primeiro Jugar 
permita-mesaudar e ... == 
Excluido: ar 

Excluido: todos 

Excluido: " 
-- -- ............. 

EXcluido: as emendas 
apresentadas 

Exduido: • 

Excluido: c 

Excluido: a 
. --~ ~ 

, Excluido:. , --------_.._._
~- -----------JFederatS/A-=.CEASA, em liquldacao", assim como as emendas aRrnsentadas a materia. , Excluido: 4 _..... . 

~------------------------------_.__ ._---------_._ .. _--_._-------
, Exc\uido: . sendo a 

Excluido: e Foram apresentadas guatrQ emendas. a .E;menda Modificativa nO 1, que da nova ,;;,'.. 
~., ..J _ .J ...J_.':_ 

Excluido: m>=, ~~,~~~,~::"= 

Excluido: e 
reoacao ao art. 3°; a gmenda de Bedagao nO 1, que apenas aprimora a redacao do art. 5°; a , 

, Excluido: r ~-----_._--~---._-----_._-- ---~-----_._-- --------~,_.-

Excluido: que adite-se ao 
projeto de lei de autoria de emenda aditiva, e a .E;menda Modificativa nO 2, que modifica 0 art. 4° do projeto de lei. varios deputados; t" . 'Y_ _. ,_ .,••7 .. _. . !II .. Y . 

'.., .~ -. 
Excluido: e 

..-r Excluido: m 

.... -[Excluido: P 
. Excluido: L J 

801212 
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,, 
Considerando que as referidas proposlgoes aprimoram substancialmente a .:

't... 'I.. ,, I;:"_.... ~ 

,
grojeto de lei original e a enquadramento aLei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orqanlca, a .:' 

'f.. 1'__ ._ . .• . . .__ <. - ~ 

, 
parecer epela admissibilidade das quatro amendas apresentadas, assim como do projeto. ,,/#,",. 

Yo. _ ••.• _ .__•.~ __ ~ .•• _•.•. "•.•.• __ •• _ ._ •• __ • ••.•• __ . •• __ ._ •••••__ •• • .••• __ •• __ .•.•• __ , •. _ •. ". ,•., _ .••. __ ," ••.•.•••" 'w • _ _ J-

Ea parecer, Sr. Presidente. 

PRESIDENTE (DEPUTADO CHICO FLORESTA) - Em dlscussao a parecer da 

CEOF, (Pausa.) 

Nao havendo quem queira discutir, encerro a dlscussao. 

Em votacao. 

as Deputados que aprovam a parecer perrnanecam como estao: as que forem 

contranos qu eiram manifestar-se. (Pausa.) 

a projeto esta aprovado com a presence de 18 Deputados. 

Solicito ao Relator, Deputado Brunelli, que emita ~parecer da Comissao de 

';onstituicao e Justica sabre a materia. 

DEPUTADO BRUNELLI (PP. Para emitir parecer. Sem revisao do orador.) Sr. 

Presidente, nobres pares, V.Exas. nao sabem com que satlstacao venho a esta tribuna para /: 
... _ .•. ." .., _ ._ _. _. __ ~ ". _ _ _ , ." ~ ..__. _. __ 'L _ H~ • ~ ._ ._ ,.~ _."' /~- 

, 
proferir a parecer sabre este projeto. Trata-se de um parecer que revalida a vinculo :. ':.', 

y • . . . HI' • .J ,, . __. - - ..J''''. _.._ 

Exduldo: 0 

Exduldo: 0 

Exduldo: jetos 

Exduldo: P 

Exduldo: L 

Exduldo: meu 

Excluldo: e tambern J 

Exduldo: P -
Excluldo: voces 

. -, _.. 

- Excluido: hoje eu 

Exduldo: dar 

Excluldo: Eo 

Exduldo: vai 

Exduldo: r 
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I 
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RESULTADO: 

V APROVADO COM A PRESEN<;ADE /4 DEPUTADOS 

REJEITADO COM A PRESEN<;ADE DEPUTADOS 

A PROPOSI<;Ao RECEBEU 

A PROPOSI<;Ao RECEBEU I 
ABSTEN<;AO(OES) 

VOTO(S) CONTRAIuO(S) 

, 
1\ 

P ~TE DA SESSAO 
OD UTADO ~IO BARCELLOS (PFL) 

.lKl!DEPUTADO C CO FLORESTA (P'I) 
DDEPUTADO WILSON UMA (PRONA) 
DDEPUTADO _ 
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Excluido: 0 

projeto de lei original e 0 enquadramento aLei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orqanica, 0 / 
't... _ . ,,_ ••. . _. ~. _ _ ._ ~ _.._ ~ __ .	 , __ .__ .__ ._ __. __ _ .__ -:.. .- 

parecer apela admissibilidade das quatro emendas apresentadas. assim como do projeto. " ~. ~. 
'I( .. ..~. _. _ ...._ ,_.. "'_k _ ••••__,_._ ••••__ , _. _ •••__ • ••••• _._.__••H_•••••__ ._ ••• _ •••••Y. __ .. . . .J

E0 parecer, Sr. Presidente. 

PRESIDENTE (DEPUTADO CHICO FLORESTA) - Em dlscussao 0 parecer da 

CEOF. (Pausa.) 

Nao havendo quem queira discutir, encerro a dlscussao, 

Em votacao. 

Os Deputados que aprovam 0 parecer permanecam como estao: os que forem 

contraries qu eiram manifestar-se. (Pausa.) 

o projeto esta aprovado com a presence de 18 Deputados.
 

Solicito ao Relator, Deputado Brunelli, que emita 2-parecer da Comissao de
 

.Jonstitui<;ao	 e Justi<;a sobre a materia. 

DEPUTADO BRUNELLI (PP. Para emitir parecer. Sem revisao do orador.) Sr. 
,.[ Excluido: P 

Excluido: P 
,,= 

Excluido: L 

Excluido: meu 

Excluido: e tamoem =:J 

, Excluido: voces 
-- J

Presidente, nobres pares, V.Exas. nao sabem com que satlstacao venho a esta tribuna para ' Excluido: hoje eu ,,_	 7,.. __ .. __ __ ._ . _. _ Y. _ . 

Excluido: dar , 
, Excluido: EoQroferir 0 parecer sobre este projeto. Trata-se de um parecer que revalida 0 vinculo / 

Y..• __ ._ .. . . !r ." .__. Y ,, _ _.. . __ ._ .__. -c: _ 
Excluido: val 

Excluido: r 

~0t21S 
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, {ExcluidO: e, 

empregatfcio de 3.500 trabalhadores da SAB e dC!...CEASA--= por consequencta.jis da TCB e da 
~----------------------------' 

CODEPLAN... que foram desincorporados neste processo. Hoje, tratamos especificamente dos 

Excluido: possa 

'.' Excluido: artrabalhadores da SAB e da CEASA. Esperamos que 0 Governo envie tarnbem 0 projeto , .' 
'1:.. _ ..•.•.t .._ .., 

referente aTCB e aCODEPLAN... para ajustarmos essa sltuacao, 

Excluido: meu relatono 

o Qarecer sobre 0 Projeto de Lei nO 2.352, de 2006, baseia-se no art. 71... dando /.. Excluido: esta com 
~ L Jr 

Excluido: No 

as iniciativas das lei§. cornplernentares e ordinarlas. No .§. 1°; referente tambem acompetencia ,/-' Excluido: paragrafo 
,,_ :f ._ .. _ . ._ •. ,_. _.. __. __ ,_ ... .. _. _. .. ... ..... ._" 

, .( Excluido: cabendo 

privativa do Governador, no art. 100, entendo os 
», 

S/Andrea 

so 121G 
.gicert 
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, , { Formatado: Altura: 29,7 em 

Excluido: no Paraqrato 
Primeiro, compete tam bern a 
questao privativa do REVISORA: VERONICA os principios da constltuclonaudade, juridicidade e reqlmentalldade, 

/ 

T J '~ 

Governador, artigo 100, 

'.''.-, 
, 

consubstanciado 0 projeto e 
entendldos 

Somos, portanto, pela admissibilidade do Projeto de Lei n? 2352, de 2006, na forma da 
't. ~ __ ._ ~ ... __ ._ ._. _. _ ... _ __._._ .. .. __ ._. ~ ~ __.. . _.•. ~ _ . .• _ " .... _" __.... _. ..• __.... .Y .. ._ .. Excluido: C 

....... ~, .~, '( Excluido:_s _ 
-

Excluido: todos

Excluido: • parabenizo 

==-=--- .,,=--
Emenda Aditiva n01, Modificativas nOs 1 e 2 e de Hedacao n? 1. Excluido: , s 

Excluido: 0 ambito das 
Comiss6es, n 

Parabenizo os pares e a comissao da Ceasa, da Sab, ggrfldecendo .~_Maria 
"- .. . __• . l' _ ._ '1'. __.•. ~ __.... _" _ ._.. . __ .•. ..__. . .• _. _. •... .T _ .....". _,~ ~~ _ 

Excluido: Culsa, que caminhou conosco nesses tres anos e meio. 
,------------------------------------------------------------------------, Excluido: em especial, envio 

um abraco a 

E0 parecer, Sr. Presidente. Excluido: i 

AExcluido: Junior 

PRESIDENTE (DEPUTADO CHICO FLORESTA) - Obrigado, Deputado Brunelli. 
T.... 

Em discussao.Q..Parecer da CCJ. (pausa.)
 

Nao havendo quem queira discutir, encerro a discussao,
 

Em votacao.
 

as Deputados que aprovam 0 parecer permanecarn como estao: os que forem
 

contrarlos qu eiram manifestar-se. (Pausa.) 

a projeto esta aprovado com a presence de 18 Deputados. 

Em discussao, em 1°turno, 0 Projeto de Lei n? 2,532, de 2006. 

Excluido: • e 

Concedo a palavra ao Deputado Jose Edmar",J;m sequlda.,..ysarao da palavra os /,·...'-Ex=c1c:::U:..:.id.:,.o:c.::a=---- .:» 
" .._.- ......••.-. ....• .._ .. ,., .. y- ' 

Deputados Peniel Pacheco, Pedro Passos e Brunelli. 
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~ 
\ <, 

. /2 £NTB..pA SESSAO 
D~EPUT~ABIOBARCELLOS (PFL) 
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RESULTADO: 
x· APROVADO COM A PRESENc;A DE If( DEPUTADOS 

REJEITADO COM A PRESENc;A DE DEPUTADOS 

A PROPOSIc;Ao RECEBEU ABSTENc;OES 
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A PROPOSIc;Ao RECEBEU VOTOS FAVoRAVEIS 
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DPROPOSTA DE EMENDA ALEI ORGAN!CA N°(S) _
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DPROJETO DE RESOLUc;Ao N°(S) _
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DOUTRO(S) _ 

Autoria: Deputado (a) ~Executivo 

RESULTADO: 

'-L APROVADO COM A PRESENc;A DE 20 DEPUTADOS 

REJEITADO COM A PRESENc;A DE DEPUTADOS 

A PROPOSIc;Ao RECEBEU ABSTENc;OES 

A PROPOSIc;Ao RECEBEU VOTOS CONTRARIOS 

A PROPOSIc;Ao RECEBEU VOTOSFAVORA.VEIS 

APROVADO COM EMENDAS 
,)( APRECIADA REDAc;Ao FINAL 

DDESTAQUE DA(S) EMENDA(S) N°(S) _ 

DDESTAQUE DE PARTE DA PROPOSIC;Ao _ 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

COMISSAO DE CONSTITUICAO E JUSTICA 

NOTA TECNICA 

o presente projeto de lei apresenta uma falha na reda~ao de 
seus arts. 12 e 42• Neles, a expressao "Distrito Federal" deveria ser 
substitufda por "Governo do Distrito Federal" para atender aos 
principios estabelecidos no art. 50 da Lei Complementar n2 13, de 3 
de setembro de 1996, entre os quais figuram, proeminentemente, a 
preclsao e a clareza na reda~ao de leis. 

:~ 
Lidia Cristina Villafane Santos Duarte 

Revisora de Texto 
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E JUSTiGit. 

PROJETODE LEI NQ 2.352, DE 2006 

REDAc;.KO FINAL 

Autoriza a incorporaqao da 
Sociedade de Abastecimento 
de Brasilia S.A. - SAB, em 
liqUidaqao, as Centrais de 
Abastecimento do Distrito 
Federal S.A. CEASA-DF, 
em liqUidaqao. 

A Camara Legislativa do Distrito Federal 
decreta: f' <1'/0"'/> )"", "---,,, 1rJ--C'-' )~~~,1_0~---Federal fica autorizado a tr 
proceder as medidas necessarias visando incorporar 
a Sociedade de Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, 
ern liqliida~ao, as Centrais de Abastecimento do 
Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em liqliida~ao. 

~. 2 Q /As Centrais de Abastecimento do Distri to 
Federaf'-S-:A. - CEASA-DF, em Li.qui dacao , assumirao 
o ativo, 0 passivo e os instrumentos contratuais 
vigentes firmados pela Sociedade de Abastecimento 
de B~siJta S.A. - SAB, em liqliida~ao. 

/ "'" 

<~ Os atuais empregados da Tabela de Empregos 
Perrnanentes da Sociedade de Abastecimento de Brasilia 
S.A. ~ SAB, em liqliida~ao, serao incorporados pelas 
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. 
CEASA-DF, em Ld qu i dacao , mantendo os respectivos 
vinculos empregaticios, conforme prescrito no 
art. 1 Q, § 3 Q, da Lei n Q 3.761, de 25 de janeiro 
de 2 0 0 h ~_" " " ','" , , ','r" 

~ ' .. " . ..---------
'~_4-=-)0\/Distrito Federal transferira ao 

patrim6nio das Centrais de Abastecimento do Distri to 

Redacao Final do PL 2.352 de 2006 
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Federal S .A. - CEASA-DF, em Li.qu i.dacao , mediante 
doa<;ao, todos os bens imoveis transferidos ao seu 
dominio por f orca das Leis n Q 3.125, de 16 de 
janeiro de 2003, e n Q 2.891, de 23 de janeiro de 
2002, que nao tenham sido alienados a terceiros ou 
entregues a t r aves do Programa de Desenvolvimento 
Economico do Distrito Federal - PRO-DF ate a data 
da publica<;ao desta Lei. '-........ ~.-

\r~?--<'~~~_:-,AS Centrais de Abastecimento do Distrito .-..9
Federal S.A. - CEASA-DF, em liqliida<;ao, elaborarao, 
no prazo de ate sessenta dias, proj eto de al t.eracao de 
seu Estatuto; e, no masmo prazo, em conformidade com 0 

art. 71, § 1 Q, IV, da Lei Organica do Di s tri to Federal, 
ericam.i.nharao a Camara Legislativa do Distri to Federal 
projeto de lei dispondo sobre a reestrutura<;ao da 
emprepa. - .. 
~~~Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publica<;ao. 
lf~J.3)Revogam-se as d i.spos i.coes em cont.r-ar i.o r 

em especial, a Lei n Q 2.891, de 23 de janeiro de 2002. 

Sala das Sess5es, 10 de malO de 2006. 

Redacao Final do PL 2.352 de 2006 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
ASSESSORIA DE PLENARIO E DISTRIBUlc;AO 

PROJETO DE LEI N° 2.352, DE 2006 

REDAc;Ao FINAL 

Autoriza a incorpora9ao 
da Sociedade de 
Abastec~ento de 
Brasilia S.A. - SAB, em 
liqftida9ao, as Centrais 
de Abastec~ento do 
Distrito Federal S.A. 
CEASA-DF, em 
liqftida9ao. 

A Camara Legislativa do Distrito Federal 
decreta: 

Art. 1 0 o\lr5f~~~:~~~'---~:~i~~al fica autorizado 
a proceder as medidas necessarias visando 
incorporar a Sociedade de Abastecimento de 
Brasilia S.A. - SAB, em liquida9ao, as Centrais 
de Abastecimento do Distrito Federal S.A. 
CEASA-DF, em liquida9ao. 

2 0Art. As Centrais de Abastecimento do 
Distrito Federal S.A. CEASA-DF, em 
Li.qu i.dacao , a s sum i r ao 0 ativo, 0 passivo e os 
instrumentos contratuais vigentes firmados pela 
Sociedade de Abastecimento de Brasilia S .A. 
SAB, em liquida9ao. 

Art. 3 0 Os atuais empregados da Tabela de 
Empregos Permanentes da Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia S.A. SAB, em 
L'i qu i.dac ao , s e r ao incorporados pelas Centrais 
de Abastecimento do Distrito Federal S.A. 
CEASA-DF, em liquida9ao, mantendo os 
respectivos vinculos empregaticios, conforme 
prescrito no art. 1°, § 3°, da Lei n° 3.761, de 
2S de janeiro de 2006. 

SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia - DF - TeL: 3488274 
Email.plenario.assessoria@cl.df.gov.br. :>." • ,..' r: \,'jw13\"in 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
ASSESSORIA DE PLENARIO E DISTRIBUIc;AO 

\ ./ .. -"--~ .._
Art. 4 ° 0 VrJistri to Federal t.ran s f e r i r a ao 

patrim6nio das Centrais de Abastecimento do 
Oistrito Federal S.A. CEASA-OF, em 
liquida9ao, mediante doa9ao, todos os bens 
im6veis transferidos ao seu dominio por f o r ca 
das Leis nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, e 
n° 2.891, de 23 de janeiro de 2002, que riao 
tenham sido alienados a terceiros ou entregues 
atraves do Programa de Oesenvolvimento 
Econ6mico do Oistrito Federal - PRO-OF ate a 
data da publica9ao desta Lei. 

Art. 5° As Centrais de Abastecimento do 
Oistrito Federal S.A. CEASA-OF, em 
liquida9ao, elaborarao, no prazo de ate 
sessenta dias, projeto de altera9ao de seu 
Estatuto; e, no mesmo prazo, em conformidade 
com 0 art. 71, § 1 ° , IV, da Lei Organica do 
Oistrito Federal, encaminharao a Camara 
Legislativa do Oistrito Federal projeto de lei 
dispondo sobre a reestrutura9ao da empresa. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publica9ao. 

Art. 7° Revogam-se as d i s po s i.coe s em 
c ont r-a r i.o r em especial, a Lei n° 2.891, de 23 
de janeiro de 2002. 

Sala das Sessoes, 10 de malO de 2006. 

80 I ;U(} 

1•.,.,..;..'..... ; ..., 

?/;c" 
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UldllU Ud \-amara Leglslanva 

Atendimento a Idosos e a Pessoas com 
Necessidades Especiais; 

VIII - Se9ao de Atendimento a Mulher. 
Art. 3° Ficam criados, na estrutura da 

Administ r acao Direta do Distrito Federal, o s 
cargos em comissao constantes no Anexo I desta 
Lei, vinculados a Policia Civil do Distrito 
Federal. 

Art. 4° A compet.eric i.a administrativa das 
unidades de que trata esta Lei e as atribui90es 
dos cargos a elas vinculados serao 
regulamentadas par ato do Poder Executivo. 

Art. 5° As despesas decorrentes da 
aplicacao desta Lei correrao a conta das 
do t acoe s do Fundo Constitucional do Distrito 
F'ederal, na forma do disposto na Lei 
10.633, de 27 de dezembro de 2002. 

Art. 6° Es t a Lei entra em vigor 
sua publ Lcacao . 

Art. 7° Revogam-se as d.i spo
cont r a r i.o . 

F'ederal 

na data 

s Lcoes 

n° 

de 

em 

A 
decreta: 

Art. 
a 

Sala das Sessoes, 26 de abril de 2006. incorporar 

GOVERNO DO DlSTRITO FEDERAL 
GABINI."fI: DO GOVERNADOR 

AnelCO I cia Lei nO •••••••.••••. 

ca.... em Comhoaio que integram e ..trutunI orgina de 37" o.IIIg8Cia de Policl8 

QUANTIDADE DENOMINACAO SIMBOLO CORRELACAO 
01 hefe DFG14 DeteQlldo de ponda 
01 Deleaado-Chefe Adiunto DFA12 Deleaado de Pollcia 
01 hefe do Cart6rio DFGOS Escrivaode Pallcia 

01 Chefe da ~ de Apoio Administrativo. 
DFGOB Policial Civil Eslalfstica e Intonnatica 

01 ~hefe da Se9lo de l~odE 
DFGOB AgenIe de Pallcia~rimes Voolenlos 

01 ~hefe da ~ de Repressao a T6xicoo DFGOB Agente de Pallcia 
~ 

01 ~hefe da Se9lo de Invesliga~ de DFGOB Agente de Pallcia--ri..- de Maier Potencial Qfensiw 

~hefe da ~ de In_lig~o de I 

I 
01 ~rimes de Menor Potencial Ofensivo e de DFGOB Agente de Pallcia 

DeIitos de Transito I 

I l'--hefe da ~ de Pallcia Comunitaria E 
I 01 ~e A1endimenlo a Idosos e a Pessoas DFGOB Policial Civil 
I IcomNecessidades Esoeciais 

01 lchefe da Secao de Atendimen10 a Mult- DFGOB Policial Civil 

lCergoe em Comlado que integram a estnrtura orgjnlca da 38~ Deleoscia de Pollcle 

iclUANTIDADE DENOMINACAO SIMBOLO CDRRELAcAO 

01 Deleoado-Chefe DFG14 DeIeoado de Pallda 
01 Deleoado-Chefe Ad·unto DFA12 Deleoado de Pollcia 

! 01 hefe do Cart6rio DFGOB EscrivAo de Pallcia 

! 01 ~hefe da Se<;:ao de Apoio Administrativo DFGOB Policial CivilEslatlstica e IrtfofTmtica 

! 01 ~hefe da Se<;:ao de Investiga.,ao de DFGOB Agente de Pallcia --rimes Violentos 

01 ~hele da ~ de Repressao a T6xi= DFGOB Agen1ede Pallcia
Entoroecentes 

01 IChela da Se<;:ao de Investiga~o de 
DFGOB Agente de Pallcia lerimas de Maior Potencial Ofensivo 

!Chele da Se<;:ao de Investiga9lo de 
01 Crimes de Menor Potencial Ofensivo e de DFGOB Agente de Pollda !,Delitos de Transito 

I 
Chele da ~ de Pollcia Camunitaria e 

DFGOB I01 ode Atendimento a Idosas e a Pessoas Policial Civil 
icorn Necessidades Esoedais i 

; 01 Chele da secao de Atendimenlo a Muther DFGOB Policial Civil 

N~ ':JlI., fj~ilIa, segun<la-leua, ZZ de maiodeZlUl 

PROJETO DE LEI N° 2.352, DE 2006 

REDA<;:Ao FINAL 

Autoriza a incorpora9ao 
da Sociedade de 
Abastecimento de 
Brasilia S.A. - SAB, em 
liqUida~o, as Centrais 
de Abastecimento do 
Distrito Federal S.A. 
CEASA-DF, em 
liqUida9a o. 

Camara Legislativa do Distrito Federal 
~ 

1° F'ederal fica autorizadoO~strito 
proceder as medidas necessarlas visando 

a Sociedade de Abastecimento de 
Brasilia S.A. - SAB, em liqtiida9ao, as Centrais 
de Abastecimento do Distrito Federal S.A. 
CEASA-DF, em liqtiida9ao. 

Art. 2° As Centrais de Abastecimento do 
Distrito Federal S .A. CEASA-DF, em 
Li.qu i.dac ao , a s s um.ir ao a ativo, a passivo e os 
instrumentos contratuais vigentes firmados pela 
Sociedade de Abastecimento de Brasilia S .A. 
SAB, em liqtiidacao. 

Art. 3° Os atuais empregados da Tabela de 
Empregos Permanentes da Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia S .A. SAB, em 
Liqu.idacao , s e r ao incorporados pelas Centrais 
de Abastecimento do Distrito Federal S.A. 
CEASA-DF', em liqtiida9ao, mantendo as 
respectivos vinculos empregaticios, conforme 
prescrito no art. 1°, § 3°, da Lei n° 3.761, de 
25 de janeiro de ~6. 

Art. 4° o\;A"strito Federal t zans f e r i.ra ao 
patrimonio das Centrais de Abastecimento do 
Distrito Federal S.A. CEASA-DF, em 
liqtiida9ao, mediante doacao, todos as bens 
im6veis transfe.ridos ao seu dominio por f o r ca 
das Leis nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, e 
n° 2.891, de 23 de janeiro de 2002, que nao 
tenham sido alienados a terceiros ou entregues 
atraves do Programa de Desenvolvimento 
Econ6mico do Distrito Federal - PRO-OF' ate a 
data da publica9ao desta Lei. 

Art. 5° As Centrais de Abastecimento do 
Distrito Federal S.A. CEASA-DF, em 
liqtiidacao, elaborarao, no prazo de ate 
sessenta dias, projeto de alteracao de seu 
Estatuto; e, no mesma prazo, em conformidade 
com a art. 71, § 1°, IV, da Lei Organica do 
Distrito Federal, encaminharao a Camara 
Legislativa do Distrito Federal projeto de lei 
dispondo sobre a reestruturacao da empresa. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicacao. 

Art. 7° Revogam-se as d.i spos i coes em 
cont ra r i.os em especial, a Lei n° 2.891, de 23 
de janeiro de 2002. 

Sala das Sessoes, 10 de maio ~~,e 2006, 

8012JO...... . - ,.' 



CAMARA LEGISLArlVA DO DISTRITO FEDERAL 
ASSESSORIA DE PLENARIO E DISTRIBUI<;Ao 

MENSAGEM n° 247/2006-GP 

Brasilia, (),L 

Senhora Govemadora, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelencia, 
disposto no art. 74, caput, da Lei Organica do Distrito Fee 
Projeto de Lei n" 2.352, de 2006, de autoria do Poder 
"autoriza a incorporacao da Sociedade de Abastecime 
S.A. - SAD, em Iiquidaea«, as Centrais de Abastecime 
Federal S.A - CEASA-DF, em Iiqiiida~ao", aprovado p 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelencia os protes 
estima e consideracao. 

Deputado F 10 BARCELLOS
 
Presidente
 

A Sua Excelencia a Senhora 
MARIA DE LOURDES ADAnIA 
Govemadora do Distrito Federal 
Palacio do Buriti 
Brasilia - DF 

SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia - OF - Tel.: :.::: 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
ASSESSORIA DE PLENARIO E DISTRIBUlc;AO 

MENSAGEM n° 247/2006-GP 

Brasilia, ,;;;L de maio de 2006 

Senhora Govemadora, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelencia, para os fins do 
disposto no art. 74, caput, da Lei Organica do Distrito Federal, 0 texto do 
Projeto de Lei n" 2.352, de 2006, de autoria do Poder Executivo, que 
"autoriza a incorporacao da Sociedade de Abasteeimento de Brasilia 
S.A. - SAB, em Iiqiiidacao, as Centrais de Abastecimento do Distrito 
Federal S.A. - CEASA-DF, em liqtiidacao", aprovado por esta Casa. 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelencia os protestos de elevada 
estima e consideracao. 

Deputado F 10 BARCELLOS
 
Presidente
 

A Sua Excelencia a Senhora 
MARIA DE LOURDES ABADIA 
Govemadora do Distrito Federal 
Palacio do Buriti 
Brasilia - DF 

SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia - OF - Tel.: 3488274 . 
Email.plenario.assessoria@cl.df.gov.br801231 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
ASSESSORIA DE PLENARIO E DISTRIBUI<;Ao 

(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

Autoriza a incorporacao da Sociedade de Abastecimento de Brasilia 
S.A. - SAB, em liquidacao, as Centrais de Abastecimento do 
Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em Iiqilida~ao. 

A Camara Legislativa do Distrito Federal decreta:
'. . 

Art. 1° opistrito Federal fica autorizado a proceder as medidas necessarias visando incorporar a Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, em liquidacao, as Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, 
em liquidacao. 

Art. 2° As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em liqiiidacao, assumirao 0 ativo, 0 

passivo e os instrumentos contratuais vigentes firmados pela Sociedade de Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, em 
liqiiidacao. 

Art. 3° Os atuais empregados da Tabela de Empregos Permanentes da Sociedade de Abastecimento de Brasilia S.A. 
- SAB, em liquidacao, serao incorporados pelas Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em 
iquidacao, mantendo os respectivos vinculos empregaticios, conforme prescrito no art. 1°, § 3°, da Lei n? 3.761, de 25 de 

janeiro de 2006. \ // 
Art. 4° 0 \Ji)istrito Federal transferira ao patrimonio das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal SA. 

CEASA-DF, em liqiiidacao, mediante doacao, todos os bens imoveis transferidos ao seu domfnio por forca das Leis n" 3.125, 
de 16 de janeiro de 2003, e n? 2.891, de 23 de janeiro de 2002, que nao tenham sido alienados a terceiros ou entregues atraves 
do Programa de Desenvolvimento Economico do Distrito Federal- PRO-DF ate a data da publicacao desta Lei. 

Art. 5° As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em liqiiidacao, elaborarao, no prazo 
de ate sessenta dias, projeto de alteracao de seu Estatuto; e, no mesmo prazo, em conformidade com 0 art. 71, § 1°, IV, da Lei 
Organica do Distrito Federal, encaminharao a camara Legislativa do Distrito Federal projeto de lei dispondo sobre a 
reestruturacao da empresa. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 
Art. 7° Revogam-se as disposicoes em contrario; em especial, a Lei n? 2.891, de 23 de janeiro de 2002. 

Brasilia, J)...de maiode 2006 

A~"'''' '.OQ..cIv:; .:J9l.. 

...'iL l! 
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N° 103, quarta-feira, 31 de maio de 2006pAGINA 4 Diario Oficial do Distrito Federal 

§ 1° As rcquisicocs de que rrata 0 caput sao irrccusaveis c dar-se-ao scm prejuizo dos dircitos c 
vantagens increntesanexercicio docargoefetivo dacarreira aquepertenca 0 servidor aucmprcgado. 
§ 2<> As disposicocs do § 10 dcste artigo aplicam-se aos servidores ocupantes de cargoem comis
sao na Supervisao de Tornada de Contas Especialou nelaemexercicio. 
§ 3° asservices prestados na forma do caputsao considerados de natureza relevantc e corres
pondem a cfetivo cxerclcio, como se no orgao de origem ocorrcsscm, dcvcndo ser lcvados em 
conta paralodesosefeitos da vidafuncional do servidor. 
Art. 5°as orgaos e cntidades do Distrito Federal cncaminharao a Supervisao de Tornada de 
Contas Especial, apos sua conclusao, os processos em andarnento que, na forma desta Lei, 
envolvam autoridades relacionadas no art. 2°."(NR). 
Art.2<> Fica criada. na esrrutura da Secretaria de Estadode Gestae Administrativa do Distrito 
Federal, a Assessoria de Tomada de Contas Especial, unidadede eomando e supervisao, diretamente 
subordinada ao Secretario de Estado de Gestae Administraliva e dirigida por urn Asscssor-Chefe. 
Art. 3° Compete aAssessoria de Tomada de Contas Especial: 
1- instaurar Tomada de Contas Especial, por solicitacao dos Secretaries de Estado ou titulares de 
orgaoS cquivalcntes, mediante a dcsignacao de servidores para comporComissao de Tomada de 
Contas Especial, independentemente do valor envolvido, excetuando-se aquelas Tomadas de 
Contas Espcciais previ stas no art. 10 desta Lei; 
II .- planejar, coordcnar c orientar as ~oes administrativas voltadas paraa apuracao, mediante 
Tomada de Contas Especial, de atosou fatos irregulares decorrentes de acaoou ornissaono dever 
de prcstar contas, ou da pratica de qualqucr ato ilicito, ilegal, ilcgitimo ou anticconomico de que 
resulte dano ao crario, no ambito da Administracao Direta do Governo do Distrito Federal: 
H1 _ promover estudos e propor medidas,de carater preventivoe corretivo, visando amelhoria 

.rocessos e ao apcrfcicoamcnto pcnnanentc dos trabalhos de Tomada de Contas Especial; 
- encaminhar 0 processo de Tomada de Contas Especial aos titulares de unidade de apoio 

operacional, ou equivalente, das Sccretarias de Estado ou de orgaos equivalentes onde tenha 
ocorrido0 fate, aos quais cabe manifestar-se sobre0 relatorio dacomissao tomadora das contas, 
e inforrnar as providencias adotadas para resguardar 0 interesse publico e evitar a repeticao de 
fates da rnesmanatureza.; 
V - exercer outras atividades que the forem cometidas pelc Secretario de Estado de Gestae 
Administrativa do Distrito Federal. 
Paragrafo unico, No caso especifico dasAdrninistracoes Regionais, a autoridade cornpetente para 
manifestar-se sobre 0 relatorio da comissao tomadora das contas scm 0 Administrador Regional. 
Art. 4° 0 pronunciamento conclusivo de que tratarn 0 art. 10, IV,e 0 art. 51 da Lei Complementar 
n° I, de 9 de maio de 1994 - Lei Organica do Tribunal de Contas do Distrito Federal, compete 
aD Sccretirio de Estado ou titular de orgiio equivalente que tenha solicitado a instaural20 da 
Tomada de Contas Especial. 
Art. 5° A manifestal;lio e 0 pronunciamento de que tratam 0 art.3°, IV,e 0 art.4°, no caso das 
Tomadas de Contas Especiais para apurar responsabilidade de Scerctirio de Estado ou autoridade 
de hierarquia equivalente previstas nesta Lei, competem ao Governador do Distrito Federal. 
Art 6"Caber:iaoSccretfuiode EstJdode Gestiio Administrativa do DistritoFederal requisilarservidores 
e empregados desOrgiiose entidadesda AdrtJinistrnI:3 do Distrito Federal. ""cetuada a Conegedoria
Geral do Distrito Fedcra~ para a Jea1iza1:iio dos trabalhosde Tomada de Contas Especiala cmgo da 
Assessoria de Tomada de Contas Especia1 ins1ituida pelo art. Z' destaLei. =11"'''00-05 preFcreocial
mente entre os atuai<integIantes dasCornissiiesPermanentesde Tomada de Contas Especialexislentes 
nasSecretarias de Estado ou em orgii1J5 equivalentes,na datada publical20 dcsta Lei. 
ParagraF" unico. 0 disposto nos §§ 1°e 2°do art. 4° da Lei n° 3.732. de 13 de janeiro de 2006, com 
a reda~iio dada pelo art. 1° desta Lei. aplica-se as requisi~oes de que trata 0 caput. 
Art. 7° As Tomadas de Contas Especiais ora em curso nas Secretarias de Estado ou em orgiios 
equivalentes. inoJuidas a Policia Civil do Distrito Federal. as Corpora~oes Militares e as Adminis
tra~5es Regionais, semo encaminhadas aAssessoria de Tomada de Contas Especial criada por 
esta Lei, ressalvadas aquelas instauradas pelo Govemador do Distrito Federal. 
Art. 8° As despesas decolTentes desta Lei correrao aconta das dolal'Oesor<;:amentiriasda Secretaria 
'. Estado de GestiloAdministrativa e da Sccretaria de Estado de Govemo do Distrito Federal.
 

q" Esta Lei entra ern vigor na data de sua publica~iio.
 

.: 10. Revogam-se as disposi~5eS em contr:irio.
 
Brasilia, 30 de maio de 2006. 

118°da Republica e 47° dc Brasilia 
MARlADE LOURDESABADIA 

LEI N" 3.863, DE 30 DE MAIO DE 2006. 
(Autoria do Projeto: Poder Exceutivo) 

Autoriza a incorpora~o da Sociedade de Abastecimento de Brasilia SA. -- SAB, em liqilida~iio. 

as Centrais de Abastec; mento do Distrito Fedcral S.A. - CEASA- DF, em liqilida~iio. 

A GOVERNADORA DO D1STRlTO FEDERAL, FA<;:O SABER QUE A CAMARA LEGIS
LATIVA DO D1STRlTO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° 0 DistritoFederal fica autorizado a proceder as medidasneccssariasvisando incorporar 
a Sociedade de Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, em liqilida~iio, as Centrais de Abasteci

mento do Distrito Federal SA - CEASA-DF, em liqilida~iio.
 

Art. 2" As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal SA - CEASA-DF, em liqilida9iio,
 
assumirao0 ativo. 0 pa.ssivo e os instrumentos contratuais vigentes firmadospela Sociedadede 
Abastecimento de Bras ilia S.A. - SAB, em liqilida~iio. 

Art. 3" Os atuais empregados da Tabela dc Empregos Pennanentes da Sociedade de Abastecimen
to de Brasilia S.A. - SAB, em liqiiid"l'iio, semo incorporados pelas Centrais de Abastecimento 
do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF. em liqiiida~iio, mantendo os respectivos vineulos em
pregaticios, confonnc prescrito no art. 1°, § 3°, da Lei n° 3.761, dc 25 de janciro de 2006. 
Art. 4° 0 Distrito Federal transferira aD patrimonio das Centrais de Abastecirnento do Distrito 
Federal S.A. -CEASA-DF, em liqiiida~iio, mediante doa~iio, todos as bens imoveis transferidos 
ao seu dominio por torS'a das Leis n° 3.125, de 16 dejaneiro de 2003, e n° 2.891, de 23 de janeiro 
de 2002, que niio tenharn sido alienados a terceiros ou entregues atraves do Programa de Desen
volvimento F.conomico do Distrito Federal- PRO-DF ate a data da publiea~iio desta Lei. 
Art. 5" As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal SA - CEASA-DF, em liqilida~iio, 

elaborarao, no prazode ate sesscnta dias, projeto de alteracac de scu Estatuto; c, no mcsmo prazo,
 
crnconforrnidade com 0 an. 71, § 1°,IV,da Lei Orgiinicado DisrritoFederal, cncarninharaoaCamara
 
Legislativa do Distrito Federal projeto de lei dispondo sabre a reestruturacao da emprcsa,
 
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao,
 
Art. 7" Rcvogam-sc as disposicoes em contrario; em especial, a Lei n°2.891, de 23 dejaneiro de 2002.
 

Brasilia, 30 de maio de 2006.
 
118° da Republica c 47° de Brasilia
 
MARIA DE LOURDESABADIA
 

DECRETO N° 26.841, DE 26 DE MAIO DE 2006. (0) 
Extinguee cria Cargosem Comissao que especifica, 
A GOVERNADORA DO D1STRlTO FEDERAL, no uso das atribuicoes que lhe confere 0 
artigo L00, incisos VII e XXVI, da Lei Organica do Distrito Federal, combinado com a artigo 3°, 
da Lei n"2.299, de 21 de janeiro de 1999, DECRETA: 
Art. 1° - Ficam extintos os seguintcs Cargos em Comissao: 
1- 01 (um) Cargo em Comissao, Simbolo DFG-02, de Enearregado do Service de Licenciamento e 
Fiscalizacao,da Subadministracao Regional do Arapoanga, daAdrninistracao Regionalde Planaltina, 
da Secretaria de Estado de Coordenacao das Administracoes Rcgionais do Distrito Federal. 
11- 01 (urn) Cargo em Comissao, Simbolo DFA-06. de Assistente da Divisao Regional de Obras 
da Adrninistracao Regional dc Brasilia. da Secretaria de Estado dc Coordenacao das Adrninistra
~oes Regionais do Distrito Federal. 
Art.2° - Ficamcriados, sem aumento de despesas, os seguintes Cargosem Comissao: 
1- 0 I(um) Cargo cm Comissao, Simbolo DFG-02, de Encarregado, do Service de Lieenciamento 
c Fiscalizacao, da Divisao Regional de Licenciarnento, da Administracao Regional de Samambaia, 
da Sccretaria de Estado de Coordenacao das Administracdes Regionais do Distrito Federal. 
Il - 01 (urn) Cargo ern Comissao, Simbolo DFA-06, de Assistcnte da Divisac Regional de Obras 
daAdministracao Regional de Sarnarnbaia, da Secretaria de Estado de Coordenacao dasAdminis
rracoes Regionais do Distrito Federal. 
Art. 3° - Este Decreto cntra em vigor na data de sua publicacao. 
Art.40

- Revogam-se as disposicoes em contrario. 
Brasilia, 26 de maio de 2006.
 

118° da Republica e 47" de Brasilia
 
MARlA DE LOURDESABADIA
 

(0) Republicado por haver saido com incorre¢o no original, publicado no DODF nOlOI, de 29 de
 
maio dc 2006, pagina 02.
 

DECRETO N° 26.847, DE 30 DE MAIO DE 2006.
 
Altcra 0 artigo 61-A aD Decreto nO 18.955, de 22 de dczembro de 1997, que rcgularoenta 0
 
Imposto sobre Operay1ies Relativas a Circu~1io de Mercadorias e sobre Presta~5es de Scrvi~os
 

de Transporte Intercstadnal e Intennunieipal e de Comuniea~o -ICMS.(l26' altera~ao).
 

A GOVERNADORA DO DISTRlTO FEDERAL. no uso das atribui~Oes que \he confere 0
 
artigo 100, inciso VII, da Lei Orgiinica do Distrito Federal eo artigo. 78 da Lei n° 1.254, de 08 de
 
novembro de 1996, e tendo ern vista 0 § 4° do artigo. 79 da Lci n° 1.254, de 08 de novembro de
 
1996, acrescentado pela Lei n° 3.791, de 02 de fevereiro de 2006, DECRETA:
 
Art. 1°0 artig061-Ado OocretonOI8.955, de 22 dedezembro de 1997, fica alterado eomo segue:
 
I - 0 capu t e os incisos I e II passaro a vigorar com a seguinte reda~iio:
 

"Art 61-A. Sem prejuizo da compensa~iio a que se refere 0 panlgrafo imico do artigo. 64, 0
 
contribuinte detentor de saldos credores acumulados, na fonna do § 4°do artigo. 79 da Lei n° 1.254.
 
de 08 de novembro de 1996, apropriados ate 31 de dezembro de 2005, podern aproveiti-Ios no
 
proprio estabelecimc"to ou transferi-Ios a outros contribuintes inscritos no CFiDF, para: (NR)
 
I - compens"l'ao comtributos dc competeneia do Distrito Federal, vencidos ou parcelados com
 
parcelas em atraso, inclusive debitos de natureza tributiria inscritos em Dlvida Ativa; (NR)
 
II - pagamenlo de bens, servitrOs, mercadoriase materiais de usa e consumo. adquiridos no 
Disn-:~o Federal, inclusive energia cletrica; (NR) 

II - sao acrescentados ao caputos seguinles incisos IIIe VI:
 
"Art. 61-A ..
 
1II - compensa~iio com lCMS rclativo a importa~ao de bens, mereadorias e materiais de uso e
 
consumo destinados aDseu ativo imobilizado; (AC)
 
IV - eompensa~iio do imposto apurado por contribuinte do ICMS, observada a fonna preserita
 
nos §§ 5°,6°,8° e 9".(AC)
 

11\- os incisos I e III do § 1°passaro a vigorar com a seguinte reda~iio:
 

"Art. 6\-A .
 
§ 1°..........
 
1-0 credito aeumulado a ser utilizado nos tennos deste artigo esteja devidamente apropriado nos
 
livros fiscais e sejam prcviamente homologados pela Subseeretaria da Receita da Sceretaria de
 
Estado de Fazenda do Distrito Federal; (NR)
 

III - caso existarn. na datada homologal;ao a que se refere0 § to. inciso I, tributos vencidos ou 
parcelados com parcelasem atraso,incIusivedc.bitoinscritoemDividaAtiva.noDistritoFederal, 
estes dcveran ser objeto de pedido de compensa~ao com 0 saldo credor acumulado previsto no 
cap,~t, com ordemde preferencia..; (NR) 

TV - 0 inciso lIT do § 4"passa a vigorarcom a seguinteredal;ao: 
"Art. 61-A .
 
§ 4° .....
 
III- os contribuintes cnvolvidos na opeTa'raode transfercncia decreditodcverao estarem situal;ao 
cadastral e fiscal regular perante a Subsecretaria da Receita. especialmente quanta ao 
reeolhimento dos tributos de competencia do Distrito Federal, observado 0 disposto no inciso III 
do§ l"eno§6°;(NR) 
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MENSAGEM 
N.o 235 12006 - GAG Brasilia, 07 de 

Exeelentissimo Senhor Presidente da Camara Legis 

Tenho a elevada honra de eomuniear a Vossa I 
termos do artigo 74 eombinado com 0 artigo 100, 
Organica do Distrito Federal, e eonforme dispoe 
2°, do Regimento Intemo dessa exeelsa Casa, s. 
de Lei n° 2.352/2006, que "autoriza a incorporac 
Abastecimento de Brasilia S.A.- SAB, em liqiiida~e. 

Abastecimento do Distrito FederalS.A. - CEASA-DF, em 
se converteu na Lei n° 3. 863 de 30 de maio de 
DODF n° 103 de 31 dema..Lo de 20C 

Aproveito 0 ensejo para reiterar a Vossa Exce 
elevada estima e respeito. 

1: <: 
/ -i 

,/ ~f2;-> 

MARIA DE LOURDES ABADIA 
Govemadora do Distrito Federal 

Excelentissimo Senhor 
DEPUTADO FABIO BARCELLOS ,,' 
Presidente da Camara Legislativa do Distrito Federal 
NESTA \ 

I
 
\ 
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MENSAGEM 
N.o 235 12006 - GAG Brasilia, 07 de [unho de 2006 

Excelentissimo Senhor Presidente da Camara Legislativa, 

Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelencia que, nos 
termos do artigo 74 combinado com 0 artigo 100, inciso VII, da Lei 
Organica do Distrito Federal, e confonne dispoe 0 artigo 178, § 
2°, do Regimento Intemo dessa exce1sa Casa, sancionei 0 Projeto 
de Lei n" 2.352/2006, que "autoriza a incorporactio da Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia S.A.- SAB, em liqiUda~iio, as Centrais de 
Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em liquidariio ", 0 qual 
se converteu na Lei n° 3.863 de 30 de maio de 2006, publicado no 
DODF n° 103 de 31 dema.-i.o de 2006. 

Aproveito 0 ensejo para reiterar a Vossa Excelencia protestos de 
elevada estima e respeito. 

' (

I ' ,)1.;' '1lJ-~ 

MARIA DE LOURDES ABADIA 
Govemadora do Distrito Federal 

Excelentissimo Senhor 
DEPUTADO FABIO BARCELLOS 
Presidente da Camara Legislativa do Distrito Federal 
NESTA 

8012.\4 
~giCert 



LEI N° 3.863 DE 30 DE maio DE 2006. 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

Autoriza a incorporacao da Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, em 

~ liqiiidacao, as Centrais de Abastecimento do~ 
Distrito Federal S.A. CEASA-DF, em 
Iiqiiidacfio. 

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, FACO SABER QUE A CAMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E ED SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° 0 Distrito Federal fica autorizado a proceder as medidas necessarias visando incorporar a 
Sociedade de Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, em liquidacao, as Centrais de 
Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em liquidacao. 
Art. 2° As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em liquidacao, 
assumirao 0 ativo, 0 passivo e os instrumentos contratuais vigentes firmados pela Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, em liquidacao. 
Art. 3° Os atuais empregados da Tabela de Empregos Permanentes da Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, em liquidacao, ser~o incorporados pelas Centrais de 
Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em liquidacao, mantendo os respectivos 
vinculos empregaticios, conforme prescrito no art. 1°, § 3°, da Lei n° 3.761, de 25 de janeiro de 
2006. 
Art. 4° 0 Distrito Federal transferira ao patrim6nio das Centrais de Abastecimento do Distrito 
Federal S.A. - CEASA-DF, em liquidacao, mediante doacao, todos os bens im6veis transferidos 
ao seu dominio por forca das Leis n" 3.125, de 16 de janeiro de 2003, e n° 2.891, de 23 de janeiro 
de 2002, que nao tenham sido alienados a terceiros ou entregues atraves do Programa de 
Desenvolvimento Economico do Distrito Federal-- PRO-DF ate a data da publicacao desta Lei. 
Art. 5° As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em liquidacao, 
elabo rarao, no prazo de ate sessenta dias, projeto de alteracao de seu Estatuto; e, no mesmo prazo, 
em conformidade com 0 art. 71, § 1°, IV, da Lei Organica do Distrito Federal, encaminharao a 
Camara Legislativa do Distrito Federal projeto de leidispondo sobre a reestruturacao da empresa. 
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 
Art. 7° Revogam-se as disposicoes em contrario; em especial, a Lei n" 2.891, de 23 de janeiro de 
2002. 

Brasilia, 30 de maio de 2006 
'.1180 da Republica e 47° de Brasilia 

~J 1 
ft1)1L etev

MARIA DE LOURDES ABADIA 

rPiJBUCADO NO DODF 
SUI J ...,.) ~1N." Jc > .; ~)' I r»: 1ft, 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
ASSESSORIA DE PLENARIO E DISTRIBUIc;Ao 

\ ~ (Autoria do Projeto: Poder Executivo) 
YJ .
 

", ~ "O ,..)
 

.Jf IO~~{ ~\~ Autoriza a incorporacao da Sociedade de Abastecimento de Brasilia 
S.A. - SAB, em liqiiida~o, as Centrais de Abastecimento dotjrf'lbn err Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em liqiiidacao. 

A Camara Legislativa do Distrito Federal decreta: 

Art. 1°0 Distrito Federal fica autorizado a proceder as medidas necessarias visando incorporar a Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, em liqiiidacao, as Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, 
em liqiiidacao. 

Art. 2° As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal SA. - CEASA-DF, em Iiqiiidacao, assumirao 0 ativo, 0 

passivo e os instrumentos contratuais vigentes firmados pela Sociedade de Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, em 
liqiiidacao. 

Art. 3° Os atuais empregados da Tabela de Empregos Permanentes da Sociedade de Abastecimento de Brasilia S.A. 
- SAB, em liqiiidacao, serao incorporados pelas Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em 
.iquidacao, mantendo os respectivos vinculos empregaticios, conforme prescrito no art. 1°, § 3°, da Lei n'' 3.761, de 25 de 
janeiro de 2006. 

Art. 4° 0 Distrito Federal transferira ao patrimonio das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. 
CEASA-DF, em liqiiidacao, mediante doacao, todos os bens imoveis transferidos ao seu dominio por forca das Leis n" 3.125, 
de 16 de janeiro de 2003, e n02.891, de 23 de janeiro de 2002, que nab tenham sido alienados a terceiros ou entregues atraves 
do Programa de Desenvolvimento Economico do Distrito Federal- PRO-DF ate a data da publicacao desta Lei. 

Art. 5° As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em liqiiidacao, elaborarao, no prazo 
de ate sessen ta dias, projeto de alteracao de seu Estatuto; e, no mesmo prazo, em conformidade com 0 art. 71, § 1°, IV, da Lei 
Organica do Distrito Federal, encaminharao a Camara Legislativa do Distrito Federal projeto de lei dispondo sobre a 
reestruturacao da empresa. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 
Art. 7° Revogam-se as disposicoes em contrario; em especial, a Lei n'' 2.891, de 23 de janeiro de 2002. 

Brasilia, :2.:1. de maio de 2006 

Deputado F IO BARCELLOS
 
Presidente
 

SAlN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia - DF - Tel.: 3488274 

SO1236 Email.plenario.assessoria@cl.df.gov.br 

.gicert 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO --_. 11STRITAL BRUNELLI 

INDICAC;AO NlllD 293112°94.4 
(Do Sr. Deputado Brunelli) 

~... :"-: r. • , : . 
Sugere ao Senhor Govemador do Distrit 
Federal a revogat;so das Leis Distritais s 
2681/2001 e 298912002 e dos Dec s nDs 
22.32212001 e 23.082/2002, como forma de 
atender 0 acordo trabalhista finnado entre 
o Govemo do Distrito Federal e 0 

Ministerio Publico do Trabalho em 
audiencia realizada dia 14.10.2004. 

A Camara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do art. 143 do seu 
Regimento Interno, sugere ao Senhor Govemador do Distrito Federal a revoga~o 
das Leis Oistritais nOs 2681/2001 e 2989/2002 e dos Oecretos nOs 22.322/2001 e 
23.082/2002, como forma de atender 0 acordo trabalhista firmado entre 0 Govemo 
do Distrito Federal e 0 Ministerio Publico do Trabalho em audiencia realizada dia 
14.10.2004. 

JUSTIFICACAo 

PROTOCOlO L2GISLATIVo I 
~N0 2969....12IXlt I 
Fis. N.O OJ ""B\-A i 

Hole, dia 14.10.04, foi salado entre 0 GDF e 0 Ministerio Publico do Trabalho 
um acordo historico que garantiu 0 emprego de milhares de trabathadores na SAB, 
TeS, COOEPLAN e CEASA, merecem aplausos. 

Uma das clausulas desse acordo era a revoga9ao, em ate 120 (cento e vinte) 
dias das Leis Oistritais nOs 2.681/2001 e 2.989/2002 e dos Oecretos nOs 22.322/2001 
e 23.082/2002, portando, e precise a Senhor Govemador encaminhe a esta Casa 
mensagem revogando as citadas leis. 

Par isso, tendo estado par todos esses meses frente as negocia90es que 
levaram a celebracao desse historlco acorda trabalhista. Ii: que venho a publico 

o parabenizar 0 Govemador Joaquim Rariz, sem 0 qual nao seria posslvel a sua 
'_T'l concretizacao. 
;_•.1 

Por isso, conclamando aos Nobres P res a aprovacao dessa indicac;ao. 

Sala das Sess6es, em 

SAIN - Parque Rural- 70088-900 - 8<asilia- - 9 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348-8193 
E·mall: dep.bruneHi@Cl.df.gov.b{ - www.juniorbrunelli.com.br 



, ametros de Consulta 
IND - IndicaGaoTip~ de Proposi~ao 
2939Numero 
2004Ano 
14/06/2005 17:59:37Data 

1 IND-2939/2004 Situa~ao : Aprovado 

: Arquivo Intermediario - SPLLocaliza~ao 

19/10/2004Leitura 

Norma Numero: Ano 

SUGERE AO SENHOR GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL A REVOGACAO DAS LEIS DISTRITAISEmenta 
NQS 2681/2001 E 2989/2002 E DOS DECRETOS NQS 22.322/2001 E 23.082/2002, COMO 
FOR~~ DE ATENDER 0 ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE 0 GOVERNO DO DISTRITO 
FEDERAL E 0 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO EM AUDIENCIA REALIZADA DIA 
14.10.2004. 

tndexacao 
Autoria : BRUNELLI 

Historico IN!! IIData IIUnidade IIHistorico I 

17 ,
1114/06/20051Is PL IIARQUIVADO CONFORME DESPACHO SACP, DE 14/06/2005. 

/6 1114/06/20051ISACP IIAO SPL, PARA ARQUIVAMENTO. I 

EJ
AO SACP, PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS ANEXADAD13 /06/2005 

D 14/01/2005 ISACP 

NQ04FOLHA DE VOTACAO APROVADA NA 2~ REUNIAO 
ORDINARIA DE 04/05/05, E FOLHA NQ05 COM OFICIO 
NQ29 AO SENHOR GOVENADOR DO DF. 

IDEVOLVIDO AO (A) CAS, PARA AS DEVIDAS 
PROVIDENCIAS, CONFORME ART. 80 DO RI/CLDF. 

D 
AO SACP, PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, ANEXADA 
FOLHA DE VOTACAO NQ 02, APROVADA NA 7~ REUNIAO 

12/01/2005 CAS EXTRAORDINARIA DE 17/11/04 E OFICIO NQ 01/05 COM 
FOLHA NQ 03 ENCAMINHADA AO SR. GOVERNADOR JOAQUIM 
DOMINGOS RORIZ. 

2 1125/10/20041ISACP IIAO (A) CAS, PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.
1 I 

11 1125/10/20041Is PL IIAUTUADO COM 01 FOLHA(S). COMISSOES: CAS. AO SAcp·1 

Publlcacoes : Nao 

Apensamentos : Nao 

Pecas Anexas : Nao 

Anexado ao : Nao 

ha publica<;:6es registradas. 

ha apensamentos registrados 

ha pecas anexadas registradas. 

ha processos que anexam este . 

** Fim IND-2939/2004 ** 

. ImprilT1 ir .....S<:lir 



0Em~ 
cAMARA lEGISLATIVA 
DO OISTRITO FEDERAL 

COMISSAO DE CONSTITUl~O E JUSTIC;A 

REQUERIMENTO N° 
IQ 1185/1605 

Requer realiza~io de audiencia publica para
 
debater 0 Projeto de Lei no"G?:f..,/200S, que
 
"Revoga a Lei nO 2.989, de 11 de junho de 2002,
 

.. que "Da nova reda~ao ao art. 1° da Lei nO 2.681,
" 

de ~S de janeiro de 2001" e a Lei nO 2.681, de 15 
de "janeiro de 2001, que "dispoe sabre 0 

aproveitamento de empregados publicos na 
Administrac;ao Direta, Autarquica e Fundacional 
do Distrito federal nas c:ondic;oes que menelona", 
"'encaminhsdo it Camara Legislativa por meio da 
MENSAGEM N° 079/200S-GAG, datada de 24 de 
fevereiro de 2005. 

Excelentissimo Senhor Presidente da Comissao de Constitui~ao e 
Justic;a: 

Requeiro, nos termos dos arts. 85, 240 e 241 do Regiment.o~nterno a 
realIza«;ao de audiencla publica para debater 0 Projeto de Lei noJ.l~?.,/2005, 
que "Revoga a Lei nO 2.989, de 11 de junho de 2002, que "Oa nova reda«;ao ao 
art. 10 da Lei nO 2.681, de 15 de janeiro de 2001" e a Lei nO 2.681, de 15 de 
janeiro de 2001, que "dispoe sobre 0 aproveitamento de empregados publicos na 
Administra~ao Direta, Autikquica e Fundacional do Distrito Federal nas condlcdes 
que menclona", encaminhado a Camara Legislativa p' ~. 
079/2005-GAG, datada de 24 de feverelro de 2005. PR~COLO It:GlSLATIVO 

\" _ N° ~~SJ.-!.L 
i" JUSTIfICA(:AO '1 ° 0 l M 
T Fs. N. =:!.J 

o presente Requerimento busca assegurar 0 emprego para 
aproximadamente 3.500 empregados da TCa, SAB, CODEPLAN e CEASA, os 
quais, em funsao do Projeto de Lei epigrafado, correm 0 risco de- dernissac, 
podendo os mesmos, com isso, passar por serias dificuldades familiare 
especialmente no que dlz respeito ao sustento de seus lares. 

Sala das ccmissses, em .. 

SAIN - Parque Rural - CEP: 70086-900 - Brasilia 

I 



L ~ DO 
Em 30 [: O~ I oS: 

. 
To 'D- PlENI\IP'b..: ... , _ I l: "1"\;'.J. 

REQU 
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seguida a CCJ. 

Em._ /1-

Excelentissimo senhor Presidente da Camara Legislativa do Distrito 
Federal: 

Requer, nos termos dos Art. 71, § 12 e § 2Q
, combinado com art. 135, inciso 

Ill, 'c', a adocao das provldenclas necessanas para a consthulcao de Comissao 
Especial, com a finalidade de discutir e propor solucoes a respeito do que estpula 0 ~ -

Projeto de Lei 1985/2005, que Cria a Unidade que especifica e da outras 
providenclas". 

A Comissao Especial funcionara no prazo de 180 (cento e . Qta} diaa 8' 
contara com 05 (cinco) membros. PROTOCO'..v LEGISLATIV 

f.' Q NO ~ O~3 !112.
JUSTIFICACAO ') o.

-Fls. N,G OJ. ~ 

o Projeto de Lei 1985/2005 e uma iniciativa meritorla proposta pelo lIustre 
Chefe do Poder Executivo e que merece aplausos, pois tenta encontrar uma 
soiucao para os funclonarlos da SAB, CEASA, TCB e CODEPLAN. Entretanto, 
anallsanco-o amlude, descobriu-se que 0 mesmo possui lnconqruenclas jurfdicas, j
algumas de cunho em nfvel de direito do trabalho outras de constitucional. 

Em reunlao ocorrida dia 14 de julho, as 15h, com a Secretaria de Gestae 
Administrativa Maria Cecilia Soares da Silva Landim e todos os representantes da 
SAB, TCB, CEASA e CODEPLAN, alern do Sindicato Iigado a essas entidades, 
externamos aquela insigne secretana votos de conqratulacoes pela iniciativa do 
Governador Roriz em encarninhar a esta Casa de Leis 0 PL 1985/2005 que, crla, em 
Iinhas gerais, uma Unidade de manutencao de pessoal de empresas extintas e em 
processo de reorqanlzacao, ao mesmo tempo em que expulsemos -nossa 
preocupaeao em sanar vlclos lnsanavels de inconstitucionalidade que havia na 
proposta lnlclal, 

Naquera oportunidade foram amplamente discutidos 0 

substitutivo elaborado par tecnlcos desta Casa e das partes envolvidas. A Secretaria 
reconheceu que a proposicao precisava evolulr e comprometeu-se a solicitar que 

Gablnete 19 - Telelones: 348·8~90 a 8196- Fax: 348-8193 
utado@bruneIILcom.br 

PL 1985/2005 e um 
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Projeto de Lei em referencia nao tramitasse, enquanto nao se chegasse a urn texto 
que atendesse as necessidades daquelas categorias e nao trouxesse nenhum 
embaraco ao Poder Executivo. Naquela oportunidade a Secretaria mencionou que 
iria constituir urn grupo de estudo para resolver 0 problema, mas isso nao aconteceu 
ate a presente data. 

Diante do exposto e, par se tratar de assunto que reputo de relevante 
interesse para 0 Distrito Federal, pois envolve centenas de famflias, se faz 
necessano a lnstalacao lIRGENTE dessa Comissao Especial a fim de possamos 
juntos encontrarmos uma safda para esse impasse jurfdico. 

Sala de Sess6es, em de 2005. 

ANILCEIA llADO 

Deputad~~:~, CD
 
AUGUsg~lE CARVALHO
 

Deputado Distrital- PPS
 

CHICO FLORESTA
 
Deputado Distrital- PT
 

AGUINALDO DE JESUS
 
Deputado Distrital- PMDB
 

ARLETE SAMPAIO
 
Deputada Distrital- PT
 

BENicIO TAVARES
 
Deputado Distrital MDB
 

CHIC~GILANTE --  ELlANA PEDROSA 
Deputado Distrital- PT Deputada Distrital- PFL 

ERIKA KOKAY EURIDES BRITO 
Deputada Distrital- PT Deputada Distrital- PMDB 

FABIO BARCELLOS 
Deputado Distrital- PFL 
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MARIA DA GUIA
 
Deputado Distrital- PSDB
 

AGRiCIO BRAGA
 
Deputado Distrital- PFL
 

ODILON AIRES
 
Deputado Distrital- PMDB
 

lYE ISE LONGHI
 
Deputado Distrital- PMDB
 

JOAO DE DEUS
 
Deputado Distrital- PMDB
 

LEONARDO PRUDENTE
 
Deputado Distrital- PFL
 

Jos·'rfJb
 
Deputado i~RONA 

PAULOTADEU
 
Deputado Distrital- PT
 

PENIEL PACHECO
 
Deputado Dtstrttal- PDT
 

WILSON LIMA
 
Deputado Distrital- PRONA
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REQUERIMENTO N2
 

. 100 Sr. Deputado Brunelli}
 .	 I.. 

•0 Pretoectc Leois1itivo para reQis)r('l ~ flrr ~, 

luida. it Pruidencia. por intermedio ~i, 1]111'1''''" 

ca Mesa Diretora, para deferimeftto cu InU.. It;flnl~7!!'l Requer 0 encaminhamento de 
:'rn JJI H I (J' solicitac;ao de inform8~6es 80· 

Senhor Secretario de Estado' de ~~ 
.... IW8-JO	 Agriculturs, Pecuaria e . 

___ • fIlllftMt • llIstrfbuIl;Io 
Abastecimento do Distrito Federal. 

Excelentlssimo Senhor Presidente da Camara Legislativa do 
Distrito Federal: 

Requeiro, nos termos do Art. 40, inciso I e § 2Q do. Regimento 
Interno da Camara Legislativa do Distrito Federal c/c art. 60, inciso 
XXXIII da LODF, que sejam solicitadas ao Senhor Secretario de Estado· 

.de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento do Distrito Federal do Distrito· 
Federal - as sequmtesinfcrmacoes: 

1 - Encaminhar 0 levantamento detalhado de todo 0 patrimOnio 
da SAB, em se tratando de im6vel, com 0 respectivo endereco e os 
resultados referentes a possfvels aplicacoes realizadas junta ao sistema 
financeiro; 

2 - Por que essa Secretaria de Estado nao curnprlu no prazo 
previsto no art. 5Q da Lei nQ 3.863, de 30 de maio de 2006 (DODF de 

'.	 31.05.2006) a elaboracao do projeto de alteracao do Estatuto das 
empresas incorporadas e neo encaminhou, via Poder Executivo, projeto-o-.---"r'I 
de lei dispondo sabre a sua nova estrutura administrativa; . E; \..Q .	 r::C) 

. ~ 
3 - Encaminhar 0 organograma atual das empresas SAB e ~ ;:\. 

CEASA, com toda a estrutura de cargos comissionados, elencando 0 ~. ':;. 
quantitativo de Empregos Permanentes (EP); Empregos Comissionados () ret 
(EC) e Funyao Gratificada (FG); . ·Jo 

4 - A Procuradoria do Distrito Federal se manifestou sabre a .~ fl'.~.' .... 
assunto em tela ou essa Secretaria de Estado informou aquele 6rgao g:. .£2.:.' 
sabre o .resultado da Comissao instaurada pela Portaria 45, de 
28/04/20 6. C 6 positivo, informar 0 ruimero do processo que tramita 
na PGDF. __._~_-ov-

A~~,..C'!"(...t:~~ ,",T~ pI @l~ !...,o
~~~",rJl~' ~.;~ ~1.~..., .. Af'f...s.l 

Rural- 70086-900 - Brasflia·DF - Gabinete 19 - Telefones: 3348·8190 a 8196 - Fax: .'. II.. ' JIJ_tf,.~sf[J1 
E-mail: deputado@brunelli.com.br 
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5 - Quantos im6veis a SAB possui. Onde estao localizados e 
quantos estao locados. Encaminhar, separadamente, 0 valor de quanta 
cada im6vel esta sendo alugado. 

JUSTIFICACAO 

Para melhor desempenhar 0 trabalho parlamentar junto ao seu 
eleitorado, principalmente sobre as questoes relacionadas a 

.preservacao do patrlmonlo publico, protecao dos direitos trabalhistas 
dos tunclonarlos da SAB e CEASA e, principalmente, respeito ao 
princfpio da legalidade e do Estado Democratlco. 

E preciso que par meio das garantias jurfdico-Iegais e a 
preccuoacao social, possa-se transformar essa situac;ao que se arrasta 
ha varlos anos. Portanto, 0 prlnclplo da legalidade, presente no rol dos 
princfpios de Estado Democratico de Direito atua nao s6 como urn meio 
de ordenacao racional, com regras, formas e procedimentos que 
excluem 0 arbftrio e a prepotencla, mas como a busca efetiva de 
concretlzaeao da igualdade social. 

Por firn, a Lei Orqanlca do Distrito Federal, em seu art. 60, inc. 
XVI preve que 0 parlamentar tern as prerrogativas de tiscalizacao e 

.. controle dos atos do Poder Executivo, inclufdos os da adrnlnlstracao 
indireta e no Inciso XXXIII do mesmo artigo, de encaminhar, por 
intermedlo da Mesa Diretora, requerimento de informac;ao aos 
Secretarios de Governo, implicando crime de reSQonsabllidade, nos 

. termos da legislac;ao pertinente, a recusa ou 0 nao atendimento no 
praza de trinta dias, bern como 0 fornecimento de informagao falsa. 

Sala de Sessoes, em 14 de nov mbro de 2006. 

BRU 
.Deputad 

PROTOCO:"O L~GISLI\TIVO 

RQ ~ NO __J_tiLIJ2G. . 
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LEI N° 2681, DE 15 DE JANEIRO DE 2001 

(AUTOR DO PROJETO: Poder Executivo) 

Dispi5e sobre 0 aproveitamento de empregados publicos na Administrar;8o Direta, Autarquica e 
Fundacional do Distrito Federal nas conaicoee que menciona. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FACO SABER QUE A CAMARA LEGISLATIVA DO 
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
 

Art. 1° Ficam criados no ambito da Adrnlnlstracao Direta, Autarquica e Fundacional do Distrito Federal, os
 
empregos publicos regidos pela Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Iei n°
 
5.452, de 01 de maio de 1943, e leqislacao correlata, os quais serao ocupados por empregados
 
remanescentes de empresas ou entidades em processo de Ilquidacao, prlvatlzacao ou extincao, desde
 
que:
 

I - ocupantes de emprego permanente;
 

II - nao tenham optado por integral' Plano de Desligamento Voluntario;
 

III - admitidos em data anterior a 5 de outubro de 1988;
 

IV - admitidos par concurso publico em data posterior a 5 de outubro de 1988.
 

Art. 2° Ficam crlados, excepcionalmente, no ambito do Distrito Federal, suas Autarquias e Fundacoes
 
Publicae, tabelas de pessoal, que serao integradas, exclusivamente, pelos empregos publtcos criados e
 
preenchidos de acordo com 0 disposto no art. 10.
 

Art. 3° Os empregados beneficiados por esta Lei, somente terao seus contratos rescindidos par ate
 
unilateral da Admlnistracao nas seguintes hip6teses:
 

1- pratica de falta grave, entre as enumeradas no art. 482 da Consolidacao das Lei do Trabalho - CLT;
 

II - acurnulacao llicita de cargo, emprego ou funcao publica;
 

III - necessidade de reducao de pessoal, pOI' excesso de despesas, na forma regulada no art. 169 da
 
Constituicao Federal;
 

IV - insutlclencia de desempenho, apurada em procedimento disciplinar, em que se assegurem:
 

o direito a ampla defesa;
 

recurso a autoridade superior;
 

c) previo conhecimento dos padr6es mlnimos exigidos para a continuidade da relacao de trabalho,
 
estabelecidos obrigatoriamente de acordo com as especificacoes das atividades exercidas.
 

Art. 4° Os empregos publlcos de que trata esta Lei serao extintos a medida em que vagarem.
 

Art. 5° VETADO
 

Art. 6° A Secretaria de Gestae Administrativa promovera, se necessario, programa de inteqracao e
 
treinamento especrtico dos empregados de que trata 0 artigo anterior, objetivando a etlcacla de seu 
desempenho.
 

Art. r Para atender as peculiaridades de seu funcionamento, a Camara Legislativa do Distrito Federal fica
 
autorizada a fixar, POI' meio de Ato da Mesa Diretara, jornada de servico extraordinario diversa da prevista
 
no art. 74 da Lei Federal n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicacao.
 

Art. 9° Revogam-se as dispostcoes em contrarlo.
 

Publicada no DODF de 19.01.2001
 



CAMARA LEGISLA"riVA DO DISTRITO FEDERAL 
LEI N° 2863, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 

(Autor do Projeto: Poder Executivo) 

Autoriza a elieneciio da perticipeceo soctetsrie do Governo do Distrito Federal na Empresa Publica de 
Transportes Coletivos de Brasilia - TCB. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FACO SABER QUE A CAMARA LEGISLATIVA DO 
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° Fica 0 Poder Executivo autorizado a alienaI' mediante ilcltaceo sua partlclpacao societarla na 
Empresa Publica de Transportes Coletivos de Brasflia - TCB. 

Art. 2° 0 Poder Executivo dara conhecimento no edital de licitac;8.o da situacao econornica, financeira e 
operacional da empresa, observadas no que couber as otspostcoes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e as demais dlsposlcoes pertinentes. 

Art. 3° Fica assegurado ao adquirente da participacao societaria, ap6s 0 devido processo licitat6rio, os 
mesmos beneffcios assegurados aTCB pela legislac;8.o de regencia do sistema de transporte publico 
coletivo do Distrito Federal, bem como a operacao das linhas a ela permitidas na data da publicacao desta 
Lei, pelo prazo de 30 (trinta) anos. 

Art. 4° Fica assegurada a todos os empregados da TCB a reotstrlbulcao para 6rgaos ou entidades da 
Admmlstracao Publica Direta ou Indireta do Distrito Federal, com 0 recebimento dos salaries integrais e 
dos beneffcios concedidos pelo 6rgao ou entidade a que forem redistribufdos. 

Paraqrato unlco, Nenhuma reducao no salarlo dos empregados da TCB ocorrera em razao da 
redtstrtbulcao de que trata 0 caput. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcacao, 

Art. 6° Revogam-se as dlsposicoes em contrario, 

Publicada no DODF de 31.12.2001 



CAMARA l,..EGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 
LEI N° '289'. , DE 23 DE JANEIRO DE 2002
 

(AutoI' do Projeto:Poder Executivo)
 

Autoriza 0 Distrito Federal a proceder aliquida980 da Sociedade de Abastecimento de Brasilia - SAB.
 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FACO SABER QUE A CAMARA LEGISLATIVA DO 
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° Fica 0 Distrito Federal autorizado a liquidar a Sociedade de Abastecimento de Brasilia - SAB.
 

Art. 2° No processo de liquidacao da SAB serao observadas as seguintes regras:
 

I - Os im6veis de propriedade da empresa publica, ocupados, a qualquer titulo, POI' orqaos ou entidades
 
da Adrninistracao Direta, Autarqulca e Fundacional do Distrito Federal, constantes do anexo I desta Lei, 
serao transferidos para 0 patrimonio do Distrito Federal ou da entidade ocupante, mediante doacao: 

II - Os im6veis que sao objeto dos contratos de concessao de direito real de uso firmados com 
particulares, constantes do anexo II desta Lei, serao transferidos ao patrtrnonlo do Distrito Federal, 
mediante doacao, podendo 0 Distrito Federal aliena-los aos atuais concesslonartos, pelo preco de 
mercado, ou, respeitada a viqencia dos respectivos contratos, em llcitacao publica; 

III - Os demais im6veis em poder de terceiros, constantes do Anexo III desta Lei, serao transferidos ao 
patrim6nio do Distrito Federal, mediante coacao, devendo ser alienados em procedimento Iicitat6rio.
 

Art. 3° Os procedimentos Iicitat6rios para allenacao dos im6veis referidos no artigo anterior deverao ser
 
efetivados pela Companhia trnoblliarla de Brasilia - TERRACAP, devendo 0 resultado da venda reverter
 
em favor do Tesouro do Distrito Federal, deduzido 0 percentual de 10% (dez porcento), a titulo de taxa de
 
administracao destinada aTERRACAP, ap6s a llcuidacao do passive da SAB.
 

Art. 4° Cada empregado da SAB podera exercer, em requerimento individual, no prazo de 30 (trinta) dias,
 
contados a partir da promulqacao da presente Lei, uma das seguintes opcoes:
 

I - serem aproveitados na forma da Lei n° 2.681, de 15 de janeiro de 2001;
 

/I - aderirem ao Programa de Desligamento Votuntarlo - PDV, aplicando-se-Ihes a Lei n° 2.544, de 28 de
 
abril de 2000, e Decreto n° 21.200, de 17 de maio de 2000.
 

Art. 5° Cabera aProcuradoria Geral do Distrito Federal providenciar a substltuicao processual da SAB, 
nos processos judiciais envolvendo os im6veis transferidos aos Distrito Federal POI' forca desta Lei.
 

Art. 6° Ficam ratificadas todas as deliberacoes e atos praticados pela Assembleia Geral da SAB,
 
realizados desde 10 de outubro de 2000 ate a data da publlcacao desta Lei.
 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor da data de sua publlcacao,
 

Art. 8° Revogam-se as dispostcoes em contrarto,
 

Publicada no DODF de 30.01.2002
 

Ver anexo(s) no DODF
 



( Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

Dil nova reda~ao ao art. 4°, caput, da Lei n? 2.891, de 23 de janeiro de 2002. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAC;O SABER QUE A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO 
FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° 0 art. 4°, caput, da Lei nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redacso: 

"Art. 4° Cada empregado da SAB podera exercer, em requerimento individual, no prazo de 60 (sessenta) dias,
 
contados a partir da promulga~ao da presente Lei, uma das seguintes opcoes:"
 

Art. 2° 0 art. 4°, inciso II, da Lei 2.891, de 23 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redacao:
 

"II - aderirem ao Programa de Desligamento Voluntarlo - PDV - da Sociedade de Abastecimento de Brasilia 

SAB".
 

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcacao.
 

Art. 4° Revogam-se as disposicoes em contrarlo.
 

Publicada no DODF de 09.04.2002
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LEI N0 3.125, DE 16 DE JANEIRO DE 2003
 
DODF DE 24.01.2003
 

Autoriza 0 Distrito Federal a proceder a 
liquida~o das Centrais de Abastecimento 
do Distrito Federal CEASA/DF. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAc;O SABER QUE A CAMARA LEGISLAllVA DO DISTRITO 
FEDERAL DECRETA E EU SANOONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 10 Fica 0 Distrito Federal autorizado a liquidar a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 
CEASA/DF. 

Art. 20 No processo de liquida~o da CEASA/DF serao observadas as seguintes regras: 

I - Os imovels de propriedade da em empresa em liquida~o, constantes do Anexo Unico desta Lei, 
ocupados a qualquertitulo, serao transferidos para 0 patrlmonto do Distrito Federal, mediantedoacao: 

II - todos os contratos de permlssao de usa ou afins firmados pela CEASA/DF com particulares serao 
transferidos ao Distrito Federal ao final do processo de liquida~o da empresa, mantidos os respectivos 
vfnculos. 

III - os lmoveis da empresa em llquidadio podem ser entregues atraves do programa de 
Desenvolvimento Economico do Distrito Federal - PRO/DF, dando preferendas aos atuais permlsslonarlos, 
desdeque mantidas as atividades comerciais no ramo de hortigranjeiros. 

Art. 30 Cada empregado da tabela de empregos permanentes da CEASA/DF podera exercer, em 
requerimento individual, no prazo de sessenta dias, contados a partir da prornulqacao desta Lei, uma das 
seguintes opcdes: 

I - Seraproveitado na forma da Lei nO 2.681, de 15 de janeiro de 2001; 

II - aderir ao Programa de Desligamento Voluntarlo - PVD, da CEASA/DF. 

Art. 40 Cabera a Procuradoria Geral do Distrito Federal providenciar a substitulcao da CEASA/DF nos 
processos judiciais envolvendo os lrnovels transferidos ao Distrito Federal por force desta Lei. 

Art. 50 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~o. 

Art. 60 Revogam-se as disposlcoes em contrario, em especial 0 art. 80 da Lei nO 2.918, de 18 de fevereiro 
de 2002. 

Brasilia, 16 de janeiro de 2003 
1150 da Republica e 430 de Brasilia
 

JOAQUIM DOIV1INGOS RORIZ
 

Este texto naosubstitui 0 publicado na imprensa oficial.
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LEI N" 3.758. DE 25 DE JANEIRO DE 2006. 
(Autoria do Projeto: Poder Executive) 

Autoriza a Poder Executive a contratar emprestimo interno com a Banco do Brasil e da outras 
providencias, 
o GOVERNADOR DO D1STRITOFEDERAL. FACO SABER QUE A CAMARA LEGIS
LATIVA DO D1STRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Ali. I" Fica 0 Poder Executive autorizndo a contratar e garanrir emprestimo interno junto 0.0 

Banco do Brasil S.A.. com 0 apoio financeiro do Japan Bank for International Cooperation
.lB1C. ate o limite de R$ 35.000.000.00 (trinta e cinco milhoes de reais) ou a equivalente em 
dolar dos Esiados Unidos da America. destinado it aquisicao de maquinas e equipnmentos de 
uso rodoviario pam 0 Departamento de Esrradas de Rodagem do Distrito Federal. na forma do 
Ancxo I dcsra Lei. 
/\.11.:!"rica o PoderExecutiveautorizadoa vincular,comocontmgarantiasagarantiada Uniao.as
 
colas de reparticaoconstitucionaiprevistas nos arts. 157. 158e 159da ConstituicaoFederal.bern
 
como outras garnntiasem direitoadmitidas, limitadasestas a 150%(cento e cinqiientapor cento)
 
do flnancinmento a ser coutratndo. acrescido dos encargos pertinentes.
 
'\11. 3" 0 Poder Executive consignani nas leis orcamentarias anuais enos planes plurianuais,
 
dumlite 0 prazo de flnancinmento do emprestimo. dotacoes suficientes para 0 pagamento das
 
parcclas de amortizacao. juros e encargos acessorios, bem como os valores da contrapartida
 
necessariesasua execucao.
 
Art. 4" 0 emprestimo de que trata esta Lei tera as seguiutes condicoes de financiamento
 
como paramet ro: 
I .- prnzo de carencia: seis meses:
 
II _. taxa de juros: 5. 81% (cinco inteiros e oitenta e urn deeimos por cento) ao ano:
 
III - amoruzacao: 10(dez) parcelas semestrais consecutivas,
 
1\11. 511 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacito.
 
AI1. 64

\ Rcvogam-sc as disposicoes em contrario.
 
Brasilia. 25 de janeiro de 2006.
 

118"da Republicae 46"de Brasilia
 
,IOAQUIM DOMINGOS RORIZ
 

ANEXOI
 
DEMONSTRATIVO DA AQUISICAO
 

EOLJII'AMENTO OUANTIDADE 
I.Escavadeira Hidralllica sabre e'teira 5 
2.Carre"adeirade Rodas (pa mecanica) 18 
3.Relroescavadeira 5 
4.Motoniveladora 30 
5.ComoactadorVibratorioAlltoDTooelido Rolo Lisa 5 
6.Compactador Vibralorio Autopropelido Pe de Cameiro II 10 
Toneladas 
7.Col1lnactador Vibralorio AutonronelidoTalldem PeqUellO Pone 5 
8.ComoacladorVibratorio Autonronelidode Pneus 5 

109.Tmtor de Estdras 

LEI N"3.759. DE 25 DEJANEIRO DE 2006. 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

Displ)C solm: a alteraeiiode uso do lote do Setor de Habitaeoes Individuais NOl1e - SHIN da 
Regiao Administrativa do Lago Norte- RA XVIII. 
() GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. FA<;'O SABER QUE A CAMARA LEGIS
l./\TIVA DO D1STRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. I" Fiea alterado 0 usa do lote localizado no Setor de Habitaeoes IndividuaisNorte - SHIN, 
da Regiao Adminislmtivado Lago Norte - RA XVIII, com area de 2.500.00m', registrado no 
('m10riodo 2"Ofieiode Registrode Imoveis,R-\, n"64155. Iivro2, de I"de fevereirode 1996e 
regisll'O de planlajullto ao Cal1oriodo l"Oficio de Registrode Imoveis.planta PR-7/\, R-2,n"2, 
livm 8-A.de 19dejaneiro de 1965.pam institucional,cullo. lazer. academiade ginastica,ensino 
seri"do e lIaoseriado:e comercialcom prestaeao de servieo como atividadesecundaria. 
Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao. 
A11. 3" Revogum-se as disposil;oes em contmrio. 

Brasilia. 25 de janeiro de 2006. 
118"da Repllblicae 46" de Brasilia 

,JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

LEI N"3.760. DE 25 DE JANEIRO DE 2006. 
(Autoria do Projelo: Poder Executivo) 

Art. 2"0 PoderExecurivorealizaraestudosde viabilidadetecnica. berncomoestudosde impacro 
ambiental e de impacto de vizinhanca. lias tennos do que dispoe a legislacao. previamente il 
autorizacdopara irnplantacaode qualquer urndos usose atividades previstos noart. I"desta Lei. 
Pi/nigra!i! (mico. A antorizacaopara irnplantacaode qualquer urndos usos e arividadesprevistos 
no art. 1"so se efetivaraapos a realizacaode. no minirno,urnaaudiencia publica. na qual devem 
ser obrigatoriamente apresentados il populacao interessada todos os estudos estabelecidos 110 

caput, caso se efetive antes da aprovacao do POL correspondente. 
Art. 3" Esta Lei entra em vigor nadata de sua publicacao. 
Art. 4" Revogam-se as disposicoesem contrario. 

Brasilia.25 de janeiro de 2006. 
118"da Republica e 46"de Brasilia 

JOAQUlM DOMINGOS RORIZ 

LEI N"3.761, DE 25 DE JANEIRO DE 2006: 
(Autoria do Projeto: Poder Executive) 

Cria unidades que especifica e da outras providencias, 
o GOVERNADOR DO D1STRITOFEDERAL. FA<;:O SABER QUE A CAMARA LEGIS

LATIVA DODISTRITO FEDERALDECRETAE EU SANCIONO A SEGUINTELEI:
 
Art. I" Ficam criadas, na Secretaria de Estado de Gestao Administrative e na Secretaria de
 
Agricukura, Pecuariae Abastecimentodo DistritoFederal, Unidadesde Manutencaode Pessoal
 
de Empresas em Processo de Extincao, Privatizacao ou de Reorganizacao, com a objetivo de
 
manter os assentarnentoscadastrais,conceder vantagens e beneficios previstosem regulamento,
 
elaborar atos de rnelhoriasfuncionais.bern como proceder il elaboracao de folhas de pagamento.
 
dos respectivos quadros de empregos.
 
§ I" Para composicaodas unidadesa que se refere 0 caput, ficamcriados os cargosem comissao
 
constanresdos Anexos Ie II desta Lei.
 
§ 2" As empresas referidasno caputsao:
 
I - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/DF: .:'
 
II - Sociedadede Abastecimento de Brasilia- SAB:' 
III - Sociedadede Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB: 
§ 3" Os contratos de trabalho dos empregados integrantesda Tabela de EmpregosPermanentes 
das empresas de que tratarn os incises I e II ficam sob a administracao da unidade vinculadaa 
Secretariade Estadode Agricultura.Pccuariae Abastecimento,e os oriundos da empresaa que se 
refere 0 inciso III serao administradospela unidadevinculada a Secretaria de Estadode Gestao 
Administrativa do Distrito Federal. vedadas a extincao, privatizacao, incorpomeao. fusao 011 

oulras modalidadesde reestlllturaeao.sem que fique garantido pelo Governo do Distrito Federal 
o vinculo contratual dos empregados. 
Art. 2" as empregados que tiveremseus contratos de trabalho administrados pelas unidadesde 
que trata 0 art. I" temo setls valores remunerat6rios inalterados, respeitada a data-basede cada 
categotia. e 0 desenvolvimentona carreira observarn a estabelecido no plano de cargos e salarios 
das respectivas empresas, nao tendo vinculo de qualquer natureza com os cargos que compoem
 
as carreiras do quadro de pessoal do Distrito Federal.
 
Parugra!i) liJlic(). Os empregados de que Imta0 caPllt podemoser cedidos. na fonna da Lei.para
 
prestaremservieos no ambito da AdministraeaoPublica.para 0 exercicio de atividadescompati

veis com as do emprego oClIpado.
 
Art. 3" VET ADO.
 
Art. 4"Emcaso dedemissao. dispensa,aposentadoriaou falecimentodo empregado.fica automa

ticamente extimo 0 emprego por ele ocupado.
 
Art. 5" Aos empregadosque optaram pela adesao ao Programade DesligamentoVoluntario.nos
 
tennos do inciso II do art. 3" da Lei u" 3.125, de 16 de janeiro de 2003. fica assegumdo 0
 

pagamentoda indenizaeaodevida.
 
Art. 6" As despesas decorrentes da aplicaeao do disposto no § I" do art. I" desta Lei corremo il
 
conta de recursos oreamentariosdo Tesouro do Distrito Federal.
 
Art. 7" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.
 
Art. 8"Revogam-seas disposieilesem contmrio.em especial as Leis n"2.681. de 15dejaneiro de
 
2001, n"2.989.de II dejunho de 2002,en"2.935, de8 deabril de 2002, bem como 0 art.4"da Lei
 
n"2.891, de 23 de janeiro de 2002.
 

Brasilia,25 de janeiro de 2006. 
118"da Repllblica e 46"de Brasilia 

JOAQUlM DOMINGOS RORIZ 

ANEXOI
 
CARGOS EM COMiSsAo DA UNIDADE DE MANUTENCAO DA SECRETARIA
 

DE ESTADO DE AGRICULTURA. PEcuARIA E ABASTECIMENTO
 

Dispiie sobrea alteraeao de usodo IOle queespecifica, da RegiaoAdminislrnliva de Brasilia/DF - RA I. DENOMINACAO SIMBOLO OUANTIDADE 
o GOVERNADOR DO DlSTRITO FEDERAL. FACO SABER QUE A CAMARA LEGIS- Chele da Unidadede DFG-14 01 
LATIVADO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI: Pessoalde Empresasem 
A11. I" Fieaahemdo 0 uso do im6veldenominado RE - EPTG - RA I. Rua Quaresmeira I, Lote Pracesso de Extincao 
02. situado no Setor RE -. EPTG Aguas Claras. Regiao Administrativade BrasiliaIDF,medindo Chefe do Nucleo de DFG-IO 01 
14.948,140m'(quatorze mil e novecentos e quarenlae oito metras quadradose quatorze decime- Cadastro e Pagamentoda 
lros quadrados).para Comercio de bens de servieo. Centro Comerciale/ouSupennercado. Pres- Unidadede Pessoalde 
laeaO de Servi<;o do tipo: Finaneeiro, Educaeao, seriada e nao seriada. Academiade Ginaslica. Empresasem Pracesso de 
Lazcr. Sal,dee Indl'stria de Pequeno Porte do tipo Artesanal- (exceto: combustivele derivados, Exlineao 
armazenamenlo. ataeadista Oll qualquer tipo de atividade que gere poluieao). Assistente DFA-OS 01 
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ANEXO II 
CARGOS EM cosussxo DA UNIDADE DE MANUNTEN<;Ao DA SECRETARIA DE 

ESTADODE GESTAo ADMINISTRATIVA 

DENOMINA :Ao SIMBOLO OUANTIDADE 
Chefe da Unidade de 

Pessoalde Empresasem 
Processode Privatizacaoou 

Reonmnizacao 

DFG-14 01 

Chefe do Nucleode 
Cadastre da Unidade de 
Pessoalde Empresas em 

Processo de Privatizacaoau 
Reonmnizacao 

DFG-IO 01 

Chefe do Nllcleode 
Pagmnento da Unidade de 
Pessoal de Empresasem 

Processode Privatizacdoou 
Rcoruanizacdo 

DFG-IO 01 

Assisreute DFA-05 01 

LEI N" 3.762, DE 25 DE JANEIRO DE 2006. 
(Auroria do Projeto: Poder Executivo) 

Autoriza 0 Poder Executive a reverter ao patrimonio da Cornpanhia lmobiliaria de Brasilia 
TERRACAP.os imoveis que mencionae da outras providencias, 
o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FA(:O SABER QUE A CAMARA LEGIS

LATIVADO DISTRITO FEDERALDECRETA E EU SANCIONOA SEGUINTELEI:
 
Art. I" 0 Poder Executive fica autorizadoa reverterao patrimonioda Companhia lmobiliaria de
 
Brusilia> TERRACAP. os imoveis denominadospor: SHC/SW EQ/Residencial- SHC/AO/S

Sctorde HnbitacoesColetivas- AreasOctogonaisS,!IEntre area 3/8 Projecdo10- Brasilia- RA
 
I. com area de 400.00m'.I'/NORTE EQNP EQ 8/12 Area Especial"E" -Ceilandia- RA IX, com
 
area de 1.061.750m' e M/NORTE QNM 30 MOdulo "H" - Ceildndia- RA - IX, com area de
 
5.000.00m'. todos de propriedade do Distrito Federal.
 
Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacdo.
 
Art. 3"Revogam-se as disposicoes em contrario.
 

Brasilia,25 de janeiro de 2006. 
118"da Republica e 46"de Brasilia 

JOAQUIMDOMINGOS RORIZ 

LEI COMPLEMENTAR N" 716, DE 25 DE JANEIRO DE 2006. 
(Autoriado Projeto: Poder Executivo) 

Altera a Lei Complementar n" 700, de 4 de outubro de 2004. que "altern a redacao da Lei 
Complementar que menciona e da outras providencias", 
o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FA<;:O SABER QUE A CAMARA LEGIS

LATIVADO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONOA SEGUINTE LEI:
 
Art. I" Fica inserido. no texto da Lei Complementarn" 700, de 4 de outubro de 2004, um novo
 
artigo 311

• coma seguinte redacao: 
"Art.3"A contribuicaodo DistritoFedeml.de suas autarquiase fundacoes pam0 custeiodo regime 
de previdenciade que trata 0 artigo 40 da ConstituicaoFederal sera 0 dobro da contribuicaodo 
servidorativo,devendo 0 produtode sua arrecada~ao ser contabilizadoem conta especifica. 
~ 1"0 DistritoFederaleresponsavel pela coberturade eventuais insuficiencias financeiras decor
,,,Illesdo pagamentode beneficiosprevidenciarios pertinentesao regimede que trata0 caput.
 
~ 2"V ET A DO.
 
Ali. 2"Os atuais artigos 3".4" e 5",da Lei Complementarn"700. de 4 de outubrode 2004, ficam
 
rcnumerados. respectivamente. para artigos 411

, 5"e 6'\ 
Ali. 3"Esta Lei Complementar enlm em vigor na data de sua publica~ao. 
Art. 4ll Revogam-se asdisposic;oes em contmrio. 

Brasilia.25 de janeiro de 2006. 
118"da Repllblicae 46"de Brasilia 
JOAQUIMDOMINGOS RORIZ 

LEI COMPLEMENTAR N"717. DE 25 DE JANEIRO DE 2006.
 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)
 

Estabelece parfunetros mbanisticos de usoe ocupa~o para a area doJ6queiClube.localizada naRegiao
 
Administmtivado SIA- RAXXIX.osquaisfamo partedoPlanoDiretorLocal daRegiaoAdministrativa
 
doGua,,"! - RAXe da RegiaoAdministrntiva do SelordeIndllStria e Abastecimento - SlA- RAXXIX.
 
o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. FA<;OSABER QUE A CAMARA LEGIS

!.ATIVA DO DISTRITO FEDERALDECRETA E EU SANCIONOA SEGUINTELEI:
 
Art. I" Ficam estabelecidos os pammetros de uso e ocupa~ao para a area do Joquei Clube,
 
localizada na Regiao Administrativado SIA - XXIX, com a cria~ao do Setor Joquei Clube.
 
I'll/Yiglllli> linin>. Osparnmetros dequelrataesteartigosemoparteinlegmnte do PlanoDirelorLocaldas
 
Regi6es Administrativas doGuam- RAXe Setorde Industria e Arostecimento - SIA- RA XXIX.
 
Art. 2"Os usos permitidos na area sao:
 
I - '''sidellcial:
 
11 - atividadescomplementares de atendimenloa popula~ao local;
 
111 - lazerecologico.
 
Ali. 3"Os pammetros de ocupa~ao do Setor J6quei Clube sao:
 
I - altum m,hima para edifica~oes de 26 m (vinte e seis metros);
 
II- coeficientede aproveitamenlo basico igual a I (um):
 
III -- coeficiemes de aproveilamemo maximos definidos em projeto especifico, observados os
 
seguintes parnlnetros: 
a) para glebas ou lotescom area menorque 5.000m' (cinco mil metrosquadrados), 0 coefi
clentede aproveitamentoma.,imo sera igual a 4 (quatro): 

b) para glebas ou lotes com area entre 5.000m' (cinco mil metros quadradose 20.000m'
 
(vinte mil metrosquadrados),0 coeficientede aproveitamentomaximo sera igual a 3 (tres);
 
c) pam glebas ou lotoscom area entre 20.000m' (vinte mil metros quadrados)e 50.000m'
 
(cinqdentamil metrosquadrados),0 coeficientede aproveitamentomaximosera iguala 2 (dois);
 
d) pam glebas ou lotes com area maior que 50.000m' (cinquenta mil metros quadrados),0
 

coeficientede aproveitarnento maximosera iguala I (urn).
 
Paragrafounico.0 Poder Publicodeterrninaraparametres urbanisticosespecificosquando pro

ceder ao parcelamento,podendo reduzir 0 coeficiente de aproveitamenro maximo estabelecido
 
nesteartigoe fixar0 minimo. em razaodos estudos tecnicosrealizados, na formadispostaem lei
 
especifica, de autoriado Poder Executivo.
 
Art.4"0 projetode parcelamento incorporar:\ faixaverdede transicao entreareacom caractertsticas
 
de uso de altograu de incomodidade e areacom caracteristica predominantemente residencial,
 
Paragrafoimico.Seni reservada,noprojetode parcelarnentodo Setor J6queiClube,area destina

da para a implantacaode parqueecologicoe espaco de cultura, esporte e lazer.
 
Art. 5" Serao aplicados os seguintes instnnnentos urbanisticos e tributaries de politica urbana:
 
1- estudo previode iinpactode vizinhanca (EIV), nos termos do que determinamos arts. 36. 37
 
e 38 daLei n" 10.257,de 2001;
 
11- Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana(IPTU) progressive.
 
1'1lI2i!,~''!/iJ tmico, Poder:\ seraplicadaaconcessiio dedireitorealde lISO. mediante autorizacdo legislativa. 
Art. 6" EstaLei Complementar entraem vigor na data de sua publicacao. 
Art. 7" Revogarn-seas disposicoesem contrario. 

Brasilia.25 de janeiro de 2006. 
I 18"da Republicae 46"de Brasilia 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL 

DESPACHOS DO DIRETOR
 
Em 25 de janeiro de 2006
 

Processo014.000.I7812005; Interessado: AMERICELS/A: Assunto: RECONHECIMENTO DE
 
D1VIDA. Avista das instrucoescontidas no presente processo e 0 disposto nos art.s 80 e 81 do
 
Decreto n" 16.098/94, e de acordocom 0 que estabeleceos incises II e IV do artigo39. do citado
 
diploma legal,combinados com 0 artigo 7", da Lei n" 3.163, de 03/07/2003, reconheco a divida.
 
autorizoa realizacao dadespesa,bemcomoa emissaoda Notade Empenho, liquidacao e 0 pagamen

to. em favorda AMERICELS/A, no valorde R$5.656,79(cinco mil seiscentos e cinqiienta e seis
 
reaise setentae novecentavos).referentesaosservicestelefbnicos movel celularprestadosnomes
 
de outubro de 2005. A presentedespesa con-era a conrada Dotacao Orcamentaria: Programa de
 
Trabalho - 04.122.0100.8517.0026, Elemento de Despesa: 33.90.92 - Despesas de Exercicios
 
Anteriores.Publique-see encaminhe-se a GPOIDAO/GVG, pamas providencias complementares.
 

Processo 014.000.022/2006; Interessado: AMERICEL S/A: Assunto: RECONHECIMENTO 
DE DIVIDA. Avista das instrucoes contidas no presente processo e 0 disposto nos art.s 80 e 81 
do Decreto n". 16.098/94, e de acordo com 0 que estabelece os incisos II e IV do artigo 39. do 
citado diploma legal.combinadoscom 0 artigo 7".da Lei n".3.163, de 03/07/2003. reconheco a 
divida, autorizo a realizacaoda despesa,bem como a emissao da Nota de Empenho,llquidacaoe 
o pagamento, em favor da AMER1CEL S/A. no valor de R$5.545.54 (cinco mil qumhentos e 
quarenta e cinco reais e cinquelllae qualro centavos), referentes aos servi~os leletonicos movel 
celular prestados no mes de dezembro de 2005. A presente despesa correm a coma da Dotacao 
Or~amenlaria: Programade Trabalho- 04.122.0I00.8517.0026,Elementode Despesa:33.90.92 
- Despesas de Exercicios Anleriores. Publique-se e encaminhe-se a GPO/DAOIGVG. para as 
providenciascomplementares. 

WALMIR JOSE GOMES 

SUBSECRETARIA DE APOIO OPERACIONAL 

RETIFICA<;:Ao 
No Despachodo Subse~retario de ApoioOperncionaI publicadono DODFn."19,de 25dejaneiro 
de 2006, ONDE SE LE: Processo:210.000.920/2005 e outros..:'. LEIA-SE:"...PROCESSO: 
210.000.918/2005 e outros , e ONDE SE LE .....R$ R$ 1.044.665,35 (um milhao, quarenta e 
quatromil.seiscentos e sessentae cincoreaise trintae cincocentavos)..." LEIA-SE" R$960.415.35 
(novecentose sessenta mil, quatrocentose quinze reais e lrinta e cinco centavos) ". 

FUNDO DE MELHORIA DA GESTAO P(lBLICA
 
PRO-GESTAO
 

DESPACHO DA PRESIDENTE
 
Em 25 dejaneiro de 2006.
 

Processo0030.004.575/2005, Interessado:Secretaria de Gestao Administrativa.Objeto: Aquisi

~ao de mobiliario. I - Na fonna do disposto na Lei n" I0.520,de 17de julho de 2002. incisosXXII
 

I 



LEI NO 3.863, DE 30 DE MAIO DE 2006
 
DODF DE 31.05.2006
 

Autoriza a lncorporacac da Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia SA - SAB, em 
IiqOida<;ao, as Centrals de Abastecimento do 
Distrito Federal SA - CEASA-DF, em 
liqOida<;ao. 

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, FAc,;:O SABER QUE A cAMARA LEGISLATIVA DO 
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANOONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 10 0 Distrito Federal fica autorizado a proceder as medidas necessaries visando incorporar a 
Sociedade de Abastecimento de Brasilia SA - SAB, em IiqOida<;ao, as Centrais de Abastecimento 
do Distrito Federal SA - CEASA-DF, em IiqOida<;ao. 

Art. 20 AsCentrals de Abastecimento do Distrito Federal SA - CEASA-DF, em IiqOida<;ao, 
assumirso 0 ativo, 0 passivo e os instrumentos contratuais vigentes firmados pela Sociedade de 
Abastecimento de Brasnia SA - SAB, em liqOida<;ao. 

Art. 3° Osatuais empregados da Tabela de Empregos Permanentes da Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia SA - SAB, em liqOida<;ao, serao incorporados pelas Centrais de 
Abastecimento do Distrito Federal SA - CEASA-DF, em IiqOida<;ao, mantendo os respectivos 
vinculos empregaticios, conforme prescrito no art. 10, § 30, da Lei nO 3.761, de 25 de janeiro de 
2006. 

Art. 40 0 Distrito Federal trarsterlra ao patrimonlcdas Centrais de Abastecimento do Distrito 
Federal S.A. - CEASA-DF, em IiqOida<;ao, mediante doacso, todosos bens irnovels transferidos ao 
seu dominiopar forca das Leis nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, e nO 2.891, de 23 de janeiro de 
2002, que nao tenham sidealienados a terceiros ou entregues atraves do Programa de 
Desenvolvimento Economico do Distrito Federal- PRO-DF ate a data da publicadio desta Lei. 

Art. 50 AsCentrais de Abastecimento do Distrito Federal SA - CEASA-DF, em IiqOida<;ao, 
elaborarao, no prazo de ate sessenta dlas, projeto de alteracao de seu Estatuto; e, no mesmo 
prazo, em conformidade com 0 art. 71, § 10, IV, da Lei Organica do Distrito Federal, encamlnhareo 
a camara Legislativa do Distrito Federal projeto de lei dispondo sobre a reestrutura<;ao da empresa. 

Art. 60 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;ao. 

Art. 7° Revogam-se as dlsposldies em contrario; em especial, a Lei nO 2.891, de 23 de janeiro de 
2002. 

Brasilia, 30 de maio de 2006 
118° da Republica e 470 de Brasilia 



ANEXO UNICO 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAS CENTRAlS DE 
ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A. - CEASA-DF 

DENOMINACAO SIMBOLO QUAN 
Assembleia Geral 

Conselho de Administrac;ao 

acionista -
Jeton 5 

I Conselho Fiscal Jeton 3 
Diretoria Colegiada 
1. Presidencia 200/0 aclmasremuneracao 1 
1.1. Secretaria 
1.2. Chefe de Gabinete 

EC-4 2 
EC-1 1 

I 2.0. Vice-Presidencia 10% aclmae-rernuneracao 1 
2.1. Secretaria 
3.0. Ouvidoria 
4.0. Assessoria Juridica 

EC-4 1 
EC-2 1 
EC-2 1 

5.0. Assessoria Planeiamento EC-2 1 
6.0. Diretoria Administrativa 50/0 acfmas-remuneracao 1 
6.1. Secretaria 
6.2. Gerencia Administrativa 

EC-5 1 
EC-3 1 

6.2.1. Secao Protocolo FG-2 1 
6.2.2. Se~ao contrato e 
licitac;6es 

FG-2 1 

6.2.3. Recursos Humanos FG-2 1 
6.2.4. Sec;ao Patrimonio FG-2 1 
6.2.5. Sec;ao Compras FG-2 1 
6.2.6. Se~ao Apoio Saude do 
Trabalho 

FG-2 1 

6.3. Gerencia de Informatica EC-3 1 
6.3.1. Gerencia Manuten~ao 

Rede/Computadores 
FG-2 1 

7. Diretoria Financeira 5% aclmae-remuneracao 1 
7.1. secretarta 
7.2. Gerencia Financeira 

EC-5 1 
EC-3 1 

7.2.1. secao Contabilidade FG-2 1 
7.2.2. secao Tesouraria FG-2 1 



1
FG-2
 
Faturamento
 
7.2.3. Se~ao Cobran~a e 

1
5% aclmasremuneracao
 
Operacional
 
8. Diretoria Tecnico

1
EC-5
8.1. Secretaria 
1
EC-3
8.2. Gerencia Engenharia 
1
FG-2
8.2.1. Sec;ao Servic;os Gerais 
1
 

Reformas
 
FG-2
8.2.2. Se~ao Obras, Projetos e 

1
EC-3
8.3. Gerencia Tecnica 
1
8.3.1. Sec;ao Analise Estudos . FG-2
 
1
FG-2
8.3.2. Sec;ao Ensino Pesquisa 
1
 

e Padroes Hortiqualidade 
FG-2
8.3.3. Se~ao Normas Tecnicas 

1
 
Mercado e Lellao Eletronico
 

FG-2
8.3.4. Se~ao Informa~ao 

1
8.4. Gerencia Operacional EC-3
 
1
 

Orientac;ao de Mercado 
FG-2
8.4.1. Se~ao Fiscaliza~ao e 

1
 
Mercado
 
8.4.2. Se~ao de Acesso ao FG-2
 

1
8.4.3. Sec;ao Barracao Produtor FG-2
 
1
8.4.4. Sec;ao de Marketing FG-2
 

9. Diretoria de Seguran~a 5% aclmasremuneracao 1
 
Alimentar e Nutricional 
9.1. secretarta 1
EC-5
 
9.2. Gerencia de capteeao de EC-3
 1
 
Recursos e Projetos 
9.2.1. Se~ao de FG-2
 1
 
Acompanhamento de Projetos 

TOTAL 53
 

EC: Empregos em Comissao de Livre Provimento 
FG: Funcoes Gratificadas - servidores efetivos 



J 
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Panigrafo unico. Mediante acordo ou convcncao colctiva de trabalho, a dcnominucao assistcntc de 

bordo podcra scr substituida por outra que mclhor cxprcssc as novas funcocs dcfinidas no art. 2°. 
Art. 2° Au passarcm a assistcntc de bordo, os atuais cobradorcs podcrao tcr suus fun~6es ampli

adas. com a cxccucao de novas atividadcs, especial mente as rclativas a: 
1- rcccbimcnto das tarifas pages em mocda corrcntc: 

II - supcrvisao da utillzacao pclos usuaries dos dcscontos c gratuidadcs prcvtstos em Lei; 
III - auxtlio uos usuaries idosos OU portadorcs de ncccssldadcs cspcciais; 
IV - oricntacllo aos usuaries quanta a destine, itincrario. locafidadcs c proccdimcntos relatives a 
coleta de tarifas par mcio clctmnlco: 

V - provimcnto aos usuaries de informacoes sobrc 0 Sistema de Transporte PUblico Coletivo do 

Distrito Federal. 
~ 1° A ampliacao das funcrficsprevista ncstc artigo nao podcra resultar em rcducao salarial. 

§ 'Z'As condicoes cstabclecidas ncstcartigo ramoparte dascxigcncias ascrem indufdas naslicita~lCS que 
vcnham a ser realizadaspara a opcracao do Sistema de Transportc PUblicoColetivo do Distrilo Federal. 

Art. 3° 0 dcscumprimcnto desta Lei enseja a aplicacao das pcnalidadcs dccorrcntcs das normas de 

conccssao dos serviens publicos, 

Art. 4° 0 disposto ncsta Lei aplica-sc au Service de Trunspurtc PUblico Altcmattvo - STPA e ao 

Service de Transportc PUblico Alternative de Condomfnios - STPAC. 

Art. 5° Esta Lei cntra em vigor na data de sua publicacao, 
Art. 6° Revogam-se as disposicocs em contrarlo. 

Brasflia, 27 de dczembro de 2006.
 

Deputado FABIO BARCELLOS
 
Prcsidcruc
 

LEI N" 3.929, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006 
(Autoriu do Projeto: Puder Executive) 
Dispoc sobre <I rccstruturucllo das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S,A. (CEASA
DF), nos tcrmos do art, 5° da Lei n° 3.863, de 30 de maio de 2006, e d:i outras providcncias. 
A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, FAl;O SABER QUE A CAMARA LEGIS· 
LATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° A rccstruturueaodas Centrais de Abasteeimento do Distrito Federal S.A. (CEASA-DF), 
nos tcrrnos do urt. 5° da Lei n° 3.R63, de 30 de maio de 2006, passa <I vigorar com <I redacao 
constantc no ancxo unico. 
Art. 2° Esta Lei cruraem vigor na data de SU<l publicacao, 
Art. 3° Revogam-se as disposi<;5csem contnirio, em especial a Lei n°3.125, de 16de janeiro de 2003. 

BrasOia, 28 de dezembm de 2006.
 
119"da Republica e 47" de Brasnia
 

MARIA DE LOURDES ABADIA
 

ANEXO UNICO
 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAS CENTRAlS DE
 

ABASTECIMENTO DO D1STRITO FEDERAL S A (CEASA-DF)
 

DEK0:I!INAAO 51MBOLO VA!'( 
A'\tIlll>lelo eIll A'IODI~lt! 

C'ooselho d~ AdullOll!rade Jeron j 

C'onselho Fl"a -T~ton 3 
Direto!13 Cele.0ada 
LPre<~i. ~. acuua>Rmuneracao 
LI.Secr~lma EC-~ 2 
.~. Cb~te de G6binei. Ee· I 

2J),Vlce-Prt~ide~,ia 1~' :Klma'r~munmcilo I 
2.1. Se=13liR £C·4 I 
3.0_ Ollmlori. £(:·2 1 
~.O. A"e%ori. Jmidica EC·2 1 
5.0. A"e.ssor'" Pimeamelllo 
6.0. Dir.tori. Admillimali\'ll 
6.1. Se~r~arL' 

£(,-2 
.5~.l'dma: relnUllm,oo 
£; -" 

1 
1 
1 

6.2. C"'eJiuClQ Adnwusrratka EC-J 1 
6.•.1. Se~lIo frOlotO ¢ FG·~ 

6.2.2 . .Secl\<> CO<h'nlo elieLt.roes fG.2 1 
6.•.J. Ke<:uTlotHmnanos FG
6.2.4. Se>l\<> 1'"lrimOO1O FG·} 1 
6.... _. Set:1o COlllllras FG·_ 
62.6. Sedo AllOio S61id~ do11600lM FO·l 1 
IS Gerellti. ~ InfDmlBtlC. EC-3 1 
6.3.1 Gereocia ~lOllUtew;.o FG-2 1 
Rede'C'o!l1llUt~d<!res 

'. DntorUl Finauceinl 5~.llCima"1"eIllIIllera,OO I 
. .Seemma fe. 

72. ~riuetaFinmceirfl £C.) I 

7.2.L S.,;!o Contabihdade FG·l 1 
7.2.2. S~ao Ttwurana FG·l 1 
I.~.J. S.,;oo Obr6Dc.1 e Farun.melllo FC-. 
8. Diretona Tecuico- :>Doradonal 5~·. 3<:ima·:·remunerac50 1 
8.L ~~tMia £1._ 
8.2. ~riueia EUel:broia £C.) I 
8.2.L Sedo ServicesGemi, FG·l I 
8.2.2. ~60 Obral. Preietos e Refol1lllls FG·2 I 
83. Get<UC18 TtauCft £C·3 1 
8.3.1. Secso Allliule Esmdes FG·2 I 
832. Seeao Emina Peseuisa FO·} 1 
8.3.J. "e,oo Kormal Iecmcas e P3dr~ FG·_ 1 
Hortiou.lidad. 
8.3.4. 50;00 infonm~ao ~'itt1'cado e Lellac FG·l 1 
£letrcwco 
8.4. Gfi&l;ia Oeeraeienal EC,) I 
8.4. L Se,ao fi""hZ3~io e Onelll.~jo ~ FG·. I 
Mercado 
SA':. Sed!'o d. Acesso ao ~lerCildo FG·l 1 
8.4.3. Se<;aoBmacaoPredutor FO·} 1 
8U. Secao de MoT'etilla 1'0·1 1 
9. Diretena de Segur:w.,. Ahllltlllar e 5~·. a<:ima:'Rmu:.ieri\~ao I 
NUlridollll1 
9.1. Secrerana EC·. I 
9.2. ~riueia de C.pl",iIo de Recurscs e EC·]' 1 
Proleto~ 

9.2.1.SeeN:> de Acomuanhamento de Projetos FO.l I 
TOTAL 53 

EC: Empregos em Comissao de Livre Provirncmo 

FG: Funcocs Gratificadas - scrvidorcs cfctivos 

DECRETO NO 27.533, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006 

Abre crcdito suplementar, no valor de R$ 1.003.000,00 (urn milhao e trcs mil rcaiv). para 

rcforco de dotacocs orcamcntarias consignad <IS no vlgcntc orcarncnto. 

A GOVERNADORA DO D1STRITO FEDERAL, no uso das atribuicocs que Ihe confcrc 0 

artigo 100. inciso VII. da Lei Organica do Distrito Federal, combinado com o art. goda Lei n" 
3.766, de 27 de janeiro de 2006, com 0 art. 4" da Lei n" 3.829, de 09 de marco de 2006, e com 

o art. 41, incise I, das Nonnas Gerais de Direito Finuncciro, aprovadas pcla Lei n° 4.320, de
 

17 de mor<;ode J964, DECRETA:
 
Art. 1° Fic<l aberto uAgencia Reguladora de A.gu<ls e S<lneamento do Distrito Federal e a
 
Seerctaria de Estado de Infr<l-Estrutura e Obras do Distrito Federal crcdilo suplemenwr. no
 

valor de R$ 1.003.000.00 (urn milbao e tres mil reOlis),para atender as programacroes orc;a


mentd.rias indieadas no Anexu II.
 

Art. 2° 0 crcdito suplementar de que trata 0 artigo anterior sera finaneiado nos termos do arl.
 

43, § I", ineiso III, d. Lei n" 4.320. de 17 de mar<;ode 1964, pela onula<;ao parcial da doto<;ao
 
orcramenlaria con stante do Anexo L
 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publieacrao.
 

Art. 4° Revogam-se as disposi<;6es em con1reirio.
 

Brasflio. 20 de dezembro de 2006. 

119" da Republica e 47" de Brasflia 

MARIA DE LOURDES ABADIA 

k''!."\O :1!~f~A	 !.t:.H 

::l!!l:rOSt:Y~!~"T.u ·m,a~l~ort!:wrA~O!s O~~;\'\!L'7C ~:~J:).\rE ftocv.: 

;;..-t.\K!:"U~"O: 

J.!'<.3W~::!,!Vi)..J..~ A" fent; 

ESP!t."lC.~XC IiI<; I>A."'51i< I FC~-:I D!:.o\L?'~ TvT.oU.I I 
: ·X'j{(·: 

""';8.0> lCUAl. 
r:tKl·:'!"St'~ llSCl n~':)01>! SAt;~ 00 

Ui.)ctn~ t tt.f! ::rdz:~li..&¢s Mll 
A<SlS;t:;"ClA.A """l
K."!UC.A ~"C DtiTJ!iO
 
!ID:!:!.J.:.
 

~r. t{{~;; «~~	 AQ'C~~.\c p:; 
M!~:.u4."""Cs. ?.AlA 
ASII\;t:;"CIA AU;;1lf
 
l'I.'3I.KA~'C OlSU".C
 
==llC. 

*
 : ({!(~(
JUt...:!*, :t< 
;C<:H!C 

.ocw;wm	 ,O,AL ~ C{J ft.: 
.. 



N°81, sexta-feira, 28 deabrilde 2006 pAGINA 29 Diario Oficial do Distrito Federal 

CONCEDER AFASTAMENTO EM RAZAO DE CASAMENTOit LIGIA GOMES DE sou

ZA FARIAS, 1.401.345-2,no periodode 12de abril de 2006 a 19deabril de 2006, nos termosdo
 
artigo97 da Lei 8.112/90.
 
CONCEDER LICENCA PATERNIDADE de 05 (Cinco) dias eonseeulivos, nos termos do
 
artigo 208 da Lei 8.112/90, a DANILO HENRIQUETEIXEIRA CANTO DE LIMA, 149.224

I, no periodo de 08 de abril de 2006 a 12 de abril de 2006. 

MARIA DE FATIMA GOMES CORDEIRO 

ORDEM DE SERVICO DE 26 DE ABRIL DE 2006. 
A DIRETORADE RECURSOSHUMANOS,DA SUBSECRETARIA DE APOIO OPERACI
ONAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DlSTRlTO FEDERAL, no uso de 
suas atribuieoesregimentaise considerando0 disposto na Portaria n" 116, de I° de setembro de 
2005, publieadano DODF 169de 05 de setembrode 2005, pagina 16e 17,resolve: CONCEDER 
LICENCAPREMIO Por Assiduidade,a servidoraabaixo relaeionada,nos termosdo artigo 87 da 
Lei 8.112/90 eombinado com a Lei 221/90, eondicionado 0 periodo de gozo aos criterios da 
Administracao, deduzidos os meses por ventura usufrufdos. (DRHlDiversos) Nome: MARlA 
ADELIA SOBRAL, matricula 139.635-8; processo 060.005.913/06;QllinqUerno(S): 01 de se
tembra de 2000 a 31 de agosto de 2005. 

MARIA DE FATIMA GOMES CORDE[RO 

PORTARIA N' 107, DE 25 DE ABRIL DE 2006. 
o SECRETARIO DE ESTADO DE ACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de 
suas atribuieoeslegaise em conformidadecom a alinea "0", do inciso I, do artigo I', do Decreto 
n ' 23.212, de 06 de setembra de 2002, resolve: CONCEDER bOMO especial nos termos do 
artigo 98, d. Lei n", 8.112, de II de dezembro de 1990, itlZABEL DA SILVA SANTANA, 
rnatricula104.644-6,Agente Social/AIRS, no periodo de 06 de fevereiro• 24 de junbo de 2006, 
processo 100.000.583/2006. 

ANTONIO LUIZ BARBOSA 

PORTARlA N' 108, DE 25 DE ABRIL DE 2006. 
o SECRETARIO DE ESTADO DE ACAO SOCIAL DO DlSTRITO FEDERAL, no uso de 
suas atribuicoes legais, considerando 0 que dispdc • Lei n' 2.532, de 2 de marco de 2000, 0 

decreta n" 24.136, de 9 de outubro de 2003, publicado no DODF n" 197, de 10 de outubra de 
2003, • Portaria n" 82, de 30 de marco de 2005 - SEAS-DF e 0 constante no processo 
100.000.972/05,resolve: CONCEDER • gratificacao por exercicio de atividade em interpreta
~30 em Lingua Brasileirade Sinais - LIBRAS,nos termos do artigo 3', do Decreton"24.136, de 
9 de outubra de 2003, publicado no DODF n' 197,de lOde outubro de 2003, itservidora lotada 
e em cxercicionesta Secretaria, • seguir relacionadapor nome, matrieulae Iotacao:ESMERAL
DA SOUSA DE O. SANTOS, 101.831-0, Centro de Desenvolvirnento Social de Sobradinho, 
Est. Portaria entra em vigor na data de sua publicacao. 

ANTONIO LUIZ BARBOSA 

CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL 

RESOLUCAO N' 05, DE 27 DE MAIO DE 2006. 
Dispilesobre• composicao da PrimeiraCfunarade Assistencia Socialdo DistritoFederal-CASIDF. 
o PRESIDENTEDO CONSELHO DE ASSISTENCIASOCIALDO DISTRlTO FEDERAL 

CASIDF, no uso das atribuieoes que lhe foram conferidaspel. Resolucaon" 12, de 06 de agosto
 
de 2002 e Resolucaon' 07, de 15 de maio de 2002, e conforrnedeliberacaodo Plenario do CASI
 

DF em Reuniac Extraordinliria realizadano dia 24 de abril de 2006, resolve:
 
Art. I' Compor a Primeira Camara do CASIDF, constituida pelos seguintes Conselheiros:
 
JOSE ANTONIO MARTINS ALVES, JESSE M[RANDA VITALE HELLMEISTER, EU

RlPEDES ALVES BARBOSA, LUZ[A DE BRITO AYRES, MARLENE TEIXEIRA RO

DRIGUES, LU[Z EDUARDO PASSEADO, HUMBERTO MELO FALCAO F[LHO,
 
MARIA DE LOURDES PERE[RA DE OLIVEIRA, LE[LA MARIA RODRIGUES PATA

RELl, 0 primeira tera • funeao de Presidente.
 
Art. 2' A Primeira Ciimaratera a competenciade apreeiacaode processosrelalivosit inscricaode
 
enlidadese organizaeoesde assistencia social.
 
Art. 3' Esta resolueao entra em vigor na data de sua publicacao,
 
Art. 4' Revogarn-se as disposieoes em contrlirio.
 

JOSE ANTONIO MARTINS ALVES 

RESOLUCAO N' 06, DE 27 DE ABRIL DE 2006. 
Dispilesobre a composicaoda SegundaCamarade Assistencia Socialdo DistritoFederal-CASIDF. 
o PRESIDENTEDO CONSELHO DE ASSISTENCIASOCIAL DO DISTRlTO FEDERAL_ 
CASIDF, no uso das atribuicdesque lhe foram conferidaspel. Resolueaon' 12de 06 de agostode 
2002 e Resolueaon°07, de 15 de maio de 2002, e conformedeliberaeaodo Plenario do CASIDF 

em Reuniao Extraordinariarealizadano dia 24 de abril de 2006, resolve:
 
Art. I' Compor a SegundaCfunara do CASIDF, constituida pelusseguintes Consellieiros: JOSEMURI

LLO FIGUEIREDO, GERT WOLFGANG ANTONIUS, KARINACURY ROSSO,RAIMUNDO
 
HOSANODE SOUSAJUNIOR, ADILCEIA MARlA BETONICO, ILZE KLEINOBIN4 FRAN

CISCO JULHO DE SOUZA, SANDRA OLIVEIRATEIXEIRA,JANY COEL[ RODRIGUES,
 
MARlAAPARECIDA GON<;ALYES VIEIRA ARAUJO, 0 primeiro ten\• ftny;;io de Presidente.
 
Art. 2°A SegundaCamara tera a competenciade apreciacaode processosrelativesa inscrieaode
 
enlidades c organizaeoesde assistenciasocial.
 
Art. 3' Esta resolucao entra em vigor na data de sua publicaeao.
 
Art. 4° Revogam-seas disposicoes em contrlirio.
 

JOSE ANTONIO MARTINS ALVES 

CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL 

RESOLUCAO NOR.MJlJ1VA N" 07/2006 
Da nova redacao Resolucao n" 06/2006,e da outras providencias, 
o CONSELHO DOS DlRE[TOS DO IDOSO DO DlSTR[TO FEDERAL, 6rg30 paritario, 
consuilivo,deliberalivoe fisealizadordas ~iles de atendirnentoaos direitos dos idosos,no uso de 
sua competencia,de acordo com 0 que dispilea Lei n°3.575/05e 0 §I 0, do artigo3° do Regimento 
Intemo deste Conselho, resolve: 
Art. 1°Altera0 art.3°da Resolucao Normativan°0612006, publicadano DODFn°44,de 03 demarco 
de 2006,que modifica• Comissao Tematica do Conselhodos Direi1JJ5 do Idosodo DistritoFederal, 
quepassa a ser composto por ALDAlRROCHADE AZEVEDO - Vice-presidente do Conselhodos 
Direitosdo Idosodo DistritoFederal, DANIELLE FREITASPAULINO- Seeretaria Executiva do 
Conselhodos Direitosdo Idosodo DistritoFederal,ALZlRA BORBA FREITAS- Assessorado 
Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal, MARCIA SALGADO RODRIGUES DA 
CUNHA - Assessora do Consellio dos Direi1JJ5 do ldosodo DistritoFederal, GIOVANANAZARIo 
DE OLIVEIRA - AgenteAdministrativo do Conselho dos Direitosdo Idosodo Distrito Federal. 
Art. 2° Altera 0 art. 16° d. Resolueao Normativa n° 0612006 dando nova redacao, que passa • 
vigorarcom. seguinte forma: 

"Art. 16°Em caso de empatc tera preferenciaa organizacaoque possuir maior tempo de servico," 
Art. 3° Esta Resolueao,entra em vigor na data de sua publicaeao. 

CLARl MARLEI DALTROZO MUNHOZ 

PORTARIAN" 45, DE 27 DE ABRIL DE 2006. 
o SECRETARIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARlA E ABASTECIMENTO 
DO DISTRlTO FEDERAL, no uso de suas atribuieoes regulamentares e acolhendo os termos 
dos Oficios N's 150/2006,de II de abril de 2006, do Sr. Presidente Liquidanteda CEASAlDFe 
139/2006-SAB, de 18 de abril de 2006, do Sr. Liquidanteda SAB, resolve: 
CONSTlTUIR Grupo de Trabalho com' finalidade de elaborar estudos versando sobre os 
procedirnentos a serem observadosno processode incorporacaod. Sociedadede Abastecimento 
de Brasilia SlA - SAB, em Liquid.~o it Centrais de Abastecimentodo Distrito Federal S/A 
CEASAlDF, em Liquidacao, 
DESIGNAR FERNANDO SILVA JUNIOR, Matricula 885; JOSE AUGUSTO DE FARIA, 
Matricula394 e JUSMAR CHAVES, Matrieula222, d. CEASAlDF;RENE FERREIRA,Matri
cula 1005-7;MARlA LuiZA DA SILVA, Matricula03155-0 e LUCAS MONTEIRODE OLI
VEIRA, Matricula 4020-7, d. SAB; AIRES ROSA DE SOUZA, Matricula 100.068-3; MAR
COS SOARES DE SOUZA, Matrieula 100.487-5 e IZAlAS DA SILVAROCHA, Matricula 
100.867-6,da SEAPA-DF, para comporem 0 Grupo de Trabalho ora institufdo,sob. coordena
~o do primeiro. Estabelecer em ate novenla (90) dias, 0 prazo para apresentaeao dos estudos 
atribuidos.0 Grupo de Trabalho, Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaeao, 

WILMARLUIS DA SILVA 

SUBSECRETARIA DE APOIO OPERACIONAL 

ORDEM DE SERV[CO N° 15, DE 24 DE ABRIL DE 2006. 
o SUBSECRETARIO DE APOIO OPERACIONAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
SEGURANCAPUBLICA E DEFESA SOCIAL DO DISTIRTO FEDERAL, no usa da delega
~30 de competenciaque lhe confere 0 artigo I', inciso I, item "g", da Portaria de 06 de dezembro 
de 2002, resolve: CONCEDER,nos termos dos artigos 215, 217, incisos I, alinea "c", 2[9 e 224 
d. Lei n° 8.112, de II de dezembrode 1990,c/c com 0 artigo 40, § go d. CONSTITUlCAODA 
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DECRETO N' 28.153, DE 23 DE JULHO DE 2007. 

Revoga 0 Decreto n? 26.267, de 10 de outubro de 2005 e d~ outras providencias, 

o GOVERNADOR DO D1STRITO FEDERAL, no uso das atribuicoes que Ihe confere 

o artigo 100, incisos VII e XXVI, da Lei Organica do Distrito Federal, DECRETA:
 

Art. 1° - Fica revogado 0 Decreto n? 26.267, de 10 de outubro de 2005, publicado no
 

DODF n? 194, de II de outubro de 2007, paginas 04 e 05.
 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.
 

Art. 3° - Revogarn-se as disposicoes em contrario,
 

Brasilia, 23 de julho de 2007.
 

I 19" da Republica e 48" de Brasilia
 
JOSE ROBERTO ARRUDA
 

DESPACHO DO GOVERNADOR 

Em 23 de julho de 2007. 

Processo: 390.001.941/2007. Interessado: MARIA ELISA COSTAE OUTRO. Assunto: 

PROJETO DE REVITALIZACAO DA TORRE DE TV DE BRASiLIA. 

I. Nos termos do artigo 12, do Decreton021.564, de 26 de setembro de 2000, combinado 

com 0 Decreto n° 23. 196, de 27 de agosto de 2002, convidamos os arquitetos Urbanistas 

MARIA ELISA COSTA e JOAO LIMA, para apresentacao do projeto de revitalizacao 

da Torre de TV de Brasilia, que inclue visitas tecnicas com a presenca de tecnicos da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal, 

nos dias 24 e 25 dejulho de 2007, com onus para 0 Distrito Federal, referente a diarias 

e passagens aereas nos trechos Rio de Janeiro/Brasilia/Rio de Janeiro e Salvador/Brasilia/ 

Salvador respectivarnente, confonne consta dos autos. 

2. Publique-se e restitua-se a Unidade de Administracao Geral, da Secretaria de Estado 

de Governo do	 Distrito Federal, para os fins pertinentes.
 
JOSE ROBERTO ARRUDA
 

PORTARIA W 45, DE 23 DE JULHO DE 2007. 

o SECRETARIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARlA E ABASTECIMEN

TO DO D1STRITO FEDERAL, no uso da competencia prevista no artigo 105, inciso 

III, da Lei Organica do Distrito Federal, resolve: 

Art. 1° - REVIGORAR as medidas baixadas por meio da Portaria n? 37, de 15 de marco 

de 2005, publicada no DODF n" 51, de 16 de marco de 2005, pagina 04, que passam a 

vigorar com a seguinte redacao: 

"I - Todos os expedientes originarios do Ministerio Publico do Distrito Federal e Terri

t6rios-MPDFT, dirigidos a esta Pasta. deverao ser automatica e imediatamente enviados 

aAsscssoria Juridico-Legislativa-AJL, que dara encaminhamento e orientacao juridica 

cabiveis, visando 0 cumprimento integral da Circular Conjunta N" 01/2004, datada de 30 

de setembro de 2004. 

II - No que se refere ao cumprimento da Circular N° 03/2003-GAB/PGDF, datada de 31 

de janeiro de 2003, todos os atos oriundos de quaisquer instancias au Tribunais, trans

mitidos par meio de Citacoes, Intimacoes, Notificacces, Oficios, etc., dirigidos a esta 

Secretaria de Estado, de imediato devem ser diretamente enviados aAssessoria Juridico

Legislativa-All., que dara adequado encaminhamento e orientacao juridica ou adminis

trativa, visando 0 atendimento das diligencias ou requisicoes fonnuladas nos documen

tos dessa natureza. 

111- A Assessoria Juridico-Legislativa-AJL, fica autorizada a requisitar diretamente as 

unidades da estrutura organica desta Secretaria de Estado, confonne a materia de compe

tencia de cada setar, informaeoes, documentos e outros dados necessaries ao atendimen

to da atribuicao conferida por esta Portaria.
 

IV - A inobservancia dos procedimentos objeto deste ato, ensejara a adocao de
 

medidas visando apurar responsabilidades a luz do que dispoem 0 artigo 116,
 

incisos IIIIV e 0 artigo II 7, incise IV, da Lei n" 8.112, de II de dezembro de
 

1990, adotada no Distrito Federal nos termos do artigo 5°, da Lei n° 197, de 04 de
 

dezembro de 1991. .
 

V - Integram 0 presente ato, como se nele transcritos fosscm, reproducao das Circulares
 

nOs01/2004-, de 30 de setembro de 2004 e 03/2003, de 31 de janeiro de2003, menciona


das nos incisos I ell".
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao,
 

Art. 3o - Revogam-se as disposicdes em contrario.
 

WILMAR LUIS DA SILVA 

PORTARIA W 46, DE 23 DE JULHO DE 2007. 

o SECRETARIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PEcuARIA E ABASTECIMEN


TO DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuicao que Ihe confere 0 inciso VII, do
 

artigo 105, da Lei Organica do Distrito Federal, resolve:
 

Art. I" - ATRIBUIR ao titular da Subsecretaria de Adrninistracao e Fiscalizacao Fundi


aria-SAF, competencia para analisar os pedidos e propor ao Secretario Adjunto conces


sao de parcelamento de credito relativo a anuidade prevista no artigo 17, do Decreto nO
 
19.248, de 20 de maio de 1998.
 

Art. 2° - DELEGAR cornpetencia ao Secretario Adjunto desta Secretaria de Estado para,
 

com base no que dispoe 0 artigo 2°, inciso III, da Lei Complementar n" 432, de 27 de
 

dezembro de 2001, com a redacao dada pela Lei Cornplementar n" 618, de 09 dejulho de
 

2002, decidir sobre as propostas encaminhadas em virtude da atribuicao referida no
 

artigo I" desta Portaria.
 

Art. 3" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao,
 

Art. 4° - Revogam-se as disposicoes em contra-rio, em especial a Portaria nO 118, de 31 de
 

agosto de 2004, publicada no DODF nO168. de 1° de setembro de 2004, pagina II.
 

WILMAR LUIS DA SILVA 

PORTARIA W 47, DE 23 DE JULHO DE 2007. 

o SECRETARIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARlA E ABASTECIMEN


TO DO D1STRITO FEDERAL, no uso da cornpetencia prevista no artigo 105, inciso
 

III, da Lei Organica do Distrito Federal, considerando ser necessario implementar provi


dencias tendo por objeto dar prosseguimento amateria envolvendo 0 processo de Iiqui


dacao da CEASA/DF, resolve:
 

Art. 1°_ CRIAR Grupo Misto de Trabalho, com a atribuicao de analisar e sugerir
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DECRETO N" 28.153, DE 23 DE JULHO DE 2007. 

Revoga 0 Decreto n° 26.267, de lOde outubro de 2005 e da outras providencias. 

o GOVERNADOR DO DISTRlTO FEDERAL, no uso das atribuicoes que Ihe confere 

o artigo 100, incisos Vll e XXVI, da Lei Organica do Distrito Federal, DECRETA:
 

Art. 1° - Fica revogado 0 Decreto n° 26.267, de 10 de outubro de 2005, publicado no
 

DODF n" 194, de 11 de outubro de 2007, paginas 04 e 05.
 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.
 

Art. 30 
- Revogam-se as disposicoes em contra-rio.
 

Brasilia, 23 de julho de 2007.
 

119° da Republica e 48° de Brasilia
 
JOSE ROBERTO ARRUDA 

DESPACHO DO GOVERNADOR 

Em 23 de julho de 2007. 

Processo: 390.001.941/2007.lnteressado: MARIA ELISA COSTA E OUTRO. Assunto: 

PROJETO DE REVITALIZA<;:AO DA TORRE DE TV DE BRASiLIA. 

I. Nos termos do artigo 12, do Decreto nO 21.564, de 26 de setembro de 2000, combinado 

com 0 Decreto nO 23. I96, de 27 de agosto de 2002, convidamos os arquitetos Urbanistas 

MARIA ELISA COSTA e JOAO LIMA, para apresentacao do projeto de revitalizaeao 

da Torre de TV de Brasilia, que inclue visitas tecnicas com a presenca de tecnicos da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal, 

nos dias 24 e 25 de julho de 2007, com onus para 0 Distrito Federal, referente a diarias 

e passagens aereas nos trechos Rio de JaneirolBrasilialRio de Janeiro e SalvadorlBrasilial 

Salvador respectivamente, conforme consta dos autos. 

2. Publique-se e restitua-se a Unidade de Administracao Geral, da Secretaria de Estado 
de Governo do Distrito Federal. para os fins pertinentes. 

JOSE ROBERTO ARRUDA 

PORTARIA N" 45, DE 23 DE JULHO DE 2007. 

o SECRETARIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PEcuARIA E ABASTECIMEN


TO DO DISTRITO FEDERAL, no uso da cornpetencia prevista no artigo 105, incise
 

III, da Lei Organica do Distrito Federal, resolve:
 

Art. 1° - REVIGORAR as medidas baixadas por meio da Portaria nO 37, de 15 de marco
 

de 2005, publicada no DODF nO 51, de 16 de marco de 2005, pagina 04, que passam a
 

vigorar com a seguinte redacao:
 

"I - Todos os expedientes originarios do Ministerio Publico do Distrito Federal e Terri


torios-Ml-Df'T, dirigidos a esta Pasta, deverao ser automatica e imediatamente enviados
 

itAssessoria Juridico-Legislativa-All., que dara encarninhamento e orientacao juridica
 

cabiveis, visando 0 cumprimento integral da Circular Conjunta N°OI/2004, datada de 30
 

de setembro de 2004.
 

1I - No que se refere ao cumprimento da Circular N" 0312003-GABIPGDF, datada de 3 I
 

de janeiro de 2003, todos as atos oriundos de quaisquer instancias ou Tribunais, trans


mitidos por meio de Citacoes, Intimacoes, Notificaeoes, Oficios, etc., dirigidos a esta
 

Secretaria de Estado, de imediato devem ser diretamente enviados itAssessoria Juridico

Legislativa-AJL, que dara adequado encaminhamento e orientacao juridica ou adminis


trativa, visando 0 atendimento das diligencias ou requisicoes fonnuladas nos documen

tos dessa natureza.
 

III - A Assessoria Juridico-Legislativa-AJL, fica autorizada a requisitar diretamente as
 

unidades da estruturaorganica desta Secretaria de Estado, conforme a materia de cornpe


tencia de cada setor, informacoes, documentos e outros dados necessaries ao atendimen

to da atribuicao conferida por esta Portaria.
 

IV - A inobservdncia dos procedimentos objeto deste ato, ensejara a adocao de
 

medidas visando apurar responsabilidades • luz do que dispoern 0 artigo 116,
 

incises IIIIV e 0 artigo I I 7, inciso IV, da Lei n" 8.1 I 2, de I I de dezembro de
 

1990, adotada no Distrito Federal nos termos do artigo 5°, da Lei n? 197, de 04 de
 
dezembro de 1991.
 

V - Integram 0 presente ato, como se nele transcritos fossern, reproducao das Circulares
 

nOs 01/2004-, de 30 de setembro de 2004 e 03/2003, de 3 I de janeiro de 2003, menciona

das nos incisos I ell". 

Art. 2° • Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao 
Art. 3° - Revogam-se as disposicaes em contrario. 

WILMAR LUIS DA SILVA 

PORTARIA N" 46, DE 23 DE JULHO DE 2007. 

o SECRETARlO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PEcuARIA E ABASTECIMEN


TO DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuicao que lhe confere 0 inciso VII, do
 

artigo 105, da Lei Organica do Distrito Federal, resolve:
 

Art. 1°· ATRIBUIR ao titular da Subsecretaria de Administracao e Fiscalizacao Fundi


aria-SAF. competencia para analisar os pedidos e propor ao Secretario Adjunto conces

sao de parcelamento de credito relative a anuidade prevista no artigo 17, do Decreto n°
 
19.248, de 20 de maio de 1998.
 

Art. 2°· DELEGAR competencia ao Secretario Adjunto desta Secretaria de Estado para,
 

com base no que dispde 0 artigo 2°, inciso III, da Lei Complementar n" 432, de 27 de
 

dezembro de 200 I, com a redacao dada pela Lei Complementar n° 618, de 09 de julho de
 

2002, decidir sobre as propostas encaminhadas em virtude da atribuieao referida no
 
artigo 1° desta Portaria.
 

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
 

Art. 4° ~ Revogam-se as disposicoes em contrario, em especial a Portaria n" 118. de 31 de
 

agosto de 2004, publicada no DODF nO 168, de 1° de setembro de 2004, pagina I I.
 

WILMAR LUIS DA SILVA 

PORTARIA NO47, DE 23 DE JULHO DE 2007. 

o SECRETARlO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PEcuARIA E ABASTECIMEN


TO DO DISTRITO FEDERAL, no usc da cornpetencia prevista no artigo 105, inciso
 

III, da Lei Organica do Distrito Federal, considerando ser necessario implementar provi


dencias tendo por objeto dar prosseguimento amateria envolvendo 0 processo de liqui

da9ao da CEASAIDF, resolve:
 

Art. 1°_ CRIAR Grupo Misto de Trabalho, com a atribuicao de analisar e sugerir
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alternativas juridico/administrativas cabiveis com a finalidade preconizada na epi

grafe deste ato.
 
Art. 2° - 0 Grupo Misto de Trabalho ora criado, contara com urn representante indicado
 

pelo titular de cada orgjio e entidade a seguir, sob a coordenacao do primeiro:
 
_Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento;
 

- Secretaria de Estado de Governo;
 
- Secretaria de Estado de Justica, Direitos Humanos e Cidadania;
 
- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Economico e Turismo;
 

_Corregedoria-Geral do Distrito Federal;
 
_Empress de Assistencia Tecnica e Extensao Rural do Distrito Federal;
 

- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal; e
 
- Associacao dos Empresarios das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal.
 

Art. 3° - ESTABELECER em ate vinte (20) dias, 0 prazo para conclusao e apresentacso
 

de Relatorio sobre a missao atribuida ao Grupo Misto de Trabalho.
 
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaeao.
 

WILMAR LUIS DA SILVA;.
PORTARIA W 66, DE 20 DE JULHO DE 2007. 

o SECRETARIO DE ESTADO DE ESPORTE DO D1STRITO FEDERAL, no uso de 
suas atribuicoes regimentais que Ihe sao conferidas de acordo com Decreto n° 26.688, de 

29 de marco de 2006, resolve: TORNAR SEM EFEITOS a Portaria n" 58, de 05 de julho 
de 2007, Publicado no DODF n° 130, de 09 de julho de 2007, pagina 124. 

ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA 

PORTARIA W 68, DE 23 DE JULHO DE 2007. 

o SECRETARIO DE ESTADO DE ESPORTE DO D1STRITO FEDERAL, no uso de 
suss atribuicoes regimentais que lhe sao conferidas de acordo com Decreta n? 26.688, de 

29 de marco de 2006, resolve: PRORROGAR por 30 (trinta) dias, 0 prazo para conclu

sao dos trabalhos de sindicancia referente eo processo 220.000470/2006 instaurado por 

meio da Portaria n" 47, de 19 dejunho de 2007, Publicado no DODF n° 118, de 21 de 

junho de 2007. 
ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA 

PORTARIA W 69, DE 23 DE JULHO DE 2007. 
o SECRETARIO DE ESTADO DE ESPORTE DO D1STRITO FEDERAL, no uso de 

suas atribuicoes regimentais que Ihe sao conferidas de acordo com Decreto n? 26.688, de 
29 de marco de 2006, resolve: PRORROGAR por 30 (trinta) dias, 0 prazo para conclu
sao dos trabalhos de sindicancia referente ao processo 220.000461/2001 instaurado por 

meio da Portaria nO 48, de 19 dejunho de 2007, Publicado no DODF n° 118, de 2\ de 

junho de 2007. 
ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA,

SUBSECRETARIA DA RECEITA
 
DIRETORIA DE TRIBUTA~O
 

GERENCIA DE LEGISLA~O TRIBUTARIA
 
NUCLEO DE ESCLARECIMENTO DE NORMAS 

PARECER DE INADMISSIBILIDADE W 62/2007. 

Processo: 044.002408/200.7 Interessado: FEDERAL INDUSTRIALIZACAO E CO

MERCIO DE RESiDUOS LTDA. CFIDF W: 07.385.2851002-11. Assunto: Convenio 

ICMS 09/76, Aproveitamento de Crcdito de ICMS. Ementa - CONSULTA SOBRE 

FATO DEFINIDO EM D1SPOSICAO LITERAL DE LEI - Nao produzira efeito a con

sulta formulada sobre fato que estiver definido ou declarado em disposicao literal de lei: 

inciso V, do artigo 46 do Decreto n" 16.106/1994. 

Senhor Chefe, 

o interessado acima qualificado apresenta questionamento elaborado em peca vestibular 
de redacao sofrivel, fazendo citacao de artigos da legislacao, sem mencionar a norma a 

qual se referem, sendo certo nao se tratar da Legislacao Tributaria do Distrito Federal, 

onde pudemosinferircom esforco que versa sabresolicitacao de esclarecimentosacerca 

de uma forma de utilizacao dos creditos de ICMS provenientes de entradas de sucatas de 

outros Estados, para pagarnento do ICMS devido nas remessas interestaduais dessas 

sucatas, de mane ira que 0 Fisco do Estado destinatario registre e reconheca 0 pagamento 
do ICMS com estes creditos, considerando-os como 0 comprovante de pagamento do 

ICMS do Estado de origem previsto no Convenio [CMS 09/76. 
Esta solicitacao nso e passivel de atendimento, por determinacao do proprio Convenio 
ICMS 09/76, que dispoe "( ... ) uma das vias do comprovante de recolhimento devers 
acompanhar a mercadoria, juntamentecom a nota fiscal propria parafins de transporte 

e de aproveitamentodo credito pelo destinatario.' 
Portanto, 0 Estado de origem e 0 Estado de destino estao obrigados a exigencia do 

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO, e este nao pode ser substituido por qual

quer outro documento, sob pena de retencao da mercadoria nos postos fiscais e nAo 
utilizacao do credito do ICMS pelo destinatario. 
A titulo de informacao, esta em estudo proposta para revogacao deste Convenio, junto 

ao Confaz.
 
De acordo com inciso V, do artigo 46, do Decreto n° 16.106/1994, nao produzira efeito a
 

consulta formulada sobre fato que estiver definido ou declarado em disposicao literal de
 

lei. Portanto, sugerimos a inadmissibilidade da presente consulta.
 
A legislacao citada esta disponivel no endereco hllp:llwww.fazenda.df.gov.br.
 

BrasiliaIDF, 20 dejulho de 2007.
 

AYORTON CARVALHO ANTERO
 
Auditor Tributario
 

Matricula 46.349-3
 

AGerencia de Legislacao Tributaria - GELEG
 

Senhor Gerente,
 
Deacordo.
 
Encaminhamos aaprovacao dessa Gerencia 0 parecersupra.
 

BrasilialDF, 20 de julho de 2007.
 

ULYSSES ANTONIO CORREA
 

Nucleo de Esclarecimento de Normas
 
Chefe 

Aprovo 0 parecer do Nucleo de Esclarecimento de Normas - NUESC/GELEG, desta 

Diretoria de Tributacao, com fulcro no que dispoe 0 inciso II do artigo I° do da Ordem de 

Service n° 29, de 27 de marco de 2007 e, na forma da competencia descrita no inciso II do 

artigo 47 do Decreto n" 16.106/94, declaro a inadmissibilidade da consulta, por nao 

atenderos requisitos regulamentares. 
Retorne-se 0 presente processo a NUESC/GELEC para cientificar 0 interessado e, apes, 

arquive-se, 
BrasilialDF, 20 de julho de 2007.
 

MAURicIO ALVES MARQUES
 

Gerencia de Legislacao Tributaria
 

Gerente
 

CONSULTA W 61/2007. 

Processo: 125.000.745/2007. Interessado: BRASIL TELECOM S/A CFIDF W: 
07.408.927/002-23. Assunto: SOLICITACAO DE RATIFICACAO DE ORIENTACOES 

APRESENTADAS PELO FISCO NO TOCANTE AO L1VRO ELETRONICO. 

Ementa - Livro Eletronico- Geracao - deve ser observado 0 disposto no ATO COTEPE 

W 70/2005. 

Senhor Chefe, 
BRASIL TELECOM S/A apresenta as fls. 02 a 06 do presente processo, alguns questi

onamentos porela formuladose a respectiva orientacao dadapelo fisco via e-mail e em 
reunifies presenciais, consoante infonna. Solicita, entao, seja ratificado formalmente 0 

entendimento das referidas solucoes apresentadas pelo fisco. 

Trata-sede materiade naturezacontrovertida, razao pela qualse deve admitira presente 
Consulta. 

Em razao do teor tecnico especifico do ass unto em tela, foi solicitado 0 pronunciamento 
do Nucleo de Informacoes Fiscais - NUlNF, para que respondesse os questionamentos 

ou ratificasse as respostas apresentadas. 
As orientacoes foram ratificadas pelo chefe do referido Nucleo, consoante mani

festacao acostada as fls. 26 a 28, do presente processo, da qual transcrevemos os 

seguintes trechos: 
"PROBLEMA I. 

No arquivo do livro eletronico 0 contribuinte apresentou 0 livro do ISS (ATO COTEPE 
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ITEM 115X - FERNANDA CRISTINA DA MATA SILVA - RS411.3110.011; ITEM 1159 - ANTO
NIO FONSECAMILHOMEM - RS39.IIlXJ.lIII: ITEM 11(,2 - WILLIAM MARTINS VERAS 
RS 349.IIJ11.III1; ITEM 0(,7 - JONAS ROCHA DE CARVALHO - RS IX.IIIO.IIII; ITEM O(,X
ADIRON FERREIRA DE MAGALHAES - RS 391.91111.1111; ITEM 074 - FABIO LUIZ GO· 
MESMONTEIRO- RSIM.OOII.IIII: ITEM 117(,-CRISTIANOPINTOCUNHA-RS 144.4611.1111: 

COMPANHIA IMOBllIARIA DE BRASILIA ITEM IIXO - ANA PAULA PEDROSADE LIMA NOGUEIRA CORREA MARQUES - RS 
117.400.1111: ITEM IIXI - CELIA MARIA ALCANFOR DE PINHO - RS 131.11511.51; ITEM 

EXTRi\I'QS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS IIX4 - ROBERTOOLIVEIRA SILVA - RS 127.2110.1111; ITEM IIX(, - FRANCISCO TERRA 
Proccsxo: IIl.U01J06l2UUI. Espccic:4"TERMO ADITIYO N° 2312006. Conuatantcs:COM FILHO - RS 141.5511.1111; ITEM OXX - MOACYR SILVA NETO - RS 15H911.1I11: ITEM IIX9
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CIADOS sirLlDA. Objcto: ADITAR 0 ComratodePrcstacaodeScrvico... nil269.datadode26/ ,OES LTDA - RS I93.05I1.1I1l; ITEM 092 - DILSON OLIVEIRA MENEZES- RS 179.1113.40; 
.V::!n02. cu]o objcto Ca cxccucaode services tccnicos,pard claboracao de Estudo Urbanjsuccc ITEM 095 - ENGEAGRO CONSTRU('OES LTDA - RS 156.970.110: ITEM 0% - ENGEA
Projcto de Urbanismo - URB da Area Adjacentc ao Bairro de Aguax nards - DF. visando GRO CONSTRU,OES LTDA - RS I X2.372.40: ITEM 1199 - LUCIA MARIA D1NIZ SILVA
prorrogur prazo ao rcfcrido contrato. EMBASAMENTO LEGAL: Em conformidadc coma RS 157.520.1111; ITEM 100- OLINDA MARIA D1NIZ SILVA - RS 157.%0.110; ITEM 1115
Dcclsao n° lJ26 da Dirctorin Colcgladada Tcrracap. em SIIi! 2367:1. Scssao. rcalizadaem 29 de EMARKI ENGENHARIA SA - RS 2.376.11111.110. Na oportunldadc, convoca os licirantcsvcn
novcmbro de:2005. Vigcnciil: 30 dejunho de2007.DESPESAS DE PUBLlCAC;AO: Corrcrao a ccdorcsa comparccerem dcntrodoprazode5 (clncoj dias inch" contadosda publicacaod~~e. na 
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Presldencla da Republica
 
Casa Civil
 

Subchefia para Assuntos Juridicos
 

MEDIDA PROVISQRIAN!!246, DE 6 PEA6JUL OE.200S, 

Disp6e sobre a reestruturacao do setor terroviario e 0 

termlno do processo de liquidacao da Rede FerroviariaRegulamento 
Federal SA, altera dispositivos das Leis nOs 10.233, de 
5 de junho de 2001, e 11.046, de 27 de dezembro de Rejeitada pelo Ato da Camara dos Deputados de 21.6.2005 
2004, e da outras provldencias. 

o PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuicao que Ihe confere 0 art. 62 da Constitulcao, adota a seguinte 
Medida Provis6ria, com torca de lei. 

Art. 1°	 Os arts. 77 e 118 da Lei n? 10.233, de 5 de junho de 2001, passam a vigorar com a seguinte redacao:
 

"Art. 77 ..
 

II - recursos provenientes dos instrumentos de outorgas e arrendamentos administrados pela 
respectiva Agencia, excetuados os provenientes dos contratos de arrendamento oriqinarios da 
extinta Rede Ferroviaria Federal SA - RFFSA nao adquiridos pelo Tesouro Nacional com base na 
autorizacao contida na Medida Provis6ria n? 2.181-45, de 24 de agosto de 2001; 

..............................................................................................." (NR)
 

"Art. 118. Ficam transferidas da extinta RFFSA para a Secretaria de Recursos Humanos do 
Ministerlo do Planejamento, Orcarnento e Gestae: 

I - a qestao da complernentacao de aposentadoria institufda pela Lei nO 8.186, de 21 de maio de 
1991, e pela Lei nO 10.478, de 28 de junho de 2002; e 

§ 1° A paridade de rernuneracao prevista na legisiacao citada nos incisos I e II tera como reterencla 
os vaJores previstos no plano de cargos e salaries da RFFSA, aplicados aos empregados cujos 
contratos de trabalhos foremabsorvidos pelo quadro em extlncao do GEIPOT. 

§ 2° A Secretaria de Recursos Humanos podera, mediante celebracao de convenio, utilizar as 
unidades regionais do DNIT e da lnventarlanca da extinta RFFSA para adocao das medidas 
administrativas decorrentes do disposto no caput." (NR) 

Art. 2° A Secao III do Capftulo VII da Lei nO 10.233, de 2001, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: 

"Art. 84-A. 0 DNIT sera dirigido por um Conselho de Adrnlnistracao e uma Diretoria composta por 
um Diretor-Geral e seis Diretorias, denominadas Diretoria Executiva e Diretorias de Infra-Estrutura 
Ferroviarla, de Infra-Estrutura Hodoviarla, de Adrnlnlstracao e Finances, de Planejamento e 
Pesquisa, e de Infra-Estrutura Aquaviaria. 

Paraqrato unlco, As Diretorias compete: 

I - Diretoria Executiva: 

a) orientar, coordenar e supervisionar as atividades das Diretorias setoriais e dos 6rgaos regionais; e 

b) assegurar 0 funcionamento eficiente e harmonico do DNIT; 



a) administrar e gerenciar a execucao de programas e projetos de construcao, manutencao, 
operacao e restauracao da infra-estrutura terrovlaria; 

b) gerenciar a revisao de projetos de engenharia na fase de execucao de obras; e
 

c) exercer 0 poder normativo relativo a utilizacao da infra-estrutura de transporte terrovlarlo,
 
observado 0 disposto no art. 82.
 

III - Diretoria de Infra-Estrutura Rodoviaria: 

a) administrar e gerenciar a execucao de programas e projetos de construcao, operacao,
 
rnanutencao e restauracao da infra-estrutura rodoviaria:
 

b) gerenciar a revisao de projetos de engenharia na fase de execucao de obras;
 

c) exercer 0 poder normativo relativo a utilizacao da infra-estrutura de transporte rodovlarlo,
 
observado 0 disposto no art. 82;
 

IV - Diretoria de Adrninistracao e Flnancas: planejar, administrar, orientar e controlar a execucao das
 
atividades relacionadas com os Sistemas Federais de Orcamento, de Adrnlnistracao Financeira, de
 
Contabilidade, de Orqanizacao e Modernizacao Administrativa, de Recursos Humanos e Servicos
 
Gerais;
 

V - Diretoria de Planejamento e Pesquisa:
 

a) planejar, coordenar, supervisionar e executar acoes relativas a gestao e a proqrarnacao de
 
investimentos anual e plurianual para a infra-estrutura do Sistema Federal de Viacao; 

b) promover pesquisas e estudos nas areas de engenharia de infra-estrutura de transportes,
 
considerando, inclusive, os aspectos relativos ao meio ambiente; e
 

c) coordenar 0 processo de planejamento estrateqlco do DNIT;
 

VI - Diretoria de Infra-Estrutura Aquaviaria:
 

a) administrar e gerenciar a execucao de proqrarnas e projetos de construcao, operacao,
 
rnanutencao e restauracao da infra-estrutura aquaviaria;
 

b) gerenciar a revisao de projetos de engenharia na fase de execucao de obras; e
 

c) exercer 0 poder normativo relativo a utilizacao da infra-estrutura de transporte aquaviario." (l\IR)
 

Art. 3° Sem prejufzo de outras atroulcoes, cabera: 

1- ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, observado 0 disposto no art. 82 da Lei n? 10.233, 
de 2001: 

a) desenvolver estudos sobre trans porte terrovlarlo ou multimodal envolvendo estradas de ferro; 

b) projetar, acompanhar e executar, direta ou indiretamente, obras relativas a transporte terrovlarlo ou multimodal, 
envolvendo estradas de ferro do Sistema Federal de Vlacao, excetuadas aquelas relacionadas com os arrendamentos ja 
existentes; 

c) exercer 0 controle patrimonial e contabu dos bens operacionais, sobre os quais sera exercida a flscallzacao, pela 
Agencia Nacional de Transportes Terrestres - ANTI, conforme disposto no inciso II, bem como dos bens nao-operaclonals que 
Ihe forem transferidos; 

d) implementar medidas necessarias a destinacao dos ativos operacionais devolvidos pelas concessionarias, na forma 
prevista nos contratos de arrendamento; 



- ---, -. _-_.'
contratos de arrendamento; 

" f) implementar as medidas necessaries ao cumprimento dos Termos de Ajuste de Conduta - TAC, celebrados entre a 
RFFSA e 0 Mmlsterto Publico; 

g) estabelecer padroes, normas e especitlcacces tecnicas para a elaboracao de projetos e execucao de obras viarias, 
relativas as estradas de ferro do Sistema Federal de Vlacao: 

h) aprovar projetos de engenharia cuja execucao modifique a estrutura do Sistema Federal de Vlacao, observado 0 

disposto no inciso IX do art. 24 da Lei nO 10.233, de 2001; e 

i) gerenciar, diretamente ou por meio de convenlo de delegayao ou cooperacao, projetos e obras de construcao, 
arnpliacao de capacidade e melhoria de sequranca, decorrentes de investimentos programados pelo Ministerio dos Transportes 
e autorizados no Orcarnento Geral da Uniao, nas malhas ferroviarias oriundas da extinta RFFSA; e 

II - a ANTT gerir os contratos de arrendamento das malhas terroviarias firmados pela RFFSA, fiscalizar os bens 
operacionais vinculados a esses contratos, observado 0 disposto na alfnea "c" do inciso I e no paraqrato unico deste artiqo, 
bem como atestar 0 estado de conservacao dos atlvos operacionais arrendados no momento da devolucao dos bens pelas 
concession arias. 

Paraqrafo unlco. 0 DI\IIT e a ANTT celebrarao, obrigatoriamente, instrumento para execucao das atribuicoes de que trata 
a alfnea "c" do inciso I, cabendo a ANTI a responsabilidade concorrente pela execucao do controle patrimonial e contab] dos 
bens operacionais recebidos pelo DI\lIT, vinculados aos contratos de arrendamentos referidos no inciso II. 

Art. 4° Fica encerrado 0 processo de llquidacao e extinta a Rede Ferroviaria Federal S. A. - RFFSA, sociedade de 
economia mista, institulda com base na autorizacao contida na Lei n?3.115, de 16 de marco de 1957. 

Paraqrafo unico. Ficam encerrados os mandatos dos Liquidantes e dos membros do Conselho Fiscal da extinta RFFSA. 

Art. 5° Na data de publicacao desta Medida Proviscrla: 

I - a Uniao sucedera a extinta RFFSA nos direitos, obrlqacoes e acoes judiciais em que esta seja autora, re, assistente, 
opoente ou terceira interessada, ressalvadas as acoes de que trata 0 inciso II do caput do art. 20; e 

II - os bens imoveis da extinta RFFSA ficam transferidos para a Uniao, ressalvado 0 disposto no inciso I do art. 11. 

Paraqrafo unico. Os advogados ou escritorios de advocacia que representavam judicialmente a extinta RFFSA deverao, 
imediatamente, sob pena de responsabilizacao pessoal pelos eventuais prejufzos que a Uniao sofrer, em relacao as acoes a 
que se refere 0 inciso I do caput: 

1- peticionar em julzo, comunicando a exnncao da RFFSA e requerendo que todas as citacoes e intimacoes passem a ser 
dirigidas a Advocacia-Geral da Unlao: e 

II - repassar as unidades da Advocacia-Geral da Uniao as respectivas intormacoes e documentos. 

Art. 6° Aos acionistas mlnoritarios fica assegurado 0 direito ao recebimento do valor de suas partlolpacoes acionarias na 
extinta RFFSA, calculado com base no valor de cada acao, segundo 0 montante do patrim6nio Ifquido registrado no balance 
patrimonial apurado na data de publlcacao desta Medida Prcvlsoria, atualizado monetariamente pelo Indice Geral de Precos
Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundacao Getulio Vargas, do rnes anterior a data do pagamento, acrescido de juros de seis 
por cento ao ano, calculados pro rata die. 

Paraqrato unlco, Fica a Unlao autorizada a utilizar bens nao-operacionais oriundos da extinta RFFSA para promover a 
qultacao da partlcipacao dos acionistas mlnorltarios, mediante dacao em pagamento. 

Art. 7° Os bens, direitos e obrlqacoes da extinta RFFSA serao inventariados em processo, que se realizara sob a 
coordenacao e supervisao do Ministerio dos Transportes. 

Paraqrato unico, Ato do Poder Executivo dispora sobre a estrutura e 0 prazo de curacao do processo de lnventarlanca, 
bem como sobre as atrlbutcoes do Inventariante. 

Art. 8° Fica instltuldo, no ambito do Mimsterio da Fazenda, 0 Fundo Contingente da Extinta RFFSA - FC, de natureza 



I - participacoes dos acionistas minontarios da extinta RFFSA, na forma prevista no caput do art. 6°; 

II - despesas decorrentes de condenacoes judiciais que imponham onus a Empresa Brasileira de Planejamento de 
Transportes - GEIPOT, na condicao de sucessora trabalhista, por torca do disposto no inciso I do caput do art. 20, 
relativamente aos passivos originados ate a data da publicacao desta Medida Provis6ria; 

III - despesas decorrentes de eventuais levantamentos de gravames judiciais, existentes ate a data de publicacao desta 
lV1edida Provis6ria, incidentes sobre bens oriundos da extinta RFFSA, imprescindfveis aadministracao publica; e 

IV - despesas relativas a reqularizacao, adrnlnistracao, avaliacao e venda dos im6veis nao-operaclonals mencionados no 

inciso II do art. 9°. 

§ 1°Ato do Ministro de Estado da Fazenda disciplinara 0 funcionamento do FC. 

§ 2° Os pagamentos com recursos do FC, decorrentes de obriqacoes previstas no inciso II, ocorrerao exclusivamente 
mediante sollcltacao do GEIPOT dirigida ao agente operador do FC, acompanhada da respectiva declsao judicial. 

Art. 9° 0 FC sera constitufdo de: 

I - recursos oriundos de ernissao de tftulos do Tesouro Nacional, ate 0 valor de face total de R$ 300.000.000,00 (trezentos 
rnithoes de reais), com caracterfsticas a serem definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda; 

II - recursos do Tesouro Nacional, provenientes da emissao de tltulos, em valores equivalentes ao produto da venda de 
im6veis nao-operacionais oriundos da extinta RFFSA, ate 0 limite de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhao de reais); 

III - recebfveis ate 0 valor de R$ 2.444.800.000,00 (dois bilhoes, quatrocentos e quarenta e quatro milhoes e oitocentos mil 
reais), oriundos dos contratos de arrendamentos de malhas terroviarias, contabilizados nos ativos da extinta RFFSA, nao . 
adquiridos pelo Tesouro Nacional com base na autorizacao contida na Medida Provis6ria nO 2.181-45, de 24 de agosto de 
2001 ; 

IV - resultado das aplicacoes financeiras dos recursos do FC; e 

V - outras receitas previstas em lei orcamentarla, 

§ 1° 0 Poder Executivo desiqnara a instituicao financeira federal que atuara como agente operador do FC, aqual cabera 
administrar, regularizar, avaliar e vender os im6veis referidos no inciso II, observados os procedimentos indicados nos arts. 13 
e 14, afastado 0 disposto no art. 23 da Lei nO 9.636, de 15 de maio de 1998. 

§ 2° Ato da Secretaria do Patrirnonio da Unlao do Ministerlo do Planejamento, Orcamento e Gestae mdicara os im6veis a 
serem vendidos objetivando a lnteqralizacao dos recursos destinados ao FC, afastada a aplicacao do art. 23 da L,ei _no 9.636, de 
15 de 1998 

§ 3° 0 Ministerio do Planejamento, Orcarnento e Gestae podera autorizar 0 Inventariante a transferir diretamente, ao 
agente operador do FC, os im6veis referidos no inciso II. 

§ 4° Assegurada a inteqrallzacao do limite estabelecido no inciso II, os im6veis excedentes a cornposicao do FC serao 
destinados na forma da leqlslacao que dispoe sobre 0 patrirnonio da Unlao. 

§ 5° Efetuados os pagamentos das despesas de que trata 0 art. 8°, os ativos financeiros remanescentes do FC reverterao 
ao Tesouro Nacional. 

Art. 10. Fica a Unlao autorizada a emitir, sob a forma de colocacao direta, ao par, os tftulos que constituirao os recursos 
do FC, ate os montantes referidos nos incisos I e II do art. 99 , cujas caracterfsticas serao definidas pelo Ministro de Estado da 
Fazenda. 

Paraqrato unico, Os tftulos referidos neste artigo poderao ser resgatados antecipadamente, ao par, a criterio do Ministro 
de Estado da Fazenda. 

Art. 11. Ficam transferidos ao DNIT: 
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II - os bens m6veis nao-operacionals utilizados pela Adrninlstracao Geral e Escrit6rios Regionais da extinta RFFSA, 
ressalvados aqueles necessanos as atividades da lnventarianca; e 

III - os demais bens m6veis nao-operacionals, incluindo trilhos, material rodante, pecas, partes e componentes, 
almoxarifados e sucatas, que nao tenham sido destinados a outros fins, com base nos demais dispositivos desta Medida 
Provisoria, 

Art. 12. Cabera ao Instituto do Patrim6nio Hist6rico e Artistico Nacional - IPHAN receber e administrar os bens m6veis e 
im6veis de valor artistico, hist6rico e cultural, oriundos da extinta RFFSA, bem como zelar pela sua guarda e rnanutencao, 

Art. 13. A Uniao, por intermedio do agente operador do FC, promovera a venda dos im6veis referidos no inciso II do 
art. 9°, mediante leilao ou concorrencla publica, independentemente do valor, aplicando-se, no que couber, 0 disposto na Lein? 
8.666, de 21 de junho de 1993, e observadas as seguintes condlcoes: 

I - apresentacao de propostas ou lances especificos para cada im6vel; 

II - no caso de concorrencia, caucao no valor correspondente a cinco por cento do valor de avaliacao do im6vel; 

III - no caso de leilao publico, 0 arrematante paqara sinal correspondente a, no mlnirno, vinte por cento do valor da 
arrernatacao, complementando 0 preco no prazo e nas condicoes previstas em edital, sob pena de perder, em favor da Uniao, 0 

valor do correspondente sinal; e 

IV - reallzacao do leilao publico por leiloeiro oficial. 

§ 1° No caso de leilao publico, a comissao do leiloeiro sera de ate cinco por cento do valor da arrernatacao, e sera paga 
pelo arrematante, diretamente ao leiloeiro, conforme condlcoes definidas em edital. 

§ 2° Aos ocupantes dos im6veis referidos no inciso II do art. 9° e assegurado 0 direito de preferenola a compra, pelo 
preco e nas mesmas condicoes oferecidas pelo vencedor da llcltacao, desde que manifestem seu interesse no prazo de ate 
quarenta e oito horas, contado da data de publicacao do resultado do certame. 

§ 3° 0 ocupante sera notificado, por carta ou edital, da data do certame e das condicoes da venda com antecedencia 
minima de trinta dias. 

§ 4° 0 produto da venda dos im6veis referidos no inciso II do art. 99 sera imediatamente recolhido, pelo agente operador, 
a conta do Tesouro Nacional, e sera integralmente utilizado para arnortlzacao da Divida Publica Moblllarla Federal, devendo ser 
providenciada a ernissao de tltulos em valor equivalente ao montante recebido para capnanzacao do FC. 

Art. 14. 0 pagamento do valor dos im6veis referidos no inciso II do art. 9° podera ser efetuado de forma parcelaca, 
observadas as condicoes estabelecidas no art. 27 da Lei n? 9.636, de 1998, e, ainda: 

I - entrada minima de vinte por cento do preco total de venda do im6vel, a titulo de sinal e prindpio de pagamento; 

II - prazo maximo de sessenta meses; e 

III - garantia mediante allenacao ftduciarla do im6vel objeto da venda. 

Art. 15. Aos empregados ativos, inativos e pensionistas da extinta RFFSA ou seus sucessores, conforme previsto em lei 
civil, indicados em alvara judicial, expedido a requerimento do interessado, independentemente de inventario ou arrolamento, 
que sejam ocupantes dos im6veis nao-operacionals residenciais da extinta RFFSA, e assegurado 0 direito de preterencia na 
sua compra, pelo preco enas mesmas condicoes oferecidas pelo vencedor da llcltacao, desde que manifestem seu interesse 
no prazo de ate quarenta e oito horas, contado da data de publicacao do resultado do certame. 

Paraqrato unlco, 0 ocupante sera notificado, por carta ou edital, da data do certame e das condicoes da venda com 
antecedencia minima de trinta dias. 

Art. 16. Aos ocupantes de baixa renda de im6veis nao-operaclonals e assegurado 0 direito de preterencia na aquislcao de 
terreno, nos term os da Lei nO 9.636, de 1998, e do Decreto-Lei nO 9.760, de 5 de setembro de 1946, ap6s os procedimentos 
necessarios de reqularizacao fundiarla, na forma do regulamento, afastada a aplicacao do art. 23 da Lei nO 9.636, de 1998. 
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:;er alienados diretamente a Estados, Distrito Federal, Municfpios e entidades publlcas que tenham por objeto provisao 
1apitacional bem como ser utilizados em Fundos de Investimentos tmoblllarlos - FII, previstos na Lei nO 8.668, de 25 de junho 
Je' 1993, q~ando destinados a programas de reabllltacao de areas urbanas centrals, sistemas de circulacao e transporte, 
regularizayao tundterla e provlsao habitacional de interesse social, afastada a aplicacao do art. 23 da Lei n° 9.636, de 1998,. 

Art. 18. 0 agente operador do FC representara a Uniao na celebracao dos contratos de compra e venda dos irnoveis de 
que trata 0 inciso II do art. 9°, efetuando a cobranca administrativa e recebendo 0 produto da venda. 

Paraqrato unico. 0 agente operador do FC encamlnhara a Advocacia-Geral da Uniao as intormacoes e os documentos 
necessaries a eventual cobranca judicial do produto da venda dos lmovels, bern como a defesa dos interesses da Uniao, 

Art. 19. Na alienacao dos irnoveis referidos nos arts. 15, 16 e 17, os contratos celebrados mediante instrumento particular 
terao torca de escritura publica. 

Art. 20. Ficam transferidos ao GEIPOT: 

I - os contratos de trabalho dos empregados ativos integrantes do quadro de pessoal proprio da extinta RFFSA, que nao 
estejam em gozo de proventos de aposentadoria pagos pela Prevldencia Social, ficando alocados em quadro de pessoal em 
extincao: e 

II - as acoes [udicials relativas aos empregados a que se refere 0 inciso I do caput em que a extinta RFFSA seja autora, re, 
assistente, opoente ou terceira interessada. 

§ 1° A transterencla de que trata 0 inciso I do caput dar-se-a por sucessao trabalhista e nao caracterizara rescisao 
contratual, preservados aos empregados os direitos garantidos pela L,.eInP 8.186, de 2tde malode 1991, e pela Lei n910.478, 

de 28 de junho de 2002. 

§ 2° Os empregados transferidos na forma do disposto no inciso I do caput terao seus valores rernuneratorios inalterados 
no ate da sucessao e seu desenvolvimento na carreira observara 0 estabelecido no plano de cargos e salaries da extinta 
RFFSA, nao se comunicando, em qualquer hipotese, com 0 plano de cargos e salaries do GEIPOT. 

§ 3° Em caso de dernissao, dispensa, aposentadoria ou falecimento do empregado, fica extinto 0 emprego por ele 
ocupado. 

§ 4° Os empregados de que trata inciso I do caput, excetuados aqueles que se encontram cedidos para outros orgaos ou 
entidades da administracao publica, ficarao a disposicao da lnventarianca, enquanto necessarios para a reallzacao dos 
trabalhos ou ate que 0 Inventariante decida pelo seu retorno ao GEIPOT. 

§ 5° Os empregados de que trata 0 inciso I do caput poderao ser cedidos para prestar servlco na Advocacia-Geral da 
Uniao, na Secretaria do Patrirncnlo da Uniao e na Secretaria de Recursos Humanos, do Minlsterlo do Planejamento, 
Orcarnento e Gestae, no Ministerio dos Transportes, inclusive no DNIT, na ANTI e na Aqencla Nacional de Transportes 
Aquaviarios - ANTAQ, e no IPHAN, independentemente de desiqnacao para 0 exercfcio de cargo comissionado, sem onus para 
o cesslonarlo, desde que seja para 0 exercfcio das atividades que foram transferidas para aqueles orqaos e entidades por esta 
Medida Provisorla, ouvido previamente 0 Inventariante. 

§ 6° Os advogados ou escritorios de advocacia que representavam judicialmente a extinta RFFSA nas acoes a que se 
refere 0 inciso II do caput deverao, imediatamente, sob pena de responsabillzacao pessoal pelos eventuais prejufzos causados: 

I - peticionar em jufzo, comunicando a extincao da RFFSA e a transterencia dos contratos de trabalho para 0 GEIPOT, 
requerendo que todas as citacoes e intlmacoes passem a ser dirigidas a esta empresa; e 

II - repassar ao GEIPOT as respectivas inforrnacoes e documentos sobre as acoes de que trata 0 inciso II do caput. 

§ 7° 0 Liquidante do GEIPOT podera manter os contratos de trabalho dos empregados do quadro proprio que forem 
considerados imprescindfveis ao desenvolvimento das suas atividades de llquidacao, as atividades de inventarianca da extinta 
RFFSA, as atividades de reestruturacao do setor de transportes absorvidas por outros orgaos e entidades no ambito da 
administracao publica federal, na forma da Lei nO 10.233, de 2001, bem como as atividades previstas no art. 29 da Lei n? 5.908, 
de 20 de agosto de 1973, cuja execucao, a criterio do referido Liquidante, ainda se fizer necessaria. 

Art. 21. Fica 0 GEIPOT autorizado a atuar como patrocinador dos pianos de beneffcios administrados pela Fundacao 
Rede Ferrovlaria de Seguridade Social - REFER, na condlcao de sucessor trabalhista da extinta RFFSA, em relacao aos 
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oatrocinadora e do participante. 

-o Paraqralo unico. 0 disposto no caput aplica-se unicamente aos empregados transferidos na forma do inciso I do caput do 
art. 20, cujo conjunto constituira massa fechada. 

Art. 22. A Uniao, por intermedio do Ministerio dos Transportes, dlsponibilizara ao GEl POT os recursos orcarnentarios e 
financeiros necessarios ao custeio dos dispendios decorrentes do disposto no inciso I do caput do art. 20 e no art. 21. 

Art. 23. As atribuicoes referentes a aprovacao das dernonstracoes contabeis e financeiras do balance de extincao, 
segundo 0 disposto no art. 6°, conferidas por lei ou pelo estatuto da extinta RFFSA a assemblela geral de acionistas, serao 
exercidas pelo Ministro de Estado da Fazenda. 

Art. 24. A Uniao, por interrneoio do Minlsterlo do Planejamento, Orcarnento e Gestae, podera formalizar termos de entrega 
provisorios de bens lmoveis nao-operacionals oriundos da extinta RFFSA, excetuados aqueles destinados ao FC, aos orqaos e 
entidades da admmistracao publica direta e indireta da Unlao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, promovendo a 
sua substltuicao por instrumentos definitivos na forma do regulamento. 

Art. 25. Para os fins desta Medida Provisoria, consideram-se bens operacionais os bens movers e irnoveis vinculados aos 
contratos de arrendamentos celebrados pela extinta RFFSA. 

Art. 26. Fica a Uniao autorizada, no prazo de trezentos e sessenta e cinco dias, a contar da data de publicacao desta 
Medida Provisorla, a exclusivo criterlo do Mlntsterlo da Fazenda, a pactuar com devedores e credores da extinta RFFSA a 
cornpensacao de creditos reclprocos vencidos de natureza nao-trlbutaria. 

Art. 27. Fica 0 Poder Executivo, por interrnedio da ANTI, autorizado a reestruturar a concessao da VALEC - Engenharia, 
Construcoes e Ferrovias SA, empresa publica controlada pela Uniao, podendo redefinir os trechos terroviarlos concedidos, e a 
alterar os direitos e obriqacoes. 

Art. 28. Ficam criados, no ambito do Poder Executivo Federal, os seguintes cargos em comissao do Grupo-Direcao e 
Assessoramento Superiores - DAS: um DAS-6; nove DAS-5; vinte e cinco DAS-4; trinta DAS-3; trinta e seis DAS-2; e cinqQenta 
e seis DAS-1. 

§ 1° Os cargos em comissao destinados as atividades de inventarlanca nao inteqrarao a estrutura regimental do 
Mlnisterio dos Transportes, devendo constar nos atos de norneacao seu carater de transitoriedade. 

§ 2° A medida que forem concluldas as atividades de lnventarlanca, os cargos em comissao referidos no § 10 serao 
restituidos a Secretaria de Gestae do Ministerio do Planejamento, Orcarnento e Gestae, sendo prioritariamente utilizados na 
reestruturacao do DNIT. . 

§ 3° Os demais cargos inteqrarao a estrutura regimental dos orgaos para os quais forem distribufdos. 

§ 4° Ato do Poder Executivo estaoelecera a distribuicao dos cargos em comissao criados por esta Medida Provisoria. 

Art. 29. 0 DNIT podera solicitar a cessao de empregados dos Quadros de Pessoal do GEIPOT e das Companhias Docas 
controladas pela Uniao, lotados nas Adrninlstracoes Hldroviarias e no Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviarlas - INPH, 
independentemente do exercfcio de cargo em comissao ou funcao de contlanca. 

Art. 30. Os arts. 15, 19 e 25 da Lei n? 11.046, de 27 de dezembro de 2004, passam a vigorar com a seguinte recacao: 

"Art. 15. Ficam institufdas a Gratificacao de Desempenho de Atividades de Recursos Minerais
GDARM, devida aos ocupantes dos cargos das carreiras referidas nos incisos I e III do art. 1° desta 
Lei, e a Gratlticacao de Desempenho de Atividades de Producao Mineral- GDAPM, devida aos 
servidores do Plano Especial de Cargos do DNPM ocupantes dos cargos de nfvel superior de 
Economista, Engenheiro, Geoqrato, Geoloqo, Pesquisador em Ciencias Exatas e da Natureza e 
Qufmico e de nfvel lnterrneolarlo de Desenhista, Tecnico em Cartografia e Tecnlco em Recursos 
Minerais . 

..............................................................................................." (NR)
 

"Art. 19. 
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integrante das carreiras a que se referem os incisos I e III do art. 1° desta Lei; e 

................................................................................................. (I\IR)
 

"Art. 25. 0 titular de cargo de provimento efetivo das carreiras de que trata 0 art. 10 ou do Plano
 
Especial de Cargos do DNPM referido no art. 3° nao faz jus apercepcao das seguintes qratiflcacoes:
 

..............................................................................................." (NR) 

Art. 31. Esta Medida Provis6ria entra em vigor na data de sua publtcacao. 

Art. 32. Revogam-se 0 § 6° do art 2° da Lei nO 9.491, de 9 de setembro de 1997, os arts. 85, 114-A e 115 da lei nO 
10.233, de 5 de junho de 2001, 0 art. 1° da Medida Provis6ria nO 2.161-35, de 23 de agosto de 2001 , na parte referente ao §J;;o 
do art. 2° da Lei nO 9.491 , de 1997, bem assim os arts.10, na parte referente aos art§.,_ 1l4.~~ e 1.15.daLei nQ 10.233, de 2001, e 
3°, ambos da Medida Provis6ria n? 2.217-3-1 cJell-.de setembro de 20Q1. 

Brasilia, 6 de abril de 2005; 184° da lndependencla e 117° da Republica 

LUIZ INAclO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci Filho 
Alfredo Nascimento 
Paulo Bernado Silva 
Alvaro Augusto Ribeiro Costa 

Este texto nao substitui 0 publicado no D.O.U. de 7.4.2005 e retificado no DOU de 8.4.2005 



ATO DE 21 DE JUNHO DE 2005 

a Presidente da Camara dos Deputados faz saber que, em sessao realizada no dia 21 de junho de 2005, 0 Plenarto da 
Casa rejeitou a Medida Provis6ria nQ246, de 06 de abril de 2005, que "Dtspoesobre a reestruturacao do setor terroviarlo e 0 

terrnino do processo de llqutdacao da Rede Ferroviaria Federal SA, altera dispositivos das Leis nQs 10.233, de 5 de junho de 
2001, e 11.046, de 27 de dezembro de 2004, e da outras providencias". 

Deputado SEVERINO CAVALCANTI 

Este texto nao substitui 0 publicado no D.O.U. de 22.3.2005 
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Regulamenta a Medida Provis6ria nO 246, de 6 de abril de 
2005, que dlspoe sobre a reestruturacao do setor ferroviaric e 0 

termino do processo de uqutoacao da Rede Ferroviaria Federal 
SA - RFFSA, altera dispositivos das Leis nOs 10.233, de 5 de 
junho de 2001, e 11.046, de 27 de dezembro de 2004, eda 
outras providencias. 

o PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribulcoes que Ihe confere 0 art. 84, incisos IV e VI, alfnea "a", da 
Constituicao, e tendo em vista 0 disposto na Medida Provis6ria nO 246, de 6 de abril de 2005, 

DECRETA: 

Art. 1° Compete ao Ministerio dos Transportes a coordenacao e a supervisao dos procedimentos administrativos relativos 
a lnventarianca da extinta Rede Ferroviaria Federal SA - RFFSA. 

Art. 2° As atividades da lnventarlanca serao conduzidas pOI' Inventariante indicado pelo Ministro de Estado dos 
Transportes, para ocupar cargo em comissao do Grupo-Direcao e Assessoramento Superior, DAS 101.6. 

Paraqrato unico, 0 assessoramento jurfdico necessarlo aos atos relativos ao processo de inventarlanca sera prestado 
pela Advocacia-Geral da Unlao, conforme dispuser 0 Advogado-Geral da Uniao em ate pr6prio. 

Art. 3° Constituem atriouicoes do Inventariante: 

I - representar a Uniao, na qualidade de sucessora da extinta RFFSA, nos atos administrativos necessanos a 
lnventarianca, podendo tambern celebrar, prorrogar e rescindir contratos administrativos, convenios e outros instrumentos, 
quando houver interesse da aomlnlstracao: 

II - praticar atos de qestao patrimonial, contabil, financeira e administrativa, inclusive de pessoal; 

III - elaborar e publicar 0 balance patrimonial de extincao da RFFSA referente a data de publicacao da Medida Provisorla 
nO 246, de 2005; 

IV - apurar os direitos e obrlqacoss, assim como relacionar documentos, Iivros contabeis, contratos e convenlos da extinta 
RFFSA, dando-Ihes as destinacoes previstas neste Decreto; 

V - identificar, localizar e relacionar os bens m6veis e im6veis, dando-Ihes as destlnacoes previstas em lei, podendo, para 
tanto, designar cornissoes especfficas; 

VI - encaminhar, de imediato, a Secretaria do Patrlrnonio da Unlao, do Ministerio do Planejamento, Orcamento e Gestae, a 
docurnentacao disponfvel de titularidade dos im6veis referidos no § 2° do art. go da Medida Provis6ria nO 246, de 2005, para 
analise previa, elaboracao do ate formal de indicacao e remessa ao agente operador do Fundo Contingente da Extinta RFFSA 
FC; 

VII - providenciar 0 tratamento dos acervos tecnicos, biblloqraficos, documentais e de pessoal, observadas as normas 
especfficas, transferindo-os, mediante termo pr6prio, ao Arquivo Nacional ou aos orqaos e entidades que tiverem absorvido as 
correspondentes atribuiyoes da extinta RFFSA; 

VIII - providenciar a reqularizacao contabil dos atos administrativos pendentes, inclusive a analise das prestacoes de 
contas dos convenios e instrumentos similares da extinta RFFSA, podendo, para tanto, designar cornissoes especfficas; 

IX - submeter ao Ministro de Estado dos Transportes proposta com vistas a nomeacao de ocupantes de cargos em 
comissao na lnventarianca; 



adotar os procedimentos necessaries para a conclusao e 0 acornpanharnento dos processos em andamento, encammhando a 
autoridade competente os respectivos relat6rios conclusivos; 

XI - encaminhar ao Ministro de Estado dos Transportes relat6rios trimestrais sobre 0 andamento das atividades, 
atualizando em cada relat6rio 0 cronograma de atividades basicas em andamento, bem como relat6rio final quando da 
conclusao do processo de inventarlanca: 

XII - adotar as medidas necessarlas para viabilizar 0 cumprimento do disposto na Lei n9 8.693, de 3 de agosto de 1993; 

XIII - realizar os encontros de contas com as empresas devedoras ou credoras da extinta RFFSA, observado 0 disposto na 
alfnea "b" do inciso II do art. 59; 

XIV - transferir ao Departamento Nacional de lnfra-Estrutura de Transportes - DNIT 0 acervo documental relativo aos bens 
de que trata 0 art. 11 da Medida Provis6ria nO 246, de 2005; 

XV - dar prosseguimento, durante 0 processo de inventarianca, ao pagamento das obrlqacoes decorrentes de acordos 
administrativos e judiciais firmados pela extinta RFFSA; 

XVI - transferir para a Secretaria de Recursos Humanos do Ministerto do Planejamento, Orcarnento e Gestae 0 acervo 
documental e os registros funcionais de empregados aposentados e pensionistas de que trata 0 art. 118 daLel .no 1().233, de 5 
de junho de 2001; 

XVII - transferir para a Secretaria do Patrlrnonio da Unlao a documentacao e as mtorrnacoes disponfveis referentes aos 
im6veis nao-operacionais oriundos da extinta RFFSA; 

XVIII - adotar as providencias decorrentes da rescisao dos contratos de prestacao de servlcos advocatfcios; 

XIX - rescindir os contratos de prestacao de servlcos que ten ham por objeto a venda de bens m6veis e im6veis da extinta 
RFFSA; . 

XX - rescindir os contratos de trabalho formalizados com base no disposto no §_$O do art.3Cl doDecretc nO 3.277, de 7.de 
dezembro de 1999, bem como apurar e liquidar as obrtqacoes deles decorrentes; 

XXI - informar a Chefia do Gabinete do Advogado-Geral da Uniao quando da etetlvacao das transterenctas para as 
unidades descentralizadas daquele 6rgao dos acervos documentais relativos aos processos judiciais de que trata 0 art. 5° da 
Medida Provis6ria n? 246, de 2005; 

XXII - indicar, quando solicitado pela Advocacia-Geral da Uniao ou pela Empresa Brasileira de Planejamento de 
Transportes - GEl POT, os prepostos e testemunhas que ten ham conhecimento do fato objeto da acao judicial; 

XXIII - dar continuidade a elaboracao da folha de pagamento do pessoal ativo, bem como aos procedimentos operacionais 
no que diz respeito a apuracao da parcela sob encargo da Uniao relativamente aos proventos de inatividade de que trata 0 

inciso II do art. 118 da Lei nO 10.233, de 2001, ate que 0 GEIPOT e a Secretaria de Recursos Humanos do Ministerlo do 
Planejamento, Orcarnento e Gestae tenham conclufdo os trabalhos de absorcao dessas atividades em sistemas informatizados; 

XXIV - transferir para 0 GEIPOT a docurnentacao referente aos contratos de trabalho dos empregados mencionados no 
inciso I do art. 20 da Medida Provis6ria nO 246, de 2005; 

XXV - fornecer a Advocacia-Geral da Uniao e ao GEl POT os elementos necessaries a defesa judicial dos seus interesses; 

XXVI - liquidar as demais obriqacoes contratuais cujo valor nao ultrapasse R$ 250.000,00 (duzentos de cinquenta mil 
reais) e encaminhar a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministerio da Fazenda os processos relativos as oorlqacoes com valor 
superior; 

XXVII - adotar rnedldas visando promover as adaptacoes necessarias no Regulamento do Service Social das Estradas de 
Ferro - SESEF, em decorrencia da extincao da RFFSA; 

XXVIII - elaborar proposta de estrutura organizacional de funcionamento das unidades regionais da lnventarianca e 
submeter a aprovacao do Ministerio dos Transportes; 

XXIX - promover, em conjunto com a Secretaria de Recursos Humanos do Ministerio do Planejamento, Orcarnento e 



xxx -dar prosseguimento ao pagamento das obriqacoes da extinta RFFSA junto a Fundacao Rede Ferrovlaria de 
Seguridade Social - REFER, referentes as contribulcoes dos empregados ja desligados em virtude de adesao a pianos de 
incentive ao desligamento voluntario, nos quais a extinta RFFSA obrigou-se a rnante-los na condicao de participantes ativos, 
pelo prazo pactuado; 

XXXI - proceder ao encerramento dos registros da extinta RFFSA junto aos orqaos publicos federais, estaduais e 
municipais; e 

XXXII - desempenhar outras fungoes que Ihe forem atribufdas pelo Ministerio dos Transportes. 

Paraqrato unico. 0 Inventariante podera delegar atrtbuicoes contidas neste artigo. 

Art. 4° Os cargos em comissao do Grupo-Direcao e Assessoramento Superiores - DAS criados pelo art. 28 da Medida 
Provisoria nO 246, de 2005, ficam assim distribufdos: 

I - no Ministerio dos Transportes, para exercfcio na lnventarlanca: um DAS 101.6, para 0 cargo de Inventariante, quatro 
assessores diretos, DAS 102.5, a serem indicados, respectivamente, pelos titulares dos Mlnisterlos do Planejamento, 
Orcamento e Gestae, da Fazenda e dos Transportes e da Advocacia-Geral da Unlao, bem como sete DAS 101.4, dezesseis 
DAS 101.3, treze DAS 101.2 e vinte e quatro DAS 101.1; 

II - na Advocacia-Geral da Uniao, para 0 desempenho das atividades decorrentes do disposto no inciso I do art. 5° da 
Medida Provis6ria n? 246, de 2005: um DAS 101.5, um DAS 101.4, tres DAS 101.3 e quinze DAS 101.2; 

III - no DNIT, para 0 cumprimento das atividades decorrentes do disposto no inciso I do art. 3° da Medida Provis6ria n? 
246. de 2005: dois DAS 101.5, onze DAS 101.4, quatro DAS 101.3, dois DAS 101.2, dois DAS 102.2, treze DAS 101.1 e tres 
DAS 102.1; 

IV - no Minlsterio do Planejamento, Orcamento e Gestae, para a reallzacao das atividades decorrentes do disposto no 
art. 118 da Lei n? 10.233, de 2001, bem como de outras relativas a incorporacao ao patrimcnio da Uniao de im6veis nao
operacionais oriundos da extinta RFFSA: dois DAS 101.5, seis DAS 101.4, sete DAS 101.3, quatro DAS 101.2 e dezesseis 
DAS 101.1. 

Art. 5° Durante 0 processo de lnventarianca serao transferidos: 

I - a Advocacia-Geral da Uniao, na qualidade de representante judicial da Unlao, a medida que forem requisitados, os 
arquivos e acervos documentais relativos as acoes judiciais, em que a extinta RFFSA seja autora, re, assistente, opoente ou 
terceira interessada, que estejam tramitando em qualquer instancia, inclusive aquelas em fase de exeeucao, ressalvado 0 

disposto no inciso II do art. 20 da Medida Provis6ria n? 246, de 2005; 

II - a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministerio da Fazenda: 

a) as obriqacoes financeiras decorrentes de financiamentos contraldos pela extinta RFFSA com instltuicoes nacionais e 
internacionais; . 

b) os haveres financeiros e demais credltos da extinta RFFSA perante terceiros; 

c) as obrlqacoes decorrentes de tributos; e 

d) as obriqacoes contratuais com valores superiores a R$ 250.000,00 (duzentos e cinqGenta mil reais); 

III - a Secretaria do Patrimonio da Uniao do Ministerio do Planejamento, Orcarnento e Gestae: 

a) a documentacao e as lntorrnacoes sobre os bens im6veis nao-operacionals oriundos da extinta RFFSA transferidos a 
Uniao: e . 

b) a base de dados cadastrais dos im6veis nao-operacionals oriundos da extinta RFFSA transferidos a Uniao, para fins de 
inclusao no sistema informatizado da Secretaria do Patrlrnonio da Uniao; 

IV - ao Instituto do Patrimonio Hist6rico e Artlstico Nacional - IPHAN: 



b) os convenlos firmados com entidades de direito publico ou privado que tenham por objeto a exploracao e adrnlnlstracao 
de museus ferroviarios e de outros bens de interesse artfstico, historlco e cultural; 

v - ao DNIT: 

a) a propriedade dos bens rnoveise irnoveis operacionais da extinta RFFSA; 

b) os bens rnoveis nao-operacionais utilizados pela Adrninlstracao Geral e Escritorios Regionais, ressalvados aqueles 
necessaries as atividades da lnventarianca; 

c) os demais bens rnovels nao-operaclonals, incluindo trilhos, material rodante, pecas, partes e componentes, 
almoxarifados e sucatas, que nao tenham sido destin ados a outros fins, considerando 0 disposto na Medida Provisoria nO 246, 
de 2005; 

d) 0 acervo documental e sistemas informatizados referentes as aifneas "a", "b" e "c" deste inciso, mediante termo 
especffico a ser firmado com a lnventarlanca, dando ciencia a Ag€mcia Nacional de Transportes Terrestres - ANTI, por torca do 
disposto no paraqrato unico do art. 3° da Medida Provisoria nO 246, de 2005; e 

e) as inforrnacoes e documentos referentes aos Termos de Ajuste de Conduta (TAC), celebrados entre a extinta RFFSA e 
o Ministerio Publico; 

VI - ao GEl POT: 

a) os contratos de trabalho dos empregados ativos do quadro proprio da extinta RFFSA, na forma do disposto no inciso I 
do caput do art. 20 da Medida Provis6ria nO 246, de 2005, bem como os documentos necessaries a gestao da respectiva folha 
de pagamento; 

b) as lntormacoes e os documentos referentes as acoes [udiciais referidas no inciso II do caput do art. 20 da Medida 
Provis6ria nO 246, de 2005; e 

c) 0 acervo documental e demais lntormacoes referentes ao patrocfnio da REFER, nos termos do art. 21 da Medida 
Provisorla n? 246, de 2005; 

VII - a Secretaria de Recursos Humanos do Minlsterio do Planejamento, Orcamento e Gestae, a responsabilidade pela 
qestao da complernentacao de aposentadoria institufda pela Lei n? 8--186, de 2Jd~lJlaio oe1991, e pela Lei nO 10.478, de 28 
de junho de 2002, bern como os respectivos ace NOS documentais, em consonancla com 0 disposto no art. 118 da Lei nO 
10.233, de 2001; 

VIII - a ANTI, os contratos de arrendamento e demais lntorrnacoes necessarlas as atividades de gestao dos referidos 
contratos, mediante termo especffico a ser firmado com a lnventarianca, dando ciencia ao DNIT, por torca do disposto no 
paraqrato unlco do art. 3° da Medida Provisoria nO 246, de 2005. 

Art. 6° 0 termo de entrega provisorio previsto no art. 24 da Medida Provisoria n? 246, de 2005, sera formalizado quando 
houver urgencia na entrega, em razao da necessidade de protecao ou manutencao do imovel, requiarizacao dominial ou 
interesse publico. 

§ 1° A torrnalizacao referida no caput far-se-a com base em ate fundamentado da autoridade competente, e 0 instrumento 
devera conter clausula resolutiva para 0 caso de necessidade ou interesse publico supervenlente, 

§ 2° Apos a celebracao do termo de entrega provisorlo, a Secretaria do Patrirnonio da Uniao adotara as providenclas 
necessarias a substituicao por instrumento definitivo. 

§ 3° Fica autorizada a substituicao dos contratos de utilizacao de imoveis nao-operaclonals oriundos da extinta RFFSA, 
celebrados com orqaos e entidades publicas federais, estaduais, do Dtstrito Federal e municipais, por termos de entrega ou 
contratos de cessao de uso, mantendo-se as condicoes originalmente pactuadas. 

§ 4° Fica autorizada a substltutcao dos contratos de utllizacao de irnoveis nao-operacionais oriundos da extinta RFFSA, 
celebrados com particulares, por contratos de cessao de usc, mantendo-se as condicoes originalmente pactuadas, quando nao 
colidirem com os interesses da Uniao ou com as normas vigentes. 
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~0~5, podendo, para tanto, celebrar contrato de prestacao de servlcos tecnicos especializados. 

Art. 7° 0 IPHAI\I devers solicitar a Secretaria do Patrimoruo da Uniao a cessao de uso dos irnoveis que forem de seu 
nteresse, para 0 cumprimento do disposto no art. 12 da Medida Provisoria nO 246, de 2005. 

Paraqrato unlco, 0 IPHAI\I podera celebrar convenios com entidades de direito publico ou privado para exploracao e 
adrninistracao de bens imoveis de valor artlstico, hlstorico e cultural, com 0 objetivo de perpetuar a memoria terroviaria e 
xintrlbuir para 0 desenvolvimento da cultura e do turismo. 

Art. 8° Cabe a Secretaria do Tesouro Nacional receber e dar quitacao das parcelas oriundas dos contratos de 
arrendarnento firmados pela extinta RFFSA, e informar a ANTI eventuais inadimplenclas. 

Paraqrato unico, No caso dos pagamentos relativos as parcel as de arrendamentos referidas no incise III do art. go da 
Medida Provisorla nO 246, de 2005, a Secretaria do Tesouro Nacional providenciara a transterencla dos respectivos valores ao 
FC e dara conhecimento ao agente operador. 

Art. go Os processos relativos ao reconhecimento de dfvidas oriundas da extinta RFFSA serao obrigatoriamente instrufdos 
com: 

I - declaracao expressa do Inventariante quanta a certeza, liquidez e exatidao das obriqacoes; e 

II - origem ou copia autenticada da docurnentacao cornprobatoria da dfvida; e 

III - manitestacao da Secretaria Federal de Controle Interno, da Controladoria-Geral da Uniao, sobre a regularidade das 
contratacoes e a exatldao dos valores devidos, quando 0 montante for superior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinqOenta mil 
reais). 

Art. 10. Ato do Ministro de Estado da Fazenda dlsclpllnara 0 Fundo Contingente da Extinta RFFSA - FC, de que trata 0 

art. 8° da Medida Provisoria nO 246, de 2005. 

§ 1° A Caixa Economica Federal fica designada agente operador do FC, e sera responsavel pela elaboracao do seu 
regulamento, que contera as normas e os procedimentos para 0 seu funcionamento. 

§ 2° As disponibilidades financeiras do FC serao depositadas na Conta Unica do Tesouro Nacional. 

§ 3° A rernuneracao da Caixa Economica Federal pela prestacao dos servicos relativos a operacionallzacao do FC sera 
definida em ate do Ministro de Estado da Fazenda. 

§ 4° A Caixa Economica Federal prestara contas trimestralmente ao Minlsterio da Fazenda das operacoes realizadas sob 
sua responsabilidade. 

Art. 11. As despesas com reqularizacao, administracao, avaliacao e venda dos lrnovels de que trata 0 inciso IV do art. 8° 
da Medida Provisona nO 246, de 2005, correrao a conta do FC. 

§ 1° A Caixa Economica Federal disponibilizara pessoal capacitado e suficiente para a pronta conclusao das 
requ'arizacoes, avaliacoes e vendas referidas no caput. 

§ 2° A Caixa Econornica Federal procedera a reqularlzacao dos tftulos dominiais dos irnoveis vinculados ao FC, perante 
os orqaos administrativos federais, estaduais, do Distrito Federal ou municipais, Cartorios de Notas e Cartorios de Registro de 
lmoveis, mantendo a Secretaria do Patrirnonio da Uniao inform ada sobre 0 andamento dos trabalhos. 

Art. 12. Os pagamentos a cargo do FC serao realizados exclusivamente por sollcltacoes encaminhadas a Caixa 
Economica Federal, por intermSdio: 

I - do GEIPOT, nos casos previstos no inciso II do art. 8° da Medida Provlsoria nO 246, de 2005, acompanhada da 
respectiva decisao judicial; e 

II - da Advocacia-Geral da Unlao, nos casos previstos no inciso III do art. 8° da Medida Proviscria nO 246, de 2005, 



Paraqrato unico, As demais hip6teses de pagamento serao disciplinadas no regulamento do FC. 

Art. 13. 0 prazo para a conclusao dos trabalhos de inventarlanca sera de um ano, contado da data de publicacao deste 
)ecreto, podendo ser prorrogado, a criterio do Ministro de Estado dos Transportes, mediante proposta do Inventariante. 

Art. 14. A Secretaria do Patrmonto da Unlao, os Ministerios das Cidades e dos Transportes, a Caixa Economica Federal e 
J IPHAN, por mtermedio do Grupo de Trabalho institufdo em 30 de junho de 2004, anallsarao as demandas de que tratam os 
arts. 16 e 17 da Medida Provisoria nO 246, de 2005, para operaclonalizacao da alienacao e reqularizacao dos im6veis nao
operaclonais, com observancia ao disposto no Convenlo celebrado em 11 de maio de 2004 e seus termos aditivos. 

Art. 15. Em todos os atos ou operacoes , 0 Inventariante devera usar a denorninacao "Inventariante da extinta Rede 
FerroviariaFederal SA - RFFSA". 

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, 

Bras Ilia, 6 de abril de 2005; 1840 da lndepenoencla e 1170 da Republica. 

LUIZ INAclO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci Filho 
Alfredo Nascimento 
Paulo Bernardo Silva 
Alvaro Augusto Ribeiro Costa 

Este texto nao substitui 0 publicado no D.O.U. de 7.4.2005 e retificado no DOU de 8.4.2005 
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s~ Sistema Informatizado de Legisla<;ao da Gestao Administrativa 

DECRETO 1\10 21.170, DE 05 DE MAIO DE 2000
 
DODF DE 09.05.2000
 

(VIDE - Decreto nO 22.670, de 11 de janeiro de 2002)
 
(VIDE - Decreto nO 22.488, de 18 de outubro de 2001)
 
(VIDE - Decreto nO 22.318, de 10 de agostode 2001)
 
(VIDE - Decreto nO 22.217, de 21 de junho de 2001)
 
(VIDE - Decreto nO 22.202, de 11 de junho de 2001)
 
(VIDE - Decreto nO 22.073, de 11 de abril de 2001)
 

(VIDE - Decreto nO 21.915, de 19 de janeiro de 2001)
 
(VIDE - Decreto nO 24.380, de 22 de janeiro de 2004)
 
(VIDE - Decreto nO 24.392, de 27 de janeiro de 2004)
 

(VIDE - Decreto nO 25.302, de 08 de novembro de 2004)
 
(VIDE - Decreto nO 25.668 de 11 de marc;o de 2005)
 

Dlspoe sobre a reestruturacso 
administrativa do Distrito Federal e da 
outras providenclas. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuicoes que Ihe sao conferidas pelo art. 100, 
inciso VII, da Lei Organica do Distrito Federal, combinado com 0 inciso III, do § 3°, art. 3°, da Lei nO 
2.299, de 21 de janeiro de 1999, e, 

CONSIDERANDO a necessidade de melhor adequar as eXigencias modernas as estruturas dos orgaos que 
cornpoern 0 complexo administrativo do Distrito Federal, mediante a redudio dos custos administrativos; 
elirnlnacao das superposlcoes de cornpetendas; extinc;ao de orgaos que nao sejam responsavels pela 
execucao de atividades proprlas de Estado; definic;ao de estruturas otimizadas para os orgaos e entidades 
governamentais, com poucos nfveis hlerarqulcos; descentraltzacao dos servic;os prestados pelo Estado ao 
ddadao: e modernizacao da base tecnoloqica: 

COI\lSIDERAI\lDO os estudos realizados pela Fundac;ao Getulio Vargas - FGV, especialmente contratada 
para esse fim, nos termosdo processo nO 030.001.352/00; decreta: 

ThuLO I
 
ESTRUTURA BAsICA
 

Art. l OA estrutura baslca da Adminlstracao do Distrito Federal obedecera as dlsposlcoes deste Decreto: 

CAPiTULO I
 
ORGAOS DA ADMINISTRA<;AO DIRETA
 

Art. 2° Sao orgaos da Administrac;ao Direta: 

GABINETE DO GOVERNADOR 

I - Assessoria Especial; 

II - Assessoria Parlamentar; 

III - casa Militar; 

IV - Cerimonial; 

V - Chefia de Gabinete; 

VI - Consultoria Jurfdica; 

VII - Secretaria Particular; 
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VIII - Superlntendenda dasAdministrac;6es Regionais; 

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 
(Vide: Decreto nO 21.921, de 22 de janeiro de 2001) 

IX - Ouvidoria-Geral do Distrito Federal; 

ORGAOS DO GRUPO ESTRATEGICO 

X - Secretaria de Estado de Artlculadio para 0 Desenvolvimento do Entorno; 

XI - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econornlco, Turisrno, Ciencia e Tecnologia; 

XII - Secretaria de Estado de Governo; 

ORGAOS DO GRUPO DE SUPORTE GOVERNAMENTAL 

XIII - Secretaria de Estado de Cornunicacao Social; 

XIV - Secretaria de Estado de Gestae Administrativa; 

xv - Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento; 

ORGAOS DO GRUPO DE INFRA-ESTRUTURA 

*"1 6eeFe~8FiB Be A~Fietll~t1FB e AI!B3teeiffleA~e 

XVI - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento;
 

(ALTERADO - Decreto nO 22.386, de 10 de setembro de 2001)
 

XVII - Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras;
 

XVIII - Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Recursos Hfdricos;
 

XIX - Secretaria de Estado de Transportes
 

(II\ISERIDO - Decreto n.o 23.619, de 19 de fevereiro de 2003)
 

ORGAOS DO GRUPO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

XIX 6eeF~FiB Be E3~Be Be A~e 6eeial; 

xx -Secretaria de Estado de Ac;ao Social; 

(RENUMERADO - Decreto n.o 23.619, de 19 de fevereirode 2003) 

XXI - Secretaria de Estado de Assuntos Fundlarlos;
 

(REI\IUlvIERADO - Decreto n.o 23.619, de 19 de fevereirode 2003)
 

**1 6eeF~Fia Be E3~Be Be Ctll~t1Fa; 

XXII - Secretaria de Estado de Cultura;
 

(RENUMERADO - Decreto n.O 23.619, de 19 de fevereiro de 2003)
 

XII 6eeFe~FiB Be E3~Be Be EBtleeu;8e; 

XXIII - Secretaria de Estado de Educac;ao;
 

(RENUMERADO - Decreto n.o 23.619, de 19 de fevereiro de 2003)
 

**III 6eeFe~FiB Be E3~Be e1e E3\!3eFte e L:8~er; 

XXIV - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer; 
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(RENUMERADO - Decreto n.o 23.619. de 19 de fevereiro de 2003) 

*XIV Seel'e!Brie ele E3t:eele ele E>e:;efl't'el't'iMefl~ l::Jr8efle e Ile8it:e~e;
 

xx:..; - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitacao:
 

(RENUMERADO - Decreto n.o 23.619, de 19 de fevereiro de 2003)
 

*XV Seel'et:erie ele E3t:eele ele Setlele;
 

XXVI - Secretaria de Estado de Saude:
 

(RENUMERADO - Decreto n.o 23.619, de 19 de fevereiro de 2003)
 

*XVI Seefeterie ele E3t:eele ele Se~tlr8fl~ Ptl8liee;
 

XXVII - Secretaria de Estado de Seguranc;a Publica;
 

(RENUMERADO - Decreto n.o 23.619, de 19 de fevereiro de 2003)
 

**VII Seel'e~el'ie ele E3t:eele ele Tl'88elhe, E>irei~3 IltiMefle:; e Selielel'ieeleele; 

XXVIII - Secretaria de Estado de Trabalho, Direitos Humanos e Solidariedade
 
(VIDE - Decreto nO 21.920, de 22 de janeiro de 2001)
 

(RENUMERADO - Decreto n.o 23.619, de 19 de fevereiro de 2003)
 

ORGAO CENTRAL DO SISTEMA JURIDICO 

xx:..;III - Procuradoria-Geral do Distrito Federal; 

ORGAOS DO GRUPO ESPECIAUZADO EM SEGURAN<;A PUBUCA E DEFESA CIVIL
 

XXIX - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;
 

xxx -Policia Civil do Distrito Federal; 

XXXI - Pollcla Militar do Distrito Federal. 

Paragrafo unico, Integram, ainda, a estrutura baslca da Administrac;ao do Distrito Federal, as 
Administrac;oes Regionais. 

Art. 30 Ficam alteradas as denornlnacoes dos seguintes orgaos: 

I - Subsecretaria de Coordenacao, das Administrac;oes Regionais para superlntendenda das 
Administrac;oes Regionais; 

II - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Economico para Secretaria de Estado de I Desenvolvimento 
Economico, Turismo, Ciencia e Tecnologia;
 

III - Secretaria de Estado de Administrac;ao para Secretaria de Estado de Gestao Administrativa;
 

IV - Secretaria de Estado de Fazenda para Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento;
 

V Seel'e~Bl'ie ele A~l'ietll~tll'8 e A8e3reeiMefl~e 

V - Secretaria de Estado de Agricultura para Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuarla e
 
Abastecimento;
 

(ALTERADO - Decreto nO 22.386, de 10 de setembro de 2001)
 

VI - Secretaria de Estado de Obras para Secretaria de Estado de Infra-Estruturae Obras;
 

VII - Secretaria de Estado de Meio Arnbiente Ciencia e Tecnologia para Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Recursos Hfdricos;
 

VIII - Secretaria de Estado da Crlanca e Assistencla Social para Secretaria de Estado de Ac;ao Social;
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IX - Secretaria de Estado de Esporte e Valoriza~o da Juventude para Secretaria de Estado de Esporte e 
Lazer, 

X - Secretaria de Estado de Solidariedade para Secretaria de Estado de Trabalho, Direitos Humanos e 
Solidariedade. (Vide: Decreta nO 21.694, de 09 de novembro de 2000) 

Art. 4° Ficam transformados os seguintes orgaos, e remanejados os saldos das dotac;6es orcarnentarlas e 
os patrlrnonlos: 

I - Subsecretaria de Coordenacao das Administrac;6es Regionais para supenntendenda das Administrac;6es 
Regionais; 

II - Secretaria de Estado de Assuntos Sindicais para Subsecretaria de Assuntos Sindicais da Secretaria de 
Estado de Gestao Administrativa; 

III - Secretaria de Estado de Planejamento para Subsecretaria de Planejamento da Secretaria de Estado 
de Fazenda e Planejamento; 

IV - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda para Subsecretaria de Emprego e Renda da e 
Secretaria de Estado de Trabalho, Direitos Humanos e Solidariedade; 

V - Secretaria de Estado de Turismo para Subsecretaria de Turismo da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econornlco, Turismo, Ciencia e Tecnologia. 

(VIDE - Decreto nO 21.487, de 5 de setembro de 2000) 

Paraqrefo urilco, Nos rernanejamentos dos saldos orcarnentarlos, deverao ser mantidos os projetos, 
programas, atividades, subprojetos, subprogramas ou subatividades, a respectiva classlflcacao funcional 
proqrarnatka, inclusive os tftulos descritos, metas e objetivos. 

Art. 5° Ficam transformados os seguintes cargos, mantidos os atuais ocupantes: 

I - Subsecretario de coordenaceo das Administrac;6es Regionais CNE-5 para Superintendente das 
Administrac;6es Regionais CNE-4; 

II - Secretario de Estado de Assuntos Sindicais CNE-3 para subsecretano de Assuntos Sindicais da 
Secretaria de Estado de Gestao Administrativa CNE-5; 

III - Secretarlo de Estado de Planejamento CNE-3 para subsecretano de Planejamento da Secretaria de 
Estado de Fazenda e Planejamento CNE-5; 

IV - secretano Adjunto de Estado deTrabalho, Emprego e Renda CNE-3 para Subsecretario de Emprego e 
Renda da Secretaria de Estado de Trabalho, Direitos Humanos e Solidariedade CNE-5; 

V - Secretario de Estado de Turlsmo CNE-3 para Subsecretario de Turismo da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econornlco, Turismo, Ciencia e Tecnologia CNE-5; 

VI - Secretario de Estado de Trabalho, Emprego e Renda CNE-5 para Subsecretario de Assuntos 
Prevldenclarlos da Secretaria de Estado de Gestao Administrativa CNE-5; 

'In 5eereearie ele E3ft!ele ele Tl'fll'lSl3ertes EP.E 3 I3BM Bire~r Presielel'lte elB A~el'leiB Re~tJIBeleM ele 
5eFv'i~es Ptteliees ele Bis~ri~ Feelel'fll CP.E 3. . 

(REVOGADO - Decreto n.o 23.619, de 19 de fevereiro de 2003) 

Paragrafo unlco, Ao titular do cargo de Diretor-Presidente da Agencia Reguladora de Servic;os Publicos do 
Distrito Federal CNE-3 sao assegurados os direitos, vantagens e prerrogativas de secretario de Estado. 
(Vide: Decreto nO 22.217, de 21 dejunho de 2001) 

CAPITULO II
 
ADMINISTRA<;AO INDIRETA AUTARQUIAS
 

Art. 6° Sao Autarquias da Adminlstraoio do Distrito Federal:
 

(ALTERADO - Decreto n.o 23.619, de 19 de fevereiro de 2003)
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I ~e~eia Re~tllaelel'a e1e 5eflt'il;e3 Ptl8liee3 e1e SiMrite Feeleral;
 

I - Departamento de Estrada de Rodagem - DER;
 

(ALTERADO - Decreto n.o 23.619, de 19 de fevereiro de 2003)
 

II Arfltlive Ptl8liee e1e Si3trite Feeleral;
 

(VIDE - Decreto nO 22.611, de 13 de dezembro de 2001)
 

II - Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos - DMTU;
 

(ALTERADO - Decreto n.O 23.619, de 19 de fevereiro de 2003) 

III Sel!'erteffie~te e1e EMreele3 e1e Reele~effi SER;
 

III - Departamento deTransite - DETRAN;
 

(ALTERADO - Decreto n.O 23.619, de 19 de fevereiro de 2003) 

IV - Service de Ajardinamento e Limpeza Urbana - BELACAP 

(ALTERADO - Decreto n.o 23.619, de 19 de fevereiro de 2003)
 

V - 5ervil;e e1e Ajereli~effie~te e Liffil!'ei!e l:Ir8e~e e1e Bl'a311ie 5ALl:IB
 

5el .'i~a e1e Aj6reti~6l'l'leRte e Lil'l'\l!'ei!6 l:Ir8BRB eta SiMI ita Feelel'al BELACAP
 

(ALTERADO - Decreto nO 21.694, de 09 de novembro de 2000)
 

(VIDE - Decreto n.O 23.619, de 19 de fevereiro de 2003)
 

Paragrafo unlco. Compete aAgencia Reguladora de Servic;os Publicos do Distrito Federal:
 

a) regular a exploracao dos services publlcos outorgados ao setor privado; 

b) assegurar a prestacao adequada dos servic;os prestados pelos outorgados, assim entendidos aqueles 
que satisfac;am as condlcoes de regularidade, eflcienda, seguranc;a, atualidade, generalidade, cortesia e 
modicidade nas suas tarifas: 

c) garantir a harmonia entre os interesses dos usuaries e dos concesslonartos, permissionarlos, 
autorizaterios, arrendatartos e deleqatorlos dos servic;os publicos, 

Art. 7° Fica transformado 0 Servic;o de Limpeza Urbana - SLU para Servic;o de Ajardinamento e Limpeza 
Urbana de Brasilia - BELACAP. 

Pera~refe t1Riee. A Eaffil!'eRhie l:Ir8eRii!eelere e1e P.8\'B Eel!'itel e1e Bre3i1 P.OVACAP eeletera e3 I!'I'8\'ieleReia3 
Reee33Brie3 I!'ere e treR3fereReie de Sel!'el"teffieRte e1e Perettle3 e JereliR3 SPJ, iReltl3i'o'e 3etl l!'etriffi8Rie, 
I!'ara e 5eflt'il;e e1e Ajareli~affieRte e Liffil!'ei!a l:Ir8eRe e1e Bl'a311ia BELAEAP, ~e I!'l'ai!e e1e ete 38 EtriRte) 
~ 

C.qDE Seerete ~9 21.2H, e1e 8 e1e jtlRhe e1e 2888.) 

(REVOGADO - Decreto nO 24.065, de 16 de setembro de 2003) 

Art. 89 Fiee tfelR3ferffieele e Sel!'erteffie~te P1etrel!'elite~e e1e TreR31!'erte3 l:Ir8eRe3 SP1=Fl:I effi A!!JeReie 
Re~tllaelel'a e1e 5eFo'i~e3 Ptl8liee3 e1e SiMrite Feelel'al, atltel'Eltiia 3e8 fe!!Jiffie e3l!'eeial, '"i~etllaela ae Ga8i~ete 
e1e GeverReeler. 

(REVOGADO - Decreto n.O 23.619, de 19 de fevereiro de 2003) 
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FLlNDA<;OES 

Art. 9° Sao fundacoes da Admlnlstracao do Distrito Federal: 

I - Funda9io de Amparo ao Trabalhador Preso - FUI\lAP; 

II - Funda9io de Apolo aPesquisa - FAP; 

III - Funda9io Hemocentro de Brasilia; 

IV - Funda9io Polo Ecologico de Brasilia. 

Art. 10. Serao extintas as seguintes Fundac;oes:
 

1- Funda9io Educacional do Distrito Federal;
 

(VIDE - Decreta nO 21.396, de 31 de julho de 2000.)
 

II - Funda9io Hospitalar do Distrito Federal.
 

(VIDE - Decreta nO 21.478. de 31 de agosto de 2000)
 

(VIDE - Decreta nO 22.190, de 06 de junho de 2001)
 

§ 1° As dlsposlcoes sabre a extin9io de que trata este artigo serao baixadas em ato proprio no prazo de
 
ate 30 (trinta) dias.
 

(VIDE - Decreta nO 21.247, de 8 de junho de 2000.)
 

§ 2° No prazo de 90 (noventa) dias, a Poder Executivo providendara a ehenacao, mediante licita9io, do
 
acervo patrimonial que compoe a Departamento de Comerclallzacao de Material Agropecuario da extinta
 
Funda9ioZoobotanlca do Distrito Federal - FZDF. .
 

(VIDE - Decreta n° 21.247, de 8 de junho de 2000.)
 

(VIDE - Decreta nO 21.425, de 8 de agosto de 2000.)
 

EMPRESAS PUBUCAS 

Art. 11. Sao empresas publlcas da Administra9io do Distrito Federal:
 

I - Companhia de Desenvolvimento do Planalto central - CODEPLAN;
 

II - Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB;
 

III - Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO - DF;
 

IV - Companhia Irnoblllarla de Brasilia - TERRACAP;
 

V - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP;
 

VI - Empresa de Assistencla Tecnica e Extensao Rural do Distrito Federal - EMATER - DF.
 

Art. 12. No prazo de 90 (noventa) dias, a Poder Executivo adotara as provldenclas necessaries para
 
prlvatizacao, mediante Iicita9io, das seguintes empresas publlcas:
 

(VIDE - Decreta nO 21.425, de 8 de agosto de 2000.)
 

I - Centrals de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA;
 

II - Sociedade de Abastecimento de Brasilia - SAB;
 

III - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasflia Ltda. - TCB.
 

SOCIEDADES DE ECOI\lOMIA MIsrA 

Art. 13. Sao sociedades de economia mista da Admlnistracao do Distrito Federal:
 

I - Banco de Brasilia 51A - BRB;
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II - Companhia Enerqetlca de Brasilia - CEB. 

CAPTIuLO III
 
ORGAOSRELATIVAMENTEAUTONOMOS
 

Art. 14 Eorgao relativamente autonorno sem personalidade jurfdica:
 

(ALTERADO - Decreto nO 22.539, de 19 de novembro de 2001)
 

I J8P'Biffi Be~Riee Be Bf8311i8;
 

I - Jardim Botanico de Brasilia.
 

(ALTERADO - Decreto nO 22.539, de 19 de novembrode 2001)
 

II - Arquivo Publico do Distrito Federal.
 

(VIDE - Decreto nO 22.611, de 13 de dezembro de 2001)
 

ThuLO II
 
COMPETENOAS DOS ORGAOS DAADMINISTRA<;AO DIRETA
 

Art. is. Sao areas de competence dos orgaos da Administrac;ao Direta:
 

GABINETE DO GOVERNADOR
 

I - Assessoria Especial:
 

a) prestar assessoramento direto e imediatoao Governador, nosassuntos por ele definidos;
 

b) articular-se com outros orgaos de Governo do Distrito Federal, Uniao, Estados e Munidpios, respeitadas
 
as respectivas esferas de competenda e hierarquia.
 

II - Assessoria Parlamentar:
 

a) assessorar 0 Governador em assuntos Iigados as atividades parlamentares;
 

b) planejar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades de assessoria parlamentar.
 

III - casa Militar:
 

a) prestar assistenoa direta ao Governador em sua seguranc;a pessoal e de seus familiares e em assomos
 
de vigilancia das residencies oficiais;
 

b) ao Governador em assuntos de natureza militar e de seguranc;a.
 

IV - Cerimonial:
 

a) assessorar 0 Governador em assuntos Iigados as atividades de cerimonial;
 

b) exercera direc;ao e a coordeoacao dos trabalhos de assessoramento protocolar.
 

V - Chefia de Gabinete:
 

a) coordenar era atividades administrativas do Gabinete do Governador;
 

b) assessorar 0 Governador.
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v-Chefia de Gabinete: 

a) coordenar as atividades administrativas do Gabinete do Governador; 

b) assessorar a Governador. 

VI - Consultoria Jurfdica: 

a) assessorar a Governador em assuntos de natureza jurfdica submetidos a seu exame.
 

VII - Secretaria Particular:
 

a) supervisionar a pauta de eudiencias, visitase compromissos do Governador;
 

b) manter registros, lembrar compromissos, manter cadastro de assuntos de despachos com a
 
Governador.
 

VIII - supenntendenoa das Admlnlstracoes Regionais:
 

c) coordenar, dirigir, supervisionar e controlar a execucao das atividades das Adrninistracoes Regionais;
 

d) coordenar, orientar, apoiar e propor normas, crlterlos e procedimentos para a aperfeic;oamento do
 
processo de regionalizac;ao.
 

GABINETE DOVICE-GOVERNADOR 

XIX - Gabinete do Vice-Governador: 

a) assistirao Vice-Governador em assuntos de natureza tecnlco-adrnlnlstratlva: 

b) assistirao Vice-Governador em assuntos pertinentes ao cerimonial; 

C) assistirao Vice-Governador em assuntos de qualqueroutra natureza a ele encaminhados; 

d) assistir ao Vice-Governador no atendimento das crfticas e suqestoes dos cldadaos relacionados aos 
servic;os prestados pelo Governo do Distrito Federal.
 

X - Ouvidoria-Geral do Distrito Federal:
 

a) atender ao cidadao em suas duvldase redamecoes sabrea admmtstracao distrital;
 

b) encaminhar as solidtacdes dos cldadaos aos orgaos competentes e acompanhar as providencias
 
adotadas.
 

ORGAOs DOGRUPO EsTRATEGICO 

XI - Secretaria de Estado de Articulac;ao para a Desenvolvimento do Entorno: 

(VIDE- Decreta nO 21.307, de 04 julho de 2000) 

a) desenvolver e implementar, em conjunto com as orgaos competentes da Uniao e do Estados de Goias e 
Minas Gerais, polfticas, programas e projetos voltados para a desenvolvimento do Entorno do Distrito 
Federal;
 

b) promover a articulac;ao entre as orgaos responsaveis pelos programas e projetos pertinentes ao
 
desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal;
 

c) coordenar as atividades referentes ao desenvolvimento do Entorno, a cargo do Distrito Federal; 
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d) negociar acordos e convenios para a captacao de recursos destinados ao funcionamento de programas
 
e projetos a serem implantados na regiao do Entorno.
 

XII - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econornlco, Turismo, Ciencia e Tecnologia:
 

(VIDE - Decreto nO 22.916, de 26 de abril de 2002)
 

(VIDE - Decreto nO 21.558, de 25 de setembro de 2000)
 

a) formular as polfticas governamentais voltadas para 0 desenvolvimento da industria, do cornerclo, do
 
turismo, da ciencia e tecnologia e do setorde services do DistritoFederal;
 

b) desenvolver programas de apoioas micro, pequenas e medias empresas do Distrito Federal;
 

c) articular a participa~o das entidades privadas representativas de c1asse no desenvolvimento das
 
polfticas e programas espedficos par~ 0 setor;
 

d) promover e divulgar os setores industrial, comercial, turfstico e de services do Distrito Federal;
 

e) administrar os equipamentos publlcos turfsticos e aqueles destinados a reallzacao de feiras, congressos
 
e outros eventos, que Ihe forem designados; estimular 0 desenvolvimento cientffico e tecnol6gico do 
Distrito Federal. 

XIII - Secretaria de Estado de Governo:
 

a) assistir ao Governador do Distrito Federal no relacionamento do Poder Executivo com os Poderes
 
Judklarlo e Legislativo Federal e Distrital, bern como com a Uniao, Estados e IVlunidpios, representac;5es
 
diplomatlces, organismos naogovernamentais nacionais e internacionais;
 

b) promover a artlculacao entre os orgaos integrantes do Poder Executivo do Distrito Federal;
 

c) zelar pela defesa do consumidor;
 

d) conduzir os processos referentes a reformas administrativas e privatizac;5es de empresas publlcas e de
 
economia mista do Distrito Federal;
 

e) realizar a supervlsao e adminlstradio orcarnentarla, financeira e patrimonial dos orgaos integrantes do
 
Gabinete do Governador.
 

ORGAOS PO GRUPO DE SUPORTE GOVERNAMENTAL 

XIV - Secretaria de Estado de comuntcacso Social: 

(VIDE - Decreto nO 23.595, de 11 de fevereiro de 2003) 

(VIDE - Decreto nO 21.603, de 09 de outubrode 2000) 

a) formular e coordenar a polftica de cornunlcacao social do Governo do Distrito Federal, abrangendo as 
areas de imprensa, publicidade e divulga~o;
 

b) executar as atividades de cornunlcacso social do Gabinete do Governador;
 

c) coordenar as atividades de cornunlcadio social das demais unidades do Governo Distrito Federal;
 

d) coordenar a edic;ao e a divulga~o do Diario Oficial do Distrito Federal; e) coordenar a contratacso dos
 
services de pesquisas, publicidade 

e) propaganda do Governo DistritoFederal. 
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xv - Secretaria de Estado de Gestao Administrativa: 

(VIDE - Decreto nO 23.646, de 27 de fevereiro de 2003)
 
(VIDE- Decreto nO 21.599, de 05 de outubro de 2000)
 

a~ I3f8ffi8'Jef a ffi8e1ef~ii!a~8 e 8f~a~ii!a~8 aelffii~iMrativa3; 

e~ I3la~ejar, e88r6e~ar, et:eetltBr e e8~tf8lar a3 Bti'o'ielaele3 ele aelffii~iMfB~Be l3atriffi8~ial, ele ffiateriai3, ele 
3ef¥i~83 e el8 tra~3l3erte ~ieial; 

eI~ I3la~ejar, e88fele~af, et:eetltBr e a'o'aliarB3 eti'iielaele3 relaei8~aela3 a a33tl~t83 l3Fe'o'iele~eiari83; 

e~ e8~eltli!if a3 ~e~8eia~ee3 3i~elieai3; 

~ ~8rffiatii!ar a3 I3ratiea3 ele ~e3tB8 el8 G8',er~8 el8 Di3trit8 Feeleral. 

a) formular diretrizes, promover, supervisionar e avaliar a execucao de pianos e projetos de modernlzacao . 
administrativa e desenvolvimento organizacional, que possibilitem orientar e uniformizar as atividades 
administrativas da Adrnlnlstradio Direta, Autarqulca e Fundacional do Distrito Federal, bem como 
assegurar um processo permanente de inovacao da qestao publica; 

b) desenvolver estudos e pesquisas para a trnplantacao de pianos, programas e projetos governamentais 
relativos as a~oes de melhoria da qualidade de atendimento ao cidadao, com entase nos prindpios de 
qualidade, eflcacia, efidencta e controle social; 

c) promover, coordenar e avaliar a lmplernentacao de a~oes com vistas a melhoria da gestao publica, de 
forma a elevar a capacidade operacional dos Orgaos do Complexo Administrativo do Distrito Federal, 
atraves do usa de tecnologias avancadas para ajustar a administracao as suas necessidades proprias, e a 
um modelo de gestao empreendedora; 

d) definir os mecanismos de monitoramento e avaliadio, em tempo eficaz, com apoio de indicadores de 
resultado, voltadosaos processos operacionais e desempenho das unidades de atendimento ao ddadao: 

e) formular diretrizes, desenvolver e coordenar as atividades relativas a gestaodos sistemas 
administrativos, em especial quanta a recursos humanos, cornunlcacoes internas, materiais, transportes e 
lrnovels funcionais, no ambito da Adrnlnlstracao Direta, Autarquica e Fundacional do Distrito Federal; 

f) propor e coordenar a execucao das polfticas de recursos humanos e de rernuneracao, salarios e 
beneffcios, dos servidores da Adrnlmstracao Direta, Autarquka e Fundacional do Distrito Federal; 

g) exercer as funcoes de normallzacao de procedimentos relativos aos sistemas sob sua coordenacao e 
monltoracao tecnica: 

h) promover, coordenar e executar programas e projetos de desenvolvimento de recursos humanos, de 
capaotacao, de reciclagem, de aperfelcoamento e de quallfkacao de pessoal; e 

i) estabelecer diretrizese autorizar a implernentacao de sistemas informatizados para a gestao 
administrativa; 

j) avaliar a efetividadedas polfticas implantadas no campo da gestaode recursos humanos, atendimento 
ao cidadao e logfstica, formulando as adequacoes e mudancas que se fizerem necessaries: 

k) estabelecer diretrizes, coordenar e executar a~oes voltadas para 0 incentive acriatividade e a 
expressoes culturais dos recursos humanos do Complexo Administrativo do Distrito Federal, bem como a 
melhoria da qualidadede vida; 
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I) estabelecer instrumentos normativos visando ao fiel cumprimento das leis, decretos, regulamentos e
 
determinac;6es governamentais, com vistas amelhoria da qualidade do atendimento ao ddadao: e
 

m) exercer outras atividades correlatas.
 

(ALTERADO - Decreto nO 23.945, de 25 de iulho de 2003)
 

XVI - Secretaria de Estado, de Fazenda e Planejamento:
 
(VIDE - Decreto nO 22.948, de 8 de maio de 2002)
 
(VIDE - Decreto nO 22.947, de 05 de maio de 2002)
 
(VIDE - Decreto nO 21.928, de 30 de janeiro de 2001)
 
a) coordenar 0 sistema de planejamento, orc;amento e compras do Governo do DistritoFederal;
 

b) executar a adrnlnlstracao trlbutarla do Distrito Federal, compreendendo as atividades de tnoutacso,
 
arrecadecso, fiscaliza~o e gestao da divida ativa;
 

c) executar a administra~o financeira do Distrito Federal, compreendendo as. atividades pertinentes a
 
execucso orcamenterta e financeira, contabilidade, auditoria e controle interno;
 

d) administrar as dividas publlcas interna e externa do Distrito Federal;
 

e) avaliaros impactos sodo-economlcos das politicas e programas do Governo do Distrito Federal;
 

f) elaborar estudos voltados para 0 acompanhamento da conjuntura sodo-economlca do Distrito Federal;
 

g) elaborar, acompanhar e avaliar0 Plano Plurianual e 0 On;amento Anual do Distrito Federal;
 

h) coordenar a irnplantacao e a manutencao do Sistema Integrado de Automacao e Tratamento da
 
I ntormaceo: 

i) realizar estudos visando a captacao de recursos, no Pais e no exterior, destinados ao financiamento de
 
projetosdo Governo do Distrito Federal;
 

j) supervlslonar asatividades do Banco de Brasilia S/A- BRB.
 

ORGAOS DO GRUPO DE INFRA-ESTRUTURA 

XVII - Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento:
 
(VIDE - Decreto nO 21.414, de 4 de agosto de 2000.)
 

a) elaborar e implementara politica agricola do Distrito Federal, compreendendo as atividades de
 
producao, comercallzacao, abastecimento e armazenagem;
 

b) desenvolver programas de fomento aproducao aqropecuarla do Distrito Federai;
 

c) apoiar0 desenvolvimento rural integrado, 0 associativismo e 0 cooperativismo;
 

d) incentivar as pesquisas e praticas agricolas relativas ao manejosustentavel;
 

e) prestarservlco de orlentacao tecnica e extensao rural;
 

f) coordenar e executar a polftica de controle, defesa e inspe~o sanitaria dos produtos de origem vegetal
 
e animal;
 

g) fiscalizar 0 uso de aqrotoxicos:
 

h) administrar e fiscalizar 0 planode utilizac;ao dasterras rurals,
 

XVIII - Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras:
 



DECRETa N° 21.170, DE 05 DE MAIO DE 2000 Pagina 12 de 17 

(VlDE - Decreta nO 23.719, de 7 de abril de 2003) 
(VlDE - Decreta nO 21.508, de 13 de setembro de 2000) 

a) formulare implementar a polftica de infra-estrutura do Governo do Distrito Federal:
 

b) coordenar a elaboracao de projetos e a execucao de obras publlcas, inclusive sistemas vlanos,
 
rnetrovlarlos e drenagem pluvial;
 

c) coordenar asatividades de distribui~o de energia;
 

d) coordenar as atividades de conservacao dasareas urbanizadas e ajardinadas e Iimpeza urbana.
 

XIX - Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Recursos Hfdricos:
 
(VlDE - Decreta nO 21.410, de 2 de agosto de 2000.)
 

a) formular, coordenar e executar a polftica ambiental e de recursos hfdricos do Distrito Federal;
 

b) planejar e implementar ac;6es para a preservacao, protecao, recuperacso e flscalizacao do rneio

ambiente, incluindo as recursos hldrlcos na area territorial do Distrito Federal;
 

c) promover ac;6es educativas e de consdentizacao voltadas para a preservacao do meio-ambiente;
 

d) realizar, atraves de acordos de cooperacao com a Uniao, a registro, a acompanhamento e a flscallzadio
 
das outorgas do direito de pesquisa e de exploracao dos recursos hfdricos e minerais encontrados no solo
 
e no subsolo do terrltorio do Distrito Federal;
 

e) administrar as parques, reserves, hortos, jardins e viveiros criados e/ou mantidos pelo Governo do
 
Distrito Federal, que Iheforem deslqnados:
 

f) coordenar as atividades de tratamento e abastecimento d'aqua, coleta e tratamento de esgoto sanitaria. 

ORGAOS DO GRUPO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

xx -Secretaria de Estado de A~o Social:
 
(VIDE - Decreta nO 21.476, de 31 de agosto de 2000.)
 

a) formular e implementar a polftica de desenvolvimento social e de valonzacac da juventude e do idoso
 
no Governo Distrito Federal;
 

b) planejar, coordenar e avaliar a execu~o de programas, projetos e atividades que garantam a
 
atendimento das necessidades baslcas da populacao, em consonance com a Lei Organica da Assistencia
 
Social;
 

c) promover a integrac;ao de programas e projetos voltados para a ac;ao social;
 

d) planejar, coordenar e avaliar a execucao de programas de valorlzadioda juventudee do idoso.
 

XXI - Secretaria de Estado de Assuntos Fundiarios:
 
(VlDE - Decreta nO 21.683, de 06 de novembro de 2000)
 

a) planejar e executar a polftica de regulariza~o dasterras urbanas e rurais do Distrito Federal;
 

b) promover a ocupacao ordenada do solo, a partir de operac;6es lmoblllarlas de aquisic;ao e/ou de
 
aliena~o de terras de propriedade do Distrito Federal;
 

c) mantera cadastro e a registro central de todos as lmovels do Distrito Federal;
 

d) definir normas sabre contrato e transterenda de posse e domidlio para as lmovels urbanos e rurals,
 
objeto de regularizac;ao fundlarla;
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e) praticar as atos necessanos a cessao au transterenda de lrnoveis urbanos e rurais, a qualquer titulo, 
sendo representado pelo Secretario de Assuntos Fundiarios; 

f) promover al;oes que visem a discrimina~o de terras pubucas e privadas no Distrito Federal; 

g) coordenar e acompanhar, em todas as fases, na forma da Lei Federal nO 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, e suas elteracoes e a legislal;ao distrital pertinente a materia, as loteamentos, parcelamentos e 
desmembramentos das areas urbanas, exceto asde iniciativas publlcas, 

XXII - secretaria de Estado de Cultura:
 
(VIDE - Decreta nO 21.675, de 31 de outubro de 2000)
 

a) formular e executar a polftica cultural do Distrito Federal;
 

b) propiciar meios de acaso acultura, atraves da manutencso dos bens, espacos e instituil;oes culturais do
 
DistritoFederal;
 

c) incentivar a producao cultural do Distrito Federal, atraves do Fundo de Apoio aArte e aCultura e par 
meio de incentivos fiscais; 

d) incentivar as programas de valorlzacao e protlsslonehzacso dos artistas e tecnlcos do Distrito Federal;
 

e) promover, apoiar e patrocinar a producao de eventos artfsticos, culturais e cientfficos do Distrito
 
Federal;
 

f) preservar a memoria do Distrito Federal.
 

XXIII - Secretaria de Estado de Educa~o:
 

(VIDE - Decreta nO 21.397, de 31 de julho de 2000.)
 

a) formular, coordenar e avaliar a Plano de Educa~o do Distrito Federal;
 

b) oferecer educacao infantil, ensino media, educacao profissional e ensino especial a popula~o do
 
DistritoFederal;
 

c) fiscalizar as lnstitulcoes de ensino, publkase particulares, do Distrito Federal;
 

d) desenvolver, coordenar e avaliar programas de treinamento e aperfeicoamento do pessoal tecnlco,
 
docente e administrativo da secretaria de Estado de Educacao;
 

e) realizar estudos e pesquisas voltados para a melharia do ensino publico do Distrito Federal;
 

f) zelar pelo cumprimento das normas e diretrizes fixadas pelo Conselho de Educa~o do Distrito Federal.
 

XXIV - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer:
 

a) propore executar as polfticas e diretrizes do esporte, educaceo fslca e recreacao do Distrito Federal;
 

b) desenvolver programas e planas para a pratlca de esporte, educacao ffslca e recreacao:
 

c) incentivar e apoiar a reallzacao de eventos esportivos e recreativos;
 

d) cumprir e fazer cumprir a legisla~o esportiva;
 

e) credenciar e cadastrar entidades representativas de estabelecimentos de pratlcas esportivas;
 

f) administrar as equipamentos esportivos que Ihe forem designados.
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~ - secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habita<;ao:
 

(VIDE - Decreta nO 21.288, de 27 de junho de 2000)
 

B} I!'IB..ejBr, fle!le.rt'el,'er e eeerfleflBr B l!'elftieB hBl3itBeieflBI fie Bi3tpit6 Feflerel;
 
(REVOGADA - Lei nO 3.104, de 27 de dezembro de 2002) 

13} fle!lefllfel'ter e eeepfleflBP B l!'elftie;B fie fle!leflVel't'iffleflt6 t1rl3Bfle fie Bi3trite Feflerel;
 
(REVOGADA - Lei nO 3.104, de 27 de dezembro de 2002)
 

e} elBl3erep e!lttlfle!l ~ee!!Jl"8~ee!l, eBrte~r8~ees e e!itBtfstiee!l;
 
(REVOGADA - Lei nO 3.104, de 27 de dezembro de 2002) 

fI} etlffll!'rir e ¥aler etlffll!'rir a le~i!lla~e e!ll!ertiva;
 
(REVOGADA - Lei nO 3.104, de 27 de dezembro de 2002)
 

e} erefiefleiBP e eBflB!ltPBP efltiflBfle!l peI!'Pe!leflteti'\fB!l fie e!ltBl3eleeiffleflte!l fie l!r8tieB!l eSl!erti'f'B!l;
 
(REVOGADA - Lei nO 3.104, de 27 de dezembro de 2002) 

. ,
11 Bflfflifli!ltPBP e!l efitlil!Bffleflte!l e!ll!erti't'e!l f1t1e Ihe fePeffl fle!li~flBfle!l. 
(REVOGADA - Lei nO 3.104, de 27 de dezembro de 2002) 

~ - Secretaria de estado de Desenvolvimento Urbano e Habita<;ao: 

a) planejar, desenvolver e coordenar a polftica habitacional do Distrito Federa; 

b) desenvolver e coordenar a polftica de desenvolvimento urbano do Distrito Federal; 

c) elaborarestudos geograficos, cartograficos e estatfsticos; 

d) coordenar, acompanhar, monitorare reviser as instrumentos da polftica lrnoblllarla, com destaque para 
a Plano Diretor de Ordenamento Territorial, bern como participar da elaboracao, acompanhamento, 
implementa<;ao, monitoramento e revisao dos Planas Diretores Locais; 

e) celebrar acordos e convenlos com entidades publlcas e privadas para a desenvolvimento de programas 
e projetos de desenvolvimento urbano e habitacional; 

XXVI - Secretaria de Estado de saude: 
(VIDE - Decreta nO 21.477, de 31 de agostode 2000) 

a) formular a polftica de saude do Distrito Federal; 

b) planejar, organizar e coordenar a execucao, a fiscaliza<;ao e a avaliacao das atividades de prornocao, 
protecao e recupera<;ao da saude: 

c) construir, equipare operaras unidades de prestacao de services de saude do Distrito Federal; 

d) fiscalizar as estabelecimentos prestadores de services de saude e correlatos, bern como a exerdcio das 
protlssoes de saude: 

e) fiscalizar as estabelecimentos farmaceutlcos e controlar a producao e a comercializa<;ao de drogas e 
medicamentos; 

f) zelar pela preservacao da areatombada e do patrimonio hist6rico e arqultetonlco do Distrito Federal. 

d) fiscalizar as estabelecimentos prestadores de services de saude e correlatos, bern como a exerdcio das 
proflssoes de saude: 

e) fiscalizar as estabelecimentos farmaceutlcos e controlar a producao e a comercializa<;ao de drogas e de 
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medicamentos;
 

f) fiscalizar a manipula~o e a comerclallzacao de generos alimentfcios;
 

g) realizar estudos no campo da saude, englobando a pesqulsa bastca, c1inica e epldemiolcqlca.
 

XXVII - Secretaria de Estado de sequrenca Publica:
 

a) formular polfticas, planejar, coordenar e supervisionar as atividades relativas asequranca, prevencso e
 
combate a lncendlo, busca e salvamento e defesa civil; 

b) coordenar as atividades de polfcia administrativa, judldarla e de rnanutencao da ordem publica. bern
 
como as ac;6es policiais ostensivas, preventivas e de investiga~o criminal;
 

c) coordenar as servic;os concernentes ao sistema de transite e trafego do Distrito Federal;
 

d) administrar as estabelecimentos penais e promover a implantacao de metodos e tecnlcas modernas na
 
polfcia carceraria: 

e) promover a aprimoramento profissional dos servic;os policiais, mediante a institulcao de curses de I
 
torrnacao, treinamento e aperfeic;oamento funcional;
 

f) coordenar pericles criminalfsticas rnedico-leqals e identifjca~o civil e criminal;
 

g) orientar e esclarecer quanta ao usa indevido de entorpecentes, assim como a execucao da respectiva
 
polltica.
 

XXVIII - Secretaria de Estado de Trabalho, Direitos Humanos e Solidariedade:
 
(VIDE - Decreta nO 21.302, de 03 de julho de 2000)
 
(VIDE - Decreta nO 21.921. de 22 de janeiro de 2001)
 

a) formular e implementar a polftica de trabalho e solidariedade:
 

b) desenvolver programas de combate arniseria e afame das familias de baixa renda:
 

c) socorrer, no ambito de suas atribuic;6es, as famflias atingidas par eventos caracterizados como de
 
calamidade publica;
 

d) formular polfticas publlcas voltadas para a promocao de oportunidades de emprego e renda para a
 
populacso do Distrito Federal;
 

e) promover programas e ac;6es voltados para a torrnacao e aperfeic;oamento de mao-de-obra e a
 
desenvolvimento profissional;
 

f) desenvolver e manter mecanismos que facilitem a acesso dos trabalhadores e profissionais autonornos
 
ao mercado de trabalho;
 

g) apoiar iniciativas de pequenos empreendedores para gera~o de renda.
 

ORGAO CENTRAL DO SISTEMA JURlDICO 

XXIX - a Procuradoria-Geral. orgao central do sistema jurfdico do Distrito Federal. permanece com a 
estrutura e competendas atuais, e tera a sua lei de organiza~o proposta na forma do inciso III, do art, 
75, da Lei Organica do Distrito Federal; 

ORGAOS DO GRUPO ESPECIAliZADO EM SEGURAN<;A PUBliCA E DEFESA CIVIL 

xxx - a Policia Militar do Distrito Federal, a Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e a Polfcia Civil 
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do Distrito Federal permanecem com as estruturas e competencies reguladas em legislac;ao propria. 

TITULO III
 
DISPOSH;OES GERAIS ETRANSrrORIAS
 

Art. 16. Serao extintos e transferidos os cargos, saldos das dotacoes orc;amentarias, os patrlrnonios e as
 
atividades dos seguintes orgaos:
 

I 6eer:eti3fie ele [:;ti3e1e ele Tfefl:;~e~e:; ~8fa A~efleie Re~t:IleelefB ele 6el'¥i§e3 PtJ8liee:; ele Bistfite FeelefBl;
 
(REVOGADO - Decreto n.o 23.619, de 19 de fevereiro de 2003)
 

II - Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - IDHAB para Secretaria de Estado de
 
Desenvolvimento Urbano e Habltacao:
 
(VIDE - Decreto n° 21.289, de 27 de junho de 2000)
 

III - Instituto de Ecologia e Meio-Ambiente do Distrito Federal - lEMA para Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Recursos Hfdricos;
 
(VIDE - Decreto n° 21.411, de 2 de agosto de 2000.)
 

IV - Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do DF - IPDF para Secretaria de Estado de
 
Desenvolvimento Urbano e Habitac;ao;
 
(VIDE - Decreto nO 21.290. de 27 de junho de 2000)
 

V - Instituto de Ciencia e Tecnologia do Distrito Federal - leT para a Secretaria de Estado de
 
Desenvolvimento Economico, Turismo, Ciencia e Tecnologia;
 

VI - Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos - lOR para a Secretaria de Estado de Gestao
 
Administrativa;
 
(VIDE - Decreto nO 21.598, de 05 de outubro de 2000)
 

VII - Institute de Saude do Distrito Federal - ISDF para a Secretaria de Estado de saude.
 
(VIDE - Decreto nO 21.479, de 31 de agosto de 2000)
 
Paragrafo unlco. As dlsposlcdes para 0 cumprimento deste artigo serao baixadas em ate proprio no prazo
 
de ate 30 (trinta) dias.
 
(VIDE - Decreto nO 21.247, de 8 de junho de 2000.)
 

Art. 17. As dlsposlcoes organizacionais dos orgaos da estrutura baslca da Administrac;ao do Distrito
 
Federal serao estabelecidas em regulamento proprio expeclido pelo Governador, no prazo de ate 30
 
(trinta) dias, mantidas, durante esse periodo, as atuais cornpetendas e atrlbulcoes,
 
(VIDE - Decreto n° 21.247, de 8 de junho de 2000.)
 

Art. 18. As Adrntnlstracoes Regionais, empresas publlcas, sociedades de economia mista, autarquias.
 
fundac;oes, e orgaos relativamente autonornos, respeitada a respectiva legislac;ao de reqencla. terao suas
 
atrlbulcoes, estruturas e competenclas reguladas em normas especificas, no prazo de ate 30 (trinta) dias
 
(VIDE - Decreto nO 21.247, de 8 de junho de 2000.)
 

Art. 19. Os orgaos da adrninlstradio publica indireta, autarquias. fundacoes, os orgaos de deliberacao
 
coletiva e os relativamente autonornos, vinculam-se ou subordinam-se, conforme 0 caso, ao Governador
 
ou as Secretarias de Estado, observada a correlacao de cornpetendas e de materlas.
 

Art. 20. A Polfcia Militar do Distrito Federal, 0 Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e a Policia
 
Civil do Distrito Federal subordinam-se diretamente ao Governador para fins administrativos e
 
operacionais, e vinculam-se a Secretaria de Estado de Seguranc;a Bfblica para fins de planejamento
 
operacional.
 
Art. 21. Todos os orgaos que rnentem Contratos de Gestao celebrados com 0 Instituto candango de
 
Solidariedade - ICS prornoverao a sua revlsao no prazo de ate 30 (trinta) dias.
 
(VlDE - Decreto nO 21.247, de 8 de junho de 2000.)
 

Art. 22. A reestruturacao administrativa disposta nesteDecreto naoacarretara aumento de despesa.
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Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<jio. 

Art. 24. Revogam-se as dlspostcoes em contrario, em especial 0 Decreto nO 20.052, de l Ode marco de 
1999. 

Brasilia, 5 de maio de 2000
 
1120 da Republica e 410 de Brasilia
 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

Este texto naosubstitul 0 publicado na imprensa oficial. 
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$~ Sistema Informatizado de Legislac;ao da Gestao Administrativa 

LEI N° 3.863, DE 30 DE MAIO DE2006
 
DODF DE 31.05.2006
 

Autoriza a lncorporacao da Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia SA - SAB, em 
IiqUida<;§o, as Centrais de Abastecimento do 
Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em 
IiqUida<;§o. 

A GOVERNADORA DO DISfRITO FEDERAL, FAC;O SABER QUE A cAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO 
FEDERAL DECRETA E EU SANOONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° 0 Distrito Federal fica autorizado a proceder as medidas necessanas visando incorporar a : 
Sociedade de Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, em IiqUidac;ao, as Centrais de Abastecimento do 
Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em IiqOidac;ao. 

Art. 2° As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em IiqUidac;ao, assumlrao 0 

ativo, 0 passivo e os instrumentos contratuais vigentes firmados pela Sociedade de Abastecimento de 
Brasilia S.A. - SAB, em liqOida<;§o. 

Art. 3° Os atuais empregados da Tabela de Empregos Permanentes da Sociedade de Abastecimento de 
Brasilia SA - SAB, em IiqUida<;§o, serao incorporados pelas Centrais de Abastecimento do Distrito 
Federal S.A. - CEASA-DF, em IiqOidac;ao, mantendo os respecnvos vlnculos empregatlcios, conforme 
prescrito no art. 1°, § 30, da Lei nO 3.761, de 25 de janeiro de 2006. 

Art. 4° 0 Distrito Federal transfenra ao patrimonlo das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal SA 
- CEASA-DF, em liqUidac;ao, mediante doac;ao, todos os bens imoveis transferidos ao seu dominic por 
forc;a das Leis nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, e nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002, que nao tenham 
sido alienados a terceiros ou entregues atraves do Programa de Desenvolvimento Economico do Distrito 
Federal- PRO-DF ate a data da publicac;ao desta Lei. . 

Art. 5° As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal SA- CEASA-DF, em IiqUida<;§o, elaborarao, no 
prazo de ate sessenta dias, projeto de alteracso de seu Estatuto; e, no mesmo prazo, em conformidade 
com 0 art. 71, § 1°, IV, da Lei Organica do Distrito Federal, encaminharao a camara Legislativa do Distrito 
Federal projeto de lei dispondo sobre a reestruturacao da empresa. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;§o. 

Art. 7° Revogam-se as dlsposicoes em contrario; em especial, a Lei nO 2.891, de 23 de janeirode 2002. 

Brasilia, 30 de maiode 2006 
118°da Republica e 47° de Brasilia 

MARIA DE LOURDES ABADIA 

Este texto naosubstitui 0 publicado na imprensa oficial. 
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OF.N° 321/2007 - GAB 19 

I,:,~..,~ , 
'i ' ~t.') ::",. (I), ' ..'..... ..' -".... 

,: J 
, ,,

,:,!) 

(::;:) , ,
 

':~:'~ <:, i::.:::::~ ~ .. ;~
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Antes mesmo de adentrarmos no objeto desta correspo~'denc;;:' \~\",\c ... 
se faz mister esclarecermos a Vossa Excelencia que a Sociedade de ,,\C\;,\ ~ \ 
Abastecimento de Brasilia - SAB e a Centrais de Abastecimento do 
Oistrito Federal - CEASA, nao se encontram em estado de 
Iiquiday3o, conforme Lei n? 3.761, de 25 de janeiro de 2006, Lei nO 
3.863, de 30 de maio de 2006 e Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 
2006, todas de autoria do Poder Executivo. 

E bom que fique claro que a SAB foi incorporada pelo Poder 
Executive a Ceasa conforme preve a Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, acima citada. 

Atualmente a SAB possui 406 (quatrocentos e sels) servidores, 
lotados nos seguintes 6rgaos: 1 na Casa Militar do OF, 10 na CAESB, 1 
na Terracap, 1 na CEB, 69 na Emater-OF, 65 na Secretaria de Estado 
de Educacao, 188 na Secretaria de Estado de Saude, 2 no Zool6gico, 
25 na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, 3 
na Presldencia da Republica, 1 no Procon, 25 na Secretaria de Estado 
de Trabalho e solidariedade, 1 na CLOF, 12 na pr6pria SAB e 1 na 
Secretaria de Estado de Oesenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do 
OF. 

h TRISUN,i\L. DE CONTi\S DO D!STRITO FEDE~L 
I! A""'e~",:,";.3 ;\dminis,ra\jv<, da Presldencla 

~ :6 f <O~ r:~:::_,}IS i 0 ',4.'\ 

j \A4.--=--A Sua Excel€mcia 0 Senhor NOME 

Paulo Cesar de Avila e Silva 
Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal 
NESTA 
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Esse remanejamento cornecou no ana de 1998, se intensificando 
em 2000, quando 0 GDF deu infcio a Reforma Polftica de que trata 0 

Decreto nO 21.170, de 15 de maio de 2000, que privativa alern da SAB e 
Ceasa, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB e 
posteriormente a reestrutura da Companhia de Desenvolvimento do 
Planalto Central - CODEPLAN. 

Em 15 de janeiro de 2001 esta Casa aprovou eo Poder Executivo 
sancionou a Lei nO 2.681/01, que possibilitava 0 aproveitamento desses 
trabalhadores no ambito da Adrnlnlstracao Direta, Autarqulca e 
Fundacional do Distrito Federal, atraves da crlacao de uma tabela de 
empregos publicos em extlncao, mantendo-se 0 mesmo Regime 
Trabalhista - CLT. 

Em 11 de junho de 2002 0 Poder Executivo editou a Lei nO 2.989, 
alterando a Lei nO 2.681/2002 em seu art. 1°, incisos III e IV, 
possibilitando que 111 (cento e onze) trabalhadores remanescentes da 
TCB, que foram admitidos em data posterior a 5 de outubro de 1988 e 
sem concurso publico, pudessem ingressar no service publico, ferindo 
assim a CF/88. 

Essa sltuacao gerou em 10 de junho de 2003 a AC,{ao Civil Publica 
576/03 - 9a VT - TRT/DF, processo nO 030.004.330/2004, contra a TCB, 
SAB, CEASA e CODEPLAN, movida pelo Mlnlsterio Publico do 
Trabalho, alegando a inconstitucionalidade das leis que permitiram 0 

remanejamento dos servidores dessas empresas em outros 6rgaos do 
GDF. 

Em 17 de junho de 2003 0 Dr. Fernando Gabriel Bernardes .; Juiz 
do Trabalho da 9a Vara deferiu a Liminar, determinando que 0 GDF 
cessasse a transferencla dos trabalhadores da TCB para 0 GDF, como 
tarnbern todos os empregados das empresas SAB, CEASA e 
CODEPLAN. 

A partir dessa Liminar, nosso gabinete e a assoclacao dos 
empregados da SAB, juntamente com todos os nossos advogados, 
demos inlcio a uma intensa rnoblllzacao na busca de uma solucao que 
garantisse os empregos dessas pessoas. 

Passamos a coordenar acoes polfticas, atraves de uma comissao 
com representantes de todas as empresas, junto ao Mlnlsterlo Publico 

www.deputado@brunelli.com.br 
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do Trabalho, Procuradoria-Geral do OF, 0 departamento Jurfdico da 
TCB, Secretaria de Estado de Gestae Administrativa e Supremo 
Tribunal Federal, no afa de obter uma salda jurfdica para essa sltuacao 
que, a cada momenta se agravava mais. 

Atraves de nossos advogados especialistas em leqlslacao 
trabalhista e, apes ardua neqociacao, conseguimos em 20 de agosto de 
2003, efetivar uma proposta de Conclliacao com 0 Mlnlsterlo Publico do 
Trabalho, onde demitiria-se os 111 (cento e onze) empregados da TCB, 
irregularmente transferidos e, em contra partida, a reqularnentacao da 
transferencia dos 3.000 (tres mil) empregados das empresas publlcas 
regularmente contratados. 

Infelizmente em 23 de fevereiro de 2005 a Julza da ga Vara do 
Trabalho - TRT, ora Tamara Gil, no julgamento do processo epigrafado, 
desconsiderou 0 acordo pactuado com 0 MPOFT e julgou 
inconstitucional as Leis que possibilitavam 0 apostilamento dos 
trabalhos. 

Em 25 de janeiro de 2006 a CLOF aprovou e 0 GOF sancionou a 
Lei nO 3.761, que criavam na Secretaria de Estado de Gestae 
Administrativa e na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuarla e 
Abastecimento do Oistrito Federal, unidades de rnanutencao de pessoal 
de Empresas em processo de extincao, prlvatizacao ou de 
reorqanizacao, com 0 objetivo de manter os assentamentos cadastrais, 
conceder vantagens e beneffcios previstos em regulamento, elaborar 
atos de melhorias funcionais, bem como proceder a elaboracao de folha 
de pagamento, dos respectivos quadros de empregos. 

Em 30 de maio de 2006 a CLOF aprovou e 0 GOF sancionou a Lei 
n? 3.861 que autorizava a lncorporacao da SAB, em llquidacao, as 
CEASA em liquldacao. 

as arts. 4° e 5° da referida Lei afirmam: 

"Art. 4° 0 Distrito Federal transferlra ao patrlrnonlo 
das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 
S.A. - CEASA-DF, em IiqUida~ao, mediante doacao, 
todos os bens im6veis transferidos ao seu dominlo 
por forca das Leis nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, e 
nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002, que nao tenham 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8196 - Fax: 3966-8193 
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sido alienados a terceiros ou entregues atraves do 
Programa de Desenvolvimento Economico do Distrito 
Federal - PRO-DF ate a data da publlcacao desta Lei. 

Art. 5° As Centrais de Abastecimento do Distrito 
Federal S.A. - CEASA-DF, em IiqUida~ao, elaborarao, 
no prazo de ate sessenta dias, projeto de alteracao de 
seu Estatuto; e, no mesmo prazo, em conformidade 
com 0 art. 71, § 1°, IV, da Lei Organica do Distrito 
Federal, encamlnharao a Camara Legislativa do 
Distrito Federal projeto de lei dispondo sobre a 
reestruturacao da empresa. 

Portanto, conforme demonstrado, desde janeiro de 2003, inlcio de 
nosso primeiro mandato, estamos juntos na luta pela rnanutencao dos 
empregos dos servidores da CEASA, SAB e TCB. 

Alern disso, dia 02/08/2007, qracas ao nosso trabalho junto ao 
STF, explicando que as diversas leis que deram motivo a ADIN contra 
os servidores dessas empresas, haviam sido revogadas por outras leis 
distritais, ja citadas neste oflclo, 0 Ministro Celso de Mello do Supremo 
Tribunal Federal (STF), arquivou 0 processo por CeSSa(f80 
superveniente da eflcacia da lei argOida inconstitucional, por falta de seu 
objeto. 

Estranhamente, quando se esperava que 0 assunto tivesse sido 
resolvido, a surpresa: no dia 23 de julho de 2007, foi publicada a 
Portaria 47/DODF, do Secretarlo Estado de Agricultura, Wilmar Luis da 
Silva, criando 0 Grupo de Trabalho encarregado de dar prosseguimento 
ao processo de liquida(f80 da CEASA. 

Ora, como dar prosseguimento a llquldacao se as empresas, 
dentre elas a Ceasa, ja nao se encontram mais nessa sltuacao, 
Acreditamos que tal Portaria foi publicada sem ter sido levado em 
conslderacao a leqlslacao vigente que retiraram essas empresas do 
estado de liquidez. 

A referida Portaria, portanto, mostra-se ilegal, pois vai de encontro 
a leqislacao hierarquicamente superior a ela. Alem disso, toda 
liquidacao de empresas e 6rgaos do GDF, tem necessariamente de 
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passar pela aprovacao da Camara Legislativa do Distrito Federal, 
segundo determina a Lei Orqanica do DF. 

Diante desses fatos, sugerimos a Vossa Excelencla que a Portaria 
nO 47, de 23 de julho de 2007, nao seja dada validada por este Tribunal 
e a Lei de lncorporacao da SAB a Ceasa de nO Lei nO 3.863, de 30 de 
maio de 2006, bern como a Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 2006, 
que trata de sua reestruturacao, sejam realmente efetivadas. 

E born que se diga que ja foi demonstrado atraves de estudos 
minuciosos do Poder Executivo da legislatura passada, que a [uncao da 
SAB e Ceasa trariam beneficios a comunidade de todo 0 Distrito 
Federal, preservaria os empregos de seus bravos servidores, alern de 
se mostrar vlavel do ponto de vista econornico, 

o que causa-nos estranheza e saber que ha leis que retiram a 
SAB e a Ceasa do estado de liquidacao e os gestores dessas 
companhias insistirem em nao tomar as provldenclas legais para que se 
efe1:ive 0 que determina as Leis acima mencionadas, em total 
desobediencia a elas. 

Com fulcro nos incisos III e VI, art. 110 da Resolucao nO 38,30 de 
outubro de 1990, oriunda deste Tribunal de Contas do Distrito Federal, 
solicitamos as providenclas necessarias frente ao que ora expomos. 

Respeitosamente, 

l.r' ..... '.Ll.LLI 
t~ital- OEM 

\ 
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OF.N° 296/2007- GAB 19 Brasilia, OF em 21 de agosto de 2007. 

Senhor Secretario, 

Antes mesmo de adentrarmos no objeto desta correspondencia, 
se faz mister esclarecermos a Vossa Excelencia que a Sociedade de 
Abastecimento de Brasllia - SAB e a Centrais de Abastecimento do 
Oistrito Federal - CEASA, nao se encontram em estado de 
liquldacao, conforme Lei nO 3.761, de 25 de janeiro de 2006, Lei nO 
3.863, de 30 de maio de 2006 e Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 
2006, todas de autoria do Poder Executivo. 

E bom que fique claro que a SAB foi incorporada pelo Poder 
Executivo a Ceasa conforme preve a Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, acima citada. 

Atualmente a SAB possui 406 (quatrocentos e seis) servidores, 
lotados nos seguintes 6rgaos: 1 na Casa Militar do OF, 10 na CAESB, 1 
na Terracap, 1 na CEB, 69 na Emater-OF, 65 na Secretaria de Estado 
de Educacao, 188 na Secretaria de Estado de Saude, 2 no Zool6gico, 
25 na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuarla e Abastecimento, 3 
na Presidencla da Republica, 1 no Procon, 25 na Secretaria de Estado 
de Trabalho e solidariedade, 1 na CLOF, 12 na propria SAB e 1 na 
Secr taria de Estado de Oesenvolvimento Urbano e Meio Arnblente do 
OF. / 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Wilmar Luis da Silva 
Secreblrio Estado de Agricultura, Abastecimento e 
Pecuarla do Distrito Federal 
NESTA 
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Esse remanejamento cornecou no ana de 1998, se intensificando 
em 2000, quando 0 GDF deu infcio a Reforma Polftica de que trata 0 

Decreto nO 21.170, de 15 de maio de 2000, que privativa alern da SAS e 
Ceasa, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCS e 
posteriormente a reestrutura da Companhia de Desenvolvimento do 
Planalto Central - CODEPLAN. 

Em 15 de janeiro de 2001 esta Casa aprovou e 0 Poder Executivo 
sancionou a Lei nO 2.681/01, que possibilitava 0 aproveitamento desses 
trabalhadores no ambito da Adrninlstracao Direta, Autarquica e 
Fundacional do Distrito Federal, atraves da crlacao de uma tabela de 
empregos publicos em extincao, mantendo-se 0 mesmo Regime 
Trabalhista - CLT. 

Em 11 de junho de 2002 0 Poder Executivo editou a Lei nO 2.989, 
alterando a Lei nO 2.681/2002 em seu art. 1°, incisos III e IV, 
possibilitando que 111 (cento e onze) trabalhadores remanescentes da 
TCS, que foram adrnitidos em data posterior a 5 de outubro de 1988 e 
sem concurso publico, pudessem ingressar no service publico, ferindo 
assim a CF/88. 

Essa sltuacao gerou em 10 de junho de 2003 a A<;ao Civil Publica 
576/03 - 9a VT - TRT/DF, processo nO 030.004.330/2004, contra a TCS, 
SAS, CEASA e CODEPLAN, movida pelo Ministerlo Publico do 
Trabalho, alegando a inconstitucionalidade das leis que permitiram 0 

remanejamento dos servidores dessas empresas em outros 6rgaos do 
GDF. 

Em 17 de junho de 2003 0 Dr. Fernando Gabriel Sernardes - Juiz 
do Trabalho da 9a Vara deferiu a Lirninar, determinando que 0 GDF 
cessasse a transferencia dos trabalhadores da TCS para 0 GDF, como, 
tarnbern todos os empregados das empresas SAS, CEASA e 
CODEPLAN. 

A partir dessa Lirninar, nosso gabinete e a assoclacao dos 
empregados da SAS, juntamente com todos os nossos advogados, 
demos inlcio a uma intensa rnobilizacao a bca de uma solucao que 
garantisse os empregos dessas pessoas, 
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Passamos a coordenar acoes polltlcas, atraves de uma comissao 
com representantes de todas as empresas, junto ao Mlnlsterto Publico 
do Trabalho, Procuradoria-Geral do OF, 0 departamento Jurfdico da 
TCB, Secretaria de Estado de Gestao Administrativa e Supremo 
Tribunal Federal, no afa de obter uma salda jurfdica para essa situacao 
que, a cada momenta se agravava mais. 

Atraves de nossos advogados especialistas em leqislacao 
trabalhista e, ap6s ardua neqoclacao, conseguimos em 20 de agosto de 
2003, efetivar uma proposta de Conclllacao com 0 Minlsterio Publico do 
Trabalho, onde demitiria-se os 111 (cento e onze) empregados da TCB, 
irregularmente transferidos e, em contra partida, a reqularnentacao da 
transferencia dos 3.000 (tres mil) empregados das empresas publlcas 
regularmente contratados. 

Infelizmente em 23 de fevereiro de 2005 a Julza da ga Vara do 
Trabalho - TRT, O~ Tamara Gil, no julgamento do processo epigrafado, 
desconsiderou 0 acordo pactuado com 0 MPOFT e julgou 
inconstitucional as Leis que possibilitavam 0 apostilamento dos 
trabalhos. 

Em 25 de janeiro de 2006 a CLOF aprovou e 0 GOF sancionou a 
Lei nO 3.761, que criavam na Secretaria de Estado de Gestao 
Administrativa e na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuarla e 
Abastecimento do Oistrito Federal, unidades de rnanutencao de pessoal 
de Empresas em processo de extlncao, privatizacao ou de 
reorqanlzacao, com 0 objetivo de manter os assentamentos cadastrais, 
conceder vantagens e beneffcios previstos em regulamento, elaborar 
atos de melhorias funcionais, bem como proceder a elaboracao de folha 
de pagamento, dos respectivos quadros de empregos. 

Em 30 de maio de 2006 a CLOF aprovou e 0 GOF sancionou a Lei 
nO 3.861 que autorizava a tncorporacao da SAB, em liquidacao, as 
CEASA em llquldacao, 

Os arts. 4° e 5° da referida Lei afirmam: 

"Art. 4° 0 Distrito Federal transferlra ao patrlmonlo 
das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 
S.A. - CEASA-DF, em Iiqiiida~ao, mediante doacao, . 
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todos os bens lrnovels transferidos ao seu dominio 
por forca das Leis nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, e
n? 2.891, de 23 de janeiro de 2002, que nao tenham 
sido alienados a terceiros ou entregues atraves do 
Programa de Oesenvolvimento Economico do Oistrito 
Federal - PRO-OF ate a data da publlcacaodesta Lei. 

Art. 5° As Centrais de Abastecimento do Oistrito 
Federal S.A. - CEASA-OF, em IiqUida~ao, elaborarao, 
no prazo de ate sessenta dias, projeto de alteracao de 
seu Estatuto; e, no mesmo prazo, em conformidade 
com 0 art. 71, § 1°, IV, da Lei Organica do Oistrito 
.Federal, encamlnharao a Camara Legislativa do 
Oistrito Federal projeto de lei dispondo sobre a 
reestruturacao da empresa. 

Portanto, conforme demonstrado, desde janeiro de 2003, infcio de 
nosso primeiro mandato, estamos juntos na luta pela manutencao dos 
empregos dos servidores da CEASA, SAB e TCB. 

Alern disso, dia 02/08/2007, qracas ao nosso trabalho junto ao 
STF, explicando que as diversas leis que deram motlvoa ADIN contra 
os servidores dessas empresas, haviam sido revogadas por outras leis 
distritais, ja citadas neste oflcio, 0 Mlnlstro Celso de Mello do Supremo 
Tribunal Federal (STF), arquivou 0 processo por cessacao 
superveniente da eficacla da lei arquida inconstitucional, por falta de seu 
objeto. 

Estranhamente, quando se esperava que 0 assunto tivesse side 
resolvido, a surpresa: no dia 23 de julho de 2007, foi publicada por 
Vossa Excelencia a Portaria 47/DODF, criando 0 Grupo de Trabalho 
encarregado de dar prosseguimento ao processo de liquidacao da 
CEASA. 

Ora, como dar prosseguimento a liquidacao se as empresas, 
dentre elas a Ceasa, ja nao se encontram mais nessa sltuacao, 
Acreditamos que tal Porta ria foi publicada sem ter side levado em 
conslderacao a legi lacaa vigente que retiraram essas ernpresas do 
estado de liquidez. 

SAIN - Parque Rural-7Q 8 00 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8196 - Fax: 3966-8193 
www.deputado@brunelli.com.br 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

A referida Portaria, portanto, mostra-se ilegal, pois vai de encontro 
a leqislacao hierarquicamente superior a ela. Alern disso, toda 
liquidagao de empresas e 6rgaos do GDF, tem necessariamente de 
passar pela aprovacao da Camara Legislativa do Distrito Federal, 
segundo determina a Lei Orqanica do DF. 

Diante desses fatos, sugerimos a Vossa Excelencla que a Portaria 
nO 47, de 23 de julho de 2007, seja revogada imediatamente e a Lei de 
lncorporacao da SAB a Ceasa de nO Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, bem como a Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 2006, que trata 
de sua reestruturacao, sejam realmente efetivadas. 

Outrossim, esclarecemos a Vossa Excelencia que para que haja 
essa lncorporacao e necessarlo que a SAB e a Ceasa, como 
Sociedades Anonlrnas - S/A, tomem as provldenclas insertas na Lei nO 
6404/76 (Lei das Sociedades Anonimas), como por exemplo: 

Art. 98. Arquivados os documentos relativos a 
constltulcao da companhia, os seus administradores 
provldenclarao, nos 30 (trinta) dias subseqiientes, a 
publlcacao deles, bern como. a de certldao do 
arquivamento, em 6rgao oficial do local de sua sede. 
!i 1° . 
§ 3° A ata da assemblele-qeral que aprovar a 
incorporacao devera identificar 0 bern com preclsao, 
mas podera descreve-Io sumariamente, desde que 
seja suplementada por declaracao, assinada pelo 
subscritor, contendo todos os elementos necessaries 
para a transcricao no registro publico. 
..............................................................................................
 
...............
 
Art. 122. Compete privativamente a assemblela

geral:{Redacao dada pela Lei nO 10.303, de 2001>'
 
I -- .
 
VIII deliberar sobre transformacao, fusao,
 
incorporacao e clsao da companhia, sua dlssolucao e
 
Iiquida~ao, eleger e destituir Iiquidantes e julgar-Ihes
 
as conta . e {Redacao dada pela Lei nO 10.303, de
 
20011
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..............................................................................................
 

"Quorum" Qualificado 
Art. 136. E necessaria a aprovacao de acionistas que 
representem metade, no minimo, das a~6es com 
direito a voto, se maior quorum nao for exigido pelo 
estatuto da companhia cujas a~6es nao estejam 
admitidas a negocia~ao em bolsa ou no mercado de 
balcao, para dellberacac sobre: lRedacao dada pela 
Lei nO 9.457, de 1997), 
I - . 
IV - fusao da companhia, ou sua lncorpcracao em 
outra; .(Redacao dada pela Lei nO 9.457, de 1997} 
••••••••••......•.•......••..••.......•.......•••••••••••••..•..•.•.....••••••••••••.......•.•
 

Art. 163. Compete ao conselho fiscal:
 
I - .
 
III - opinar sobre as propostas dos 6rgaos da
 
adrnlnlstracao, a serem submetidas a assemblela

geral, relativas a modlflcacao do capital social,
 
emlssao de debentures ou bonus de subscrlcac,
 
pianos de investimento ou orcamentos de capital,
 
dlstrlbulcao de dividendos, transformacao,
 
incorporacao, fusao ou clsao",
 

De certo outras medidas legais, alern das mencionadas acima, 
deverao ser tomadas para que nao haja nenhum empecilho para a 
lncorporacao dessas empresas, ate porque ja foi demonstrado atraves 
de estudos minuciosos desse Poder, ao encaminhar todas as 
Mensagens que ensejaram as leis acima, que a junQao da SAB e Ceasa 
trariam beneffcios a comunidade de todo 0 Distrito Federal, preservaria 
os empregos de seus bravos servidores, alern de se mostrar vlavel do 
ponto de vista economlco. 

BR_......"" ... 
Deputado 
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SEAPA-DF
 
Secretaria de Estado de Agricultura,
 

Pecuaria e Abastecimentodo Distrito Federal
 

Gabinete do Secretario 

Oficio
 
N°.C::tClO- GABjSEAPA-DF Brasilia, 13 de setembro de 2007.
 

., 

Senhor Deputado, 

Em atencao ao OF. N° 296/20b7 - GAB 19, de 21 de agosto do 
corrente, venho dirigir-me a Vossa Excelencia, primeiramente para parabeniza
10 pelo brilhante relatorio acerca da materia envolvendo as duas empresas 
vinculadas desta pasta, em seguida, respeitosamente, gostaria de tecer as 
seguintes consideracoes: 

1.	 Todo 0 arcabouco legal mencionado, em seu Oficio e fato, entretanto, 0 

acionista majoritario das duas empresas, SAB e CEASA, que e 0 Governo 
do Distrito Federal, nao suspendeu 0 processo de liquidacao nas 
respectivas e competentes Assembleias Gerais. 

2.	 0 Grupo Misto de Trabalho criado pela Portaria N° 47 de 23 de julho de 
2007, teve como objeto "dar prosseguimento a materia envolvendo 0 

processo de Iiquidacao da CEASA/DF," e nao "dar prosseguimento ao 
processo de liquidacao da CEASA", hpois, inclusive, nao 'compete ao 
referido grupo tomar decisoes, E uma decisao de governo. Portanto nao ha 
aqui nenhumailegalidade ou conflito hierarquico de legislacoes. 

A Sua Excelencia, 
Senhor Deputado, 
JUNIOR BRUNELLI	 .. ~ I "'( 

Deputado Distrital. 
NESTA 

"Brasilia - Patrimiinio Cultural da Humanidade" 
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3.	 Todos os cuidados com os corpos funcionais das empresas estao sendo 
tornados, pois esta e uma preocupacao constante de .nossa gestae, A 
criacao do quadro paralelo, junto a ;SEPLAG, para abrigar os empregados 
e, inclusive, uma recomendacao do Relatorio Final do Referido Grupo, 
enviado ao Excelentissimo Senhor Governador. 

Os representantes das Associacoes de Servidores da SAB e da 
CEASA foram ouvidos e tranqililizados com relacao a garantia de seus 
empregos. Esta e uma questao primordial.para nosso governo. 

Portanto, ao mesmo tempo em que me desculpo pelo atraso em 
atende-lo em vossa demanda, espero estar fornecendo subsidies para 
tranquilizar seus eleitores. 

• ...·''-1. Ji. 

..:::. 

.. \'( 

';,~ 
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OF.N° 295/2007- GAB 19 Brasi'lia, OF em 21 de agosto de 2007. 

Senhor Vice-Governador, 

'\I: 
4\ 

Antes mesmo de adentrarmos no objeto desta correspond A ia, 
se faz mister esclarecermos a Vossa Excelencia que a Socied ae de 
Abastecimento de Brasflia - SAB e a Centrais de Abasteci ento do 
Oistrito Federal - CEASA, nao se encontram em estado de 
llquldacao, conforme Lei nO 3.761, de 25 de janeiro de 2006, Lei nO 
3.863, de 30 de maio de 2006 e Lei nO 3.929, de 28 de dezernbro de 
2006, todas de autoria do Poder Executivo. 

E bom que fique claro que a SAB foi incorporada pelo Poder 
Executivo a Ceasa conforme preve a Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, acima citada. 

Atualmente a SAB possui 406 (quatrocentos e seis) servidores, 
lotados nos seguintes 6rgaos: 1 na Casa Militar do OF, 10 na CAESB, 1 
na Terracap, 1 na CEB, 69 na Emater-OF, 65 na Secretaria de Estado 
de Educacao, 188 na Secretaria de Estado de Saude, 2 no Zool6gico, 
25 na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, 3 
na Presldencia da Republica, 1 no Procon, 25 na Secretaria de Estado 
de Trabalho e solidariedade, 1 na CLOF, 12 na pr6pria SAB e 1 na 
Sec et ia de Estado de Oesenvolvimento Urbano e Meio Arnbiente do 
OF.
 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Paulo Octavlo Alves Pereira 
Governador Do Distrito Federal 
NESTA 
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Esse remanejamento cornecou no ana de 1998, se intensificando 
em 2000, quando 0 GDF deu inicio a Reforma Politica de que trata 0 

Decreto nO 21.170, de 15 de maio de 2000, que privativa alern da SAB e 
Ceasa, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB e 
posteriormente a reestrutura da Companhia de Desenvolvimento do 
Planalto Central - CODEPLAN. 

Em 15 de janeiro de 2001 esta Casa aprovou e 0 Poder Executivo 
sancionou a Lei nO 2.681/01, que possibilitava 0 aproveitamento desses 
trabalhadores no ambito da Admlnistracao Direta, Autarquica e 
Fundacional do Distrito Federal, atraves da crlacao de uma tabela de 
empregos publicos em extlncao, mantendo-se 0 mesmo Regime 
Trabalhista - CLT. 

Em 11 de junho de 2002 0 Poder Executivo editou a Lei nO 2.989, 
alterando a Lei nO 2.681/2002 em seu art. 1°, incisos 11/ e IV, 
possibilitando que 111 (cento e onze) trabalhadores remanescentes da 
TCB, que foram admitidos em data posterior a 5 de outubro de 1988 e 
sem concurso publico, pudessem ingressar no service publico, ferindo 
assim a CF/88. 

Essa situacao gerou em 10 de junho de 2003 a A(fao Civil Publica 
576/03 - 9a VT - TRT/DF, processo nO 030.004.330/2004, contra a TCB, 
SAB, CEASA e CODEPLAN, movida pelo Mlnisterlo Publico do 
Trabalho, alegando a inconstitucionalidade das leis que permitiram 0 

remanejamento dos servidores dessas empresas em outros 6rgaos do 
GDF. 

Em 17 de junho de 2003 0 Dr. Fernando Gabriel Bernardes - Juiz 
do Trabalho da 9a Vara deferiu a Liminar, determinando que 0 GDF 
cessasse a transferencia dos trabalhadores da TCB para 0 GDF, como 
tarnbem todos os empregados das empresas SAB, CEASA e 
CODEPLAN. 

A partir dessa Liminar, nosso gabinete e a associacao dos 
empregados da SAB, juntamente com todos os nossos advogados, 
demos inicio a uma intensa rnoblllzacao a usca de uma solucao que 
garantisse os empregos dessas pessoas. 
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Passamos a coordenar acoes politicas, atraves de uma comissao 
com representantes de todas as empresas, junto ao Ministerlo Publico 
do Trabalho, Procuradoria-Geral do DF, 0 departamento Jurfdico da 
TCB, Secretaria de Estado de Gestae Administrativa e Supremo 
Tribunal Federal, no afa de obter uma salda jurfdica para essa sltuacao 
que, a cada momenta se agravava mais. 

Atraves de nossos advogados especialistas em legisla(fao 
trabalhista e, ap6s ardua neqociacao, conseguimos em 20 de agosto de 
2003, efetivar uma proposta de Conclliacao com 0 Minlsterio Publico do . 
Trabalho, onde demitiria-se os 111 (cento e onze) empregados da TCB, 
irregularmente transferidos e, em contra partida, a reqularnentacao da 
transferencia dos 3.000 (tres mil) empregados das empresas publicae 
regularmente contratados. 

Infelizmente em 23 de fevereiro de 2005 a Jufza da ga Vara do 
Trabalho - TRT, D~ Tamara Gil, no julgamento do processoepigrafado, 
desconsiderou 0 acordo pactuado com 0 MPDFT e julgou 
inconstitucional as Leis que possibilitavam 0 apostilamento dos 
trabalhos. 

oEm 25 de janeiro de 2006 a CLDF aprovou e 0 GDF sancionou a 
Lei nO 3.761, que criavam na Secretaria de Estado de Gestae 
Administrativa e na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento do Distrito Federal, unidades de manutencao de pessoal 
de Empresas em processo de extlncao, prlvatizacao ou de 
reorqanizacao, com 0 objetivo de manter os assentamentos cadastrais, 
conceder vantagens e beneffcios previstos em regulamento, elaborar 
atos de melhorias funcionais, bem como proceder a elaboracao de folha 
de pagamento, dos respectivos quadros de empregos. 

Em 30 de maio de 2006 a CLDF aprovou e 0 GDF sancionou a Lei 
nO 3.861 que autorizava a lncorporacao da SAB, em ilquidacao, as 
CEASA em llquidacao, 

Os arts. 4° e 5° da referida Lei afirmam: 

"Art. 4° 0 Distrito Federal transferlra ao patrlmonlo 
das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 
S.A. - CEASA-DF, em Iiquida~ao, mediante doa~a 
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todos os bens im6veis transferidos ao seu dominio 
por forca das Leis nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, e 
nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002, que nao tenham 
sido alienados a terceiros ou entregues atraves do 
Programa de Desenvolvimento Economico do Distrito 
Federal - PRO-DF ate a data da publlcacao desta Lei. 

Art. 5° As Centrais de Abastecimento do Distrito 
Federal S.A. - CEASA-DF, em liqi.iida~ao, elaborerao, 
no prazo de ate sessenta dias, projeto de alteracao de 
seu Estatuto; e, no mesmo prazo, em conformidade 
com 0 art. 71, § 1°, IV, da Lei Organica do Distrito 
Federal, encamlnharao a Camara Legislativa do 
DistritoFederal projeto de lei dispondo sobre a 
reestruturacao da empresa. 

Portanto, conforme demonstrado, desde janeiro de 2003, inlcio de 
nosso primeiro mandato, estamos juntos na luta pela rnanutencao dos 
empregos dos servidores da CEASA, SAB e TCB. 

Alern disso, dia 02/08/2007, gra(fas ao nosso trabalho junto ao 
STF, explicando que as diversas leis que deram motive a ADIN contra 
os servidores dessas empresas, haviam side revogadas por outras leis 
distritais, ja citadas neste oflclo, 0 Ministro Celso de Mello do Supremo 
Tribunal Federal (STF), arquivou 0 processo por cessacao 
superveniente da eflcacla da lei argOida inconstitucional, por falta de seu 
objeto. 

Estranhamente, quando se esperava que 0 assunto tivesse side 
resolvido, a surpresa: no dia 23 de julho de 2007, foi publicada a 
Portaria 47/DODF, do Secretario Estado de Agricultura, Wilmar Luis da 
Silva, criando 0 Grupo de Trabalho encarregado de dar prosseguimento 
ao processo de liquidacao da CEASA. 

Ora, como dar prosseguimento a llquldacao se as empresas, 
dentre elas a Ceasa, ja nao se encontram mais nessa situacao, 
Acreditamos que tal Portaria foi publicada sem ter side levado em 
conslderacao a Ie islacao vigente que retiraram essas empresas do 
estado de liquidez. 
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A referida Portaria, portanto, mostra-se ilegal, pois vai de encontro 
a legisla<;ao hierarquicamente superior a ela. Alern disso, toda 
liquldacao de empresas e 6rgaos do GDF, tem necessariamente de 
passar pela aprovacao da Camara Legislativa do Distrito Federal, 
segundo determina a Lei Orqanlca do DF. 

Diante desses fatos, sugerimos a Vossa Excelencta que a Portaria 
nO 47, de 23 de julho de 2007, seja revogada lmedlatarnente e a Lei de 
lncorporacao da SAB a Ceasa de nO Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, bem como a Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 2006, que trata 
de sua reestruturacao, sejam realmente efetivadas. 

Outrossim, esclarecemos a Vossa Excelencla que para que haja 
essa lncorporacao e necessarlo que a SAB e a Ceasa, como 
Sociedades Anonimas - S/A, tomem as provldencias insertas na Lei nO 
6404/76 (Lei das Sociedades Anonirnas), como por exemplo: 

Art. 98. Arquivados os documentos relativos it 
conetltulcao da companhia, os seus administradores 
provldenclarao, nos 30 (trinta) dias subseqiientes, a 
publlcacao deles, bern como a de certldao do 
arquivamento, em 6rgao oficial do local de sua sede. 
§ 10 

§ 3° A ata da assernblela-qeral que aprovar a 
incorporacao devera identificar 0 bern com preclsao, 
mas podera descreve-Io sumariamente, desde que 
seja suplementada por declaracao, assinada pelo 
subscritor, contendo todos os elementos necessaries 
para a transcrlcao no registro publico. 
..............................................................................................
 

Art. 122. Compete privativamente it assernblela

geral:,(Redacao dada pela Lei nO 10.303, de 2001}
 
I -- .
 
VIII deliberar sobre transforrnacao, fusao,
 
incorporacao e clsao da companhia, sua dlssolucao e
 
liquid~~ao, eleger e destituir liquidantes e julgar-Ihes
 
as co i, as; / JRedacao dada pela Lei nO 10.303, de
 
2001} \ 
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"Quorum" Qualificado 
Art. 136. E necessaria a aprovacao de acionistas que 
representem metade, no minimo, das a~oes com 
direito a voto, se maior quorum nao for exigido pelo 
estatuto da companhia cujas a~oes nao estejam 
admitidas it negocia~ao em bolsa ou no mercado de 
balcao, para deliberacao sobre: .CRedacao dada pela 
Lei nO 9.457. de 1997} 
I - ~ . 
IV - fusao da companhia, ou sua lncorporacao em 
outra; {Redacao dada pela Lei nO 9.457, de 1997} 

Art. 163. Compete ao conselho fiscal: 
I .
 
III - opinar sobre as propostas dos orgaos da
 
admlnlstracao, a serem submetidas it assemblela

geral, relativas a rnodlflcacao do capital social,
 
emlssao de debentures ou bonus de subscrlcao,
 
pianos de investimento ou orcarnentos de capital,
 
distribui~ao de dividendos, transforrnacao,
 
incorporacao, fusao ou clsao",
 

De certo outras medidas legais, alern das mencionadas acima, 
deverao ser tomadas para que nao haja nenhum empecilho para a 
mcorporacao dessas empresas, ate porque ja foi demonstrado atraves 
de estudos minuciosos desse Poder, ao encaminhar todas as 
Mensagens que ensejaram as leis acima, que a junft80 da SAB e Ceasa 
trariam beneficios acomunidade de todo 0 Distrito Federal, preservaria 
os empregos de seus bravos servidores, alem de se mostrar vlavei do 
ponto de vista economlco, 
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OF.N° 294/2007- GAB 19 Brasilia, OF em 21 de agosto de 2007. 

Senhor Governador, 

Antes mesmo de adentrarmos no objeto desta correspondencla, 
se faz mister esclarecermos a Vossa Excelencia que a Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia - SAB e a Centrais de Abastecimento do 
Oistrito Federal - CEASA, nao se encontram em estado de 
llquldacao, conforme Lei nO 3.761, de 25 de janeiro de 2006, Lei nO 
3.863, de 30 de maio de 2006 e Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 
2006, todas de autoria do Poder Executivo. 

E born que fique claro que a SAB foi incorporada pelo Poder 
Executivo a Ceasa conforme preve a Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, acima citada. 

Atualmente a SAB possui 406 (quatrocentos e seis) servidores, 
lotados nos seguintes 6rgaos: 1 na Casa Militar do OF, 10 na CAESB, 1 
na Terracap, 1 na CEB, 69 na Emater-OF, 65 na Secretaria de Estado 
de Educacao, 188 na Secretaria de Estado de Saude, 2 no Zool6gico, 
25 na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, 3 
na Presldencla da Republica, 1 no Procon, 25 na Secretaria de Estado 
de Trabalho e solidariedade, 1 na CLOF, 12 na pr6pria SAB e 1 na 
Sec tari de Estado de Oesenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do 
OF.
 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
JOSE ROBERTO ARRUDA 
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL 
NESTA 
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Esse remanejamento comecou no ana de 1998, se intensificando 
em 2000, quando 0 GDF deu inlcio a Reforma Polltlca de que trata 0 

Decreto nO 21.170, de 15 de maio de 2000, que privativa alem da SAB e 
Ceasa, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB e 
posteriormente a reestrutura da Companhia de Desenvolvimento do 
Planalto Central - CODEPLAN. 

Em 15 de janeiro de 2001 esta Casa aprovou eo Poder Executivo 
sancionou a Lei nO 2.681/01, que possibilitava 0 aproveitamento desses 
trabalhadores no ambito da Admtnistracao Direta, Autarquica e 
Fundacional do Distrito Federal, atraves da criacao de uma tabela de 
empregos publicos em extincao, mantendo-se 0 mesmo Regime 
Trabalhista - CLT. 

Em 11 de junho de 2002 0 Poder Executivo editou a Lei nO 2.989, 
alterando a Lei nO 2.681/2002 em seu art. 1°, incisos III e IV, 
possibilitando que 111 (cento e onze) trabalhadores remanescentes da 
TeB, que foram admitidos em data posterior a 5 de outubro de 1988 e 
sem concurso publico, pudessem ingressar no service publico, ferindo 
assim a CF/88. 

Essa situacao gerou em 10 de junho de 2003 a A9ao Civil Publica 
576/03 - 98 VT - TRT/DF, processo nO 030.004.330/2004, contra a TCB, 
SAB, CEASA e CODEPLAN, movida pelo Ministerio Publico do 
Trabalho, alegando a inconstitucionalidade das leis que permitiram 0 

remanejamento dos servidores dessas empresas em outros 6rgaos do 
GDF. 

Em 17 de junho de 2003 0 Dr. Fernando Gabriel Bemardes - Juiz 
do Trabalho da 98 Vara deferiu a Liminar, determinando que 0 GDF 
cessasse a transferencla dos trabalhadores da TCB para 0 GDF, como 
tambern todos os empregados das ernpresas SAB, CEASA e 
CODEPLAN. 

A partir dessa Liminar, nosso gabinete e a assoclacao dos 
empregados da SAB, juntamente com t dos os nossos advogados, 
demos inlcio a uma intensa rnobillzacao n sea de uma solucao que 
garantisse os empregos dessas pessoas. 
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Passamos a coordenar acoes politicas, atraves de uma comissao 
com representantes de todas as empresas, junto ao Ministerio Publico 
do Trabalho, Procuradoria-Geral do OF, 0 departamento Jurfdico da 
TeB, Secretaria de Estado de Gestae Administrativa e Supremo 
Tribunal Federal, no afa de obter uma safda juridica para essa sltuacao 
que, a cada momenta se agravava mais. 

Atraves de nossos advogados especialistas em leqislacao 
trabalhista e, ap6s ardua neqoclacao, conseguimos em 20 de agosto de 
2003, efetivar uma proposta de Conciliacao com 0 Minlsterio Publico do 
Trabalho, onde demitiria-se os 111 (cento e onze) empregados da TCB, 
irregularmente transferidos e, em contra partida, a reqularnentacao da 
transferencia dos 3.000 (tres mil) empregados das empresas publicae 
regularmente contratados. 

Infelizmente em 23 de fevereiro de 2005 a Juiza da ga Vara do 
Trabalho - TRT, ora Tamara Gil, no julgamento do processo epigrafado, 
desconsiderou 0 acordo pactuado com 0 MPOFT e julgou 
inconstitucional as Leis que possibilitavam 0 apostilamento dos 
trabalhos. 

Em 25 de janeiro de 2006 a CLOF aprovou e 0 GOF sancionou a 
Lei nO 3.761, que criavam na Secretaria de Estado de Gestae 
Administrativa e na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento do Oistrito Federal, unidades de rnanutencao de pessoal 
de Empresas em processo de extlncao, prlvatlzacao ou de 
reorqanizacao, com 0 objetivo de manter os assentamentos cadastrais, 
conceder vantagens e beneficios previstos em regulamento, elaborar 
atos de melhorias funcionais, bem como proceder a elaboracao de folha 
de pagamento, dos respectivos quadros de empregos. 

Em 30 de maio de 2006 a CLOF aprovou eo GOF sancionou a Lei 
nO 3.861 que autorizava a incorporacao da SAB, em llquidacao, as 
CEASA em liquldacao, 

Os arts. 4° e 5° da referida Lei afirmam: 

"Art. 4° 0 Distrito Federal transferira ao patrlmenlo 
das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 
S.A. - CEASA-DF, em IiqUida~io, mediante doacao, 
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todos os bens im6veis transferidos ao seu dominio 
por forc;a das Leis nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, e 
nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002, que nao tenham 
sido alienados a terceiros ou entregues atraves do 
Programa de Oesenvolvimento Economico do Oistrito 
Federal - PRO-OF ate a data da publicac;ao desta Lei. 

Art. 5° As Centrais de Abastecimento do Oistrito 
Federal S.A. - CEASA-OF, em liqiiidac;ao, elaborarao, 
no prazo de ate sessenta dias, projeto de alterac;ao de 
seu Estatuto; e, no mesmo prazo, em conformidade 
com 0 art. 71, § 1°, IV, da Lei Organica do Oistrito 
Federal, encamlnharao it Camara Legislativa do 
Oistrito Federal projeto de lei dispondo sobre a 
reestruturac;ao da empresa. 

Portanto, conforme demonstrado, desde janeiro de 2003, inicio de 
nosso primeiro mandato, estamos juntos na luta pela rnanutencao dos 
empregos dos servidores da CEASA, SAB e TCB. 

Alem disso, dia 02/08/2007, graC{as ao nosso trabalho junto ao 
STF, explicando que as diversas leis que deram motivo a ADIN contra 
os servidores dessas empresas, haviam sido revogadas por outras leis 
distritais, ja citadas neste oflclo, 0 Ministro Celso de Mello do Supremo 
Tribunal Federal (STF), arquivou 0 processo por cessacao 
superveniente da eflcacla da lei argQida inconstitucional, por falta de seu 
objeto. 

Estranhamente, quando se esperava que 0 assunto tlvesse sido 
resolvido, a surpresa: no dia 23 de julho de 2007, foi publicada a 
Portaria 47/DODF, do Secretario Estado de Agricultura, Wilmar Luis da 
Silva, criando 0 Grupo de Trabalho encarregado de dar prosseguimento 
ao processo de llquldacao da CEASA. 

Ora, como dar prosseguimento a tiquidacao se as empresas, 
dentre elas a Ceasa, ja nao se encontram mais nessa situacao. 
Acreditamos que t Port ria foi publicada sem ter sido levado em 
conslderacao a legi I ao vigente que retiraram essas empresas do 
estado de liquidez. 
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A referida Portaria, portanto, mostra-se i1egal, pois vai de encontro 
a legisla<;ao hierarquicamente superior a ela. Alem disso, toda 
llquidacao de empresas e 6rgaos do GOF, tem necessariamente de 
passar pela aprovacao da Camara Legislativa do Oistrito Federal, 
segundo determina a Lei Organica do OF. 

Oiante desses fatos, sugerimos a Vossa Exceh3ncia que a Portaria 
nO 47, de 23 de julho de 2007, seja revogada imediatamente e a Lei de 
lncorporacao da SAB a Ceasa de nO Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, bem como a Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 2006, que trata 
de sua reestruturacao, sejam realmente efetivadas. 

Outrossim, esclarecemos a Vossa Excelencia que para que haja 
essa incorporacao e necessarlo que a SAB e a Ceasa, como 
Sociedades Anonirnas - S/A, tomem as providenclas insertas na Lei nO 
6404/76 (Lei das Sociedades Anonirnas), como por exemplo: 

Art. 98. Arquivados os documentos relativos a 
constltulcao da companhia, os seus administradores 
providenciario, nos 30 (trinta) dias subsequentes, a 
publlcacao deles, bem como a de certidio do 
arquivamento, em 6rgio oficial do local de sua sede. 
!i 10 

§ 3° A ata da assemblela-qeral que aprovar a 
incorporacio devera identificar 0 bem com precisio, 
mas podera descreve-Io sumariamente, desde que 
seja suplementada por declaraeao, assinada pelo 
subscritor, contendo todos os elementos necessaries 
para a transertcao no registro publico. 
...•.................•......•...........•...............................•.....................
 

Art. 122. Compete privativamente a assemblela

geral :tRedacio dada pela Lei nO 10.303, de 2001}
 
I -- .
 
VIII deliberar sobre transformacao, fusio,
 
incorporacio e cisio da companhia, sua dissolu~io e
 
liquida~io, eleger e destituir liquidantes e julg'ar;'lhes
 
as con S· (Redacio dada pela Lei nO 10.303, de
 
2001>'
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..............................................................................................
 

"Quorum" Qualificado 
Art. 136. E necessaria a aprovacao de acionistas que 
representem metade, no minimo, das ac;6es com 
direito a voto, se maior quorum nao for exigido pelo 
estatuto da companhia cujas ac;oes nao estejam 
admitidas a negociac;ao em bolsa ou no mercado de 
balcao, para dellberacao sobre: {Redacao dada pela 
Lei nO 9.457, de 1997} 
I - . 
IV - fusao da companhia, ou sua inccrporacao em 
outra; {Redacao dada pela Lei nO 9.457, de 1997} 
............................................................................•.....•...........
 

Art. 163. Compete ao conselho fiscal:
 
I - .
 
III - opinar sobre as propostas dos 6rgaos da
 
admlntstracao, a serem submetidas a aseemblela

geral, relativas a modlflcacao do capital social,
 
emlssao de debentures ou bonus de subscrlcao,
 
pianos de investimento ou orc;amentos de capital,
 
dlstrlbulcao de dividendos, transformacao,
 
incorporacao, fusao ou clsao".
 

De certo outras medidas legais, alern das mencionadas acima, 
deverao ser tomadas para que nao haja nenhum empecilho para a 
incorporacao dessas empresas, ate porque ja foi demonstrado atraves 
de estudos minuciosos desse Poder, ao encaminhar todas as 
Mensagens que ensejaram as leis acima, que a jun~ao da SAB e Ceasa 
trariam beneficios a comunidade de todo 0 Distrito Federal, preservaria 
os empregos de seus bravos servidores, alem de se mostrar vlavel do 
ponto de vista econernico. 

Atenciosamente, 
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Do: Gabinete do Dep. BRUNELLI (nOI9). Memo n° 106/2007 
Para: Lider de Governo (Leonardo Prudente) Data: 23.08.2007 

Assunto: Encaminhamento de oficios 

_' Senhor Deputado, 

De ordem do Excelentissimo Deputado Brunelli, encaminho a 
Vossa Excelencia os oficios nOs 294; 295, 296/2007, de 22 de agosto, remetidos 
ao Governador, Vice-Govemador :e Secretario de Estado de Agricultura, 

.Abastecimento e Pecuaria do Distrito Federal respectivamente, que sugere a 
revogacso da Portaria n" 47, de 23 de julho de 2007, bem como a efetivacjo da 
Lei quetrata sobre a incorporacao da SAB e Ceasa. 

Solicito que seja realizado interayoes dessa Lideranca de Governo 
junto ao Poder Executivo, buscando sanar quaisquer empecilhos para a 
incorporacao dessas empresas, bem como a adoyao das medidas necessaries a 
resolucao do problemaapresentado.• 

Atenciosamente, 

G~;FROTA 
Chefe de Gabinete 



. 
. .. f CAMARA LEGISLATIVA DODISTRITO FEDERAL . .jj.I GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELU . 

OF.NQ 45 2006- GAB 19 Brasilia, OF 18de dezembro de 2006.. 

R iterando os termos do offolo 0 2 444/2006, de 01/1212006, de minha 
autona, ntregue-Ihe em maos, encaminho a Vossa Excelencica sugestao de: . 
Minuta Projeto de Lei, elaborado por minha assessona em sintonia com 
tecnicos da SAB, CEASA e representantes da categoria, que propae a nova . 
estrutur administrativa das Centrais de Abasteclmento do Distrito Fadera,1 
S.A. - EASA·DF, em cumprimento ao que determina 0 art. 59 da Lei n9 

3.863/20 6 (DODF 31 de malo de 2006), que autorizou a incorporaoao da 
Socieda,de de Abastecimento de Brasilia S.A. - BAB, em IiquidaQio, as 
Centrais de Abastecimento do Distrtto Federal S.A. - CEASA~DF, em 
liquidaca . 

AI m dlsso, a citada proposta revoga a Lei n9 3.125 de 16 de janeirode 
2003, qu autorizou 0 Distrito Federal a proceder a Uqulda~o das Centrais de 
Abasteci ento do Distrito Federal - CEASAlDF, em aten~ao ao parecer da 
Procura oria Geral do Distrito Federal sobre a materia, inserto no Processo. nQ . 

071.000. 17/2006, da lavrado Procurador MARLON TOMAZETTE. 

Po nto, e imprescindivel e urgente que Vossa Excelencia solicitea 
Governa ora do Distrito Federal que encaminhe esta proposi~ao a CAmara 
Legislati a do Distrito Federal, uma vez que 0 termino dos trabalhos 
legislativ estaprevisto para 0 dia 2011212006 (quarts-felra). 

.Atenciosamente, 

DerJUta 
.. () . .0.'
 
.~ . 

. 

A Sua E eetancia 0 Senhor 
Benjami Segismundo de Jesus Roriz 
Secremrj de Estado de Govemo do OF 
NESTA I 

I 
i ___t... 

~~~~. 



1 CAMARA lEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

.. GABINETE PARlAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.NQ 128/2006 - GAB 19 Brasilia, OF 27 de marco de 2006. 

Senhor secretano, 

Cumprimento-o pelo empenho em soiuclonar os problemas da SAB, 
CEASA e TCB, 0 que levou a criaoao de unidades gestoras dessas 
empresas, conforme a Lei nQ 3.761, de 25 de janeiro de 2006. 

Portanto, conforme jA explicitado anteriormente a Vossa Excelencia, 
saria inolspensavel e urgente, logo apos a publica~o da lei retromencionada, 
o encaminhamento de nova mensagem do Poder Executivo a esta Casa, 
objetivando a lncorporacao da SAB e CEASA, hoje, geridas pela Secretaria 
de Estado e Agricultura, Pecuarla e Abastecimento, uma vez que s.m.j., 
terlamos ate junho para aprovar esse projeto de lei, frente as restricoes 
exaradas na legislat;;:ao eleitoral. 

Quanto a TCB. hoje acondicionada a Secretaria de Estado de Gestao 
Administrativa, ficou 0 compromisso de se estudar a melhor saida juridica 
para--aqueta empresa, frente as suas pecuUaridades de atividade e situaoao 
econornlca. . 

Diante disso, solieito rnais uma vez a colaboracao de Vossa Exeelimcia, 
no sentido de encaminhar a esta Casa 0 citado Projeto de Lei, a fim de que 
se possa solucionar as penoencias juridicas que ainda pairam sobre essas 
empresas, principalmente quanto a preservacao do emprego de seus 
servidores. 

Benjamim Segismundo de Jesus Roriz 
A Sua Exceh~ncia 0 Senhor 

Secretario de Estado de Governo do OF 
NESTA 

_.__ .......... ""' .. ,..... r-. "'."".. ".-



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.NQ 42212~05 - GAB 19 Brasilia, DF em 26 de agosto de 2005. 

Senhora Secretaria, 

Conforme reuniao ocorrida dia 14 de julho, as 15h, com Vossa Excelencla e 
todos os representantes da SAB, TCB, CEASA e CODEPLAN, alern do Sindicato 
ligado a essas entidades, externamos votos de conqratulacoes pela iniciativa do 
Governador Roriz em encaminhar a esta Casa de Leis 0 PL 1985/2005, que cria a 
unidade de manutencao de pessoal de empresas extintas e em processode 
reorqanlzacao, ao mesmo tempo em que Ihe expulsemos nossa preocupacao em 
sanar vfcios lnsanavels de inconstitucionalidade que havia na proposta inicial. 

Naquela oportunidade foram amplamente discutidos 0 PL 1985/2005 e um 
substitutivo elaborado por tecnlcos desta Casa e das partes envolvidas, tendo 
Vossa Excelencia reconhecido que a proposicao precisava evoluir e comprometeu
se a solicitar que 0 Projeto de Lei em referencla nao tramitasse, enquanto nao se 
chegasse a um texto que atendesse as necessidades daquelas categorias e nao 
trouxesse nenhum ernbaraco ao Poder Executivo, inclusive mencionado que 
constituiria um grupo de estudo para resolver 0 problema, 0 que nao se concretizou 
a ate a presente data. 

A titulo de esclarecimento informamos que, para a nossa surpresa, 0 PL 
1985/2005 continua tramitando, tendo side aprovada pela Comissao de Assuntos 
Sociais nesta semana. Ebom que se diga mais uma vez, que 0 unlco intuito dessa 
nova proposta apresentada a Vossa Excelencia e ajudar na gestao ad 
Governo Local, do qual, fazemos parte da base de sustentacao polftica 

inlstrati do 

A Sua Excelencia a Senhora 
Maria Cecilia Soares da Silva Landim 
Secretaria de Estado de Gestae Administrativa do OF 
NESTA 

SAIN - Parque Rural - 70086-900 - Brasllia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 348·8190 a 8196 - Fax: 348-8193 
r- __ :1. -1 .&._-1_ ~I.-_••__ II: ,-_ 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Diante disso, solicitamos a Vossa Excelencia que sugira a urgentemente 
retirada do PL 1985/2005 e constitua 0 grupo de estudo inicialmente proposto, a fim 
de que possamos ajudar as categorias acima e colaborar com 0 arduo trabalho 
dessa conceituada Secretaria de Estado. 

SAIN - Parque Rural - 70086-900 - Brasllia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348-8193 
_ II. I 



/ 
CAMARA LeG'SLATlVA DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNEW 

OF.Nil 421/2005 - GAB 19 Brasnia, OFem 26 de a9Osto de 2005. 

Senhora L1der do Govemo, 

Em reuniao ocorrida dia 14 de julho, as 15h, com a Secretaria de Gestao 
Adminlstratlva Maria Cecilia Soares da Silva Landim e todos os representantes cia 
SAB, TCS, CEASA e CODEPLAN, alam do Sindicato Iigado a essas entidades, 
externamos aquata insigne Secrefaria votos de congratula~6es pela iniciativa do 
Governador Roriz em encaminhar a esta Casa de Leis 0 PL 1985/2005, Que cna a 
unidade de manutenc;ao de peesoal de empresas extintas e em processo de 
reorganiza~o, ao mesmo tempoem que expulsemos nossa preocupaQio em sanar 
vlclos insanavels de tnconstitucionalidade que havia na proposta lnlclal. 

Naquela oportunidade foram amp1amente discutidos 0 PL 1985/2005 e um 
substitutivo elaborado por tecnicos desta Casae das partes envotvidas. A Secretaria 
reconheceu que a proposiQAo precisava evoluir e comprometeu-se a solicitar que 0 
Projeto de Lei em referencia nao tramitasse, enquanto nao se chegasse a um texto 
Que atendesse as necessidades daquelas categorlas e nao trouxesse nenhum 
emoaracc ao Potier Executivo. Naquela oportunidade a Secretaria mencionou que 
iria constituir umgrupode estudo pararesolver 0 problema, mas 1880 naoaconteceu 
ate a presente data. 

Para a nossa surpresa 0 PL 1985/2005 continua tramitando, tendo sido 
aprovada pela COmissAo de Assuntos Socials nesta semana. E born que sa digat. 
Que 0 unico intuito dessa nova proposta apresentada a Secretaria referenciada e 
ajudar na gestao administrativa do Governo Local, do qual, fazemos parte da base 
de sustentac;ao polftlca. 

}0l.c..~ ~ ~ ~GI()e(05 

~ J-Gol/5-\/f 

A Sua Excelencia a Senhora 
DEP. ANILCEIA MACHADO 
Uder do Governo do Distrlto Federal na Camara legfslativa - CLDF 
ljESTA 

SAIN -Parque Aural-70086-900- Brasflla-DF-GabInete 19-TeIefrmee: 34&81908 8196-Fax: 348-8193 
E-mail: deputado@brunelli.oom.br 

mailto:deputado@brunelli.oom.br


I CAMARA LEGISLAnVA DODfSTRITO FEDERAL 
GAS'NETE PARlAMENTAR DO OEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 42012005~GAB 19 Brasflia, OF em 26 de ago$1o de 2005. 

Senhor Secretario, 

Em reuniao ocorrida dia 14 de julho, as 15h, com a Secretarta de Gestao 
Administrativa Maria CecRia Soares da SUva Landlm e todos os representantes da 
SAS TeB CEASA e CODEPLAN, atem do Slndicato Ugado a essas entidades,j

, 

exte~namo~ aquela insigne Secreta-ria votos de congratula~oes peJa lniciativa do
.~.' 

Govemador Roriz em encaminnar a esta Casa de Leis 0 PL 1985/2005, que cna a 
unidade de manutencao de pessoal de empresas extintas e em processo de 
reorganizaetao, ao mesmo tempo em Que expuJsemos nossa preocupar;ao em sanar 
vicios insanavets de inconstitucionalidade que havia naproposta inicial. 

Naquefa oportunidade foram amplamente discutidos 0 PL 1985/2005 e urn 
substitutivo elaborado portecnicos desta Casae daspartes envotvidas. A Secretaria 
reconheceu que a proposi~o precisava evoluir e comprometeu-se a soticitar que 0 
Projeto de lei em referencla nao tramitasse, enquanto nso se chegasse a urn texto 
que atendesse as necessidades daquelas categorias e nao trouxesse nenhum 
embaraco ao Poder Executivo. NaqueJa oportunidade a Secretaria mencionou que 
iriacon;tituir urn grupo de estudo para resolver 0 problema, mas isso nso aconteceu ~.. 
atea presente data. ~ 

Para a nossa surpresa 0 PL 1985/2005 continua tramitando, tendo sldo 
aprova~a. pela ~missao de Assuntos Sociais nesta semana. Eborn que sa diga 
que 0 unrco IntUitO dessa nova proposta apresentada a Secretaria referenciada e 
ajudar na ge~tao admlnistrativa do Govemo local, do quat, fazemos parte da base " 
de sustentaQaopolrtica. fDJ , 

\08 ~Ip 
,; ~t~ 

~/~ 
A Sua Exc~l~ncia 0 Senhor 
J~ FlaYlo de Oliveira 
Secretaria de Estado de Assuntos Parlarnentares e Rela90es Politicas 
NESTA 

MIN - Parque Aural- 70086-90a. - Brllo$nia·DF - Gabinete 19- Telefones: 348-8190 a 8196- Fax: 348-8193 
- ... ·• ....-. .....---Ah..."'eUi ~nM hr _·~.....:...;l._'L.: 



CAMARA LEGISLA1"IVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 16112005 - GAB 19 Brasilia. DF 20 de abril de 2005. 

Senhor Secretarlo, 

Encaminho a Vossa Excelsncla a Ata de Beunlao realizada em 31 
de marco de 2005, referente ao Processo nQ 576/2003, que trata da 
absorcao na Tabela de Empregos, em extincao do GDF, dos 
trabalhadores das empresas SAB, TCB, CEASA e CODEPLAN. 

Em funcao da nao hornoloqacao pela Justica do Trabalho do 
acordo realizado entre 0 GDF e 0 MPDFT do Trabalho, solicito a Vossa 
Excelencia que constitua urgentemente a comissao proposta na Ata em 
tela, a fim de.que a Comissao Tecnlca possa encontrar alternativas que 
assegure os empregos dos trabalhadores dessas empresas. 

Atenciosamente, 

BRU LI, 
Deputad-........:l.- trital - PP 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Benjamim Segismundo de Jesus Roriz 
secretarto de Estado de Governo do DF 
NESTA 



Ata de Reuniao realizada em 31 de marco de 2005 referente ao
 
Processo n° 576/2003
 

Aos 31 (trinta e urn) dias do mes de marco do ana de 2005 as 15h30min.. realizou-se na 
Presidencia da Camara Legislativa do Distrito Federal uma reuniao com a presenca da Lider 
do Govemo na Camara Distrital, Deputada Anilceia Machado, e 0 lider do Partido 
Progressista na Camara Distrital, Deputado Brunelli, dos Administradores das Empresas 
Sociedade de Abastecimento de Brasilia S/A - SAB Dr. Mario Hissashi Ikeziri, das Centrais 
de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA Sra. Erli Sabino de Oliveira, da Companhia 
de Desenvolvimento do Planalto - CODEPLAN Sra. Meire Mohn e Clemir Marcio . 
Rodrigues e da Transporte Coletivo de Brasilia - TCB Dr. Jair Baptista Lopes, do 
Advogado da TCB, do advogado representante dos trabalhadores da TCB, da assessoria 
juridica do gabinete do Deputado Brunelli, do Sindicato dos Servidores e Empregados da 
Administracao Direta e Fundacional, das Autarquias, Empresas Publicas e Sociedades de 
Economia Mista do Distrito Federal - Sindser e da Comissao representativa dos trabalhadores 
das Empresas, com a finalidade de buscar solucao definitiva que assegure os empregos dos 
trabalhadores das empresas envolvidas no Processo N° 57612003, cujo Acordo firmado 
entre 0 Govemo do Distrito Federal eo Ministerio Publico do Trabalho, nao foi homologado 
pela Justica do Trabalho . Esse acordo possibilitava 0 aproveitamento na Tabela de Empregos 
do Distrito Federal, em extincao, dos empregados das empresas mencionadas acima. Sob a 
presidencia do Deputado Brunelli este interveio informando sobre a reuniao do dia 
18/03/2005 mantida com 0 Secretario de Govemo Dr. Benjamim Roriz, a Secretaria de 
Gestae Administrativa Maria Cecilia Landim, a Lider do Govemo Anilceia Machado, 0 

SINDSER e a Comissao dos Trabalhadores. 0 Deputado infonnou de sua preocupacao com 
esta situacao, manteve seu compromisso de solucao que assegure a manutencao dos 
empregos desses trabalhadores publicos. Em seguida, deu a palavra a Deputada Anilceia 
Machado que interveio demonstrando a preocupacao do governo com a atual situacao dos 
trabalhadores e afirmando que a disposicao do Govemo do Distrito Federal em efetivar 0 

acordo demonstra sensibilidade do Poder Executivo na direcao da defesa dos empregos e, 
que se somava as propostas que advirem dessa reuniao no sentido de dar born tenno aessa 
inquietante situacao tanto para os trabalhadores como para suas familias. Dando continuidade 
aos trabalhos foi realizada pelos advogados presentes uma avaliacao tecnica desse processo e rr 
da possibilidade de modificacao do parecer judicial. Apesar das partes interessadas ja 
terem entrado com recurso, a avaliacao dos advogados ede que, dificilmente, 0 parecer atual 
da Justica do Trabalho seja modificado, levando-se em conta sua sustentacao e os exemplos ja . 
julgados anivel do Supremo Tribunal Federal. E que, os prazos de transcurso de processo 
desse nivel e de curta duracao. Estimou-se que entre 06 (seis) a 08 (oito) meses ja tenhamos 
finalizacaodesse processo anivel do STF. A seguir cada representante das Empresas interveio 
na mesma linha de preocupacao e, por consensualidade dos presentes foi proposta a 
formacao de uma Comissao Tecnica composta por 02 (dois) representantes de cada empresa 
que se dispoem num prazo de 60 (sessenta) dias, apartir da sua homologacao , apresentar ao 
governo solucoes que garantam os empregos dos trabalhadores envolvidos nesse processo. 
Foi consensual tambem, que passem a compor essa Comissao 01 (urn) representante da 

--/I. ~. c « ~ nj)
 



Secretaria de Governo, 01 (urn) representante da Secretaria de Gestae Administrativa e 01 
(um) representante da Procuradoria Geral do Distrito Federal. 

- r~
~hn , 

.~. 
." .~,:,,~: ..- .:~:. 

':"'};~"":;1~~;:'~ 
Jair.Baptista Lopes 

, TCB 

Mario . 

ErliS~~a 
CEASA 

Comissao 

Pela SAB 
Rene Ferreira 
Maria Luiza da Silva 

mat. 1005-7 
mat. 3155.0 

Pela Ceasa 
Jusmar Chaves 
Francisco das Chaves do Vale 

mat. 222 
mat. 262 

:")<~'" 
/ 
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Pela Comissao das Empresas 
Marco Antonio Ferreira mat. 1284-X 

Ora. Carlane Torres Gomes de Sa GAB-OF 6363 
Chefe da Assessoria Juridica da TCB 

~~=.
 

'\ ",' . 

~J .: ,i/ 
,7," 

Pela Codeplan 
Meire Mohn 
Clemir Marcio Rodrigues 

Pela TCB 
Erotides Vieira Lima 
Mauro Sergio Barbosa 

Pelo Sindser 
Cely Malia Leal 

mat. 1175-4 
mat. 2009-5 

mat. 49796-7 
mat. 51 139-0 

mat. 00003751-6 



Dr. Sergio Ferreira Viana OAB-DF 9797 
Advogado dos Trabalhadores da TCB 

Dr. Carlos A. S. Magalhaes OAB-AC 2072 
Assessoria Ju ldica do gabmete do Deputado Brunelli 

Deputada Ani ~aChadO~ 

, 

t\4. 
~1 

o Brunelli 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 005912005 - GAB 19 Brasilia, DF em 03 de marco de 2005. 

Senhor Secretario, 
, 

Informo Vossa Excelencia que 0 acordo referente ao Processo nQ 

00576-2003-009-10-00 - Acao Civil Publica, impetrado pelo MPDFT do 
Trabalho, contra 0 GDF, em reuniao realizada no Gabinete do. 
Secretario de Governo Dr. Benjarnim Roriz, onde estiveram presente 
tarnbern Vossa Excelencia, a Uder do Governo na CLDF, Deputada 
Anilceia Machado, a Secretaria de Admlnlstracao Ora. Cecilia Landim, 0 

representante da Procuradoria do GDF Dr. Ozires e 0 Dr. Sergio, 
Advogado dos tuncionarios da TCB, nao foi homologado pela Justlca, 

Mais uma vez, e bom lembrar que a nao etetivacao do referido 
acordo importa na dernissao de um grande contingente de 
trabalhadores, 0 que acarretara lnurnsros prejufzos a sociedade do 
Distrito Federal, como 0 aumento do desemprego e todos os efeitos 
negativos que lncldtrao na polftlca, no social e na economia de nossa 
cidade. 

Diante da gravidade que 0 caso requer, solicito a Vossa 
Excetencia que marque uma reuniao urgente com as autoridades acima 
citadas, a fim de que encontremos uma salda satlstatorla para este 
dissfdio. 

De 

Excelentissimo Senhor 
Jose Flavio de Oliveira 
Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares e Relacoes Politicas 
NESTA 

G::Ibinp.tp.Hl- Tp.lp.fonp.,::" ::l4R-R1QO::l 1'11<:::· 
.._._--

14R-R1q::lSAW··· :.... "" Rural-70086-900 - Brasilia-OF 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N°5023 /2004 - GAB 19 Brasilia, 14 de outubro de 2004. 

Senhor Secretario, 

Como e do conhecimento de Vossa Excelencia, hoje, dia 
14.10.04, foi selado entre 0 GDF e 0 Ministerlo Publico do Trabalho urn 
acordo hist6rico que garantiu 0 emprego de rnilhares de trabalhadores 
na SAB, TCB, CODEPLAN e CEASA. 

Uma das clausulas desse acordo e a revoqacao, em ate 120 
(cento e vinte) dias, das Leis Distritais nOs 2.681/2001 e 2.989/2002 e . 
dos Decretos nOs 22.322/2001 e 23.082/2002. 

Portanto, solicito a Vossa Excelencla que providencie a revoqacao 
das citadas Leis e decretos pelo Senhor Governado Joaquim Roriz, 
s.m.j., com a urqencla que 0 caso exige. 

Excelentisslmo Senhor 
BENJAMIM SEGISMUNDO DE JESUS RORIZ 
Secretario de Estado de Governo do Distrito Federal 
NESTA 

SAI~o - --- - c, Rural-70086-900- Brasilia-OF -Gabinete 19- Telefones: 348-8190 a 81G·' - .,\,'::8-8193 
I='.rn::::lil" r4Qn hn Incllifri'),.., r4f ,,1"\\1 nr \&I\&IUI ill"il"'\rhr. In.o.lIi ,..I"'\rn h. .. 



A CAMARA LEGISLA1"IVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N°5;2 021/2004 - GAB 19 Brasilia, 14 de outubro de 2004. 

Senhor Governador, 

Como e do conhecimento de Vossa Excelencia, hoje, dia 
14.10.04, foi selado entre 0 GDF e 0 Ministerio Publico do Trabalho urn 
acordo historico que garantiu 0 emprego de rnilhares de trabalhadores 
na SAB, TCB, CODEPLAN e CEASA. 

Uma das clausulas desse acordo e a revoqacao, em ate 120 
(cento e vinte) dias, das Leis Distritais nOs 2.681/2001 e 2.989/2002 e 
dos Decretos nOs 22.322/2001 e 23.082/2002. 

Portanto, solicito a Vossa Excelencia que providencie as referidas 
revoqacoes das citadas Leis e decretos, s.m.j., com a urgencia que 0 
caso exige. 

Depu. 
ELLI 
istrital - PP 

Excelentissimo Senhor 
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 
Governador do Distrito Federal 
NESTA 

SAIN - -.~.~~:: '=. ~ural-70086-900 - Brasilia..OF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 819f - ~:~., ..·~,~~a..a-:-1:793:--
E-mail: dep.brunelli@cl.df.gov.br - www.juniorbrunelli.com.br 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 5;;" I 12004 - GAB 19 Brasilia, 14 de outubro de 2004. 

Senhor Secretario, 

Nao poderia deixar de agradecer 0 empenho de Vossa Excelencia nas 
negociacoes com 0 Ministerio Publico do Trabalho que culminaram na 
celebracao do acordo trabalhista, que garantiu 0 emprego de milhares de 
trabalhadores da TCB, CEASA, CODEPLAN e SAB. 

o Govemo do Distrito Federal ao celebrar esse historico acordo 
trabalhista, evitou que urn grande contingente de pessoas, muitas delas pais de 
familia, ficassem desempregadas, 0 que poderia ter acarretado grandes 
transtomos em nossa cidade. 

Dep 

Excelentissimo Senhor 
BENJAMIM SEGISMUNDO DE JESUS RORIZ 
Secretario de Estado de Govemo do Distrito Federal 
NESTA 

SAIN -' .. ~.,7- ~ural-70086-",00- Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - =~·-:~.:.-8193 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 472/2004 - GAB 19 Brasilia, 27 de setembro de 2004. 

Senhor Secretario, 

Reitero a Vossa Excelsncia provldencias urgentes quanta a 
stetlvacao do acordo celebrado dia 13/08/04, referente ao Processo nQ 

00576-2003-009-10-00 - AQao Civil Publica, impetrado pelo MPDFT do 
Trabalho, contra 0 GDF, em reunlao realizada no Gabinete de Vossa 
Excelencia, onde estiveram presentes tambern, a Deputada Anilcsia 
Machado (Ifder do Governo na CLDF), a Secretaria de Adrninistracao 
Dra. Cecilia Landim, Dr. Ozires, representante da Procuradoria do GDF 
e 0 Dr. Sergio, Advogado dos funcionarlos da TCB. 

Ma.is uma vez, e bom lembrar a Vossa Excelencia que a 
efetivacao deste acordo evitara que um grande contingente de 
trabalhadores sejam demitidos, 0 que acarretara inurneros prejufzos ao 
Governo do Distrito Federa.l, alem do aumento do desernprego e de 
todos os efeitos negativos que incioirao tarnbern no social e na 
economia de nossa cidade. 

Portanto, para que nao haja percalcos na homoloqacao deste 
acordo na Justica do Trabalho, .marcado para dia 14/10/2004, as 
11hOOmin., se faz necsssario que Vossa Excelencia como, Secretario 
de Estado de Governo, observe e efetive as seguintes provldenclas: 

Excelentfssimo Senhor 
Benjamim Segismundo de Jesus Roriz 
Secretaria de Estado de Governo do DF 
NESTA 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348-8193
 
E-mail: dep.brunelli@cl.df.gov.br - www.juniorbruneIlLcom.br
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GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

1.	 Que antecipadamente tenhamos uma c6pia do acordo escrito, 
antes da homoloqacao, para que possamos tranqOilizar milhares de 
trabalhadores que se encontram aflitos pela iminencia de perderem 
seus empregos, conforme ficou acertado com a Dra. Ceci'lia Landin, na 
referida reuniao: 

2.	 Ap6s veriflcado este acordo, agendar com 0 Conselho de 
Polftica de Pessoal, subordinado a Secretaria de Adrninlstracao, para 
aprovacao do mesmo; 

Diante do curto prazo que temos para hornoloqacao desse acordo 
com a .Iustlca do Trabalho, solicitamos empenho de Vossa Excelencla 
no sentido de concretizarmos 0 acordo acertado entre as partes acima 
elencadas, ate porque a esquerda encontra-se a todo 0 momenta 
tentando desestabilizar esse processo de neqociacao, plantando 
intorrnacoes destoadas no seio das categorias envolvidas, do que 
realmente foi acertado com 0 GDF. 

Atenciosamente, 

BRUNELLI 
Deputado Distrital - PP 

SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348-8193 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 471/2004 - GAB 19 Brasilia, 27 de setembro de 2004. 

Senhor Secretario, 

Reitero a Vossa Excelencia provldencias urqentes quanta a 
efetivacao do acordo celebrado dia 13/08/04, referente ao Processo nO 
00576-2003-009-10-00 - Ag80 Civil Publica, impetrado pelo MPDFT do 
Trabalho, contra 0 GDF, .em reunlao realizada no Gabinete do 
Secretarlo de Governo Dr. Benjamim Roriz, onde estiveram presentes 
tarnbern Vossa Excelencla, a Deputada Anilcela Machado (Ilder do 
Governo na CLDF), a Secretaria de Adrnlnlstracao Dra. Cecilia Landim, 
Dr. Ozires, representante da Procuradoria do GDF e 0 Dr. Sergio, 
Advogado dos funcionarios da TCB. 

Mais uma vez, e bom lembrar a Vossa Excelencia que a 
efetlvacao deste acordo evitara que um grande contingente de 
trabalhadores sejam demitidos, 0 que acarretara inumeros prejulzos ao 
Governo do Distrito Federal, alem do aumento do desemprego e de 
todos os efeitos negativos que incidirao tambern no social e na 
economia de nossa cidade. 

Portanto, para que nao haja percalcos na hornoloqacao deste 
acordo na Justice do Trabalho, marcado para dia 14/10/2004, as 
11hOOmin., se faz necessarlo que Vossa Excelencia, Secretarlo de 
Assuntos Parlamentares e Relacoes PoHticas, observe e efetive as 
seguintes providencias: 

~ \pJ, 

~~ ~ ~\d\ 
Excelentissimo Senhor ~ ~ , 
Jose Flavia de Oliveira ~ 
Secretario de Estado de Assuntos Parlamentares e Relacoes PoHticas 
do Distrito Federal 
NESTA 

SAIN - ",:::::.:,= ~ural- 70086-900- Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190a 8190 - ':.. c,-::::'-8193
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

1.	 Que antecipadamente tenhamos uma c6pia do acordo escrito, 
antes da hornoloqacao, para que possamos tranqOilizar milhares de 
trabalhadores que se encontram aflitos pela irninencla de perderem 
seus empregos, conforme ficou acertado com a Dra. Cecilia Landin, na 
referida reunlao: 

2.	 Ap6s verificado este acordo, agendar com' 0 Conselho de 
Polftica de Pessoal, subordinado a Secretaria de Adrninistracao, para 
aprovacao do mesmo; 

Diante do curto prazo que temos para hornoloqacao desse acordo 
com a Justlca do Trabalho, solicitamos empenho de Vossa Excelenela 
no sentido de concretizarmos 0 acordo acertado entre as partes acima 
elencadas, ate porque a esquerda encontra-se a todo 0 momenta 
tentando desestabilizar esse processo de neqoclacao, plantando 
inforrnacoes destoadas no seio das categorias envolvidas, do que 
realmente foi acertado com 0 GDF. 

Atenciosamente, 

\ 
\

\ \. 
\ 

BRU 
Deputa Distrital - pp

'----1. ~'~ 

LLI 

--_...----;;-----;-~==-==---=---:::--==----=---:-:---------
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINE"rE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF"NQ 444/2006 - GAB 19 Brasilia, DF 01 de dezembro de 2006. 

Senhor Secretarlo, 

Foi publicado no DODF do dia 31 de maio de 2006, a Lei nQ 3.863, 
que autorizou a incorporacao da Sociedade de Abastecimento de 
Brasilia S.A. - SAB, em llquldacao, as Centrais de Abastecimento do 
Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em liquida~ao. 

o art. 5Q da citada Lei determinava que, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, 0 Poder Executivo elaboraria urn novo Estatuto fruto da 
incorporacao da SAB a CEASA e, no mesmo prazo, em conformidade 
com 0 art. 71, § 1Q, IV, da Lei Orqanica do Distrito Federal, enviaria a 
Camara Legislativa do Distrito Federal projeto de lei dispondo sobre a 
reestruturacao da nova empresa, 0 que nio aconteceu. 

Porquanto, solicito a Vossa Excel<3ncia que determine 0 
encaminhamento dessas quest6es via mensagem do Poder Executivo, 
a tim de que possamos ter a ssquranca jurfdica necessaria para, de 
tato, efetivarmos a citada lncorporacao, principalmente quanta a 
preservacao do emprego de seus servidores, 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Benjamim Segismundo de Jesus Roriz 
Secretarlo de Estado de Governo do OF 
NESTA 

SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 

E-mail: deputado@bruneIlLcom.br 
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Nesse sentido, vai meu singelo reconhecimento a Vossa 
Excelencta, porquanto 0 exercfcio da tuncao que exerce como 
Secretario de Governo requer mais que 0 simples fazer por lrnposlcao 
legal, exige 0 interesse implfcito de quem 0 faz, no dizer de nosso pena 
de Duro Machado de Assis: 

"...a virtude e prequicosa e avara, nao gasta tempo nem papel; s6 0 

interesse eativo e pr6digo..." 

Por fim, desejo a Vossa Excelencta e equipe um Feliz Natal, 
oportunidade em que ponho meu gabinete a sua dlsposlcao, 

Atenciosamente, 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 348·8190 a 8196 - Fax: 348-8193
 
E-mail: deputado@brunellLcom.br
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DO: GABINETE DO DEP. BRUNELU (Dr. Dantas) 

PARA ZEZINHO 

LEI NO 3.863, DE 30 DE MAIO DE 2006
 
DODF DE 31.05.2006
 

Autoriza a incorpora~o da Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, em 
Iiq(jida~o, ascentrais de Abastecimento do 
Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em 
Iiq(jjda~o. 

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, FAC;O SABER QUE A cAMARA LEGISLATIVA DO 
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANOONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° 0 Distrito Federal fica autorizado a proceder asmedidas necessarlas visando incorporar a 
Sociedade de Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, em Iiq(jjda~o, as centrais de Abastecimento 
do Distrito Federal SA - CEASA-DF, em Iiq(jjda~o. 

Art. 2° Ascentrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em IiqOida~o, 

assumirao 0 ativo, 0 passivo e os instrumentos contratuais vigentes firmados pela Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia SA - SAB, em Iiq(jida~o. 

Art. 3° Os atuais empregados da Tabela de Empregos Permanentes da Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, em liq(jida~o, serao incorporados pelas Centrais de 
Abastecimento do Distrito Federal SA - CEASA-DF, em Iiq(jjda~o, mantendo os respectivos 
vlnculos empregatlcios, conforme prescrito no art. 1°, § 30, da Lei nO 3.761, de 25 de janeirode 
2006. 

Art. 4° 0 Distrito Federal transferlra ao patrlmonlo dascentrais de Abastecimento do Distrito 
Federal S.A. - CEASA-DF, em Iiq(jida~o, mediante doaC;ao, todos os bens imoveis transferidos ao 
seudomlnio por for~ das Leis nO 3.125, de 16 de janeirode 2003, e nO 2.891, de 23 de janeirode 
2002, que naotenham sido alienados a terceiros ou entregues etraves do Programa de 
Desenvolvimento Economico do Distrito Federal - PRO-OF ate a datada publi~o desta Lei. 

Art. 5° As centraisde Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em Iiq(jjda~o, 

eleborarao, no prazo de ate sessenta dias, projetode altera~o de seu Estatuto; e, no mesmo 
prazo, em conformidade com 0 art. 71, § 10, IV, da Lei Organica do Distrito Federal, encaminharao 
a camara Legislativa do DistritoFederal projetode lei dispondo sobre a reestrutura~o da empresa. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~o. 

Art. 7° Revogam-se asdisposiC;i5es em contrario; em especial, a Lei nO 2.891, de 23 de janeiro de 
2002. 

Brasilia, 30 de maiode 2006 
118° da Republica e 470 de BrasOia 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
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GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 358/2004-GAB 19 Brasilia, 12 de julho de 2004 

Senhora Secretaria, 

Reitero pedido feito na semana passada para que seja feita a marcacao, 
com 0 Deputado Brunelli, de audiencia com Vossa Excelencia para tratar da 
questao da Comissao Especial dos Trabalhadores das Empresas CEASA, SAB, 
TCB e CODEPLAN. 

Ressalto a urgencia deste pedido posta que ha urn grande mimero de 
pessoas aguardando essa decisao e, principalmente, pois 0 prazo para que seja 
feita a audiencia ja esta se esgotando. 

Esperancoso acreditando que sera tomada a melhor decisao em favor 
desses trabalhadores, aguardo retorno e coloco esse Gabinete Parlamentar a 
disposicao dessa Secretaria. 

Exce1entissimaSenhora 
Maria Cecilia Soares da Silva Landim 
Secretaria de Estado de Gestae Administrativa 
NESTA 

SAIl\; - C .-.-;'" Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 819,: _-c., . __ 3-8193 
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OF.Nt) 342/2004 - OAB 19 Brasilia, 24 de junho de 2004 

Senhor Secretario, 

..!Em 17 de junho de 2004, as 17:00h~ estive juntamente com a Comissao 
<las Empresas, em r~tihlao com a Secretaria de Estado de Ckstao Administrativa, 
senhora Maria Cecilia Soares S. La11dil11. FizC1110S LIma exposicao de todo esse 
processo, a qual ja tinha conhecimento, Demonstrando prcocupacao, a 
Secretaria "comprometeu-se a conversar - pela 111aJ1ha - do din 18 de junho, 
C;~)t11 Dr, Benjamlm Roriz, pois viajaria naquele mesmo dia para Nova lorque. 

Em 22 de junho de 2004 estivejuntarncnte com Comissao das Empresas, 
novamente com. Vossa Excelencia, que afirmou "nao tel' recebido nenhum 
comunicado da Secretarla Cecilia l.andim dia l8 de junho, apesar de cstar 
esperando pot ela em seu gabinete, VOSSl:I Excelencia naquela oportunidadc 
tcntou comunicar-se com a Secrehh1111J1US. infclizmcnte nan obteve resposta. 

Yassa Excelencia fo! categorico em afirmar que uno tcria ncnhum 
problema que a Comissao fosse criada pela Secretaria de Govcrno, mas que 
preclsava converser antes com a Sccretaria Lundim. 

Diante cia urgencia que 0 processo requer e do exiguo tempo marcado 
para a Audlencla (30 de junho, proxima quarta-fcira), solicitamos a cria~~uo da 
referida Comlssso conforme proposta em 29/0]/2004 c da indicacao dos nomes 
cia Secretaria de Governo c cia Procuradoria Oeral do Dlstrito Federal. que it'ao 
ccmpor a respective Comlssso. Os tlO111C8 dos representantcs dos scrvidorcs ja 
foram encaminhados por esse gabinete em Oflcio de n" 339/2004 de 22/06/004. 
para publlcecso em Diorio Oficial do DF. 

Para melhor entendimerito, segue o Memorial relative an Processo Nil
 
00576-2003~009 .. 10-00·0:
 

MEMORIAL <:B.I::~' ~l~'b~ 
Ruhde. Matricula f d' 

01 .. Em 05 de maio de 20()() atraves do Dccrcto 1(' ::1.17('j"("J;,;{'. ! J. () 

(j()1'J':,.l,W do. D[slr~:() Federal dell inicio a "": Rc/IJ1"1Iw /t(1r~lilli~tra(.i1'£l mule: ). L 
no ,> :.," 12 rrftr/ltCl.' No pra:o de' YO (I101'Ol{(/). (IIus. (J l'od('/'/~:n"'ii!;' r) utlotarti. 
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InCOflsTituclv(maliJadc da Lcgislncdo que possibilita a 1I0SS(/ tr(/n.~ti.'n;}lciil para /) 
GDP. certamente os nossos emprcgos cO"I'C1"((O risco. Esse proccsso culininou 
com Itdrict.« r'£'tmiacs COni o Ministerio P1iblico do Trabalho, a Procuradoriu do 
Distrito Federal. tJ Jurldico da tell, o Sindser, C (I Comissito de Empresas: 

() 7 - lim 20 de agosto de 2()03 ('s,te processo ontcrior culmlnou COlli umu 
Proposta de CO"icilici~'ii() do Mirdl{h-io Publico do Trabalho para com 0 Distrito 
Federal (doc.:.R) onde aquele propunha a clcmis.'i(jo do If (crnto (' on:c) 
ompregados cia reB, irregulurmcnte transferidos e. en: contra purtiila. Ii 

rcgukimeniatiio da transferenci« do.'; 3. .500 (frris mil e (J uinheuios} (,1Ilpl'cg(/dos 
das empresas pl.ibilc(J.~ regularmcntc contrutados; 

()~. Em 2J de sciembro de 2003 (doc.9) o Procurador du Distrita 
Federal Dr" Fernando Cunha Junior, em reuniiio COI1l 0 Minlstcrio Pubtic» do 
Trabalhn e os representantes dos trabalhadores dcclarou qlle "0 Consclho de 
Politica de Recursos HW11WW,~ do Distrito Fcdcrul niio acatou a j}/,O/10S111 de 
CotlciliC1(,'c1o qu« se ;'c/erc a Afa de audidncia do diet }O de agosta de ~O{)3 ": 

{)':J ..- Em 24 de novembro de 200J (doc.1OJ rcalizou-sc a /utdienciu do 
P,'OCC'SSrJ ()(j5 76-()OJ-(JO!J· f o·{)() mule c!CSigI/OIl-SC (I data de 3f de nutrco de J{)04 
para nova 'Ittdlhtcfd; 

/() -' Nesse espaco de tempo. os trubulluulorcs Puhllcos dcssas Fmprc:ws 
COJltimc(JY(lH1 sua mobiltzaciio que culminou com a AltdiF.llcia di ~9 de marco de 
2004 (ve: fotos) como 0 Secrcturio do Govcrno Or" Benjamim Roriz. estundo 
presentes 0 Procurador do Dlstrito Federal Dr" Evaldo. O Deputad» Brunelli, 
Dr" Teresa Amaro Campelo Bezerra c a Comissiio das Einpresas. ,'10 tomar 
conhecimento du situacit», 0 Dr" Beniumim Sc'Ris11Iwlc1o de Jews Rori: 
pronuncou-se verbnlmente, pela busca de ;(/"1'Ia sO!Ilr;ii.;) atravcs cia constituiciio de 
uma Comissiu: composta POI" rcp/,('SCJ1{Cl1/(CS cia Procuradoria do Distrito 
Federal. a Secretaria de GeSUlO Administrtuivu C os rcprcscntantes dos 
trabaltuidorcs I'ttl.J/icos para soluciia definittvu dcstc casu. Diantc do exiguo 
prazo da Auditncta (3' de marco de 2()()4), pmpris 0 udiamcnto. Faro cste que/hi 
construldo entre tt Procuradoria Gcral do Distrito Federal. o Ministcrio Publico 
do Trabalho e (I Comissiio dos Trabalhadores. S('11{]o udiatla a Audienci«: inicial 
pa/,(1 3U de junho de 20()4 (doc.l J). Nessa rcuniito. 0 Ministerio Publieo do 
Trabalho rcaflrmou a Proposta de COl1d/i(1~~cio.ldta em 20 de' agosto de 2003. 

Senhor Secretarlo. diantc do cxposto, soltcitamos II efi!til'a~:a() da 
Comissiio, proposta por )/o.Ha Excelencia em 2Y de marco de J()(J4, vista qtu: (I 

prazo pactuado pclas partes c (fil!imc/o pdo .hc.\!i~:a do Tmhallw, csta .'iC 

csgolllndo. CuJa Audlhlcia tnidal cs/o marcadll pa/'l1 3(J dcjunl10 de lO(l'/' 

A Sensibllidudc exprcssll peto Govcrno do Di)tritn Fedc;l'ul atruvc:s dt: 
Vosse Ex\.:et!ncia. pOl' Ul11t1. soluc;Jo que n5n cnloqul,.~ em l·isco os I,.~mprl:gns dc~ 
t1'lll1t\::-:,,-~~'''';:S p6b1ic()s dft SAR. TeB. CODI:,PLA~ l: CEAS,.\ l' pI';:;":,,,, ,>Kk a 
~lla_.:d.O 113 Tnhclll d~ Eltlprcgos PLlblkos \:l1"1 c;<.tin~ii(1 /w ,~,. ':., , un 

.'. Dl,....... A IIt,',rrJlliCll" FlItldal'illnu! do DistriLo Fn!t'I"[l\ c···: ;~."'- ·':'l'tio
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as providincios ;1EJcessci l'lm: para (/ privatizaciio, 17wdiClI1lC /idr(/~'iio, das 
segulntes {'n-Ipre.~ds !'Jlibllc(l5: 

J- Centrais de Abastccimento do Distrito Federal - CEASA; 
Il - Soctedade Abastecimento de Brasilia _. SAil: 
Il! _. Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia lida TC 'B c. 

posteriormente rz roestruturuciio da Companhia de Descnvolvimcnto do Planalto 
Central> CODRPLAN; 

02 - 1::;;1 15 de Janeiro tin 200J, 0 Governo do Distrito Federal 
preocupado com as demissiies que' poderiam seguir (i esse proccsso de 
Recstnuuraciio Administrativa, cdiun, 1'1 Lei 2,681 (doc.)) que cli:ipoC sabre (I 

aproveitamento dn« emprcgados publicos, no llmhtto da Administruciio Dire/a. 
Autarquica e Fundacional do Distrlto Federal. atravcs da C'l'iel~·ao de U?fIc7 Tabcla 
de Emprcgos Publicos em cxnnsiio..A oCllpac.:do dcsscs cmpregos sc darla dcsdc 
que, os trabalhadoresjosscm admitidos em suas I'CSpcctiW1S cntprcsas antes de 05 
de outubro de 19RR e. admitidos em data posterior {1 ()5 eli:' outubro de 1988 
atravcs de Concurso Publico: 

OJ - Em 11 de junho de 2()02 o Podcr Exccutivo editou a Lei II" :.989 
(docJ) alterando a Lei 2.M?/ artigo I" incisos Ilf (' Ivun que' tangc (i.~ datas de 
ingresso dos trubalhadores nas suus Empresus. Dcssa [orma, tamben: scriam 
rcmancjados aqueie« trabalhadorcs que forum admitidos {'III data anterior a 03 
de novembro de 199 (' queforum admitidos lm'CIl,(;.~· de Concurso Publico em data 
posterior a 03 ell? novembro de 19Y2. Essa alteraciio bcnejiclou tlirctamcntc J}! 
(cento r onze) empregados do 1'(B, que forum tulmitido« em data posterior a 
05110lBH SL'm realitaciio de Concurso Publlco, [crindo assini. II Constituiciio 
Federal: 

O,f - Em )0 de junho de 2()()J. 0 Millistb'iu Publico do Trabalho 
Procuradorta Regionat do Trabatho du J()" Rcgiiio ajuizou WIl A~a{J Civil 
Publica, com pdido de Liminal' (doc. 4) contra () JJislrito Federal (Sccrctariu de 
Gestilo Administrativa) objetivando 1I ClIHlICl~'d() de todos os contratos de trabalho 
firmados apos 05 de OI~!IIt.)j'O de J988, que o Ci[JF Sf:' abstcnha dt' transfcrir 
qualquer cmpregado da leE pant Fabela de Enipregos do Distrito Federal, 
como tambem os empregados 1'C'IlIW1C5CCntc,'i das cmprcsas Oil entidades em 
processo de:' Jicj"u/c/(u;dv. pl'ivati'z.ac;(fo Uti extinciio C, Il inconstitucionalidade das 
Leis 2.6fH de J.5 de janeiro ,k 200/. Lei 2.Y89 de If de junho de' 200~, dos 
Decretos n" 22,312 de 13 de agosto de 20n/ tdoc.5) en" 23.082 de 05 dcjulh» de 
l002 (doe, (6): - , 

05 - Em 17 dcjunho de 2003 () Dr" Fernando Gahricl Bcmades - Juiz do 
Trubulho da 9'/ Vara dejerln v l.iminor (doc 7), dctcrminnndo (/ue () Distrito 
Federal ccsu a Translcrenciu dos traballuuiorcs da lei.? para () (;OF cornu 
tambem todos os cmprcgados publicos das Eniprcsos SiW, TCIi. (,J~:IS,-l. 
COlJE1)LAN: 

-.~- II partir dcssa Liniinar os Etnprcgados P,iblic(I'; dC.I.'"iI.\ !'"1I/1JI'l'.'WS 

dcrc», . :.:io 11 uma iniensa nlObiti;;(/~'(10 pois, (USO hc~i(/ (/ tic""'··,,;qfO de 
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mais raplda posslvel. Fato estc, que trnra tranqui lumcnte nos CLJl';J.I,'(les du:-; nUSSI.l<; 

trabalhadores i,)(lbli~05. 

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Dlstrltal - PP
 

Excelentlsslrno Senhor 
Benjamlm Segtsrtiundo de Jesus Rorlz 
Secretario de Estado de Governo do Distrito Federal 
NESTA 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

~ GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 302 /2004-GAB 19 Brasilia, 02 de junho de 2004. 

JZ~ 

Ad: 
Di~ 

Senhor Secretario, 

Apraz-me dirigir a Vossa .Excelencia solicitando agilizar a 
constituicao da Comissao composta por representantes da Procuradoria do ninl 
DF, Secretaria de Gestio Administrativa e os Representantes dos I-O() 

Trabalhadores Publicos, para solucao definitiva referente ao Processo n" eLi 
:gia

00576-2003-009-10-00 - ~ Vara do Trabalho de Brasilia/DF, cuja audiencia foi obj
adiada para 0 proximo dia 30. utu 

CE. 
:i 21

Justifico 0 pedido, por se tratar dos empregos dos trabalhadores 
jull

publicos da SAB, TCB, CODEPLAN e CEASA, que clamam por uma solucao ril e 
definitiva e com a brevidade possivel. Como e do conhecimento de Vossa oIic 
Excelencia 0 prazo pactuado pelas partes em 31.03.2004, e efetivado pela Sec 

:tbalJustica do Trabalho, esta se esgotando, por isso, a necessidade urgente da 
pre:efetivacao da comissao. o. 
a u 

Ao ensejo, coloco 0 Gabinete Parlamentar n019 nesta Camara IS, 

Legislativa adisposicao dessa Secretaria. iissi 
usti 

~putad~ j>istrital 

'l 
A Sua Excelencia 0 Senhor 
BENJAMIM SEGISMUNDO DE JESUS RORIZ 
Secretario de Estado de Govemo do DF 
NESTA 
----,----

Sf-,"'; _O~rque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19- Telefones: 34Pr8190 a 8; ,'6 - .:",~x: 34Pr8193 
E-mail: dep.brunelli@c1.df.gov.br - www.juniorbrunelli.com.br 



Brasilia DF, 18 de maio de 2004 

Ilustrissimo Senhor 
Benjamim Segismundo de Jesus Roriz 
MD- Secretario de Estado do Govemo 

Estamos encaminhando, em anexo, Memorial contendo documentos relativos ao 
Processo N° 00576-2003-009-10-00-0 cia ~ Vara do Trabalho de Brasilia- Distrito 
Federal, relativo a Acao Civil Publica com pedido de Liminar, ajuizado pelo Ministerio 
Publico do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho cia 10° Regiao, contra 0 Distrito 
Federal - Secretaria de Estado de Gestae Administrativa. 

Este processo objetiva a anulacao de todos os contratos 'de trabalho dos Empregados 
da TCB, finnados apes 05 de outubro de 1988, 0 impedimento cia transferencia de todos os 
empregados da TCB, SAB, CODEPLAN e CEASA para 0 GDF, como tambem a 
inconstitucionalidade das Leis 2.681 de 15 de janeiro de 2001, Lei 2.989 de 11 de junho 
de 2002, e dos Decretos n" 22.322 de 15 de agosto de 2001 e n° 23.082 de 05 de julho de 
2002. Esta situacao, se concretizada, colocara em risco os empregos de cerca de 3.500 
( tres mil e quinhentos) trabalhadores publicos das empresas acima mencionadas. . 

Diante disso, solicitamos a efetivacao cia Comissao composta por representantes cia 
Secretaria de Estado de Gestae Administrativa, cia Procuradoria do Distrito Federal e cia 

.Comissao de Trabalhadores das Empresas, assumido por Vossa Excelencia em Audiencia 
em 29 de marco de 2004, para solucionar esta questao. 

Reafirmamos a urgencia de uma solucao que contemple a manutencao dos 
empregos desses trabalhadores publicos, visto que, 0 prazo paetuado com 0 Ministerio 
Publico do TrabaIho, a Procuradoria do Distrito Federal e a Comissao dos Trabalhadores, 
se esgota em 30 de junho de 2004, data de realizacao cia Audiencia inicial cia Justica do 
Trabalho. 

Atenciosamente, 

A Comissao dos Empregados Ptiblicos das Empresas 

Maria Luiza cia Silva ( SAB 346-7174) 

Samuel Ludovico Mariano (TCB 479-3058) 

Joao Carlos Barcelar (CODEPLAN 225-2511) 



CAMARA LEGISLATlVA DO DlSTRlTO FEDERAL 
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Do: Gabinete do Dep. BRUNELLI (n019). Memo n° 53/2005 
~ .... 

Para: Secretario Geral do GMD Data: 31.03.2005 

Assunto: utilizacao da sala de reunioes 

' .. :' 
Senhor Secretario Geral, 

Solicitamos a Vossa Senhoria autorizacao para utilizacao da 
Sala de Reunioes da Presidencia no dia 31.03.2005, de 15 as 17 horas, para 
reuniao do Deputado Distrital Brunelli e representantes das empresas, SAB 
CODEPLAN TCB e CEASA. 

Atenciosamente, 

~:" 
GETULIO SOARES NOVAES FROTA 

Chefe de Gabinete 

11,~ 
f'f L • Ijf (L;£.- ., . • •:;narta flparecida Leite Siqueira 

s.l:'(f.· ...;ri~ c· ;~~~': ~ r"'.:..,.. I •• .1 

H ..aicuii:l Ii" h . . .~i·-ib 

---=~~~jd:::L-....lo&-=-{Q.l..Y0( 0 S· J/0 3 ~ 6<
SAIN- Parque Rural-70086-900 - Brasma-D~ - Gablnete 19- Telefones: 348·8190 a 8196- Fax: 348-8193 

E-mail: dep.bruneni@cl.df.gov.br - www.juniorbrunelli.com.br 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO OEPUTADO OISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 339/2004-GAB 19 _	 Brasilia, 22 de junho de 2004. 

Senhor Secretario, 

Apraz-me dirigir a Vossa Excelencia para sug~rir os nomes abaixo 
relacionados para comporem a Comissao composta por representantes 
da Procuradoria do DF, Secretaria de Gestae Administrativa e os 
Representantes dos Trabalhadores Publicos, objetivando a solucao 
defmitiva sobre Processo n" 00576-2003-009-10-00 - ~ Vara do Trabalho de 
Brasilia/DF, cuja audiencia foi adiada para 0 proximo dia 30. 

•	 SAMUEL LUDOVICO MARIANO = TCB, matricula n" 56.391-9, fone: 
4793058 

•	 MARIA LUIZA DA SILVA = SAB, matricula n" 03155-0, fone: 346 
7174 ou 9961 8896 

•	 MARCO ANTONIO FERREIRA = Codeplan, matricula n? 1284-x, fones: 
2252511 ou 919 9256 

•	 JOSE UBIRACI LOBO DE SOUZA = Ceasa, fone: 363 1209. 

Ao ensejo, coloco 0 Gabinete Parlamentar n" 19 nesta Camara 
Legislativa adisposicao dessa Secretaria. 

Atenciosrente, 

. ~	 ....-~.-. 

.y ..J" 

LLI 
Distrital 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
BENJAMIM SEGISMUNDO DE JESUS RORIZ 
Secretaria de Estado de Govemo do DF 
NESTA 

Sr,,:, _. - :.c:·;~Je Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a ?'~0 - ;=2:r.: 348-8193
 
E-mail: dep.brunelli@c1.df.gov.br - www.juniorbruneIlLcom.br
 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Do: Deputado Brunelli - Uder do PP MEMO NQ 034/2005 
Para: Anilceia Machado-Uder do GDF na CLDF Data: 03/03/2005 

Assunto: reuniao (URGENTE) para encontrar solucao para 
o "caso" dos funcionarios da SAB, TCB, CODEPLAN e CEASA 

Senhora Uder de Governo, 

Informo Vossa Excelencia que 0 acordo referente ao Processo nQ 

00576-2003-009-10-00 - Acao Civil Publica, impetrado pelo MPDFT do 
Trabalho, contra 0 GDF, em reuniao realizada no Gabinete do 
Secrstario de Governo Dr. Benjamim Roriz, onde estiveram presente 
tarnbern Vossa Excelencia, 0 Secretariode Assuntos Parlamentares Dr. 
Jose Havlo, a Secretaria de Adrnlnlstracao Dra. Cecflia Landim, 0 

representante da Procuradoria do GDF Dr. Ozires e 0 Dr. Sergio, 
Advogado dos funclonarlos da TCB, nao foi homologado pela Justica. 

Mais uma vez, e bom lembrar que a nao etetivacao do referido 
acordo importa na dernlssao de um grande contingente de 
trabalhadores, 0 que acarretara lnurneros prejufzos a sociedade do 
Distrito Federal, como 0 aumento do desemprego e todos os efeitos 
negativos que incldirao na politica, no social e na economia de nossa 
cidade. 

Diante da gravidade que 0 caso requer, solicito a Vossa 
Excelencia que marque uma reuniao urgente com as autoridades acima 
citadas, a fim de que encontremos uma salda satistatoria para este 
dissfdio. 

Lider. o Progressista 
ELLI 

SAIN - Parque Rural - 70086·900 - Brasflia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348·8193
 
E-mail: dep.brunelli@cl.df.gov.br - www.juniorbrunelli.com.br efd
 



LEI N° 3.761, DE 25 DE JANEIRO DE 2006. 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

Cria unidades que especifica e da outras providencias. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FACO SABER QUE A cAMARA LEGISLATIVA 
DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° Ficam criadas, na Secretaria de Estado de Gestae Administrativa e na Secretaria de 
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento do Distrito Federal, Unidades de Manutencao de Pessoal 
de Empresas em Processo de Extincao, Privatizacao ou de Reorganizacao, com 0 objetivo de 
manter os assentamentos cadastrais, conceder vantagens e beneficios previstos em regulamento, 
elaborar atos de melhorias funcionais, bem como proceder aelaboracao de folhas de pagamento, 
dos respectivos quadros de empregos. 
§ I° Para composicao das unidades a que se refere 0 caput, ficam criados os cargos em comissao 
constantes dos Anexos I e II desta Lei. 
§ 2° As empresas referidas no caput sao: 
1- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal- CEASAJDF; 
II - Sociedade de Abastecimento de Brasilia - SAB; 
III - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB; 
§ 3° Os contratos de trabalho dos empregados integrantes da Tabela de Empregos Permanentes 
das empresas de que tratam os incisos I e II ficam sob a administracao da unidade vinculada a 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, e os oriundos da empresa a que se 
refere 0 inciso III serao administrados pela unidade vinculada aSecretaria de Estado de Gestae 
Administrativa do Distrito Federal, vedadas a extincao, privatizacao, incorporacao, fusao ou 
outras modalidades de reestruturacao, sem que fique garantido pelo Governo do Distrito Federal 
o vinculo contratual dos empregados.
 
Art. 2° Os empregados que tiverem seus contratos de trabalho administrados pelas unidades de
 
que trata 0 art. 1° terse seus valores remunerat6rios inalterados, respeitada a data-base de cada
 
categoria, eo desenvolvimento na carreira observara 0 estabelecido no plano de cargos e salaries
 
das respectivas empresas, nao tendo vinculo de qualquer natureza com os cargos que compoem
 
as carreiras do quadro depessoal do Distrito Federal.
 
Paragrafo unico. Os empregados de que trata 0 caput poderao ser cedidos, na forma da Lei, para
 
prestarem services no 11mbito da Administracao Publica, para 0 exercicio de atividades compativeis
 
com as do emprego ocupado.
 
Art. 3° VET ADO.
 
Art. 4° Em caso de demissao, dispensa, aposentadoria ou falecimento do empregado, fica automaticamente
 
extinto 0 emprego por ele ocupado.
 
Art. 5° Aos empregados que optaram pela adesao ao Programa de Desligamento Voluntario, nos
 
termos do inciso II do art. 3° da Lei n" 3.125, de 16 de janeiro de 2003, fica assegurado 0
 

pagamento da indenizacao devida.
 
Art. 6° As despesas decorrentes da aplicacao do disposto no § I° do art. 1° desta Lei correrao a
 
conta de recursos orcamentarios do Tesouro do Distrito Federal.
 
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.
 
Art. 8° Revogam-se as disposicoes em contrario, em especial as Leis n" 2.681, de IS de janeiro de
 
2001, n" 2.989, de II de junho de 2002, e n° 2.935, de 8 de abril de 2002, bem como 0 art. 4° da Lei
 
n" 2.891, de 23 de janeiro de 2002.
 
Brasilia, 25 de janeiro de 2006.
 
118° da Republica e 46° de Brasilia 
JOAQUIMDOMINGOS RORIZ 

ANEXOI 
CARG9S EM COMISSAO DA UNIDADE DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
PECUARlA E ABASTECIMENTO 

DENOMINACAO SIMBOLO OUANTIDADE 
Chefe da Unidade de Pessoal de Empresas 
em Processo de Extincao 

DFG 14 01 

Chefe do Nucleo de Cadastro e Pagamento 
da Unidade de Pessoal de Empresas em 
Processo de Extincao 

DFG 10 01 



I Assistente DFA05 01 

ANEXOII 
CARGOS EM COMISSAO DA UNIDADE DE MANUTEN<;AO DA SECRETARIADE ESTADODE GESTAO 
ADMINISTRATIVA 

DENOMINA<;AO SIMBOLO QUANTIDADE 
Chefeda Unidadede Pessoal de Empresas 
em Processode Privatizacao ou 
Reorganizacao 

DFG 14 01 

Chefedo Nucleode Cadastroda Unidadede 
Pessoal de Empresasem Processode 
Privatizacao ou Reorganizacao 

DFG 10 01 

Chefedo Niicleode Pagamentoda Unidade 
de Pessoal de Empresasem Processo de 
Privarizacao ou Reorzanizacao 

DFG 10 01 

Assistente DFA05 01 



LEI N° 3.863, DE 30 DE MAIO DE 2006
 
DODF DE 31.05.2006
 

Autoriza a lncorporacao da Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia SA - SAB, em 
IiqOidac;ao, as Centrais de Abastecimento do 
Distrito Federal SA - CEASA-DF, em 
IiqOidac;ao. 

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, FA<;O SABER QUE A cAMARA LEGISLAl1VA DO 
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUII\lTE LEI: 

Art. 10 0 Distrito Federal fica autorizado a proceder as medidas necessaries visando incorporar a 
Sociedade de Abastecimento de Brasilia SA - SAB, em IiqOida<;ao, as Centrais de Abastecimento 
do Distrito Federal SA - CEASA-DF, em IiqOida<;ao. 

Art. 20 As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em IiqOidac;ao, 
assumirao 0 ativo, 0 passivo e os instrumentos contratuais vigentes firmados pela Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia SA - SAB, em liqOidac;ao. 

Art. 30 Osatuais empregados da Tabela de Empregos Permanentes da Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia SA - SAB, em IiqOida<;ao, serao incorporados pelas Centrais de 
Abastecimento do Distrito Federal SA - CEASA-DF, em IiqOidac;ao, mantendo os respectivos 
vinculos empregaticios, conforme prescrito no art. 10, § 30, da Lei nO 3.761, de 25 de janeiro de 
2006. 

Art. 40 0 Distrito Federal transferlra ao patrimonlo das Centrais de Abastecimento do Distrito 
Federal SA - CEASA-DF, em liqOidac;ao, mediante doacao, todosos bens lrnovels transferidos ao 
seu domlnlopor forca das Leis nO 3.125, de 16de janeiro de 2003, e nO 2.891, de 23 de janeiro de 
2002, que nao tenham sido alienados a terceiros ou entregues atraves do Programa de 
Desenvolvimento Economico do Distrito Federal- PRO-DF ate a data da publica<;ao desta Lei. 

Art. 50 As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal SA - CEASA-DF, em IiqOida<;ao, 
elaoorarao, no prazo de ate sessenta dias, projeto de altera<;ao de seu Estatuto; e, no mesmo 
prazo, em conformidade com 0 art. 71, § 10,IV, da Lei Organica do Distrito Federal, encarninharao 
a camara Legislativa do Distrito Federal projeto de lei dispondo sobrea reestruturacao da empresa. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publtcacao. 

Art. 7° Revogam-se as dlsposlcoes em contrario: em especial, a Lei nO 2.891, de 23 de janeiro de 
2002. 

Brasilia, 30 de maio de 2006
 
118° da Republica e 470 de Brasilia
 



LEI N° 3.929, de 28 de dezembro de 2006 (DODF 248 DE 29/12/2006) 

Dlspoe sobre a reestruturacao das Centrais 
de Abastecimento do Oistrito Federal S.A. 
CEASA-OF, nos termos do art. 5° Lei nO 
3.863, de 30 de maio de 2006, e da outras 
providencias. 

A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta: 

Art. 10 A reestruturacao das Centrais de Abastecimento do Oistrito 
Federal S.A. - CEASA-OF, nos termos do art. 5° Lei nO 3.863, de 30 de 
maio de 2006, passa a vigorar com a redacao constante no anexo 
unico. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcacao. 

Art. 3° Revogam-se as disposicoes em contrarlo, em especial a 
Lei nO 3.125 de 16 de janeiro de 2003. 

Brasilia, OF, de dezembro de 2006. 

118° da Republica e 46° de Brasilia 



ANEXO UNICO 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAS CENTRAlS DE 
ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A. - CEASA-DF 

QUAN 
Assernblela Geral 

SIMBOLODENOMINACAO 
acionista -


Conselho de Administracao
 5
 
Conselho Fiscal
 

Jeton 
Jeton 3
 

Diretoria Colegiada 
1
200/0 aclmas-remuneracac1. Presidencia 
2
1.1. Secretaria EC-4
 
1
1.2. Chefe de Gabinete EC-1
 

100/0 aclmae-remuneracao 1
2.0. Vice-Presidencia 
1
2.1. Secretaria EC-4
 
1
 

4~0. Assessoria Juridica 
3.0. Ouvidoria EC-2
 

EC-2
 1
 
5.0. Assessoria Planejamento 1
EC-2
 
6.0. Diretoria Administrativa 50/0 aclmae-remuneracao 1
 
6.1. Secretaria EC-5
 1
 

I
 6.2. Gerencia Administrativa EC-3
 1
 
6.2.1. Se~ao Protocolo FG-2
 1
 
6.2.2. Se~ao contrato e FG-2
 1
 
llcltacces 
6.2.3. Recursos Humanos FG-2
 1
 
6.2.4. Secao Patrimonio FG-2
 1
 
6.2.5. Secao Compras FG~2 1
 

FG-2
16.2.6. Se~ao Apoio Salide do 1
 
Trabalho 
6.3. Gerencia de Informatica EC-3
 1
 
6.3.1. Gerencia Manuten~ao FG-2
 1
 
Rede/Computadores 
7. Diretoria Financeira 50/0 acimazremuneracao 1
 
7.1. Secretaria EC-5
 1
 
7.2. Gerencia Financeira EC-3
 1
 
7.2.1. Se~ao Contabilidade FG-2
 1
 
7.2.2. Secao Tesouraria FG-2
 1
 
7.2.3. Se~ao Cobran~a e FG-2
 1
 
Faturamento 
8. Diretoria Tecnico 50/0 acima>remunera~ao 1
 



Operacional 
8.1. Secretaria EC-5 
8.2. Gerencia Engenharia EC-3 
8.2.1. Secio Servicos Gerais FG-2 

I 8.2.2. Se~io Obras, Projetos e FG-2 
Reformas 
8.3. Gerencia Tecnica EC-3 
8.3.1. Secio Analise Estudos FG-2 
8.3.2. Sec;io Ensino Pesquisa FG-2 
8.3.3. Se~ao Normas Tecnicas FG-2 
e Padroes Hortiqualidade 
8.3.4. Se~ao lnformacao FG-2 
Mercado e Leilio Eletronico 
8.4. Gerencia Operacional EC-3 
8.4.1. Se~io Fiscaliza~ao e FG-2 

IOrientac;io de Mercado 
8.4.2. Se~ao de Acesso ao FG-2 
Mercado 
8.4.3. Secio Barracio Produtor FG-2 
8.4.4. Sec;io de Marketing FG-2 
9. Diretoria de Seguran~a 5% aclmaeremuneracao 
Alimentar e Nutricional 
9.1. Secretaria EC-5 
9.2. Gerencia de Capta~io de EC-3 
Recursos e Projetos 
9.2.1. Se~ao de FG-2 
Acompanhamento de Projetos 

TOTAL 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

53 

EC: Empregos em Comissao de Livre Provimento 
FG: Fun~6es Gratificadas - servidores efetivos 
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A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

~ GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Do: Deputado Brunelli - PP MEMO N° -167/2004
 
Para: Anilceia Machado-Uder do GDF na CLDF Data: 27/09/2004
 

Assunto: efetlvacao de acordo que garantira 0 ernprego
 
dos funclonarios da SAB, TCB, CODEPLAN e CEASA
 

Senhora Uder de Governo, 

Reitero a Vossa Excelencia providencias urgentes quanto a
 
efetivacao do acordo celebrado dia 13/08/04, referente ao Processo nO
 
00576-2003-009-10-00 - Acao Civil Publica, impetrado pelo MPDFT do
 
Trabalho, contra 0 GDF, em reunlao realizada no Gabinete do
 
Secretario de Governo Dr. Benjamim Roriz, onde estiveram presentes
 
tarnbern Vossa Excelencia, 0 Secretario de Assuntos Parlamentares Dr.
 
Jose Flavio, a Secretaria de Adrninlstracao Dra. Cedlia Landim, 0
 

representante da Procuradoria do GDF Dr. Ozires e 0 Dr. Sergio,
 
Advogado dos funclonarios da TCB.
 

Mais uma vez, e bom lembrar que a efetlvacao deste acordo
 
evltara que um grande contingente de trabalhadores sejam demitidos, 0
 

que acarretara lnumeros prejulzos ao Governo do Distrito Federal, alem
 
do aumento do desernprego e de todos os efeitos negativos que
 
lncldirao tarnbern no social e na economia de nossa cidade.
 

Portanto, para que nao haja percalcos na homoloqacao deste
 
acordo na Justica do Trabalho, marcado para dia 14/10/2004, as
 
11hOOmin., se faz necessario que Vossa Excelencla, como Uder do
 
Governo nesta Casa, observe e efetive as seguintes provldencias:
 

1.	 Que antecipadamente tenhamos uma c6pia do acordo escrito, 
antes da hornoloqacao, para que possamos tranqOilizar milhares de 
trabalhadores que se encontram aflitos pela lrnmencla de perderem 
seus empregos, conforme ficou acertado com a Dra. Ceci'lia Landin, na 
referida reuniao: 

2.	 Ap6s verificado este acordo, agendar com 0 Conselho de 
Polftica de Pessoal, b Inado a Secretaria de Adrnlnistracao, para Q,.cf\ 
aprovacao do mesmo; 

~ IOJ-t 

~IlYl ~..\O~ .\0V
rt 1· (-0

~ ) e\
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A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

.... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Diante do curto prazo que temos para hornoloqacao desse acordo 
com a Justice do Trabalho, solicitamos ernpenho de Vossa Excelencia 
no sentido de concretizarmos 0 acordo acertado entre as partes acima 
elencadas, ate porque a esquerda encontra-se a todo 0 momenta 
tentando desestabilizar esse processo de neqociacao, plantando 
lnformacoes destoadas no seio das categorias envolvidas, do que 
realmente foi acertado com 0 GDF. 

Atenciosamente, 

SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax 348-8193
 
E-mail: dep.brunelli@cl.df.gov.br - www.juniorbruneIlLcom.br
 



J
 

o
 

o
 



.Iustiea do Trabalho da 60 dias
 
para que GDF e servidores das
 

empresas encontram uma solueao
 
llMEl. ARAOJo 

Em audienciarealizadana sexta-feira(qualm 
de agosto), a Justica Trabalhista deu urn novo 
prazo,de 60 dias, paraque oGovemo do Distrito 
FederaI(GDF) e os servidores possam chegar a 
urna solu~o de compromisso capaz de garantir 
o emprego dos 3.500 pais de familias. Agora, 
entende 0 deputado Brunelli, vamos tentarque 0 
govemadorJoaqaimRorizparticipe pessoaImente 
das negociacoes e, com seu poder politico, 
resolva de uma vez por todas a questiio. 

o representante dos servidores da TCB, 
Samuel Ludovico Mariano,lembra que a situac;:ao 
comecou a complicar a partir do momento em 
que 0 GDF editou a lei 2.989, alterando os 
dispositivos de outra lei, a 2681, em seus incisos 
III e IV, com relacti<> as datas de ingresso dos 
trabalhadores em SUBS empresas. Essa mudanc;:a, 
argumenta, troaxe beneficio direto para III 
funcionarios da TCB que haviam sido admitidos 
naquela companhia em data posterior a cinco de 
outubro de 1988. 

A polemica, que suscitou uma Ac;:aodo 
Ministerio PUblicodo Trabalho, foi coaseqaencia 
desses III funciOD3rios terem sido admitidossem 
concurso publico, ferindo 0 que detennina a 

Coestituicao. Foi em raziio disso que, em 10de 
junhode 2003, 0 Ministerio PUblicodoTrabalho, 
atravesdaProcuradoria Regiooal do Traba1ho 10" 
Regiao, ajuizou urna Ac;:ao Civil PUblica, com 
pedido de liminar, contra 0 Govemo do Distrito 
Federal,exigindoallllll1~detodososcontratos 

de trabalho firmados ap6s cinco de outubro de 
1988. 

E 0 pior, na aC;:30, diz Samuel Ludovico, 0 
Mini:sterio PUblicoexige que0 GDF se abstenha 
de transferirqualquer empregado da TCB paraa 
Tabela de Empregos em Extinc;:ao, como tambem 
os servidores das demais empresas em processo 
de extincao OIl pri vatizac;:ao(Ceasa, Sab e, 
posteriormente, Codeplan). 

ParaodqxrtadoBnmellia situa¢o seagravou 
a partir da decisiio tomada pelo juiz da 9" Yam 
daJusti~ do Trahalho, Gabriel Bemardes, que 
concedeu liminar determinando ao GDF que 
cessasse qua1quer transferencia dos referidos 
servidores paraseus quadros funcionais. Foi"ali 
que comecou a verdadeira via crucis desses 
servidores, ameacados injustamente, devido a 
umaacoofusiiojuridica,deperderem suas fi.m95es 
e vinculos empregancios", destaea 0 deputado. 

.' 

" 



Brunelli e 
servidores 

das empresas 
se 

mobilizaram 
para evitar 

•o pror 
A partir da concessiio da liminar, 

impedindo a trnmferenciadessesservidores 
para 6rgiios do GDF, conforme previa 
legislaeaode 2001, houve "urn verdadeiro 
choque, porque tudo poderia ir por 3gua 
abaixo e nossos empregos estariam 
realmente ameacados", destaca 0 

represeotante dosservidoresda Ceasa, Jose 
Ubiraci Lobo de Souza. Com essa si~ 

dramiltica, desfavoravel e completamente 
ilogica, retruca Maria Luiza da Silva, nao 
nos restou outra altemativa que nao fosse 
lutarainda mais pornossos direitos. 

o que esta em jogo, explica 0 

deputado Brunelli, e a vida de 3.500 pais 
de familia que, de uma hora para outra, 

poderso ver seusempregos jogados nalata 
do Iixo devido a questOes juridicase legais. 
Os servidores da Sab, Ceasa, TCB e 
Codeplan partiram entao para urn 
movimento organizado visando evitar que 
o pior viesse a acontecer, a perda de seus 

empregos. 
Desde entiio,junho do anopassado, 

foram feitas reuniOes com representantes do 
Ministerio Publico do Trabalho, da 
Procuradoria do Distrito Federal, do 
Departamento Juridico daTCB(empresa 
diretamente envolvida) e com 0 GDF, a 
partir da Secretaria de Gestae 
Administrativa. Em todas essas instfu1cias, 
reunioes e debates esteve presente 0 

deputado Brunelli. 

Depois de muita luta surge 
a luz no tim do ninek 

criada Comissao Especial 
para tratar da crise .I j 

Aprimeiratentativadeso~doproblema 

surgiu em 20 deagosto de 2003, quando 0 Ministerio 
PUblico do Trabalho apresentou uma proposta 
concretade solu~o do impasseao GDE A ideiaera 
simples e direta: os III servidores sem concurso 
publico da TCB, admitidos pelo GDF , seriam 
demitidose osdemais 3.500 fimcionarios teriam suas 
transferencias para os demais 6rgaos do Govemo 
regulamentadas. Aconteceque 0 GDF,33 dias depois 
de ter recebido a proposta do Ministerio PUblicodo 
Traballio decidiu naoaceita-Ia 

Os argumentos utilizados pelo GDF foram 
baseados numa analise juridica feita pelos 
integrantes do Conselho de Politica de Recursos 
Humanos do DF. Este Conselho nao acatou a 
proposta e, assim, 0 assunto retornou aestaca zero. 
Ou seja., a ameaca sobre os empregos daqueles 
servidores continuava sendo uma dramatica 
realidade, comenta Brunelli. 

Foi entao.ja no dia 24 de novembro de 2003, 
que a pressao dos servidores surtiu efeito e permitiu 
o adiamento do julgamento do merito da questlio 
pela Justica do Trabalho(a liminar ja havia sido 
concedida conforme vimos anteriormente). A 
audiencia prevista para aquele dia foi transferida 

W ':-' 1QfJ-

para uma data mais "palatavel", 31 de marco de 
2004. 

Era 0 prazo que os servidores e 0 deputado 
Brunelli consideravam necessario para a retomada 
do dialogo e das negociacoes junto ao GDF, 
Ministerio PUblico do Trabalho e TCB. Depois de 
muita luta., lembra Maria Luiza., e atravesde urn 
grande esforco do deputado Brunelli, foi possivel 
marcar uma reuniao com 0 Secretario de Govemo 
do GDF, Benjamim Roriz. 

Veja bem, essa reuniao sOaconteceu no dia 
24 de marco deste ano, uma semana apenas antes 
da data prevista para nova audieneia na Justica 
do Trabalho. Menos mal que ela ocorreu ainda a 
tempo de evitar 0 pior. Naquele encontro estiveram 
presentes os representantes dos funcionarios, 0 

deputado Brunelli, 0 Procurador do Distrito Federal, 
entre outros. 

Foi ai que 0 Secretario Benjamim Roriz 
sugeriu a criacao de uma Comissao Especial como 
tentativa de resolver 0 impasse, do ponto de vista 
legal., tecnico, juridico e, tambem, politico. No 
mesmo dia.,por sugestao do Secretario, a audieneia 
na justica foi adiada mais uma vez, agora para 0 

dia 30 de junho. 

Informattvo - Deputado Brunelli - Agosto/2004 



Uma causa nobre e digna
 
Quando Maria Luiza, 

Samuel Ludovico, Jose Ubiraci e 
Marco Antonio Ferreira me 
procuraram como representantes 
dos funcionarios da Sab, TCB, 
Codeplan e Ceasa, expondo a :f ,'> ' 
dramaticidade do problema., nao 
pensei duas vezes: botei 0 carro 
para andar. A questao para mim estava clara, 
cristalina, os direitos desses servidores estavam 
prestes a serem violados devido a uma 
interpretaeao juridicajustificada apenas pela letra 
fria da lei. 

Como j a fui dirigente da Sab, tenho 
conhecimento do que era a empresa e seu valor 
para a sociedade. Desde logo coloquei meu 
gabinete e toda minha equipe iI disposicao, na 
tentativa de encontrar uma solucao 1000ca para 0 

caso, preservando empregos e garantindo a 
sobrevivencia de 3.500 pais de familia. 

o importante a considerar era que a situ~ao 

mostrada pelos servidores nao poderia ser mantida. 
Uma questao basica diz respeito iI aprovaeao, pela 
Camara Legislativa,da Lei 2.681, de 15 dejaneiro 
de 2001, garantindo 0 empregoa essesfuncionlirios 
com 0 devido apostilamento deles em Orgaos do 
GDF. 

Como parlamentar em primeiro mandato, 
nao titubeei e coloquei maos iI obra. Tenho 
participado de todas as instancias do processo, nao 

apenas pessoalrnente, mas 
tambern atraves de meus 
assess ores. Foi possivel 
conseguir uma grande vitoria, 
a criacao pelo GDF da 
Comissao Especial 
encarregada de encontrar uma 
solucao de consenso para 0 

problema. 
A transferencia da audiencia na Justica do 

Trabalho, para 0 dia 15 de setembro, foi urn passo 
decisivo para que, nesse espaco de tempo, seja 
possivel encontrar uma saida definitiva capaz de 
preservar 0 emprego desses trabalhadores. 

Numa epocaem que 0 desemprego tem sido 
urn dos maiores flagelos de nosso tempo, afetando 
a vida de milhoes de brasileiros, especialmente os 
de baixa renda.,nao e Iogico e nem aceitavel ceifar 
cargos publicos de forma desordenada e abrupta. 

Acredito na vitOriafinal Eassimque vejo a 
atuacao de urn parlamentar. Sem preocupar apenas 
com siglas politicas OIl quest5es ideolOgicas. 0 
bem-estar do cidadao comum, do trabalbador, esta 
acima de todas as coisas. 

E dever do parlamentar lutar pelo que 
considera correto e Iogico. Aqui encontrei uma 
bandeiramaisque justifieavel: a defesa dos direitos 
do servidor publico. 

Deputado Distrital Brunelli 

PORTARIA N" 195. DE 25 DE JUNHO DE 2004 
() SECRETARIO I>E ESTADO DE GESTAO i\[}MINISTRAIIV,\. E\-l F:\ERCiClO. no 

U:i0 das suas atribuicoes e. objetivando analisar e proper tim encanunhamenro de xolucao em 
rclacao ao Proccsso n" 00576-2003009··10-00 - 9' Vara do Trabalho de Brasiha-Df decide: 
MI. 1c. - Consntuir Comissao com 0 objeuvo cspecificado na Emerita desta Porrana 
An. 2"· ,\ Comissao a que se refere 0 art. I" sera composta d05 scguintes rncrnbros: Si'l)lJ 

Ohvcira Nogueira, rcprescntante da Secretaria de Estado de Gestae Administrauva e Coor
denadora da Comissao; urn representante da Procuradoria-Gcral do Distruo Federal. a ~L'r 

indicado; um ieprcsentante da Secretana de Estado de Govcrno, a scr indicado; Samuel 
Ludovico Mariano. representantc ell'S crnprcgados dn TCR; Maria l.uiza da Silv a, represcn
tante dos empregados da SAD; Mateo Antomo icrreira, reprcsentantc dos cmprcgados cia 

('ODEr'[ -\"i; lose l.biraci Lobo de Souza. rcprcsentantc d,'s empregados da CEASk 
.'\1'1. :;,' -;\ COlllISsiioa que sc rcterc (1 atl l" INa 0 prazo de Inola dias, a partir da data de 

publicacao dcsta Pcrtaria. para flIlaliL.ar scus n abalhos. 
- 1-:,1.1 Portaria cntrara em vigor na data de sua publicacao. 

LUIZ CARLOS DE ALMEJ[)A CAI'l:U.i\ 

Art ~,. 

Art. 5" . Revogam-se as disposicocs em conrrario, 



Aos Ernpreqados da TCB
 
Comissao luta pela garantia doemprego
 

. Como e do co
nhecimento de todos 
servidores, a AC;ao Civil 
Publica impetrada pelo 
Ministerio . Publico do 
Trabalho, contra a nossa 
transterencla, vem se 
arrastando desde julho 
2003. A comissao dos 
representantes das 
ernpresas vem trabalhan
do, desde 0 inicio, junto ao 
Ministerio Publicoe 0 GDF 
com 0 objetivo de en
contrar uma solucao 
capaz de resolver em 
definitivo 0 problema. Por 
varias vezes consegui
rnos 0 adiamento da 
audiencla publica na 
Justica do Trabalho. Comissao reunida com Benjamim Roriz, Secreterio de Governo 

Deputado Brunelli entra na briga para ajudar os 
empregados da Sab, Ceasa, Codeplan e reB 

Em marco do ana passado, a
 
Comissao de Trabalhadores
 I· -~_ 

procurou 0 deputado que se
 
prontificou a buscar entendimentos
 
junto ao Governo do distrito Federal.
 
Ap6s varlas reuni6es com 0
 

Secretario de Governo, Benjamim
 
Roriz, e a Secretaria de Adminis

tracao, Cecilia Landim, conseguimos
 
que fosse criada a Comissao Comissao reunida com 0 Ministerio Publico·
 

. do Trabalho
 composta por representantesda 
Secretaria de Gestae Administrativa, 
alern de um representante de cada 
uma das empresas. Esta Comissao Esses 
ficou encarregada de apresentar ao adiamentos da audl
GDF uma proposta de acordo que encia publica serviriam para dar as 
permitisse a solucao do problema na partes envolvidas na neqociacao 
Justica Trabalhista. A partir dar houve tempo suficiente para se chegar a um 
o adiamento da audiencia marcada consenso sobre a materia. No 
na 9 Vara de Justica do Trabalho, entanto, a Justica Trabalhista, 

.antes prevista para 0 dia 30 de junho. alegando prazos legais inadlaveis 
A nova data ficou estabelecida , ap6s resolveu antecipar a audiencia para Comissao reunida com Cecilia Landim,
 
acordo, para 0 dia 15 de setembro. Secretaria de Administrar;ao o dia seis de agosto.
 



In or ~
 

Servidores das empresas realizam
 
ato publico na Camara Legislativa
 

A anteclpacao da audi
encia publica na Justica 
Trabalhista trouxe grande 
prsocupacao aos servidores , 
pois, sem 0 acordo os nossos 
empregos continuariam amea
cades. Em virtude dessa 
sltuacao, a Comissao de 
Servidores mobilizou, de ultima 
hora, a categoria para a 
realizacao de urn ate publico de 
protesto na Camara Legislativa, 
quando, inclusive, 0 deputado 
Brunelli fez no plenarlo urn 
discurso alertando ao GDF sobre 
a morosidade nas neqociacoes. 

Depois desse pronun
Comissao reunida na Camara Legislativa, com os Deputados Brunelli, AnilcfHa Machado, e Benicio Tavares ciamento, aconteceu uma 

reunlao no gabinete da 
presidencla da Camara, onde 
estiveram presentes 0 deputado 
Benicio Tavares, Anilceia 
Machado e Brubelli. Desse 
encontro ficou reforcada a ideia 
de aprofundar as neqoclacoes 
junto ao GDF para que 0 

impasse venha a ser resolvido. 
Benlcio Tavares encaminhou 
correspondencia ao juiz titular 
da 9° Vara do Trabalho, 
assumindo 0 compromisso de 
interceder junto ao GDF para 
que as neqcclacoes fossem 
desemperradas e assim finalizar 
o acordo proposto pelo Minis

Servidores da TCB em ato publico na Camara Legislativa terio Publico doTrabalho. 

Servidores da rCB agora tern advogado
 

~~ 
I 

.~ 

.~
-, 
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Assembleia da TCB 

No dia 29 de margo, fizemos defesa jurfdlca organizada. Hoje a da assessoria juridlca do deputado 
uma assernbleia na garagem central sltuacao . mudou pois a Julza do Brunelli, vai nos defender no processo 
colocando aos servidores a neces Trabalho, Tamara Gil Alves Portugal, em todas as estancias sem nenhum 
sidade de termos um advogado, para acatou 0 pedido da comissao e custo financeiro para 0 servidor. 0 
nos defender na Acao, Como nao foi autorizou a contratacao de um deputado Brunelli colocou toda sua 
posslvel a contratacao, estavarnos sem advogado. 0 Dr. Sergio Ferreira Viana, estruturajuridica a nossa dlsposicao. 





Perfil politico domais jovem
 
parlamentar da Camara Legislativa
 

O'deputado distrital Brunelli, lfder do 
Partido Progressistarf'P), e urn dos mais 
jovens . parlamentares da Camara 
Legislativa do Distrito Federal. Logo em 

.seu primeiro mandato foi eleito para
 
presidir, em fevereiro de 2003, a mais
 
importante comissao permanente
 

. d aqu el a Casa Legislativa, a de
 
'Constitui<;ao e Justi<;a(CCJ).
 

E irnportante lembrar que, ao 
.•·assumir 0 cornando daCCJ, Brunelli' 
> foiobfigado a adotar lima serie de 

.. 4Ma,~,destinadas a agilizar os, . 

, ,', '.... ,' . '. . Iec-€fic}enle"p
'd-eputado Brunelli ..··' .. . , 

Depois de urn ann no comando .... 
da CCJ, 0 deputado Brunelli assumiu 
urn outro desafio, 0 de presidir a 
Comissao de Assuntos Sociais(CAS), 
outra comissao importante da Camara 
Legislativa. Brunelli continua como 
integrante da CCJ e exerce as funcoes 
de Iider do PP na Casa. 

Uma das principais bandeiras do
 
deputado Brunelli e a regularizacao
 
fundi aria dos mais de 500 condomlnios
 
existentes na capital federal, dando
 
cidadania a quem comprou, de boa-fe,
 
terrenos para a edificacao de suas
 
residencias,
 

A questao e complexa e polemica. 
Mas Brunelli. entende ser possivel 
alterar a atual Lei de Licitacoes, uma 
lei federal, para permitir a "venda 
direta" dos lotes aos seus ocupantes, A 
questao esta sendo tratada pelo Congresso 
Nacional. 

Brunelli tern como slogan "justicasocial 
e trabalho". Fiel a esse pensamento, 0 

'd_eputadQapresentou nos primeirosdois 

anos de mandato 80 projetos de lei. Dentre 
eles destacam-se aqueles que propoem a 
instituicao do vale transporte para os 
desempregados, a adocao do gas natural como 

combustive! (beneficiando fmibus urbanos e 
taxis), a isencao do pagamento de taxas para 
inscricao em concursos ptiblicos as pessoas 
de baixa renda. 

,Varias .leis importantes, .deautoriado 
deputado Brunelli, ja foram aprovadas' pelo 

p lenar i o da Camara Legislativa e 
sancionadas pelo governador Joaquim 
Roriz. 0 destaque e para a lei que 
regulamenta a assistencia religiosa nos 

presidios e hospitais da capital 
federal ea que institui 0 Service 
de VerificacaodeObitcsrS'V'O), 
deixando ao Instituto de Medicina 
Legal(lML) apenas oscasos de' 
morte violenta. 

Rubens Cesar Brunelli Junior 
'·nasceu em 20 de fevereiro de 1970, 
.·emS~oPaulo,capital;tem 34 anos, 

:J/ .' .'. " . , .. '. ". t'e)" 'n.f\l· 

a 
conCluicto 0 cursoern tnari;ode1993:' 

. Formou-setambemem Direito 
pela Faculdade do Planalto Central, 
na cidade de Valparaiso, no Estado 
de Goias, em agosto de 1997. 

Foi eleito deputado distrital em 
outubro de 2002, pelo PP, quando 
obteve 7 mil 691 votos. Antes, em 
1994 e 1998, semprepelo PP, foi 
suplente de deputado distrital. Entre 
1999 e 200 I Brunelli exerceu as 
funcoes de Diretor Comercial da 
Sociedade de Abastecimento de 
Brasflia(SAB). 

Como deputado e pastor 
evangelico, Brunelli tern lutado pelo 
povo de Deus .na Camara 
Legislativa. Ao longo de 2003lutoue 
conseguiu, por exemplo, a i§en<;ao do 
pagamento do IPTU e da Taxa de' 

Lixopara os templos religiosos de todo 2 
Distrito Federal. Esta lutando tambempela 
defini<;ao de urn diploma legal.que deixe claro 
que ostemplos .religiososnao. devemser 
'trat~dos comoempresas cornerciais, n9casQ 
da'exigencia.do.alvara de flincionameritQ.. . 



Regularizacao dos Conheca as a~oes de Brunelli nos 
condominios atenuara diversos condominios onde se . 

concentram moradores de baixa rendadesequilfbrios sociais 

A primeira causa abracada pelo deputado 
Brunelli foi emjaneiro de 2003, antesda abertura 
dos trabalhosda CamaraLegislativa,naqualidade 
de integrante da Comissao Representativa que 
atua durante 0 recesso parlamentar. Brunellifoi 
quem prlmeiro defendeu a ideia de fazer a venda 
direta dos lotes para as pessoas que moram em 
loteamentos nao regularizados. Para que isso 
ocorra sera necessario alterar a Lei de Licitacoes 
em vigor. 

A venda direta vai perrnitir a regularizacao de 
pelo menos 230 condominios existentes no 
Distrito Federal, envolvendo uma populacao de 
500 mil pessoas. Brunelli defende que 0 atual 
morador de condominio nao regularizado tenha 0 

direito de preferencia na hora em que a Terracap 
fizer a licitacao para a venda do im6vel. 

Hoje 0 governador Joaquim Roriz e urn 
defensor da venda direta e espera apenas que a 
questao legal seja resolvida para poder 
implementar a regularizacao dos condominios 
existentes na capital federal. 

De acordo com a proposta de Brunelli, a 
Terracap e a Caixa Economica Federal(CEF) 
fariam a avaliacao do terreno e 0 venderiam ao 
seu ocupante pelo "valor da terra nua" em 
prestacoes que poderiarn variar de 48 a 120. 

Ap6s dois anos de mandato, 0 deputado 
Brunellicontinuaotirnistae consideraque a venda 
direta dos lotes para quem mora em condominia 
nao regularizado podera ser instituida ate 0 final 
deste ano. 

Tramitam,atualmente,no CongressoNacional 
varies projetos visando a uma solucao para 0 

problema, mas a acao da bancada do DF, 
notadamente do deputado Jose Roberto Arruda 
e do senador Paulo Octavio, tambem sensiveis 
ao problema, pcdera acelerar a votacao e a 
aprovacao das materias, 

o deputado brunelli vern desen
volvendo uma serie de outras atividades 
voltadas para a melhoria da qualidade de 

-Instalacao do sistema de coleta seletiva de 
lixo, tres vezes por semana. 

- Melhoria do sistema de seguranca no local. 
o comandante do 8°Batalhao da Policia Militar 
liberou uma viatura policial para fazer a ronda 
diana no setor QNQ 
. - Negociacao com 0 GDF para que cessassem 
as derrubadas de casas no local e fosse aberto 
urn dialogo com 0 Governo com objetivo de 
encontrar uma saida nao traumatica para os 
moradores locais. 

- A Caesb e a CEB iniciaram 0 processo de 
regularizacao do abastecimento de agua e do 
fornecimento de. energia eletrica para os 
moradores do Condominio Por-do-Sol 

- Reuniao com os moradores das quadras 14, 
16e 18"do Riacho Fundo II, no sentidode garantir 
a permanencia dos moradores no local e 
negociacao com a Caesb para que fossem 
colocados hidrornetros nas residencias, 

"Colonia Agricola Sucupira 
. . Riacho FQIldoI . 

-Defesa do direito de perrnanencia da 

vida das pessoas que moram ness 
loteamentos.Leia, a seguir, urn resun 
dessas iniciativas: 

comunidade no local e gest6es com 0 GDF pl 
conter as derrubadas, garantindo 0 direito d 
moradores que compraram lotes, de boa-fe 
agora estao ameacados de perder 0 dinhei 
investido e ficar sem urn lugar para morar. 

-Parceria com a comunidade (prefeitu 
associacao de moradores) para que 0 GI 
pelos orgaos competentes, implante ali servic 
de abastecimento de agua, coleta seletiva 
lixo, alem de buscar solucoes junto ao Gover 
para que 0 meio ambiente seja preservado. 

Parque JK e Colonia 
"Agricola Arniquelra 

-Luta para os moradores das chacaras : 
28A, 28 B, 29 e Condominio Vida No 
(Samambaia) permanecam no local. Hou 
negociacoes com 0 GDF para que as derrubac 
deixassem de ser praticadas. 

-Busca-se junto aCaesb e aCEB a adoc 
do sistema de abastecimento de agua e ener, 
eletrica no local. As negociacoes estao ( 
andamento e as medidas, sendo adotadas 
maneiragradual. 

-Reuniao com os lideres da comunidade 10 
para a preservacao da mata ciliar ali existen 
colocando-se uma cerca de" contencao. 



1\1eIh~resc6niJjgoe~. para .Iunclonamento 
da.Feira doProdlltorde Cellandia . 

. . . 

'. Desde que assumiu seu mandatona F«iiJnil dfm ll7trTft/mf1rnr 
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as pessoas que tern negocios nachamadaFeira at!fxuJ~-./;J; ilk ti'g;wr.a itJfIJ lbmtil 
doProdutor:Em conjuntocomasliderancas -€.ilJh'(IwrpfuJ rffU5 !mf[tDiidJrBr rlk: !R1ll~ 
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localidade, tomando-as adequadasparao
 -.1AfJH~lii(ff) jjruff1t100 ill ..'S[£(J;i,'*tJlZq;ij.f£: il'l' 
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GDF a partir das negociacces feitas pelo . JjiillJfJIPXt.eii!f$; rilJJ .Firrif.nfF
 
deputadoBrunelli:
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Brunelli propoe ao GDF, obras 
nas areas de saiide, transporte e , . 

seguranca em Aguas Claras 
A partir dos contatosmantidos com a 

comunidade de Aguas Claras (Areal) e de 
Taguatinga, 0 deputado Brunelli apresentou 
emendas ao Orcamento do Distrito Federal 
(GDF), alern de dezenas de indicacoes, 
sugerindo a realizacao de varias obras naquelas 
duas cidades, incluindo a reforma de centros 
hospitalares, duplicacao de avenidas e medidas 
voltadas para a seguranca do cidadao, 

Uma das principais medidas foi a inclusao 
no orcamento do DF, votado e aprovado no 
final do ana passado, da liberacao de recursos 
financeiros no valor total de R$ 1 milhao e 300 
mil, s6 para Aguas Claras, visando aconstrucao 
de duas escolas de ensino fundamental. 

Ainda em Aguas Claras, tambem mediante 

aprovacao de emenda ao Orcamento, foi 
garantida a duplicacao da avenida principal 
daquela cidade, cujas obras 0 governador 
Joaquim Roriz prometeu iniciar ainda neste 
semestre. A duplicacao da avenida e urn das 
principais reivindicacoes da populacao local. 
Outra medida que 0 deputado solicitou ao 
governador Joaquim Roriz diz respeito a 
rernocao do albergue existente na cidade. 

Al e m disso, 0 deputado Brunelli 
apresentou ao p len a ri o da Camara 
Legislativa, ao longo dos iiltimos doze meses, 
30 indicacoes ao governador Joaquim Roriz 
solicitando melhorias nas areas de saride, 
seguranca e transportes para a populacao de 
Aguas Claras. 

01.Remo~aodo albergue de Aguas Claras;
 

02.1nstala~ao de rede de aguas pluviais nas QS 05,06e 08, e na Q.301;
 

03.Refotma emelhoria no atetidimento do CAlC Walter Jose Moura;


04.Asfaltamento da rua 800 da QS 07;
 

05.Constru~ao de escolas de primeiro grau, dasexta aoitavaseries;

-. -. - ,."...' . . -. . 

06.Reativa~ao do Posto da Policia Militar nas QS 04 a 11;
 

07.1mplanta~~o deumaag~ncia doBRB.
 

08.1mplanta~ao deum posta dos Co"eios
 

.09.lIumitia.~ao publica em toda aavenida Agu~s Claras 

10.Cria~ao de linhas de onibus urbanos 

11Jmplanta~ao de fain de pedestre na QS10· 

12.1mplanta~0 de rede de esgoto e deagua potavel em todos oscondominiosda cidade 

Melhorias para 
Cellandia
 

o deputadoBrunelli apresentou variasemen 
ao Orcamento do Distrito Federal, referentes 
periodo 2004/2006, beneficiando a populacao 
Ceilandia. Umadassuasmaisimportantes iniciati 
foi a emenda que propoe 0 asfaltamento do tre 
ligando a Via P-Sul ate Samambaia,passandoI 
Recanto das Emas, 0 que vai desafogar 0 triin 
naquelaregiaoe beneficiarpertode 400mil pessr 

De acordocom a propostado deputadoBruni 
ate 2006 0 GDF devera liberar 0 equivalentea 
1,5 milhao para a efetivacao de obras naquela 
"Mantivecontatoscom 0 govemadorJoaquimR, 
e ele megarantiuque a verbaseraliberadae as 01 
serao realizadas dentro dos prazos previstc 
assinalou0 deputado. 

Em outra emenda, no valor de R$ 750 mi 
deputado Brunelli propos ao GDF a construcac 
variasquadraspoliesportivas em areas doP-Sul,( 
o objetivo dedar apopulacao local,alemdesegurai 
mais lazere conforto.EntendeBrunellique as 01 
servirao para melhorar a vida da comunidade 
Ceilandia, especialmente com relacao ao fluxc 
triinsito. 

Nao foi apenas Ceilandiaque recebeu a aten 
do deputado Brunelli, mas tambern cidades cc 
Taguatinga e Recanto das Emas. No caso 
TaguatingaSui, por exemplo, 0 deputado propi 
alargamento da pistalocalizadaentreasQSBs 12 
e 16,e 0 ParqueEcol6gicoBocada Mata.Os rem 
previstos sao de R$ 200 mil e deveraoser libera 
ate 0 final de 2004. 

Informativo - Deputado Brunelli - Dezembro! 



Luta por melhores 
condlcoes de vida para 

a populacao de Taguatinga 
o deputado Brunelli esta sendo urn dos 

.rincipais responsaveis pela construcao da 
erceira via de acesso ao Pistao SuI, obra ja 
niciada pelo Governo do Distrito Federal, a 
lartir da aprovacao de emendas do parlamentar 
.0 Orcamento do GDF, para 0 perfodo 20041 
:006, no valor total de R$ 5 milhoes e 119 mil. 
~ terceira via do Pistao SuI tornou-se uma 
irgencia para a populacao de Taguatinga, em 
special devido ao estrangulamento do transite 
.aquele local, onde se concentram grande lojas 

comerciais e shoppings. 
As emendas do deputado Brunelli 

beneficiaram tambern outros setores de 
Taguatinga, alem de cidades como Ceilandia , 
Aguas Claras e Samambaia. Foi ainda gracas 
as acoes do deputado que a Companhia 
Energetica de Brasilia (CEB) promoveu a 
remodelacao e modernizacao da iluminacao 
publica em Taguatinga SuI, fato que vern 
contribuindo para a reducao dos indices de 
violencia na cidade. 

Setor Industrial da cidade tera
 
reajuste menor do IPTU
 

Gracas a uma emenda do deputado Brunelli 
de outros parlamentares, os empresarios do 

:etor de Industria de Taguatinga foram 
eneficiados com uma reducao substancial nas 
Ifquotas do IPTU a ser pago em 2005. De 
cordo com a emenda, aprovada em plenario, 
s empresas localizadas naquele setor terao urn 
eajuste de apenas 10% nos valores do IPTU 

a ser pago em 2005. 
A proposta original do GDF penalizava os 

proprietaries de empresas no Setor Industrial 
de Taguatinga(QI) com urn reajuste de ate 
107,48% nos valores do IPTU. Brunelli 
defende que ajustica tributaria seja aplicada, 
evitando-se prejudicar 0 ja sofrido setor 
produtivo candango. 

Parceria
 
no esporte
 
comeca por
 
Brazlandia
 

o deputado Brunelli esta desenvolvendo 
uma interessante parceria que envolve ligas 
amadoras de futebol, a Secretaria de 
Esportes e torcidas organizadas. 0 primeiro 
evento concreto aconteceu com a Liga do 
Desporto Amador de Brazlandia (LIDAB), 
cujos times passarao a utilizar em seus 
uniformes 0 nome do deputado. 

Ao mesmo tempo, segundo explicou 0 

deputado Brunelli, estao sendo desenvolvidas 
negociacoes com empresas privadas e outras 
entidades, inclusive a Secretaria de Esportes 
do GDF, no sentido de conseguir a doacao 
de jogos de camisas para os clubes, alern de 
atendimento juridico. 

o primeiro clube a receber a doacao 
de camisas do deputado Brunelli foi 0 

Juventude Esporte Clube, da Vila Sao Jose, 
em Brazlandia, 

Ja faz dois anos que 0 deputado negociou 
uma parceria com a torcida organizada do 
Braziliense, a conhecida "Febre Amarela". 
o logotipo do deputado estara estampado 
nas mangas das camisetas das pessoas que 
integram a torcida. 



--

--

Veja as leis propostas.por Brunelli
 
em dois anos de mandato
 

fi"EM DATA PROPOSI AO DISCRIMTNA :AOI Indui no Calmdario Oflcial de Eventcs do Oistrito Federal n 
01 11/11/'2004 PI. "°15.95104	 1f~tividadc que especifica: 

t • Ccceresso da Visau doMinistCrio ciaFe. 
r-rrw::lui no CakncLirio Olicial de Evemos do Distrito Federal a 

OZ PL N"1594104	 If~tividade que especiflca: 
:. CCJIW"CSSO Naciocal Evidcntcs Brasil 

1111112004 

09/11:2004 I	 PL N"'S88f04 I AUcm a rcda~ do art. 3" da Lei n" 3.017. de 18 de julho de03 . +-- . ~2.mOdificadapclaLein03.103.~27dcde2:ctmrodc2002. 
().I 19/1012004 PLr:....15S6.~ AhO'a 0 im:Lw11da Lei nO3.011. de 18 de Iulho de 2002. 

1- 1M 0 nomede MIRIAM PELLES ERVlUIA' 00 viaduto scbre a13/1012004 PL N"I 54&'04 05 BR 060 com a DF-2HO. 
Pn•.lIra da Fe 0 Jogradouro publico que26;0912004 n, N" 1528/04	 loW:~IQI.

derommado
06 

I Flee dcnorn!nado Pra~;) Lciio de Joon 0 logracouro publico que21/09/2004 I	 PL N"IS06,'04 07 
cspocifica. . "._ 

I Pica denominado Praca da VilOria 0 togradcuro pUbliCO que
16109';1004~Lr-.-o150S:'O-t08 j esecctnca.
 

I Od l' nome de 'VASCO PEREIRA ERVILlL,' ac viadutc scbre
 16I0912()().l PI, N"ISQ.l/0409 
0. DR ()(.O com 0. OF-2SD.
 

j~~ca.
dcnominado Pr3~ Shaion 0 tcgradcnro pUblico que


2~/08r200410 PI. N"1468i04 

, Dil.-pae sobre a ilutClliza~l) para 0 alcnoJimerltl> de idosos em 
11 J8IOg.':.!CI04 PI. 1';~1462i04	 Icreches. regularrenta e estebetece paranll..'uOs tecrucos e dil outras 

i Drovid&ldas. 

n, l\."'l38 If04	 !ins~~~ ~~;:;,~~~ii:~::mew:::.r: ~il=~~~e ;A~lo~~~28106/2C10412 
I providl!l'Icialj~'. _____________-r-

I Acrcsccnta 0 § 8" no an. 1" da Lei n" 1.17J, de 24 de julho de 
! 1996. que "di..-.pOe score 0 alvara de (unciono.mcnto para 

-_.__. -_.._--

O~03,:.!CI0413 PLN"IIIO!~ \cstebeleeinemos correrclats, industriais C' tnstltuciceats e da outras 
Inrovidancias". 
l Disp6e sobrc a aoog..toricdadc de cquipar com des.fibriladores 

14 l7:'0212004 PL 1\;"'1092104	 Icerdtacos semi-autcmatlccs eatemos, cs Jocais que mendona c da 
I oueras nrovidcncias. .,------, 
I Cria ° Progr-un."l <Ie jdcntifie3~o da dil'lcxia - PlAD, na rcdcJ7102f.W04 PL N"l 06 If0-115 i publica de cnsino do Oistrito Fl'dcral e d:i outra... Dro'ViclCncia~. 
; Disp6e sobre a implanta'fUo de siste:rnu ahlTlUl1i\"O cJc coleta a: 

16 03/0212004 PL "~I 036104 ilmtamC1l10 de csgolO :ulnilark1 dl.>nlCstiL-o. "'"In Areas ck':iprovidas de 

f---.-- ----_. ) rooc p(,blicR Cl'I~~.!..£E!..~ulras pro\'idCncins. ____. 
j Di..p5e sohrc a prnibi~o da cobranya do lmpo~to sabre 
i OPCr;:J,~Ocs ReL1tiws ;i Cicctlla~o de Mcrcadorias - ICMS e do 

17 03/02l100-t PL ""1034104	 1Jm~to suhre Scrvi'rOl' de Qualqucc No.tureza - ISS lIaS c:onta~ de: 
j se1''\'i~os publicos das igrcjas e 1cmpLos de qutllquer culto no funbilO 
1(1(,1 Distrito Federal coo outl'tlS nro...idencins. . 

DisjlOe sabre a ~riga.;ao da Companhia de SanC3lTk:llto do!
IDiscrito Fedenl - CAESD e II Campanhia Urbanizadol'tl da Nova18 03:"02'"2004 PL N'1033/04 
[Co.pital •. NOVACAP. de idcrrtificnc SellS ''poc;os ~ visita" e dot 
Ioutras pto\'i.d:ncia~ 
I 1ns1ihli Iinha de cc6di10 no Banco de Btasilia S!A com a03,0212004 PL 1'i"'103210419 
j IinaLidade QUecs.nccifica c di outrus nrovidl!ncias. 

PL ""-01031104	 I Criu I.> Ser-..i~o dc.Dcf\.'tlSoria Juridicu. no iimbitoda Secn.'1.llriadt: 03/0212004ZO __.__._________.~gs~~ <t: Sau~do D~E.~ I-'eda:ul e dB outr<lSprovidCnciU:'"~"7".--;-r------ 
PL N"102t;04 I Daspoc sobrc a erlalj30 d~ .Pa~c Urbana e de Uso Mulcipl0 

, I Boca.da Mata e d5.outrns provJC,alClas. 
l Di'>JlOe que as roots: d~ OlWlO publica c privacla do Distrito 

03.'02i2C10421 

1Federal dL."'r1:r.io	 o(en:ccc em SUAS instalalWCcs, pcogramas d ....Z2 03/0212004 PL N"1020i04 
1alcndimento ~ intcgnll;.iio acx porladmcs de ncces.....idade:s e'ijlociais, 
, eonfonnc e!>DOCificn, 
i Cria no ambito do Distrito F<XI.~I 0 Programa de V~o 

Z3 03.'0212004 PI. N"IO I9104	 ~ Profissional junto lIOS egre:>5O$ do· Srncma PcnitCllciano, confonne 
!esoceificQ. 
! DispOe sobre 0 fimcionameruo de creches no honirio noruffiO e 
i dotOU1ras orovidCncias. 
~ Disp6e sabre a obrignloriedadc da lnspe¢O qUinqueual de 

Z5 

15/121200324 PI. 1';""997'03 

1211112003 PL N"9IKf03	 js~'tO Global nos edificios do Distrito Federal e dB ou1rns 
i Drovidenclas 
1 lnclui no CaIcnd8rio Oficial de Evcnlos do Di...trilo F",-deral ;'1.5

Iscguimcs festividades: 

i: I'rit:l d./Uno.'llnI doCun'll!rcincWiwrito dl: T"pli"P" .fAClTA:
 

26
 

I· 
PL N"894/03 Aviva Brasilia;
 

Con~ Rl.'gional do Irm5..... Bcncfic..."I1tes EvangClicas
 
RegiOOA.ls-CIBE.R; 

I Festival Cutural do Ouan\. 
I Fica dcoominado Pr.!l,."3 da Diblia I.> logradoUlO pUblico que 

30110,'2003 

3W1012003Z7 PI. "'S88/03 
i csoecifica. 
. Dis-p6c sobre A p::trccria entre (I Distrito Fe:d.:ral e .as 
!OrpniZllY6es da Socicdade Civil de Interesse Publico· OSCIP 

28 2010812003 PL N"674f03 

I Di.~ sabre 0 ensino no Corpo de Bombciros Milif'dt do Dilo1rito 
.1Federal e d3 outras providCncia9.

14:'08,'2003 I'L t'\""6S8i03Z? 

t eria 0 Prognum Brigadino de Hojc Cidad.;o do FU1uro - e di 
Ioutras l>n.widencias
I Oj,pile sob<e 0 p,gamerdo de P"''''8= de trnnsporte urbano'" 

31 

30 13108:'2003 PI. 1';""62Sr03 

13,0812003 PI. N"624103 muthl.,''rC!; gcl ....ida.... "DOL" cOfllli~ que l..'Spct."ifica e d<i outras 
IDrovideoclas. 
I Inclui no Calcnd....rio Oticial de E\-en1os do Distrito Federal lIS 

I~nt;=:W~:tilhos de Deu5;
 

32
 06:'08/2003 

I.
 
PL "''''583;03 I • Cuho da Indt."endenda dn 19rc.jo. de Deus;
 . Congresso 00 Minis1erio E"OU1~lk'o Mais que Venccdores~
 

• CI.>D"'~O da Igreja Crw;adl1 CristA Pcn1cCoSt0.1; 
Cooerr:ssodas Mulhert:&VinU<1SlU. _~ 

! ProIbe a venda. e 0 usc de cerol, pO de \'idl-o ou qualqucr produtc 

I 33 I0~O~"OO3 PL 'NOS78;,03 isemeJbanll: que posse scr apltccdo em linhas dcslinacbs 0. empilW 
r 1pipes ou papagi1ios no ambito &.1 Distrito Federal e d:i outrasI	 i rovidCncias. 
·,i Disp5e sabre a garanlia de vages nos crecbcs e cscolas publica: 

34 06':081200) PL }rI.""577/03 de cmino fund3.m:::tltaS e mCdia do Dtsmro Federal para fiIl106 dl

l ~~~~ ~w;:~s::~=:s. e sncerdoles de qualquer cuTh 

38 17/06/20l?3~ N"S23fOJ __ _ Institui a Medalba do Mhlto Cri.s1!o e d3 outr3~i<JCncias. . 

39 17f06!2003 j PL N"S22:"03	 out~~~vi::~~~ Sistema Desportivo do Disrritc Federal e d: 

Dispoe sobre arcs e contmtos adrnini...uutivos e dli outre:z 40 17:'{)612003 I PL ~...52O';03 
. I orovid{-nciDS.

------f-------.-.-.\.E~~~~~-~~~~-.~.-~.-~--,_--
Dis~ sobrc a di\'Ulgn~o da rela-;iio dns cbras contrn13d:1!1 pell

41 PL N"SI8.'03 
Govemc do Distritc Federal, f-_+_17_i06t2003 i -------+"~'g":':""-~~ff'~~,.....:_:c:_:c:==-"'""'=.____== 

Allera a Lei n" 1.239. de 31 de ocrebrc de 1996. que "dispOo 
4Z 1410512003 ! PL h"'412.""03 score a eomcrnora~o do Mmncnto Clvtcc nas c5tzojes puhlicas e d: 

outras nrovKlCncias·'. . 

PL 1'i"'41)/0343 

14f05r2003 i	 Pl N"'410i03 

I Di'ipOe scbrc 0 programa de Cliuicas Populates de rccupcr-.I.I;~I 

45 08f05!2U03 ! PL N" 402/03 de dcpendmte:l qulrnicos no hTbito do Distrim Federal c d:i cutra 
f-_+ ~ . II=m,,,,,,vi!!!d""~-~ej!'2u,,,,·c_==-~ 

Di.sp.jt: sabre 0 mstluuo cia !=oiilbora~:ill de intLm'iC publico CIltr. 
08/0512003 ! PL N"'401l03 ~~:'I;~:X~~~" cntidadcs celigi058S nos t~ do art. 19. Ido 

47 06!05!21103 

48 I 06:"05:'2003 PL N'"373,03 !. D.i."ipOe sabn:- o. programa ~ ..Bo~SilS dl: e:ltudo a st::nidore.<;: dt _____+__.. I---. ~_LD1S(ntoFc:dcrnl~ ~!,,'M;.J~.J?.1Y~~cla~. ,__ ~ 

49 I 06J05!2003 PL N"372103 Inro~r~:~rc ::t.criaeao dOl cscola <k:artcs de Ccil:india. ~ d:i autra: 

50 I 06105,'2003 PI. N"371i03 DispOc sobre a Iib~~·.iio de rl."l.'Ul"SO:'i do ol'l;amcnw do Distrill--r- F....deral a cntidades l.."Sponi\o'aS c ntll."'hL."> c:doi OU1J"U..'i pro\'idencias. 

51 PL N"370!03I ()()''O5/2~ Ip;l:i=9~red: 1~~~i\'~~i~~~aO-~i~~mn: ~:~ 
__ I 1F~l e dtLOUI18$ prO"o'idencias. 

I -I ~ __ Dis~ sabre a dr(:L1Jn.~o de veicul05 de transrorte colelivo &0 

52 I 06/05:'2003 PL N°-369!03 I~':~dt..:i:mna no PaTque Donn Suta KubilSt:hek e ~ outrn 

I ! Db-p3e sob", 0$ paganu:n1OS Wi ttu.a th! C1nplac.aTIlCnto. dt 
53 1 06,'05.''''003 PL N".16S,1J3 Iil1lp()~o de propriodade soore veiculos automOtores, scgun 

I - Iobrigulinio e rcpaI"O em viaturas dos brglios dt::S-:i,'Utarw;a PubliL"Il dI 
__~ . . ._Ll2.~~~~edc:ra1 e~~tras p!ovidmcius: . . .. 

54 ! 06:l)S:2003 PL N"'367!03 IF~r:=d:i~~~::U"n::;:~::i:s~c scrvl~OS voluntanoo no l}lstnh 

55 I 0:-iiOS!2003 PI. N".l62!03 I, o~:.em:~re a ligw;ao pro ..isoria de cnc:rgil1clCtrica e da uu(rOi 

r--t--.- -------T lnclui no Calcnd'l.rio Oficial de Evemos do Di...trilo FOOcral a 
I I~intcs fcstividad..:s.. 

l I ~:'=\:R~IL=~~':~~b~~G<>~~d.>sDolo:: 
56 I 22104!2003 Pi.. N"339/03 1 • Congrcs~ Nacion.:l1 de Jgrejas on CCiulas no Govuno do 

i	 I, • ~~so lntemucional de [...,...;os em CCiulns no GOveTnlI	 I d","Do-;.c; •.., 
i • Feslividade P-Norte par:!. Cri..ro. 

57 ! 0910412003 PL N'"299':03 

. DispOe sOOleas cvndi~ para a co~, pelo Poder PUblicc 
f I de mullas pro..-micnle$ de apareJhos eletronicos sobre inrr.l~PL N"253/03~8 I 0Il04.12003	 con1C1icbs par nlOloti5tas condutorcs de vciculo.... automo1ores e d; 

outras Drovi~ncias.f----t-·--·---r lnclui no CakmdaOo Oflcial de Eventos dt! I Oistrito Federal as seguintes f~tividades: 
; I' C..~NO>l;_I.I~"'p'>o::aliJ""<'..C'l'IIeo:mI,d-lA"; I59 1,1 1810312003 PL N"217iO) fcua_,...b<Tr..eu~<b'~.D;>fi... I~dl:nn,;l~(C~,;,QI!i;,.~I); 

• Festi"'idade Show Hip HQP Gospel.	 promo..'ido pcl:
i· AsS.:lCia~O BCl't(,.fi.centc Ven<:cdoces:
 

.
 II • ConYetW;ao da A"'Socia~o Missionnria F.vangclic:J da AmCric: 
do Sul- AMF.AS. 

i ~ Dis-pOe subre 0. prc:sca~o de as.<tistCncia religiosa nBS entidade 
60 1 1&fO.1I2003 PI. N"216i03 eMs e mllitafC$ de intema9io colctiva no 5.mbih) do Dislrito Fedcra 

1-__'__ ~da oucms nrovidencia.... 
; Disp6c sobl'1:' a cria'?'io do PrOgnlm8 para Utilizac50 de Ga 

61 '.' 18/0312003 '1 
PL "°215103 Nalurol par 0 Sen.'ic;o de Transporre d Pll9Sl1gelrOS - TAxi e outro 

_-f- -+veieulos. JUt (onn:a~ifiea e doloulras providencias. 

62 lI3/03:'2003 PL ""..., 200j03 I~..~~'=n~:~ precoce da fibrose cis1iro do 

CONTINUANA PAGl!' 
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Projetos de Lei (connnuaceo) 

I ! Dii novarcdaJio eo ~. I" ~ do rar.i:.Wdfo unico do Aft. -:t' tla Lei 
1"10,1")003 PLN"09 103 12627/2000, que COJ\L'Cde rscacan e rcnu.">Sio do pagameolO cia TaxaI 

- _r_ I. Ide Limpcza Publica. _. TLP - aos 6rg;lQS. l1S in.itilui~6es e ;is 

. ientidadcs nile csnccffica c de outras nrovi&:ncias". 

PROJETOS DE LEI COMPlEMENTAR 

~- -
ITEM DATA ~PRoPOSiCAO DISCRIMjNACAO-------~1 

Autoriza 0 fechamentc com grades ou muros e 8 coosuucao de 
cobertum das areas verdes posrerlores dos losessitcados entre 0 serer 
eso e as quudras QSD 31, 43 e 55 <fa Rcgiao Administrati....a de 
Ta zuatmea.RA 111. e d8.outraa orovideocias. 
Fica revcgadc 0 § 3" do art. 2" da Lei Complemental u" 294. de 21 \ 
de hmhcde 2000 e da outras providenclas. 
Transfcrrna em area de natureza urbana. para fins residcnciais. as I 
areas rurais remanesccntes que especifica, imegrantes do Parquc JK 
da Rt.'giiio Administrative de Tagcctlnga. RA lJI. e da cutras 

I nro,,;d~cias. 

Dispee sob.. mtldan~ de dcsLinat;5o de areas public-as !laS 
proximidadcs dos l1lid~ pcnitenciarios., destinando-sc: a 
imp]l\ntalr-ao de micro, pcquO\as t: .medias cmprcsos. cuja rndo-de
obm sera con.'~tituida. pot prcsos que estejam em regiJue scmi-abertoI 
e daoutras oroviden.cia.o;. I 

01 06lQ8;2oo3 PLC 1<"43/03 

02 15/0S/2003 PLCN° 30!03 

03 12/03i2003 PLC 1<"021/03 

04 ] 1/02,..2003 PLC N' 007/03 

05 29!01!2oo3 PLC N° 005/03 
Disp6c sobre a aJt~o da dcsdna~lio c gabarito do.'" lot~ I 
comcrcift;s. e residenciais que: margeiam a Avenida SAMDU de I 
Tnooatinl!ae da outras nrovidencias. I 

06 2910112003 PLC N° 004/03 Cris 0 ParaucTecno(6£]co de Samambaia c d:i outros pro"idencins. I 
07 291011200) PLC N" 003!Q3 Ahen II gabarito dos lales COtlld"cillis dos ~ores CSD e CSE lie 

Ta2Uatimro. e dil oulras Dfovidencias. I 

04 05/1lJi2004 iPOL N" 381JJ04 
Concede 0 Titulo de Cidadac Honoririo de Brasilia a Pastcra 
EUNICE ELENA 0,\ SILVA 

I 05 16109/2004 POL N' 375!04 
Concede 0 Titulo de Cidadiio Honerarto de Brasilia ao Pastor 
PHILOMENO DE CARVALIIO ROMERO 

I 06 03:08/2004 POL 1<"358!04 
Concede 0 Titulo de Cidadao Hcnorario de Brasilia ao Scnbor Pastor 
FADI FAYEZ FARAJ 

I 07 03/0&12004 !PDL ~ 357/04 
Concede 0 Titulo de Cidadao Honcraric de Brasilia BO Scnhor Pastor 
EMILDO R,\NGEL ALVES 

! 08 03/0&12004 POL N"356,i04 Concede 0 Titulo de CidaWio Honorario de Brasilia ao Senhor 
Professor GUILHERME JORGE DA SILVA 

I 09 03i0812004 POL l'olD 351/04 Concede 0 Titulo de Cidadao Honoraric de Brasilia ao Senhor Pastor 
ODILON JOSi;)(AVIER 

i 10 08.'1)6.'2004 POL N° 331/04 
Concede 0 Titulo de Cidadao Honorario de Brasilia ao Scnhor 

IDeputadc Federal SEVERINO CAVALCANTI FERREIRA_ 

! 11 08;06!2004 POL N° 330104 
Concede 0 Titulo de Cldadao Honcraric de Brasilia ao Seahor 
Deputadc FederalJOSE MOHAMEDJANENE. 

I 
Concede 0 Titulo de ('id1ldao Honorario de Brasilia ao Senhor 

12 08/0612004 'POL N" 329104 Deputedo Fcdarl PEDRO DA SILVA CORREA DE OLLIVEIRA 
ANORADE NETO. 

I 13 08/06:"2004 POL N' 328i04 
Concede 0 Tltulo de Cidadio Honorario de Brasilia ao S~\l10r 

Deputado Federal ANTONIODEl.FlM NETTO. 

i 14 08;0612004 POL N° 327i04 
Concede 0 Titulo de Cidedao Honoririo de Brasilia ao Senhor 
Senador de Republica AMIR FRANCISCO LANDO 

IS 08!O&l2004 PDL N"326i()4 
Concede 0 Titulo de Cidadio Hcnoraric de Brasilia ao Scnhcr 
MOAC1RMACHADO 

16 27i05i2004 PDL N" 325;04 Concede 0 Titulo de Cldadao Honorario de Brasilia ac Defensor 

17 12i0512004 PDL N° 322/04 
! Concede 0 Titulo de Cidadac Honorarlo de Brasilia ao DEFENSOR 
IPUBLICO FERNANDO Al'!TONJONERES FERRAZ 

18 1210512004 PDL 1'0;"0 317:04 i Concede 0 Titulo de Cidadao Hoocrario de Brasilia ao Scnhor
ICEL.QOPM FRA'ICISCO CARLOS NUNES MAYNARDE 

19 I 2210412004 !PDL N" 310/04 
Concede 0 Tirulo de Cidadao Honomric de Bms1liu a Apostola l 
VALNICE MlLHOMENS COELHO 

20 30/03!2004 IPOL N° 2%/04 
Concede 0 Titulo de CidDd40 Honoraria de Brasilia ao Senhor i 
Reverendc FRANCISCO DARCKSON SILVA. 

21 _1710212004 I~~L N° 259~__ 
Concede·0 Titulo de Cidad3:o Honcrario de Brasilia ao Apostolc ; 
CESAR AUGUSTO MACHADO DE SOUSA . 

t-:::- -----------, 
22 17!02l2oo41 POL NO 258104 

Concede 0 Titulo de Cidadio Honorario de Brasilia a senhcra DR· ~ 

ESTEFAr'lJA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS. : 
I--._-~---_.~-_._~~ ~~---~--~----_._---_._------_.~-" 

23 1911112003 I PDL 1'1" 204/Q3 
Concede 0 Titulo de CidadUoHnnorario de Brasilia 30 Scnhcr eel. ~ 

IQOPM RENATO FERNANDES DE AZEVEDO . 

24 19/11/2003 , PDL N° 200!03 Concede 0 Titulo de Cidadlio Honoririo de Brasilia 3<1 Senhor ] 
SENHOR VATANABIOBRANDAOSOUZA. 

2:; 12111;2003 IPOL N° 197/03 
Concede 0 Titulo de Cidadio Honerdrio de Bmsilia ao Senbor l 
CEl ..OOPM PEORO JOSE FERREIRA TABOSA. 

_~~~~)0311'IJLN"194;03 Concede 0 Titulo de Cidaddo Honoraric de Brasilia 0.0 Senhor TEN. i 
CEL QOPM SEBASTIAo DA\::IGOU\'ElA. _________ 

I 27 I 30/1012003 iPOL N° 191;03 
Concede 0 Titulo de Cidadiio Honcrario de Brasilia ao Scnhor ! 

, , ANTONIO CARLOS DE AGUIAR. 

28 23;10f2003 IPOL N° 188103 
Concede 0 Titulo de Cidadao Honorario de Brasilia au Scnhor GlL 
PEREIRA. 

29 lIi/10/2oo3 jPDLN"179/03 
Concede: 0 Titulo de Cidadao Honorario de Brasilia eo Scnhor : 
JOAO NILO DE ABREIJ LIMA. 

30 3Q;09i2oo3 IPOL NO J70/03 
Concede 0 Titulo de Cidndfio Honoraric de Brasilia ao Scnbor ~ 

ROGiiRIO VILAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO. 

31 17/0912003 iPDLN" 169;03 Concede 0 Titulo de Cidadao Honcrario de Brasllia ao Scnbor j 
---_. +--- ..-.. -"--t------..~--~-- ANTHONY WILLlA.NGAROTINHO MATHEUS. 

Concede 0 fTtUlo-(k;C-idllooa - Honocil1Od~msilia3~SZ']iKtr·~
32 20/08/2003 iPDL N" 159~0~ JOAo HERCULlNO DE SOUZA LOPES FILHO. :

f-~--

Concede 0 Tltulo de' Cidadac Hencrario d~- Brasilie 0.0 ApO$tolOl
33 13/0812003 IPOL N° I SO/03 RENE ARAUJOTERRA NOVA. : 

34 13/0l!l2003 IJ'DL NO 141l!03 
Concede 0 Titulo de Cidadao Honoraric de Brasilia uo Scnhor ~ 
PEDRO H1iNRIQUE LOPES BORIO. ; 
Concede. 0 Thulo de Cidaddo Hcnorario de BrosiJia an Senhor 

3S 06/08i2oo3 POL N" 147/03 ISccrctario de F~.c!Ida. c Plaucjamcnro do Distrito : FcdLTal 
VALDIVINOJOSE DE OLIVEIRA. 

36 25/06.12003 POL !'<~ 144/03 I Concede 0 Titulo de Cid3&io Hcnoraric de Brasilia ac Advogado 
I Dr. ANDRE I'OUPPIN MACEDO. 

37 17f06l2oo3 PDL!'<~ 138103 .Concede 0 Titulo de Cidadao Honcrario de Brasilia II Senhora Dr,". 
LUCI ISHU. 

r
38 03/0612003 POL N° 131/03 IConcede 0 Titulo de Cidadac Honcrario de Brasilia ao Pastor SILAS 

ISOARES OE SOUSA. 

39 2Q/0312003 PDI' 1<"074/03 
IConcede 0 TlIulo de Cidadao Honcrario de Brasilia ao Dcputado 
JOAO ALBERTO fRAGA SILVA. 

40 20/03;2003 POL N°073!03 
Concede 0 Tftulo de Cidadao Honoraria de Brasilia ao Scnhor Cel. 
QOBM/Comb LUIZ FRe"N"'''OO DE SOUZA 

41 05/0212003 POL N° 072103 
Concede 0 Titulo de Cidadio Hononirio de Brasnia ao Scnhor 

, 10Ao GALDINO DA SILVA. 

PROPOSTA DE EMENDA A lEI ORGA.NICA 

1 01 J 29f04i2003 

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 1 !

! 02 11;03:2003 

PROPOSI AO DISCRI~IINA(:AO 

Da nova n."da~o aos Art. 201. 219 da Lei Orgnnica do DistritoPELQ N" 011/03 IFede",l.
 
1Fica revogado A Emenda :i Lei Orginica If. 40, publicada no Diano .


PELQ N" 009/03 
Oficial do Distrito Federal em lOde mar<;ode 2003. 

ITEM DATA I . PROPOSI AO D1SCRIMINA AO 

01 I 13/1012004 POL N" 386104 PROJETO DE RESOLU~AO 

03 .105!10/2004 .,PDL N°381/04__ 
02 II 05!10/2004 POL N" 382104 

PRN" 089/04 

PROPOSI 0
! 01 l 18/08l2oo3 
L--L-.~__,--

.i ITEM' DATA 
.Acrescenla 0 inciso X 110 art.. 58, a Subs~o XIII it S~o IJ do 

-,-=C",a",ilo=uo=lo-,·I\-,-,ldo Titulo III e 0 art. 69-e ao Regimento Interno. 

D1SCRIMINA AO 



02 

A~oes de Brunelli
 
em beneficio das Igrejas
 

PROJETOS DE DECRETO LEGISLAT1VO
ITEM I DATA D1SCRIMINAI;AO 

Acrescenta 0 § 8" ao art. 1<'> da Lei n" 1.171, de 24 de julho de 
1996, que "dispde sobre 0 elvara de funclonamento paraOJ 02/03i2004 
estabelecimentos comerciais, Indusrriais e instituclonats e daoutras 

rovidencias". 

rrrEM DATA DISCRIMINACAOr Concede 0 Titulo de Cidadjlo Honcrario de Brasilia a Apost
01 22/04/2004 

VALNICE MILHOMENS COELHO 
Concede 0 Titulo de Cidadao Honorario de Brasilia ao Sen 

. Reverendo FRANCISCO DARCKSON SILVA. 
Concede 0 Titulo de Cidadao Honorario de Brasilia ao Apost 
CESAR AUGUSTO MACHADO DE SOUSA 
Concede 0 Titulo de Cidadeo Honorario de 'Brasilia ao Senhor 
ANTHONY WILLIAN GAROTINHO MATHEUS. 
Concede 0 Titulo de Cldadao Honorario de Brasilia ao Apost 
RENE ARAUJO TERRA NOVA. 
Concede 0 Titulo de Cidadao Honorario de Brasilia ao Pastor SIL 
SOARES DE SOUSA. 
Concede 0 Titulo de Cidadao Honoraria de Brasilia ao Sen: 
JOAO GALDINO DA SILVA. 

1 02 30/03i2004 

03 17i02/2004 

04 17/0912003 

I OS 13/08/2003 

06 03/06/2003 

07 05/02i2003 

03/021200.:1 

03 /0212004 03 

04 130!10/2003 

Dispoc sabre a proibi~o da ccbrenca do Imposro sobrc 
Opcraeees Relatives a Ctrculacao de Mcrcadorias - reMS c do 
Impasto sobrc Servieos de Qualquer Natureza - ISS nas contas de 
services publicos das igrcjas c templos de qualqucr cuhc no ambito 
do Distrito Federal e da outras rovidencias. 

Cria no ambito do Disrrito Federal 0 Programa de valorlzacao 
Profissional junto aos egresses do Sistema Pcniteneierio, conformc 
cspceifica. 

lnclui no Calendario Oficlal til: Evcntos do Distrito Federal as 
scguimcs fcstividades: 

Feira de Amostra do Comercio e Industria de Taguaunga 
FACITA; 

• Aviva Brasllin; 
•	 Ccngresso Regional de Irmas Beneficentes Evangehcas 

Regionais - CffiER; 

INDICACllES 

lustitui a Medalha do Mcrito Cristao e dfi outTas providc~cias. 

DispOc sabre a institute da colaboracdc de interesse publico entre 
o Distritc Federal e as entidades religiosas nos termos do art. 19, I da 
ConsfiruiyBo Federal. 

Fica dcnominado Praca da Biblia 0 logradouro publico que I 
espccifica. 

DispOe sabre a parceria entre 0 Distrito Federal e as 
Or ani zes da Sociedadc Civil de Interesse Publico _OSCIP 

Dispae sobre a garontia de vegas nos creches e escolas publicas 
de eosine fundamentas e medic do Distrito Federal pard filhos de 
bispos, pastores, rnlssionarios c saccrdotcs de qualquer cuba 
reli doso e dii outras rovidencias. 

• Festival Cutural do Guara, 

17/0612003 

08/05/2003 

06108/2003 

~_!!'I-

i 10 
; 

I 
I 08 

I 

II L4i05!2003 Crie 0 programa de incentl \,10 a cmissao de nota fiscal ou cuporn 
fiscal dcnomlnadc "Dlnheiru Vivo", no ambito do Disrritc Federal. 

12 06l05i2003 DispOe sabre a prestacao de services voluntaries no Distrito 
Federal c cIaoutras rovidencias. 

EMENDAS A PROJETOS DE LEI 

POS"iCAOI DlS~'M~NACXO ! EI\fENDA DO DE'PUTADQ 



Fiscalizacao Brunelli aciona Justica para 
qiiinqiienal atender doentes de baixa renda 
dos edificios 

garante 
seguranca
 
do cidadao
 

A inspecao, a cada cinco anos, de todos 
ediffcios da capital federal consta de projeto 
lei apresentado pelo deputado Brunelli ao 
mario da Camara Legislativa, tern sido 
.ovado em primeiro turno de votacao. A 
dida, segundo 0 deputado, tern 0 objeti vo de 
.antir a seguranca do cidadao comum, que 
culamdiariamente pelos edificios, pnblicos ou 
vados, de todo 0 Distrito Federal. 

A inspecao quinquenal sera feita pelo 
lema de Defesa Civil do Distrito Federal, com 
rarticipacao dos tecnicos do Corpo de 
rnbeiros e da Secretaria de Saiide. Aexcecao, 
nmdo 0 projeto, fica por conta das edificacoes 
de nao existam produtos considerados 
rigosos para a saiide do cidadao e nao mais 
trespavimentos e nem area construfdasuperior 
'50 metros quadrados. 

Na inspecao, ainda segundo 0 texto do 
ojetode lei, serao observados especialmente 
ns relativos a seguranca da populacao, 
vando-se em conta as condicoes de 
bitabilidade, trabalho, ocupacao e de 
spedagem do ediffcio. Ao lado disso, explica 
unelli, serao observadas ainda as condicoes da 
trutura do predio, em relacao a aspectos de 
giene, das instalacoes eletricas, hidraulicas e 
nitarias, 

No caso de serem verificadas 
egularidadesque contrariemasnormasprevistas 
I projeto de lei, os responsaveis serao punidos 
.la Defesa Civil. As serao gradativas e 
mulativas. Sendo assim, numa primeira 
specao, 0 infrator recebera advertencia escrita. 
uma segunda etapa, multa pecuniaria e, 
ralmente, interdicaoparcial ou total da 
.ificacao. 

Aprecariedade do sistema publico de saude 
vigente no Brasil, com as mazelas por nos 
conhecidas ha de
cadas, levou 0 

deputado Brunelli a 
adotar uma estra
tegia especffica 
visando ali viar 0 

sofrimento de pes
soas de baixa renda, 
portadoras de enfer
midades graves. A 
assessoria jurfdica 
passou a entrar coni 
acoes na Justica 
visando garantir 0 

internamento hos
pitalar e 0 trata-. 
mento desses paci
entes. 

o caso mais 
recente deu-se com 
o Sr. Durval Alves 
Pereira, que so 
conseguiu aten
dimento no Hospital 
de Base a partir de 
uma decisao tomada 
pelo juiz da 7" Vara da Fazenda Publica, que 
concedeu liminar e ordenou a internacao e a 
intervencao cinirgica desse paciente. A cirurgia 
esta marcada para 0 

mes de agosto. 
Lembra 0 de

putado Brunelli que 0 

trabalhodesenvolvido 
por sua Assessoria 
Jurfdica,com base em 
orientacoes expressas 
suas, leva em conta 0 

completo sucate
amento da saude 
publica brasileiraque, 
invaria vel mente, 
acaba punindo as 
pessoas mais humil
des, de baixa renda. 

Asituacao do Sr.DurvalAlves e grave, ele 

e portador de urn cancer de garganta. Gracas a 
essa estrategia, pelo menos seis pessoas que 

precisavam de 
atendimento 
urgente na rede 
hospitalar publica, 
ao longo dos 
ultirnos meses, 
foram internadas 
em hospitais e 
receberam trata
mento adequado. 

A Justica 
determinou, inclu
sive, em alguns 
casos especiais, 
que essas inter
nacoes ocorres
sem em hospitais 
privados, dada a 
urgenciada si
tuacao e a falta de 
vagasnoshospitais 
piiblicos. Trata-se, 
portanto, de urn 
trabalho bene
merito desenvol
vido pelo depu

tado Brunelli e sua equipe dentro do principio 
basi co da legislacao brasileira que e 0 direito 
fundamental a uma saiide de qualidade. 

Veja 
'~'~"M'''. agora a lista dos 
~,;( pacientesintemados 

_~ :iil·.. em hospitais, por 
) forca de liminares 

concedidas pela 
Justica, com base 
no trabalho desen
volvido pelo depu
tadoBrunelli:Anto
nio VicenteChaves; 
Andiara Souza Pon
tes; Yara Maria de 
Jesus Cavalcante; 
Carmelita da Silva 

Vieira;Lucirnarde SousaCampos;e DurvalAlves 
Pereira. 



ASSOCIACAo MONTE'DAS OLiVEIRAS 

Projetos socials da AMO .atendem 
populacao carentede todooDl" 

Odeputado Brunelli, por intermedio daentreoutrascidadesdoDistritoFederal, definidos pelo deputado Brunelli, esta' 
Associacao Monte das OliveirastAmo), vern "'~Depoisdeurnaamplareestru~o,organizada desenvolvimentodeprbgramasdecapacita~a' 
desenvolvendo urn amploprogramade assisiencia pelodeputadoBrunelli, forarnintensificadas as¢S' profissional da populacaoda capital federai 
social, com diversos trabalhos voltadospara as 'comprojetos voltados para idosos, mulheres, alem do fortalecimento dos principios d 
comunidades carentes de Taguatinga, Ceilandia;: criancas,adolescentesegestantes. . solidariedade, do amor ao _proximo e d 
Samambaia,SantaMaria,RiachoFundOeEst:n:It:tiraL Dentre os objetivos basicos da Amo; -- co~scientiza~ao~vangelica. ' 

Projetos desenvolvidos 
-~ --j . .".' 

rriatricularam.em cincoturmas diferentes, com rendafarniliarde are 3,5salaries mmimos ~enSai~M~lhorldcfde  aulas }res vezespor semana. 0 curso foi Funcionando na Catedral da Bencao, er 
estruturadoemtresmOdulos,cadaunidelescom, Taguatinga, os advogados ,- atendem 

Osmimer(jsoficiaisiridicaII1qu~oBrasiltem dura~aode45'dias./ -' '",,_ " .; preferencialmente.nas seguintes areas: , 
hoje perto de 12 milhoesdeidosQ$;c$:enctoo sexto ,Asaulas s~o nll!iistradas no Salao Nobre da" 7 

pais do mundo empopulacao coiP..Wenos de 60 Catedral da-Bel1g~o,-em Taguatiriga SuI. 
anos de idade. Urna dasgranpes;ahnas; nesse Atualmente~~tao emfuncionamentotresiurm~, CRIMINAL 
segmento, foi a aprova~ao,nb-~h()passado, do. assimdistribufdas: .: Atua na obtencao de habeas corpus er 
Estatutodo Idoso.contendonovos direitos para , casos especfficos; na obtencao de liberdad 
a populacaodatmelhor'idade".": . , provis6ria;na solucao de prisoes arbitrarias Aulas: 

- AAmo ctiou grupos de idosos,denominados ilegais;nainstauracao de inqueritospoliciais; n 
"Flor da Idade", que, em Taguatinga, ja sao 120, assistencia as pessoas que cumprem pena nl

TURMAA - Sabados
alem de urn em Planaltina ainda emfase de sistemapenitenciario do OF; e no.amparo a

da!)_I(lbJ,Ominits 12h_ formacao. ,criancas,idosose outros segmentos da populacf
TURMA B - Quartas-feiras 

despossufda;
das I~MOl1l_it~_I6!t 

_ TURMA C -Sextas-feiras 
:~_as 19_h30mas 21h FAMiLIA 

Taguatinga - toda qninta-feira _.TURMA D" 'Iercas-feiras Outra area de forte atuii~aQ do Departamenn 
das 14h as 17h30m , ~c:l~s 14h30m as 16h . . Jundico e 0 atendendoa cases de div6rcic 

,TURMA E - "Iercas-feiras sep!U'a~a() judicial consensual ou litigiosa 
Planaltina - aos sabados das 19h30m as 21h investigacaode paternidade(I>NA) e testamentc 
das 14h as 16h3Om. 

ClvELEAtendimente 
ADMINISTRATIVO,juffdico _ , Nesse segmento,0 Departamento Jurfdicoatu 

,'em imimeras frentescomdestaqueparaapostula<;a''COrnun ltarloo projeto Musicapara Todos tern comb dedefesa administrativa e judicial..mandado d 
princfpio basico propiciar apopulacaodebaixa 0 Departamento Jundico daAmo atende, por seguranca; reintegracaode'posse; habeas date. 
renda do Distrito Federal acesso gratuito as aulas _ orientacao expressa do deputado Brunelli, de', medidas cautelares; pedidos de pensao; entreoutra 
de formacaomusical. Mais de 160 alunosja se segunda asexta-feira, aspessoas carentes com acoes do genero, 
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Corpoem
 
FQrma,Mente
 

Sadia
 
(Esporte para jovens)· 

Urn dos mais concorridos 
projetosdaAmo.que, como nao poderia 
deixarde ser, conta com todo 0 carinho do 

· deputado Brunelli, e o Esporte para os 
Jovens. Esse projeto rvisa dar aos 
adolescentes uma forma sadia de 
entretenimento e lazer.Na primeiraetapado 
programaestao sendo desenvolvidos 

· trabalhos cotnascomunidadesdePlanaltina, 
Brazlandia,Recanw dasEmas e'ragtiatiliga. 

··0 pUblicoalvo sao criancas e adolescentes. 
entresetee 17 a!1ps. Mais-demil alunos da 

redepublica'deensino vao participar dessafase 
inJcial doprojeto; desenvolvendoatividades 

- esportivas como 0 v6rei, nata~ao,karate,j'ud6; 
futebol decampoede salso, . 

Dlas.ehorarlos: 

"f1a;&wI- :;1' 
Karate - Segundas, quartas e sextas
feiras pela manha e it tarde 
Judo - De Terca a sexta-feira, pela 
manha e it tarde 

Rft k_~ 

VOiei ~ Segunda e quarta-feira, pela 
rnanha e it tarde . 
Natacao». Terea e .quinta-feira, pela 
manha e it tarde . . 

n -y_, 
Karate - Segundas, quartas e sextas
feiras, pela manha e it tarde 

.:amwm 
Futebol de Campo - 'Ierca e quinta-feira,
 
pela manha e it tarde
 
Futebol de Salao - Quarta e sexta-feira,
 
pela manha e.a tarde.
 

Outrosprojetos, em fase de elaboracao, ser~ 
implementados aindano decorrer de 2004 pe 
Amo.Entre eles,destacam-se 0 Sorria Brasil 
(atendimentoodontol6gico gratuito); a Unidac 
Movel deSaude (atendimento integral asauc 
dapopulacaocarente): eo Recomecr 
(acompanhamento dos j.nternos·dosisterr 
prisiona] do DistritoFederal e deseus familiares 





I "
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Isencao de ICMS paratemplos religiosos,~"",."
 

o plenario da Camara Legislativa aprovou -. 
projeto do deputado Brunelli e outros 
parlamentaresisentando as instituicoesreligiosas . 
do pagamento do Imposto Sobre Circulacao 
de Mercadorias(lCMS) e do Imposto Sobre 
Servic;os(ISS) incidentes sobre as contas de 
agua, luz, telefone e gas. Trata-se, segundo 0 

deputado, de simplesmente cumprir uma 
determinacao constitucional. Segundo a 
Constituicao brasileira as igrejas em geral, de 

qualquer credo, nao podem ser taxadas ern 
nenhuma circunstancia, confoirme decisao ja 
tomada pelos ministros do Supremo Tribunal 
Federal(STF). 

Sendoassim,diz Brunelli,os templosreligiosos 
passaraoa ter imunidadetributaria, permitindoque 
tais entidades possam desenvolver com mais 
eficiencia suas acoes sociais e filantropicas/'As 
entidades religiosas tern direito a imunidade 
tributaria sobre qualquer patrimonio, renda ou 

service relacionado as atividades que 
desempenham, de acordo com a Constituicao 
Federal", garante 0 deputado.No ana passado 
odeputado Brunelli conseguiu, mediante acoes 
na Camara Legislativa e junto ao GDF, garantir 
a isencao e remissaotperdao) das dfvidas dos 
templos religiosos relativas ao IPTU e aTaxa 
de Limpeza Pl1blica(TLP). A TLP, por sinal, 
teve sua isencao prorrogada ate 31 de 
dezembro de 2007. 

Eventos evangelicos inclufdos
 
no Calendario Oficial do DF
 

o governador J oaquim Roriz 
sancionou a lei 3.200, de autoria do 
deputado Brunelli, no dia 2 de outubro de 
2003, incluindo uma serie de atividades 
religiosas no Calendario Oficial de Eventos 
do DE Brunelli acredita que a medida vai . 
fortalecer 0 movimento evangelico da 
Capital Federal e mostrar, mais uma vez, a 
sensibilidade social dos parlamentares da 
Camara Legislativa e do governador Roriz. 

Com a lei, foram incluidos no calendario 
de eventos a Convencao Nacional da Igreja 
Apocalipse Pentecostal (lAP); a Festa dos 
Tabernaculos da Igreja Batista Independente 
da Brasilia, localizada na Ceilandia SuI; 
Festividade Hip Hop Gospel, promovida 
pela Associacao Beneficente Vencedores; e 
a Convencao da Associacao Missionaria 
Evangelica da America do SuI (Ameas), entre 
outras, 



Gas natural CODlO combustfvel
 
trara beneficios ao consumidor
 

Agora e realidade. Projeto _do 
deputado Brunelli adotando 0 gas natural 
como combustivel no Distrito Federal foi 
aprovado pelo plenario da Camara 
Legislativa. De acordo com 0 projeto, os 
onibus urbanos e os taxis, inicialmente, 
serao os principais beneficiaries do 
programa que ja funciona, com sucesso, 
em outras capitais como Fortaleza eo Rio 
de Janeiro. 

Brunelli destaca dois pontos.. 
principais do projeto. Adefe's'~;'do meio 
ambiente, ja que 0 gas naturale uma ' 
substancia que naoagride anatureza, alem 
do baixo custo do sistema. O'deputado 

entende que todos sairao ganhando, os 
empresarios e a comunidade. 

As empresas ganharao porque os 
custos de producao do gas natural sao 
baixos, em comparacao com os produtos 
derivados do petroleo. Ja os consumidores 
tambem terao 0 que comemorar porque 0 

baixo custo da producao podera significar 
tarifas menores dos onibus urbanos e dos 
taxis. AMm de 0 gas natural preservar 0 

meio ambiente. 
De acordo com 0 _projeto, a 

Companhia Brasiliense de Gas (CEBGAS) 
sera a gestora do programa, tendo aAgencia 
Nacional do PetroleofAbll') como orgao 

responsavel pela fiscalizacao. Depois dl 
sancionada pelo governador Joaquim Roriz 
a lei entrara em vigor 90 dias apos suo 
publicacao no Diario Oficial do GDP. 

o deputado Brunelli contou com ; 
colaboracao de tecnicos da Petrobras e d: 
Companhia Energetica de Brasilia(CEB) 
com 0 objetivo de evitar erros na formulaca; 
conceitual da nova lei. 0 texto do novr 
diploma legal preve e autoriza a conversar 
de c8!fos com rriotoresa gasolinaou a diese 
para 0 gas natural. Isso sera possivel desdr 
que as especificacoes tecnicas sejan 
cumpridas, preservando-se sempn 
consumidor e 0 meio ambiente. 



Instltuicoes financeiras obrigadas a instalar
 
banheiros ptiblicos ern suas agencias
 

Esta em vigor lei de autoria do deputado 
Brunelli (PP) que obriga os bancos, empresas de 
credito e financeiras em geral a colocarem a 
disposicao de seusclientesbanheiros publicoe agua 
potavel, A lei, explica Brunelli, tern 0 objetivo de 
atender principalmente aos idosos, gestantes e 
pessoas portadoras deficiencies ffsicas que, apesar 
de toda a informatizacao promovida pelo setor 
bancario, permanecem lange tempo em filas a 
espera de atendimento. 

Tratamento humanitario 

Coma nova legislacao, assinalaainda 0 

deputado, sera possfvel dar aos clientesda area 

·.fmanceira urn tratarnento mais hurnanitario. Outro 
aspecto a ser levado em consideracao, segundo 0 

parlamentar, e a rnimero elevado de pessoas 
portadoras de doencas que afetarn a locomocao, 
deixando-os, porvezes,em situacoes constrangedoras 
empublico. 

A lei vai beneficiar tambem as pessoas que 
sao obrigadas a utilizarem remedies controlados. 
Nessassituacoes,dizBrunelli,muitasdas vezesessas 
pessoasprecisamir ao banheiroparaurinare acabam 
passandopelodissabor de nao encontrar instalacoes 
adequadaspara tal. 

Trata-se, pois,alertaBrunelli, deumaleivoltada 
. para a melhoriados services de atendimentoda rede 
bancaria aos seus clientes. E preciso que os 

Brunelli na luta 
contra a derrubada 
de casas na 
prefeitura 
comunitaria das 
QS 14, 16e18 no 
Riacho Fundo II 

Deputado participa 
de Cafe do. Manha, 
na Igreja Batista 
Renovada Chama 
Viva, com 0 Pastor 
Everardo Gomes 

empresarios tenhamcadavez maisconsciencia social 
e respeito pelos direitos humanos, argumenta 0 

deputadodistrital. 

Descumprimento gera multa 

De acordo ainda com a lei,0 naocumprimento 
das nonnasestipuladas, instalacoes debanheirospiblicos 
efomecimento de agua potavel, resultaranopagamento 
de umamultadianade R$ 500,00 peloestabelecimento 
infrator. Asinstituicoes financeiras ternprazode90dias, 
acontardapublicacao daleinoDiarioOficial doGDF, 
parafazerem as adaptacoes necessarias nas instalacoes 
ffsicas de suas agencias, 0 prazo, portanto, expira no 

infcio de novernbro desteano. 



Obras irao melhorar
 
acesso ao Lar dos Velhinhos
 

e ao Parque Saboru Onoyama,
 
o tradicional ("vai quem quer")
 

..
 

Em mais uma iniciativa do deputado 
Brunelli, 0 Governodo DistritoFederal (GDF) 
estaresolvendo urnproblema quehadecadas vern 
atormentando as pessoas residentes em 
TaguatingaSuIpr6ximoao Lardos Velhinhos e 
do ParqueSaburoOnoyama("Vaiquemquer"). 

Quem mora naquela area ja sabe dos 
constantesatropelos, especialmente notransite, 
durante 0 perfodo chuvoso. Quando chove, 
lamacal. Na seca, poeira insuportavel. Com as 
chuvas 0 asfaltonao resiste e,como nao havia 
escoamento paraasaguas pluviais (chuva), 0 caos 
se instalavatodoano.Mas a situacaovai mudar, 
paramelhor. 

o deputado Brunelli, conhecedor do 
problema, pois desde crianca morou nas 
proximidadesdo Lar dosVelhinhos e db Parque 
Saburo Onoyama, na condicao de deputado 
distrital, apresentou Indicacao (sugestao) aoGDF 
pedindoqueasobrasde sanearnento e colocacao 
dastubulacoes fossemprioridadedoGoverno. 

o governador Joaquim Roriz atendeuaos 
pedidosde Brunelli e detenninouque a Novacap 
providenciasse a solucao doproblema. Asobrasja 
estaoemandamento eo deputado Brunelliacredita 
que ja na estacao chuvosade 2005 a populacao 
proximadoLardosVelhinhos e doParqueSaburo 
Onovama nossam esrar livre nf'.~~f'.~ rrancrnrnoc 





de uma Tabela de Empregos Publicos 
em extincao, A ocupacao desses em
pregos se darla desde que, as trabalha
dares fossemadmitidos em suas respec
tivas empresas antes de 05 de outubro 
de 1988 e, admitidos em data posterior 
a 05 de outubrode 1988 atravesde Con
curso PUblico; 

Essa altera¢o beneficiou diretamen
te 111 ( cento e onze ) empregados 
da TCB, que foram admitidos em 
data posterior a 05 /10/88 sem reali
za¢o de Concurso PUblico, ferindo as
sim a Constitulcao Federal. 

publicas: 
1- Centrais de Abastecimento do 

Distrito Federal - CEASA; 
1I- Sociedade Abastecimento de 

Brasflia - SAB; 
111- Sociedade de Transportes Co

letivos de Brasflia Ltda - TCB e, pos
teriormente a reestrututacao da 
Companhia de Desenvolvimento do 
Planalto Central - CODEPLAN; 

Em 05 de maio de 2000
 
atraves do Decreta n?
 
21.170, a Governo do
 

Distrito Federal deu inicio a uma Re

forma Administrativa onde no arti

go 12 afirma: "No prazo de 90 ( no

venta ) dias, a Poder Executivo
 
adotara as providencias necessari

as para privatizacao, mediante ll

citacao, das seguintes empresas
 

~Ii1 15 janeiro de 2001 
a Govemo do Distrito fe
deral editou a Lei 2.681, 

construida par nos sabianos, que dis
poe sabre a aproveitamentodos empre
gados publicos, no ambito da Adminis
tra¢o Direta, Autarquica e Fundacional 
do Distrito Federal, atraves da criacao 

Em11 de junho de 2002 
a Pader Executivo editou 
a Lei n? 2.989 alterando 

a Lei 2.681 artigo 10 incisos III e IV 
no que tange as datas de ingresso 
dos trabalhadores nas suas Empresas. 

Em10 de junho de 2003 
a Ministerio Publico do 
Trabalho - Procurado
ria Regional do Trabalho 

de 10" Regiao ajuizou uma A¢o Civil 
Publica, com pedido de Uminar con
tra a Distrito Federal ( Secretaria de 
Gestae Administrativa) objetivando a 

anulacao de todos as contratos de tra
balho firmados apos 05 de outubro de 
1988, que a GDF se abstenha de 
transferir qualquer empregado da TCB 
para, Tabelade Empregos do Distrito 
Federal, como tambem OS EMPRE
GADOS DAS EMPRESAS OU EN
TlDADES EM PROCESSO DE u. 

QUIDA~Ao, PRIVATIZA~Ao OU
 
EXTIN~Ao. e, a
 
Inconstltucionalidade das Leis 
2.681 de 15 janeiro de 2001, Lei 
2.989 de 11 junho de 2002 dos 
Decretos nO 22.322 de 13 de 
agosto de 2001 e nO 23.082 de 
05 julho de 2002. 

Em 17 de junho de a Liminar, determinando que a Dis TODOS OS EMPREGADOS 
2003 a Dro Fernando trito Federal cesse a Transferencia PUBLICOS DAS EMPRE
Gabriel Bernardes  dos trabalhadores da TCB para a SAS SAB, TCB, CEASA E 

Juiz do Trabalho de 9a Vara deferiu GDF como tambem: CODEPLAN; 

A partir dessa Liminar as Empregados Publicos
 
dessas Empresas deram inicio a uma intensa
 
mobilizacao pais, caso haja a determinacao de
 

InconstitucionaIidade da Legislacao que possibilita a nossa 
transferencla para o GDF, certamente as nossos empregos cor
rerao risco.A partir desse processo a Comissao das Empresas 
deu inicio a uma serie de reuni6escom a Ministerio Publico 
do Trabalho, a Procuradoria do Distrito Federal, a Jurfdico 
da TCB, 0 Governo do Distrito Federal ea Secretaria de Ges
tao Administrativa. 



--

.0.
2003 

00576-003-009-10-00 que, sob 
sa pressao, conseguimos adiar para 
31 de marco de 2004; 

culminou com a Au
em 29 dernarco de 2004 com 0 

Nesse espaco de tempo, continuamos nos
sa mobillzacao, que 
diencia 

Secretario do Governo Oro Benjamim Roriz, estando pre

L/
 sentes 0 Procurador do Oistrito Federal Oro Evaldo, 0 De

putado Oistrital Junior Brunelle, Ora Tereza Amaro Campelo
 
Beserra e a Comissao das Empresas.
 

.uma .soh.1¢o atraves ciaci>nstitui¢o de• d~'" Ao tamarconhecimento dafI situa¢o, 0 nrc Benjamim uma Cornlssiio composta par repre
Segismundo de JesusRoriz sentantes da Procuradoria doDistrito 

pronundou-se veIba1mente, pela busca de Federal, a Secretaria de Gestao Ad-

Em 20 de agosto .de pregados da TCB, irregularmente 
.,. '.2003 0 Ministerio Publi transferidos e, em contra partida, a 

. . co do Trabalho fez uma regulamenta¢o da transferencia dos 
Proposta de Conciliacao para 0 Dls 3.500 (tres mil e quinhentos) empre
trito Federal onde propunha a de gados das empresas publicas regular
missao dos 111 (cento e onze) em- mente contratados; 

• Em 23 de setembro de 
2003 0 Procurador do 
Distrito Federal OrO 

Fernando Cunha JUniorem reuniao com 
o Ministerio PUblico do Trabalho, os 
representantes dos trabalhadores da 
Sab, TCB, CEASA e COOEPlAN de
clarou que "0 Conselho de Polftica de 
Recursos Humanos do Distrito Federal que se referea Ata de audiencia do dia 
nao acatou a Proposta de Conciliacao 20 agosto de 2003"; . 

Em 24 de novembro de 
realizou-se a Au

diencia do Processo n? 
nos

ministrativa, da Secretaria de Gover
no e dos representantes dos trabalha
dares pUbIlcos cIas Empresas envoIvl
cIas, para soh.1¢o definitiva deste caso. 

Oiante do exfguo prazo 2004 0 Secretario de Governo propos niao, 0 Ministerio PUblico do Trabalho 
da Audiencia marcada novo adiamento. Sendo esta mareada reqffnnou a Proposta de Concilia.d~~ para 31 de marco de para 30 de junho de 2004. Nessa reu- fao jelta em 20 de agosto de 2003; 

Em 23 de ju
nho de 2004, 
nos da Sab, 0 

Oeputado Brunelli e os outros 
membros da Comissao das 
Empresas, nos reunimos com 
a Secretaria Cecilia Landin, 
com objetivo de efetivarmos a 
solucao desse Processo. 

Em 25 de ju

nho de 2004
 
nos reunimos
 
novamente,
 
com 0 Secretario de Governo OrO Benjamim Roriz,
 
on de foi efetivada a Portaria 195.
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Exemplo de 
A~ao Parlamentar 

Quando Maria Luiza e os repre
sentantes da Comissao das Empresas 
procuraram meu Gabinete para que 
os ajudassem na busca de uma solu
¢o que possibilitasse assegurar0 em
prego dos trabalhadores da SAB, 
CEASA, Codeplan e TCB, compre
endi a seriedade do caso. 

Como ja fui dirigente da SAB, sou 
conhecedor da Empresa, assim, co
loquei meu gabinete e toda minha es
fera de influencia po/{tica na solu¢o 
desse caso, por considerar ndo ser 
aceit6vel essa situa~iio , ja que a Lei 
2.681 de 15 de janeiro de 2001, 
aprovadaporessacoso,garantia 0 em
prego desses servidores com 0 devi
do apostilamento para a Administra
~iio do GDF. 

Como Parlamentar em primeiro 
mandato, participei de todas as ins
tdncias do processo, niio apenas pes
soalmente mas tambem atraves de 
.minhas Assessorias 'Jur(dica e par
lamentar. A grande vitoria 

conseguida ate aqui foi a recenie cria
~iio, pelo Govemo do Distrito Fede
ral, de .uma Comissiio Especial, inte
grada por representantes da Secretaria 
de Govemo, da Secretariade Estadode 
Gestiio Administrativa, da Procurado
ria Geral do Distrito Federal, olem dos 
representantes dos trabalhadores da 
SAB, CEASA, Codeplan e TCB, para 

encontrar, em 30 dias, uma solu~iio 

de consenso para 0 problema. 
Acredito que 0 adiamentO da Au

diencia inicial na Justi~a do Traba
Iho, antes marcada para 0 dia 30 de 
junho deste ano, e a conseqiiente 
transjerencia da mesma para setem
bro, foi um passo decisivo para que, 
nesse espa~o de tempo, seja poss(vel 
a Comissiio Especial, encontrar uma 
salda definitiva capaz de preservar 
os empregos desses trabalhadores. 
Com 0 mesmo impeto continuarei 
acompanhando este processo ate a 
solu~iio final. 

Esse e 0 momenta de ser 
mantida a uniiio entre os represen
tantes dos trabalhadores para se 
conseguir a vitoria definitiva, ou seja, 
evitar demiss6es injustas a partir de 
uma interpreta~iio draconiana da le
gisla~iio. Numa epoca em que 0 de
semprego tem sido um dos maiores 
flagelos de nosso tempo, afetando a 
vida de milh6es de brasileiros, niio 
podemos nos dar ao luxo de ceifar 
cargos publscos de maneira 
desotdenada.e abrupta. 

Deputado Distrltal Brunelli 

o
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PORTARlA'N° 195. DE 25 DE JUNHO DE 2004 
o SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA. EM EXERCICIO. no 

.uso das suas atribui~~es e. objetivando analisare propor um.encaminhamentc de so1U9!O em 
rela~o ao Processo nO 00576-2003-009-10-00 - 9- Vara do Trabalho de Brasilia.,.D~ decide: 
Art. 10 - Constituir Comisslo com 0 objetivo especificado na Ementa desta Portaria. 
Art. 2° - A Comi~slo a que se refere o art. 1° sera composta dos seguintes membros: S6niil 

.Oliveira Nogueira, representante da Secretaria de Estado de Gestio Administrativa e Coor
denadora da Comissio; urn representante da ~()c:uradoria-Geral do Distrito Federal. a ser 
Indicado; um representante da Secretaria de Estado de. Governo, a ser indicado; Samuel 
Ludovico Mariano. representante dos empregados da TCB; MariaLuiza da Silva, represen
tante dos empregados da SAB;Marco Ant6nio Ferreira. representante dosempregados da 
CODEPLAN' Jose Ubiraci Lobo de Souza. representante dos ernpregados da·CEASA.

.' , 
Art. 3° - A 'Gomisslo a que se refere 0 art. 10 tera 0 prazo de trlnta dies, a partir da data .de
 
publica~lo'desta Portaria, para finalizar seus trabalhos. .
 
Art. 40 

- Esta Portaria entrarA em vigor na data de sua publica~lo.
 
Art. So .,. Revogam-se as disposi~aes em contrario.
 

.. LUIZ CARLOS DE ALMEIDA CAPELLA 

(
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ABASTECIMENTO .DE\, 

.. :IIAlIlI BRASILIA SlA - Em L1quid~ 

I 
i 

lMOVEIS Dk PROPlUEDADE DA SAB: 
'1 

i 
Terreno comI1.000 m2locaUzado naQE 17 BL B Gwri n . . .: 

40
Predio ~t:ocom 3.000 m 2 Inscri9lo no GOF 1800620-5 Escriturado no Carwno 
Oficio do Re de Im6veis do. DF Livro 02 
Temmo coril 1.650 m2 looeliudo a Proj~ 09 Pra9a Central Nucleo Bandeinmte 
Mairlcu1a 24.~ pS 
Pr6dio Edific~o com 1.220,50 m2 Inscri9lO no ODP 4508350-9 Bscriturado no Cart6rio do 
4° Oficio do 

. o de Im6veis do DF Livro02 
40,00 m21ocaJizado a sms QI OS Late ALagoSuiMatrieula SSS89Terrenocom 

Predio Edi!i(\ado com 740,00 m2 Inscri9lo no GOF 0350051-9 EsCriturado no Cart6rio 10 

Oficiodo- de ImavcisdoDF Livro02 
Terreno com~oo,oo m21oca1izado a SRIAQI 02 BlocoB Lotes05,11,17,23,29 e 37 Quart I 

Mat. 30701 ~ . 
Predio Edifi 0 com 588,00 m2 lnscri9lO no GDP N.o 1800027-4 1800028-2, 1800029-0, 
1800030-4 1 00031.2e 1800032-0 Escrituradono CartOrio 10 Ofieio do registrode Im6veis 
Livr02 • l . 
Terreno com~0m2 Locatizado no SlA Trecho06 Lote250,260,270,280'e 290 

o 
~~ ~:r ~1D:~5~=L~: n~ GOF N. 0?.01092-3 Escriturado no Cartl)riO 

. CIO 0 0 tWO' , ..- .. , '_ 

Terreno COntJd400 m21oce1izadono Setor LestePra9a 03 Lote 02 Gama 
Predio Edifi 0 com 720,00 m2lnscri~ no GDP 1751310-3, Escriturado noCart6rio 3.° 
Oficio MATRfCULA 101447 Livro 02 ' 
Terreno 2.000',00 m2 Locatizado a BQN ~14141S ABa Norte IDscri9Io no GnP 1150032-8 
Bscriturado nd Cart6rio 2.0 Otido do It de ImOveis do DF Livro02 Matr.13:244 
Terreno -2.0~ LocaJipdo no SIA Trecho08Lotes 90'e 100, \IDscri~ no GOF 0701170:
9 e 0701171-7iEscriturado (DO Canorio 10 Oficio Llvro02 Mat.19.241 
Terreno 1.250~00 in2 Looalizddo no Setor SuI Pra9a 01 B10co A Gama, Inscri9lo DO ciDF" 
172668o-7~tuiado noCartorio5.0 Oficio do registro de Im6veis do OF Matr. 4894 Livro 
N'02 :' 
Terreno 125000 m2 Setor SuI ~ 02 Bloco A, Gama, 1nscri9io GOF 17269?6-9 
Escriturado no Cart6rio3.°OOcio do _. de Im6veis Livro02 Matricula 101443 

'IA 1 '... Pone: (111_1_' 11111 ~ 383-1.' 1820. CiP: 71 . 

Terreno de 1250,00 m2 Localiudo no Setor SulPra9a 03 Bloco A - Gama Inscri9lo no a!>F 
1726744-7, E~O no Cart6rio3,°Oficio do Regi~ de Im6veis Livro 02 Mat. 101.444 

Temmo de 1.250,00 m2, Localizado no Setor Sui Pra9a 04 Bloco A, Gama , Inscri~ no 
GDF 1727000t<> Escriturado no Cart6rio 30 Oficio do Registro de Im6veis Livro 02, ~_:1t. 
101445 

Terreno de 2.( OO,~, Localizadc no Setor Oeste ~ 01 Lote 04, Gama Inscri9iono 
GDF4S02331iX Escriturado no CartOrio 3° Oticio do Registro de Im6veis do OF UvrC' 02 
Mat. 101.446 i ' , 

Terren~ de 2~ JD2, LocaJjqdo no Setor E SuI Lote C'ARaEspecial para Mercado 
,}'8BUa1inga , i' 9ioGOF2267840-9, Escriturado no Cart6rio3 0 Oficio do Registro de ' 

I UWDM • 
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ABASTECIUENTO DE
 
BmluA SlA - em L1qulda9Ao 

Terreno de 1.500,00m2, LocaHzado na Quadra16 ea Especial de Sobradinbo, Inscriolo no
 
GDF 1550805 Escriturado no C8rt6rio 30 °OficioGO Registro deIm6veis do DF Livro 02 .
 
Mat. 66151
 
Terreno de 1.0$0.00 m2, Loca1i2:ado na Quadra Central CM Lote J SobradiDho, Inscritilo
 
GOP 1560898-0 , Escriturado no Cart6rio 3° Ofici.o do Registro de Im6veis do DF Livro 02
 

I
Mat. 661.50
 
Terrenode 2.12 ,00m2, LocaJjz.ado naEQS 312/313 Asa Sui
 
Predio , Edifi 0 com313,86 na. lDscri9lO no GOF 0680039-4 Escriturado no Cart6rio 1.°
 
Oficio Livro2 . 55594
 
Pr6dio com 31 25 m2 LocaJiz.ado a Quadra 08, Reservada N.o 03, Inscri9lo no GDF
 
15214370 Sob • 0
 

o / 

" I: 

Terreno 8 Area Reservada N"03 Sobradinho 
Oalpio A e oB nstru9Io Provis6ria sem Projeto Localizado na SRElSUL 
Bloco H Late 0
 
Terreno 5.200, m2, Inscri9lO no GDF 19224?1-X • Escriturado no Cart6rio de Regi.-o
 
do 1.0 Oficio • 52448 Livro02 Cruzeiro - DF'
 
Terreno com 10 ,OOm2 Loca1irJldo no Centro° Comercial de BrazlindiaBloco I
 
Pr6dio Edi1icad com 100.00 m2 Bloco I Loja 04 e OS Inscri9lO no GDF 3014368-3 0:
 

3014369-1 E' 0 no Cart6rio do 3.° Oficio do R.egistro:.de Im6veis mat. 8366 e 8367
 
Livro 02
 
Pr6dio Edifi com 136,20m2 , LocaJiladO a Gleba. 01 Modulo B Combinado Agro--

Urbano Construi 0 emTerreno cia FZDF
 
Terreno de 210, • LocaJiDdo no SetorNorte Quadra 01 totes 14, 16. 18. 20, 22 e 24.
 
Gama I ;
 
Predio Edificado com 210,00m2, lnscri9lo no ODF 171068o-~ 1710682-6. 1710684-2.
 
1!10686-9, 171 88-5 e 171069~7, Escriturado no CartOrio 3.° Oficio do Registro de
 
ImOveis do DF . 13164 101257 101258 101159 101260 e 101261
 
Terreno com 6.114,60 m21ocaUudo no Setor de Isoladas GM3 GraJ:9a doTorto
 
Predio Edifi com S49,S0m2
 
Premo Edificado 99 22 m2 Setor de Areas Iso1adas OM 3 Orllia doTono
 
Predio, Edificad com 693,00 m2, Loca1i7ado na Quadra 407 Conj 0 Late 01 Construfdo et-a
 
Terrenoda T
 
Terreno 250,00 Localizado no Centro Comercia1 BlocoK Brazllndia- DF
 
Pr6dio 250,00 Inscri9lo no GDF N.o 3014375-6, 3014376-4 , 3014377·2. 3014378.() e
 
3014379-9, Loj de 01 a OS Escriturado no CartOno 3.0 Oficio do Registro de Iin6veis do Df
 
Uvro2 
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iRELATORlO FINAL DAS CONCLUSOPS E SUGESTOES DO 

_~RUPO DE TRABALHO CONSTITUIDO PELO EXMO. SR. 
. SECRETARIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E 

ABASTECIMENTO, POR INTERMEDIO DA PORTARIA N° 45, DE 
i2? DE ABRIL DE 2006. 

Constituido em 27 (vinte e sete) de abril 
do corrente vano pelo entao Exmo. Sf. Secretario de Estado de 
Agriculture, Pecuaria e Abastecimento do Distrito Federal, WILMAR 
LUIS DA SILVA, por intermedio da Portaria n° 45, publicada apag, 29 
do DqDF n° 81,de 28 (vinte e oito) de abril de 2006, com a exclusiva 
finali'fiade de elaborar estudos versando sobre os procedimentos a serem 
observados no processo de incorporacao da Sociedade de Abastecimento 
de Brasilia SfA"- SAB, Em Liquidacao, aCentrais de Abastecimento do 
Distrito Federal SfA - CEASAlDF, Em Liquidacao, 0 presente Grupo de 
Trabalho restou por ser composto por servidores integrantes da 
SEAPAlDF, da SAB e da CEASAlDF, a saber: IWAS DA SILVA 
ROCHA, MARCOS SOARES DE SOUZA, AIRES ROSA DE 
SOUZA, LUCAS MONTEIRO DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA DA 
SILVA, RENE FERREIRA, JUSMAR CHAVES, JOSE AUGUSTO 
DE FARIA e FERNANDO SILVA JR. 

Para tanto, restou instaurado, pelo 
Coordenador do Grupo, 0 Processo Administrativo n° 071.000.11712006 
com 0 propos ito de melhor encaminhar os trabalhos a serem 
desenvolvidos. 

Todavia, os trabalhos do presente Grupo 
de Trabalho so puderam ser iniciados apos a edicao da Lei Distrital n" 
3.863, de 30 de maio de 2006, pub1icada apag, 04 do DODF n? 103, de 
31 (trinta e urn) de maio de 2006, por meio da qual restou, efetivamente, 
autorizada a incorporacao da Sociedade de Abastecimento de Brasilia 
S.A. - SAB, em liquidacao, aCentrais de Abastecimento do Distrito 
Federal S.A. - CEASA-DF, em liquidacao. 

Assim sendo, apenas, em 05 (cinco) de~~:{~1 
junho de 2006, no gabinete do Exmo. Sr. Secretario de Agricultura do 'y 
Distrito Federal, representado na ocasiao pelo seu Chefe de Gabinete, 
Dr. ADAO FARIAS, efetivamente fora instalado 0 presente Grupo de 
Trabalho. 

De inicio, restou decidido que .a presente 
Comissao limitar-se-ia ao estritamente necessario para realizacao da 

incorpor~utorizada pOT mei~ cia Lei Di8trital nO 3.863/2006 para, 86. M' 
& 

.. 
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entao e num momenta posterior, apos a liquidacao dos debitos existentes 
fossem levadas a discussao as diligencias que culminarao na futura 
reestruturacao da CeasaIDF. 

Restou avencado, ainda, que a conducao 
dos trabalhos da Comissao deveria obedecer aos seguintes criterios: i) as 
informacoes a serem solicitadas junto as empresas SAB e CEASAlDF 
deveriam ser encaminhadas ao Exmo. Sr. Secretario de Agricultura; e ii) 
as reunioes ocorreriam, ordinariamente, as segundas e quartas, as 08:30 
hs, na Sala de Reunifies da CeasaJDF; 

Prosseguindo, 0 Grupo de Trabalho restou 
por entender que apenas por ocasiao da reestruturacao eque deverao ser 
discutidos 0 Plano de Cargos e Salaries (PCS) e a eventual necessidade 
de equiparacao e ajustes salariais entre os funcionarios que serao 
incorporados pela Ceasa/DF, assim como deverao ser aperfeicoados e 
implementados programas sociais. 

Quanto a documentacao necessaria para 0 

prosseguimento dos trabalhos, firmou-se 0 entendimento de que seriam 
solicitados ao Exmo. Sr. Secretario de Estado de Agricultura a obtencao 
junto a SAB e a CEASAJDF dos adiante relacionados: i) Saldos 
Bancdrios; ii) Aplicaciies Financeira; iii) Contas a Receber; ivy 
Devedores ·Diversos; v) Outros Creditos a Receber; vi) A90es Ajuizadas 
(Registradas na Contabilidade ou niio); vii) Investimentos (Participacdo 
Percentual em outras Empresas); viii) Total do Imobilidrio - incluindo 
benfeitorias e mobilizado; ix) Obrigaciies com Pessoal e Encargos a 
Pagar; x) Exigivel a Longo Prazo Atual; xi) Quadro Demonstrativo do 
Patrimonio Liquido Atual; xii) Quadro Societdrio; xiii) Balance 
Patrimonial do Exercicio de 2005 (Consolidado); xiv) Copia do 
Balancete Sintetico em 31.05.2006; xv) Numero de Funciondrios e para 
onde estdo cedidos; xvi) relacdo dos repasses dos orgiios e unidades 
para os quais foram cedidos os funcionarios; xvii) Total Financeiro 
Mensal da Folha Incl~indo Encargos. e Benefici~s; xviii) Copia d~ \:/'\':\ 
Orcamento de 2006; xzx) Estatuto Social; xx) Regimento Interno; xxi) \QrJ 
Composicdo dos Conselhos Fiscal e Administrativo; xxii) Tabela de \l 
Empregos em Comissiio; xxiii) Tabela de Funciies Gratificadas; xxiv) 
Relaciio dos Cargos e Valores Salariais; xxv) Tabela de Empregos 
Permanentes. 

Considerando 0 volume de informacoes e 
documentos, restou estabelecido que a comissao voltaria a se reunir, 

o Coordenador faria nova convocacao, /).:"/
6fr \/t! 
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Procedida a solicitacao por meio do Oficio 
n" 208/2006-GABIN, 0 Sr. Chefe de Gabinete do Exmo. Sr. Secretario 
de Agricultura encaminhou a documentacao fomecida pela SAB e pela 
CEASA/DF, respectivamente, por meio dos Oficios de nO's 501
GAB/SEAPA-DF e 574-GAB/SEAPA-DF. 

Pois bern, oportunos os ensinamentos do . 
festejado professor e doutrinador Prof. Rubens Requiao, colacionados da 
obra Curso de Direito Comercial, 2° Volume, Ed. Saraiva, 168 Edicao, 
1986, in verbis: 

"A incorporadio If a operaciio pela 
qual uma ou mais sociedades, de tipos iguais ou 
diferentes, siio absorvidas por outra, que lhes sucede em 
todos os direitos e obriga~oes. Como se v€, na 
incorporadio niio surge nova sociedade, pois uma, a 
incorporadora, absorve outra ou outras sociedades, que se 
extinguem. Essa extindio, n caso, If inexordvel, pois assim 
determina a lei. 0 art. 219, II, com efeito, declara extinta a 
companhia pela incorporaciio. 

Conforme 0 plano de incorporadio, 
chamado 'protocolo', aprovado pela assembleia geral da 
incorporadora, autoriza-se 0 aumento do capital a ser 
subscrito e realizado pela incorporadora mediante versiio 
do seu patrimbnio liquido. Siio por ela nomeados peritos 
que avaliariio esse patrimiinio liquido, que sera absorvido 
pela sociedade incorporadora: 

A sociedade a ser incorporada deve 
aprovar 0 protocolo da. incorporaciio e autorizar seus 
administradores a praticarem os atos necessdrios a 
incorporadio, inclusive a subscri~iio do aumento de 
capital da incorporadora. 

Aprovados, pela assembleia geral da 
incorporadora, 0 laudo de avaliadio do patrimonio liquido 
da incorporada e 0 ato de incorporaciio, extingue-se a 
incorporada, competindo a primeira promover 0 

arquivamento e publicadio dos atos da incorporadio. 
Subsiste pois a incorporadora, acrescida do capital e 
patrimimio da incorporada, assumindo aquela 0 passivo 
da sociedade extinta." 

A propria Lei das Sociedades Anonimas 
deterrnina os procedimentos que deverao observados, a luz do Z(~\. 

q),/~ '0
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preveem OS arts. 224 usque 227 da Lei Federal n° 6.404. de 15 de 
dezembro de 1976, in verbis: 

"Art. 224. As condiciies da 
incorporaciio, fusiio ou ctsao com incorporaciio em 
sociedade existente constariio de protocolo firmado pelos 
orgiios de administraciio ou socios das sociedades 
interessadas, que incluird: 

I - 0 numero, especie e classe das 
aroes que seriio atribuidas em substituiriio dos direitos de 
socios que se extinguiriio e os criterios utilizados para 
determinar as relaciies de substituiciio; 

II - os elementos ativos e passivos que
 
formariio cada parcela do patrimbnio, no caso de cisiio;
 

III - os criterios de avaliariio do 
patrimbnio liquido, a data a que sera referida a avaliaciio, 
e 0 tratamento das variaclies patrimoniais posteriores; 

IV - a solucso a ser adotada quanto as 
aroes ou quotas do capital de uma das sociedades 
possuidas por outra; 

V - 0 valor do capital das sociedades a 
serem criadas ou do aumento ou reduciio do capital das 
sociedades que forem parte na operadio; 

VI - 0 projeto ou projetos de estatuto, 
ou de alteraciies estatutdrias, que deveriio ser aprovados 
para efetivar a operadio; 

VII - todas as demais condidies a que 
estiver sujeita a operaciio. 

Pardgrafo unico. Os valores sujeitos a 
determinaeiio seriio indicados por estimativa. 

Art. 225. As operaciies de 
incorporadio, fusiio e ctsao seriio submetidas a 
deliberaciio da assembleia-geral das companhias 
interessadas mediante justificacno, na qual seriio 
expostos: 

I - os motivos OU fins da operaciio, e 0 ~. 

interesse da companhia na sua realizacdo; 
\. ".\'W"'".:

II - as' aroes que os acionistas '. 
.... 

preferenciais receberiio e as raziies para a modificaciio dos 
seus direitos, se prevista; 

III - a composidio, apos a operadio, 
segundo especies e classes das aroes, do capital das 
companhias que deveriio emitir aroes em substituiciio as 
que se deveriio extinguir; 

C:;J,4 



" IV - 0 valor de reembolso das afoes a 
que teriio direito os acionistas dissidentes. 

Art. 226. As operaciies de 
incorporaclio, fusiio e ctsao somente poderiio ser 
efetivadas nas condiciies aprovadas se os peritos nomeados 
determinarem que 0 valor do patrimdnio ou patrimiinios 
liquidos a serem vertidos para a formaciio de capital social 
e, ao menos, igual ao montante do capital a realizar. 

§ 1° As aciies ou quotas do capital da 
sociedade a ser incorporada que forem de propriedade da 
companhia incorporadora poderiio, conforme dispuser 0 

protocolo de incorporaciio, ser extintas, ou substituidas 
por afoes em tesouraria da incorporadora, ate 0 limite dos 
lucros acumulados e reservas, exceto a legal. 

§ 2° 0 disposto no § r aplicar-se-d aos 
casos de fusiio, quando uma das sociedades fundidas for 
proprietdria de afoes ou quotas de outra, e de cistio com 
incorporactio, quando a companhia que incorporar 
parcela do patrimbnio da cindida for proprietdria de afoes 
ou quotas do capital desta. 

Art. 227. A incorporacdo e a operadio 
pela qual uma ou mais sociedades sao absorvidas por 
outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigaciies. 

§ 1°A assembleia-geral da companhia 
incorporadora, se aprovar 0 protocolo da operaciio, deverd 
autorizar 0 aumento de capital a ser subscrlto e realizado 
pela incorporada mediante versiio do seu patrimimio 
liquido, e nomear os peritos que 0 avaliartio. 

§ 2° A sociedade que houver de ser 
incorporada, se aprovar 0 protocolo da operadio, 
autorizard seus administradores a praticarem os atos 
necessdrios a incorporadio, inclusive a subscridio do 

1\ 

aumento de capital da incorporadora. \\ 

§ 3° Aprovados pela assembleia-geral ~., 
da incorporadora 0 laudo de' avalia~ao e a incorporadio, 
extingue-se a incorporada, competindo a primeira 
promover 0 arquivamento e a publica~iio dos atos da 
incorporadio. " 

Reportando novamente ao Prof. Rubens 
Requiao, "0 protocolo nada mais edo que a planificacdo, em projeto, 
das condiciies em que se vdo efetuar a incorporacdo, fusiio, ou cisiio. 
Essas condiciies, com efeito, constariio de protocolo firmado pelos 

orgaos de admin~uarCJws ,das s;es in:e~7adas, ~oe 



o art. 224" (pag, 218, ob. cit.). Adiante, aduz que "alem do protocolo, as 
operaciies de incorporaciio, fusiio e cisiio importamem justificaciio 
apresentada a deliberaciio das assembleias gerais ou dos socios das 
sociedades interessadas ", ou seja, a previsao contida no art. 225, e seus 
incisos, da Lei Federal n" 6.404176. 

Assim sendo, feito urn breve relato dos 
passos exigidos para efetivacao do processo de incorporacao da 
Sociedade de Abastecimento de Brasilia S/A - SAB, Em Liquidacao, ora 
incorporada, pela Centrais de Abastecimento do Distrito Federal SfA 
CEASAlDF, Em Liquidacao, ora incorporadora, imprescindivel, ainda, 
mencionar algumas leis distritais de apreciacao obrigatoria. 

Tratam-se da Lei n° 2.891, de 23 de 
janeiro de 2002, que autorizou 0 Distrito Federal a proceder a liquidacao 
da Sociedade de Abastecimento de Brasilia - SAB, da Lei n° 3.125, de 
16 de janeiro de 2003, que autorizou 0 Distrito Federal a proceder a 
liquidacao das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 
CEASAlDF, da Lei n° 3.761, de 25 de janeiro de 2006, que criou 
Unidade de Manutencao de Pessoal de Empresas em Processo de 
Extincao, Privatizacao ou de Reorganizacao na Secretaria de 
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento do Distrito Federal e, por fim da 
Lei n° 3.863, de 30 de maio de 2006, pela qual restou autorizada a 
incorporacao da Sociedade de Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, 
Em liquidacao, aCentrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A.
CEASA-DF, Em liquidacao. 

Portanto, destaca-se que, apesar de 
autorizada a incorporacao da SAB SfA, Em Liquidacao, aCEASAIDF, 
Em Liquidacao, somente apos 0 saneamento das contas e do passivo das 
empresas (incorporada e incorporadora) e que se podera, efetivamente, 
retirar a CEASAlDF da sua condicao de liquidacao, a luz, inclusive, do 
que dispoe 0 art. 5° da Lei Distrital n° 3.863/2006. 

Tal circunstancia, contudo, nao impede ou ':: 
mesm~ inviabili~a a. realiza~ao. da incorporacao conforme autorizada \:\~r~ 
pela Camara Legislativa do Distrito Federal. {~ 

Outrossim, conforme as informacoes 
prestadas pelas empresas, observa-se que ambas estao se valendo do que 0('
dispos a Lei .Distrital n° 3.761/2006, ,valendo-se da Unidade de 
Manutencao de Pessoal de Empresas em Processo de Extincao, ~' 
Privatizacao ou de Reorganizacao na Secretaria de Agrlcultura, Pecuaria . (J 
e Abastecimento do Distrito Federal, disponibilizando-se, sempre com !''
onus, de mao-de-obra para diversos orgaos do complexo administrativo 

do Governo do Distrito Federa\, ,/ ri'\. 
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Dessa forma, entende-se possivel a 
continuacao de tal circunstancia, seja por uma questao de higidez 
financeira da CEAS A1DF, seja porque apenas com 0 projeto de 
reestruturacao desta ultima eque se podera ter seguranca na utilidade dos 
funcionarios remanescentes dos Programas de Desligamento Voluntario 
estabelecidos nos respectivos processos de liquidacao. 

Dessa forma, atendendo as exigencies 
estabelecidas pelo art. 225 da Lei Federal n° 6.404/76, entende-se que a 
justificacao a ser apresentada a Assembleia Geral dos acionistas da 
empresa incorporadora (CEASAJDF) ja foram exaustivamente discutidas 
por ocasiao da apreciacao do projeto de lei que ensejou na edicao da Lei 
Distrital n° 3.863/2006, pela qual restou autorizada a incorporacao da 
Sociedade de Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, Em liquidacao, a 
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, Em 
Liquidacao, 

Ademais disto, entende-se que a 
incorporacao e medida que possibilitara 0 inicio do resgate de uma 
efetiva e eficaz Politica Publica de Abastecimento de generos 
alimenticios para a comunidade do Distrito Federal, no que tange a 
implantacao de uma politica de seguranca alimentar e nutricional. 

Outrossim, quanta ao Capital Social 
cumpre esclarecer que, segundo as informacoes prestadas pelas 
empresas, a CEASAlDF possui capital social de R$ 4.710.126,00 (quatro 
milhoes, setecentos e dez mil, cento e vinte e seis reais) divididos em 
4.710.126 (quatro milhoes, setecentos e dez mil, cento e vinte e seis) 
acoes ordinarias nominativas, ao valor unitario de R$ 1,00 (um real) 
cada, das quais 4.710.119 (quatro milhoes, setecentos e dez mil, cento e 
dezenove) sao de propriedade do Governo do Distrito Federal 
(99,9999%) e apenas 07 (sete) sao de propriedade dos Srs. Luiz 
Fernando Cirne Lima, Helie Prates da Silveira, Manoel Carneiro de A.

\ 
Filho, Octavio Odilio de O. Botencourt, Antonio Martins Chaves, .~. 

JoaquimA. da Silva Tavares e LuizHenrique Ferreira Horta <?,OOO1%)..-.:~ 

A SAB, por sua vez, possui capital social 
de R$ 16.368.857,49 (dezesseis milhoes, trezentos e sessenta e oito mil, 
oitocentos e cinqiienta e sete reais, e quarenta e nove centavos) divididos 
em 1.636.885.749 (urn bilhao, seiscentos e trinta e seis milhoes, 
oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e nove) acoes 
ordinarias nominativas, ao valor unitario de R$ 0,01 (urn centavo) cada, 
das quais 1.512.117.653 (urn bilhao, quinhentos e doze milhoes, e cento 
e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e tres) sao de propriedade do 
Governo do Distrito Federal (92,377.715.,056%), 124.767.027 (cento e 
vinte e quatro milhoes, setecentos e sessenta e sete mil e vinte e sete) sao 
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de propriedade da NOVA CAP (7,622.219.270%) e apenas 1.075 (um mil 
e setenta e cinco) sao de propriedade da TCB (0,000.065.674%). 

Ressalta-se no entanto que, conforme 
previsto 0 artigo 227 da Lei Federal n" 6.404176, 0 aumento do capital da 
empresa incorporadora devera ser igual ao valor do Patrimonio Liquido 
da empresa incorporada, sendo que este aumento sera integralizado com 
a absorcao do ativo e do passivo da empresa incorporada (SAB S/A, Em 
Liquidacdo). 

Verifica-se, ainda, de acordo com 0 

Balance Patrimonial comparativo da SAB SfA (exercicios findos em 
30/06/2006 e 31/12/2005), que 0 patrimonio liquido da mesma e de R$ 
6.444.174,90 (seis milhoes, quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e 
setenta e quatro reais, e noventa centavos) que, dividido 
proporcionalmente pela quantidade de acoes que os acionistas possuem 
na empresa fica assim distribuidos: 

QUADRO SOCIETARIO DA SAB SIA, EMLIQUIDACAO 
Acionistas Percentual de 

Partielnaeso 
Quantidade 

de Acoes 
Valorpor 

Ado 
Valor 

Governo do Distrito 
Federal- GDF 

92,377715056% 595.298.153 R$ 0,01 R$ 5.952.981,53 

NOVACAP 7,622219270% 49.118.914 R$ 0,01 R$ 49U89,14 

, TCB 0,000065674% 0.000.423 R$ 0,01 R$ 4,23 

TOTAL 100% 644.417.490 R$ 0,01 R$ 6.444.174,90 

Portanto, nos termos do art. 224 da Lei 
Federal n" 6.404176, propoe-seseja autorizado pela Assembleia Geral da 
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal SfA - CEASAlDF, Em 
Liquidacao, (empresa i~c~rporadora) o. se~ aumento de ca~ital para R~, ,_: 
11..154.300,90 (onze rrulhoes, cento e cmquenta e quatr~ mil e trezentos '\.l.:W 
rears, e noventa centavos), sendo que tal aumento e decorrente do "~ 

recebimento do patrimdnio liquido da SAB SfA, Em Liquidacao, '.j 

(empresa incorporada), passando a ter 1.115.430.090 (urn bilhao, cento 
e quinze milhoes, quatrocentos e trinta mil e noventa) acoes ordinarias 
nominativas, de valor unitario de R$ 0,01 (urn centavo), respeitando a 
proporcionalidade das acoes que os socios possuem na empresas . 
incorporadora e incorporada, assUn distribuidas: \ . 

r"
PercentualValorA.;oes '~ 

95,5963140/0 
Distrito Federal-


GDF
 
NOVACAP
 

R$ 10.663.100,53 1.066.310.053Governo do 

4,403585%49.118.914 R$ 491.189.14 
I 
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TCB 0.000.423 R$ 4,23 0,000038% 

Outros 700 R$ 7,00 0,000063 % 

TOTAL 1.115.430.090 R$ 11.154.300,90 100% 

Outrossim, nos termos do § 1° do art. 227 
da Lei Federal n° 6.404176, cumpre ressaltar que, segundo consta dos 
autos do presente Processo Administrativo n" 071.000.117/2006, enos 
termos das informacoes prestadas pelos Liquidantes da SAB SIA e da 
CEASAlDF SIA, os patrimonies das empresas estao devidamente 
relacionados pelo seu valor contabil, razao pela qual pode ser 
considerada atendida a exigencia do mencionado dispositivo, vertendo
se 0 patrimonio da SAB/DF em favor da CEASAlDF (§ 2° do art. 227) e 
cabendo a esta ultima a ulterior promocao do arquivamento e publicacao 
dos atos da incorporacao (§ 3° do art. 227), apos a regular aprovacao 
pelas respectivas Assembleias Gerais das empresas incorporadora 
(CEASAlDF) e incorporada (SAB). 

Oportuno, pois, relembrar que todas as 
alteracoes sugestionadas deverao, obrigatoriamente, ser deliberadas pela 
Assembleia Geral de Acionistas, conforme disp6em os arts. 121 e 122 da 
Lei Federal 6.404176, in verbis: 

"Art. 121. A assembleia-geral,
 
convocada e instalada de acordo com a lei e 0 estatuto, tem
 
poderes para decidir todos os negocios relativos ao objeto
 
da companhia e tomar as resolucbes que julgar
 
convenientes asua defesa e desenvolvimento.
 

Art. 122. Compete privativamente a
 
assembIeia-geral:(Redaci1o dada pela Lei nO 10.303. de
 
2001)
 

I - reformar 0 estatuto social; (Redaci1o
 
dadapela Lei n° 10.303, de 200])
 

II - eleger ou destituir, a qualquer
 
tempo, os administradores .e fiscais da companhia,
 
ressalvado 0 disposto no inciso II do art. 142;CRedaqi1o
 
dada pela Lei nO 10.303. de 200])
 

/II - tomar, anualmente, as contas dos
 
administradores e deliberar sobre as demonstracbes
 c',)financeiras por eles apresentadas;(Redaclio dada pela Lei '. 

n° 10.303, de 2001) 
'. 

' . IV - autorizar a emissiio de debentures, " 

ressalvado 0 disposto no § r·do art. 59; (Redaqlio dada pela 
Lei n° 10.303, de 200]) t~

V - suspender 0 exercicio dos direitos 
do acionista (art. 120);CRedaqiio dada pela Lei n° 10.303, 
de 200]) (j" 



VI - deliberar sobre a avaliaciio de bens
 
com que 0 acionista concorrer para a formaciio do capital
 
social.Iliedaciio dada pela Lei n° 10.303, de 200])
 

VII - autorizar a emissiio de partes
 
beneficidrias;(RedaClio dada pelaLei n° 10.303. de 2001)
 

VIll - deliberar sobre transformaciio,
 
fusiio, incorporaciio e cisdo da companhia, sua dissoluciio e
 
liquidacdo, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as
 
contas; e (Redaclio dada pela Lei n° 10.303. de 2001)
 

IX - autorizar os administradores a
 
confessar falencia e pedir concordata. (Redac;lio dada pela
 
Lei n° 10.303. de 200])
 

Paragrafo unico. Em caso de urgencia,
 
a confissiio de falencia ou 0 pedido de concordata poderd
 
ser forrnulado pelos administradores, corn a concorddncia
 
do acionista controlador, se houver, convocando-se
 
imediatarnente a assembleia-geral, para manifestar-se
 
sobre a materia.(Redaclio dada pela Lei n° 10.303. de
 
2001)"
 

Como dito alhures, aperfeicoada a 
incorporacao com as realizacoes das Assembleias Gerais das empresas 
incorporada (SAB) e incorporadora (CEASAlDF), cabera, ainda, it esta 
ultima, seja em face da necessidade de termino/reversao de seu processo 
de liquidacao, seja em face da determinacao contida no despacho do 
Exmo. Sr. Govemador do Distrito Federal de 27 de marco de 2006, 
publicado no DODF n° 64, de 31/0312006, a elaboracao de projetos 
detalhados e definitivos para implementar a sua revitalizacao e 
modernizacao, passando, necessariamente pelo encaminhamento it 
Camara Legislativa do Distrito'Federal deprojeto de lei dispondo sobre 
sua reestruturacao, bern como pela total liquidacao dos debitos, sejam os 
contraidos pela propria empresa incorporadora, sejam os decorrentes da 
empresa incorporada. 

Assim sendo, repete-se, as modificacoes 
propostas no presente momento, notadamente no Estatuto Social da 
empresa incorporadora (CEASAlDF, Em Liquidaciio) prestam-se~, 

apenas, a permitir 0 aperfeicoamento da incorporacao autorizada pela lei\"" ~. 
n° 3.863/2006. ,,'W 

Portanto, apesar de haver sido extrapolado 
o prazo estabelecido na Portaria n? 45, de 27/04/2006, sao as 
consideracoes que, acredita-se, serao suficientes para tal desiderato: 

a) Aprovacao do presente relatorio pelo 
Exmo. Sr. Secretario de Estado' de Agricultura, Pecuaria e 
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Abastecimento do Distrito Federal, com a posterior remessa aos Srs. 
Liquidantes da SAB e da CEASAJDF para conhecimento e aprovacao 
pelos mesmos; 

b) ,Caso assim entendam os Srs. 
Liquidantes, seja 0 presente trabalho considerado como 0 Plano de 
Incorporacao (Protocolo) exigido pelo art. 224 da Lei Federal n" 
6.404176; 

c) Convocacao de Assembleia Geral de 
Acionistas da empresa incorporadora (CEASAIDF SIA, Em Liquidacdoi e 
da empresa incorporada (SAB SIA, Em Liquidacdo'i para aprovacao da 
incorporacao autorizada pela Lei Distrital n" 3.863/2006; 

d) Sejam acolhidas, como a Justificacao 
exigida pelo art. 225 da Lei Federal n? 6.404176, as razoes, fundamentos 
e exposicoes de motivos que ensejaram a edicao da Lei Distrital n° 
3.863, de 30 de maio de 2006, pela qual restou autorizada a incorporacao 
da Sociedade de Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, Em liquidacao, 
a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, 
Em liquidacao; 

e) Sugerimos sejam acolhidos pelas 
Assembleias Gerais de Acionistas os relatorios e avaliacoes contabeis 
patrimoniais infonnados pelos Srs. Liquidantes da Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, Em liquidacao, e da Centrais de 
Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, Em liquidacao, 
conforme exigido pelo caput do art. 226 e pelo § 10 do art. 227 da Lei 
Federal n° 6.404176; 

't) Que as Assembleias Gerais. de 
Acionistas das empresas aprovem 0 presente, na condicao de Plano de 
Incorporacao (Protocolo), notadamente a Assembleia Geral de 
Acionistas da Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. 
CEASA-DF, Em liquidacao, que devera autorizar a seguinte modificacao 
em seu Estatuto Social: , 

I) aumento de capital para R$ 
11.154.300,'90 (onze milhiies, cento e cinqiienta e quatro mil 
e trezentos reais, e noventa centavos), sendo que tal aumento 
e decorrente do recebimento do patrimbnio llquido da SAB 
SIA, Em Liquidaciio, (empresa incorporada), passando a ter 
1.115.430.090 (um bilhiio, cento e quinze milhiies, 
quatrocentos e trinta mil e noventa) aedes ordinarias 
nominativas, de valor unitdrio de R$ 0,01 (um centavo), 
respeitando a proporci idade das ar;oes que os sodos 

.:Q\ 
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possuem na empresas incorporadora e incorporada, assim 
distribuidas: 

A~oes Valor Percentual 
Governo do Distrito 

Federal- GDF 
1.066.310.053 !R$10.663.100,53 95,596314 

% 
NOVA CAP 49.118.914 R$ 491.189.14 4,403585% 

TCB 0.000.423 R$ 4,23 0,000038% 
Outros 700 R$ 7,00 0,000063% 
TOTAL 1.115.430.090 !R$11.154.300,90 100% 

g) Nos termos do Art. 3° da Lei Distrital n" 
3.863/2006, os atuais empregados da Tabela de Empregos Permanentes 
da Sociedade de Abastecimento de Brasilia S.A. - SAB, em liquidacao, 
serao incorporados pelas Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 
S.A. - CEASA-DF, em liquidacao, mantendo os respectivos vinculos 
empregaticios, conforme prescrito no art. 1°, § 3°, da Lei n° 3.761, de 25 
de janeiro de 2006. 

h). Nos termos do art. 5° da Lei n° 3.761, 
de 25 de janeiro de 2006, seja assegurado 0 pagamento da indenizacao 
devida aos empregados que optaram pela adesao ao Programa de 
Desligamento Voluntario, conforme prescrito no inciso II do art. 3° da 
Lei n° 3.125, de 16 de janeiro de 2003. 

i) Sejam aproveitados os atuais 
funcionarios detentores de funcoes gratificadas e ocupantes de empregos 
em comissao da empresa incorporada (SAB SIA, Em Liquidacdoy; sem 
qualquer perda em suas remuneracoes, pela empresa incorporadora 
(CEASA/DF, Em Liquidacdoy; 

j) Por ocasiao da reestruturacao da 
CeasalDF, seja observado e respeitado.pelo seu Liquidante a necessidade 
de estruturacao do Plano de Cargos e Salaries (PCS) e da eventual 
necessidade de equiparacao e ajustes salariais entre os funcionarios que . 
serao incorporados pela CeasaIDF; '. ~,,-,(d 

k) Por ocasiao da reestruturacao da \j 
CeasalDF, seja observado e respeitado pelo seu Liquidante a necessidade 
de serem aperfeicoados e implementados programas sociais, baseados 
numa efetiva e eficaz Politica Publica de Abastecimento de generos 
alimenticios para a comunidade do Distrito Federal, no que tange a 
implantacao de uma politica de seguranca alimentar e nutricional; 

I) A contratacao de empresa especializada 
que preste uma isenta e solida consultoria que permita uma proposta de 
reestruturayao que' atenda desde as necessidades dos empregados

Q" -i/r ..:,. U 
I . ,; 
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envolvidos ate, e sobretudo, os fins sociais que justificaram a criacao da 
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A - CEASNDF, assim 
como a incorporacao, contando com a representacao e a contribuicao dos 
funcionarios para tal fim; 

o presente Relat6rio Final das conclusoes 
do Grupo de Trabalho constituido pelo Exmo. Sr. Secretario de Estado 
de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento do Distrito Federal, por meio 
da Portaria n° 45, de 27 de abril de 2.006, publicada no Diario Oficial do 
Distrito Federal de 28 de abril do corrente ano, ap6s ser lido e aprovado 
em todos os seus termos e fundamentos, segue com as assinaturas de 
todos os seus membros, consignando os agradecimentos pela confianca 
depositada. 

Brasilia-DF, 25 de agosto de 2.006. 

~~ 
AIRES SOUZA ) 
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SOCIEDADE DE TRANSPORTES COlETIVOS 

DE BRASiliA l TDA 
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APRESENTACAO DA SITUACAO A TUAL
 

E DE ALTERNA TIVAS PARA
 

REVITALIZACAO DA EMPRESA
 

Brasilia, 20 de novembro de 2006 



SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASiLIA LTDA 
,J 45 ANOS TRANSPORTANDO VIDAS 

- APRESENTACAO
 

A Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB, empresa 

publica do Governo do Distrito Federal, foi institufda em 1.° de junho de 1961 com a 

seguinte finalidade: "exploracao, em carater exclusivo, dos servlcos de 

transportes coletivos terrestres e de taxis na area do Distrito Federal, 

mediante linhas de transporte urbano da cidade de Brasilia, desta para os 

nucleos sate lites da Capital Federal e entre eles, alem do servlco de taxi na 

mesma area.", definida na Clausula Primeira do Contrato Social. 

Ao passar dos anos, com 0 crescimento desta Capital, a TCB deixou 

de ser exclusiva na exploracao dos servicos de transportes coletivos e os servlcos 

de taxis passaram a ser desempenhados pelo Departamento de Concessoes e 

Permlssoes, subordinado a Secretaria de Transportes. 

Contudo, a preterencla na exploracao dos services de transporte 

publico coletivo ainda e desta Empresa, conforme estabelece 0 Artigo 27 do 

Regulamento do Transporte Publico Coletivo do Distrito Federal, institufdo atraves 

do Decreto n.? 10.062, de 05 de janeiro de 1987. 

Ressalta-se que a TCB, ao longo da sua hist6ria, como operadora 

publica, foi suporte do Governo do Distrito Federal na lrnplementacao das polfticas 

publicas na area de transporte coletivo. Dentro deste contexto, a rnissao da 

Empresa era fundamentalmente baseada nos seguintes pontos: 

papel estrateqlco: 0 Governo, em situacoes excepcionais, 

efetuou interferencla nas operadoras privadas para garantir a 

prestacao do service de transporte. A TCB atendeu, em situacoes 

de emerqencla, as areas que estavam apresentando deficiencias na 

prestacao dos servlcos: 

papel de referencla: em condlcoes de gerenciamento adequado I a 

TCB fornecia as informacoes necessarlas e suficientes para a 
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SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASiLIA LTDA 
45 ANOS TRANSPORTANDO VIDAS 

deflnicao dos Indices de consumo, de desempenho operacional, 

tarifas e outros; e 

papel de aprimoramento gerencial e tecnol6gico: A rCB 

desenvolveu e aplicou novos procedimentos operacionais e de 

rnanutencao, testes e experlrnentacoes de novos tipos de velculos, 

rnaqulnas, equipamentos e de energia alternativa. 

No cumprimento desta rnissao e na qualidade de operadora do 

estado, a rCB foi durante muitos anos 0 breco direito do Governo do Distrito 

Federal na polltlca do transporte publico do Distrito Federal. Com referencia ao papel 

estrateqlco, a Empresa operou diversas Iinhas deficitarias em diversas localidades 

do Distrito Federal, as quais nao eram de interesse da iniciativa privada. Estas 

operacoes exigiram que a Empresa efetuasse elevados investimentos na construcao 

de garagens em varlas cidades satelites, a exemplo das de Ceilandla, Gama, 

Brazlandia, Sobradinho, Planaltina e Sao Sebastiao, alern da Garagem Central, 

situada no Plano Piloto. 

Para 0 desenvolvimento dos papeis de referencia e de 

aprimoramento gerencial e tecnol6gico, a Empresa teve que manter uma estrutura 

especffica nas areas administrativa e de rnanutencao, 

Vale destacar que a Empresa nao foi remunerada para cumprir 

estas despesas adicionais, as quais em muito contrlbulrarn para 0 surgimento do 

deficit econornlco-flnancelro no final dos ana 80. 0 ultimo balance patrimonial em 

que a rCB apresentou lucro foi no ana de 1988. 

A partir de entao, a Empresa tem experimentado diversas crises 

financeiras e operacionais, em virtude, principalmente, da sua incapacidade em 

renovar a frota de onibus, para manter-se nas linhas tarifarias. Alern disto, outras 

questoes relevantes foram se acumulado, como 0 nao recolhimento dos encargos 

sociais e impostos, bem como a incapacidade financeira para pagamento do passive 

judicial, decorrente de acoes trabalhistas e de reparacao de danos. 
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Diante deste quadro, 0 Governo do Distrito Federal, acionista 

maioritario, quando da reforma administrativa realizada no ana de 2000, definiu, 

atraves do Decreto 21.170, de 05 de maio de 2000, a privatlzacao da Ernpresa. 

As acoes referentes ao Decreto mencionado anteriormente e da Lei 

inerente n.? 2.863, de 27 de dezembro de 2001, que trata da allenacao da TCB. nao 

foram implementadas pelo Governo do Distrito Federal e, na situacao atual da 

Empresa, tais medidas nao tern como ser adotadas, tendo em vista que hoje a 

operacao da Empresa esta restrita apenas a 02 (duas) linhas, com 05 (cinco) 6nibus 

escalados e arrecadando, mensalmente, em torno de R$ 75.000,00 (setenta e cinco 

mil reais). 

A diminuicao da participacao da TCB no Sistema de Transporte Publico 

Coletivo do Distrito Federal foi processada ao lange de varies anos, por motivos 

diversos, cujo detalhamento encontra-se em capitulo especifico. 

Em conformidade com 0 Decreto n.? 22.322, de 13 de agosto de 

2001, amparado na Lei n.? 2.681, de 15 de janeiro de 2001, os ernpregados do 

quadro de pessoal da TCB foram integrados a Tabela de Ernpregos do Distrito 

Federal, em extincao, administrada pela Secretaria de Estado de Gestao 

Administrativa. Contudo, em cumprimento a declsao judicial proferida nos autos da 

Ac;ao Civil Publica n.? 576/2003, que tramita na ga. VT/DF, a Lei n.? 2.681/01, foi 

revogada pela Lei n.? 3.761, de 25 de janeiro de 2006, retornado os empregados ao 

Quadro de Empregos Permanentes da TCB. 

Por meio da mencionada Lei foi criada uma Unidade de Manutencao 

de Pessoal na Secretaria de Gestae Administrativa para manter os assentamentos 

cadastrais e elaborar a Folha de Pagamento dos empregados, os quais, na sua 

maioria, estao cedidos a varies orqaos do Governo do Distrito Federal, TJDF, 

T.R.E/DF e Presldencla da Republica. 

Com 0 objetivo ainda de encontrar uma solucao para a Empresa, em 

06 de maio de 2003 foi constituido um Grupo de Trabalho, atraves da Portaria 

Conjunta n.? 1 - SGAlST, para apresentar proposta relativamente a situacao da TCB 

e sua reestruturacao, 
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o trabalho foi apreciado pelos Senhores Secretarios de Governo, de 

Gestae Administrativa e de Transportes e, posteriormente, aprovado pelo 

Excelentfssimo Senhor Governador em 25 de agosto de 2003. 

Contudo, nao foi posslvel implementar varias medidas apresentadas 

para a reestruturacao da Empresa. 

Em virtude da dlmlnulcao da receita operacional da Empresa e 

devido aos atrasos nos recolhimentos das parcelas relativas a prevldencia social, a 

TCB foi excluida no rnes de agosto do ana em curso do REFIS I, instituido pela Lei 

n.? 9.964/2000, cuja parcela mensal era em torno de R$ 2.000,00 (dols mil reais), 

calculada em 1,2% da receita operacional da Empresa. Entretanto, em setembro de 

2006, a TCB aderiu ao REFIS III, instituido pela Medida Provis6ria n.? 303/2006, 

sendo que 0 debito, estimado em R$ 33.000.000,00 (trinta e tres milh5es de reais) 

foi parcelado em 130 (cento e trinta) meses. 

Com 0 REFIS III, a TCB parcelou, tarnbern, todos os debitos 

pendentes junto ao INSS, inclusive um de R$ 8.000.000,00 (oito milh5es de reais), 0 

qual foi fator determinante para exclusao da Empresa do REFIS I. A parcela mensal 

do REFIS III esta estimada em R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). Contudo, 

no final de 130 meses, a divida sera totalmente quitada, enquanto no REFIS I, 

paqavarnos a parcela de R$ 2.000,00 e, mensalmente, era acrescido no saldo 

devedor os juros da divida, na ordem de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqOenta mil 

reais). 

Por estes motivos, ha necessidade que 0 novo Governo do Distrito 

Federal defina, dentro das suas prioridades, um destino para a Empresa. 

Alternativas viaveis existem, a TCB tem todas as condicoes para ser revitalizada ou 

reorganizada. Este e 0 desejo da direcao da Empresa e dos seus empregados. 

Por isto, 0 objetivo deste trabalho, feito em conjunto com a Diretoria 

da Empresa e um grupo de empregados, e apresentar alternativas possiveis para 

viabilizar uma salda honrosa para a TCB. 
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- IDENTIFICACAo DA EMPRESA: 

Raz80 Social: Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB 

Fundacao: 01 de junho de 1961 

Empresa Publica da Adminlstracao indireta 

Governo do Distrito Federal, com 99,999% das quotas e 

NOVACAP 

R$ 28.723.332,00 - ultima alteracao em 1999. 

Exploracao dos servlcos de transportes coletivos urbanos 

na area do Distrito Federal. 

Conselho de Adminlstracao, composto de 7 (sete) 

membros e uma Diretoria Colegiada, composta pelo 

Diretor Presidente, Diretor Tecnlco e Diretor Administrativo 

e Financeiro, fiscalizada por um Conselho Fiscal, 

composto de 5 (cinco) membros 

Garagem Central situada no Setor de Garagens Oficiais 

Norte, Quadra 6, Lote Unico, area com 85.000 m2. 

Brazlandia, Cellandia, Sobradinho e Planaltina, im6veis 

atualmente alugados, exceto a de Cellandia, 

Natureza: 

Quotistas: 

Capital Social: 

Objetivo: 

Direcao da Empresa: 

Sede: 

Garagens de Apoio 
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2) - DADOS OPERACIONAIS: 

Qte 6nibus em operacao 07 

Qte. Onibus servicos especiais 07 no DERIDF e 02 no Na Hora 

Qte. Onibus Recuperados 14 

Qte. Onibus para serem recuperados 14 

Linhas em operacao 02 (duas) 108 e 108.3 -

Media de Viagens no rnes 2.388 

Media de Kms rodados no rnes na operacao 26.179 

Media de Passageiros no mes 50.340 

Media da Receita tarifaria mensal: R$ 75.509,00 

Kms rodados nos servicos especiais 18.457 kms mensal 

3) - RECURSOS HUMANOS:
 

Empregados do Quadro Permanente 1.047 

- rnotoristas, cobradores e fiscais .. 666 

- pessoal da rnanutencao e services gerais 
-

186 

- pessoal administrativo... 195 

Empregados em Folha de Pagamento 837 

Empregados INSS/licenciados 210 

Media Salarial dos Empregados R$1.600,00 

Empregados cedidos para a SGA 906 

Empregados adlsposicao da reB 141 

Amparo Legal: Lei n.o 3.761, de 25 de janeiro 
de 2006 e Decreto n.? 26.756, 

de 25 de abril de 2006. 
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Empregados 
empregatfcio. 

em Comissao com vinculo 
17 

Empregados 
empregatfcio. 

em Comissao sem vinculo 
21 

4) - DADOS FINANCEIROS:
 

RECEITAS: VALOR- R$ 

- Receita operacional 

- Aluguel das Garagens 

- anibus de aluguel 

TOTAL DAS RECEITAS 

75.509,00 

88.500,00 

27.220,00 

191.229,00 

DESPESAS: 

- Convenio TCB-TRT 108 
• Regiao 400.000,00 

- Dep6sitos Recursais 24.000,00 

- Folha de Reparacao de Danos 49.182,00 

- Folha de Pagamento dos Empregos Comissionados 125.000,00 

- Jetons aos Conselhos Fiscal e de Adrninlstracao 25.038,00 

- Combustfveis, pecas e materiais diversos 41.000,00 

- Energia Eletrica, Agua e Esgoto, limpeza e outros services. 45.000,00 

- COFINS 14.137,00 

- ISS - IPTU, IPVA, ICMS e outros GDF 7.000,00 

- PAES-SRF 19.669,00 

- FNDE 25.312,00 

- REFIS III 330.000,00 

- PASEP 3.069,00 

TOTAL DAS DESPESAS 1.108.407,00 

Deficit mensa!.. ... 917.178,00 

Obs: A folha de pagamento dos empregados do Quadro Permanente e processada pela 
SGA. 
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5) - PASSIVOS: 

PARCELAMENTOS 

PASSIVOS 

PARCELAS PARCELA 

ATUAL 

SALDO 

DEVEDOR 

PAES-DRF 141 19.755,33 1.893.274,00 

Salario Educacao - FNDE 12 24.575,84 294.910,06 

Salario Educacao - FNDE 33 972,04 32.077,32 

REFIS III - SRF/INSS 128 330.000,00 41.182.227,38 

Passivo Trabalhista 6.000.000,00 

Passivo Reparacao de Danos 5.500.000,00 

Debitos - CAESB 293.922,00 

Debltos - CEB 183.780,00 

Debitos - fornecedores 406.654,00 

TOTAL. .... 55.786.844,76 

6) - SITUAc;AO DAS L1NHAS DA TCB 

A particlpacao da Ernpresa no Sistema de Transporte Publico 

Coletivo do Distrito Federal foi drasticamente reduzida, conforme quadro 

demonstrativo abaixo, sendo que a maioria da reducao da operacao taritarla foi por 

decisao do Governo do Distrito Federal, estabelecida, inicialmente, pelo Decreto n.? 

19.550, de 3 de setembro de 1998 e por acao unilateral do entao Departamento 

Metropolitano de Transportes Urbanos - DMTU/DF: 
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MotivoMesl 

ana 

Receita (R$) N.o de 

Onibus 

N.o de 

Linhas 

IPK 

Jan/98 2.945.085,91 236 96 1,40 

Setl98 2.501.588,66 186 74 1,49 

Outl98 2.225.819,68 134 58 1,49 

Setl99 1.342.076,51 81 32 1,98 

SetiOO 1.119.770,96 81 32 1,71 

Mar/01 1.177.738,38 67 28 1,71 

Outl01 786.012,35 67 28 1,44 

Reducao determinada pelo GDF, 

atraves do Decreto n.? 19.550. 

Reducao determinada pelo GDF, 

atraves do Decreto n.? 19.550 

Reestruturacao da operacao de 

linhas autorizada pelo Conselho 

de Adrnlnistracao da TCB, com 0 

objetivo de transferir a outras 

empresas Iinhas deftcitarias e 

rurais, processo n.? 

095.001.109/99 

0 entao DI\t1TU autorizou 

empresa privada operar diversas 

Iinhas superpostas as da TCB. 

Reestruturacao da operacao de 

Iinhas autorizada pelo Conselho 

de Adrninistracao da TCB, com 0 

objetivo de transferir a outras 

empresas Iinhas deflcltarlas, 

processo n.? 095.001.109/99. 

Reduyao da receita em 

decorrencia da operacao por 

empresa privada em linhas 

superpostas as da TCB 
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B) - EXTINCAO, PELA UQUIDACAO DA EMPRESA: (lnvlavel) 

A extincao, pela llquidacao, e uma alternativa que pode resolver de 

vez a sltuacao da Empresa, contudo 0 custo para efetuar esta extincao e 0 custo 

social de tal decisao tornam esta possibilidade lnvlavel. 

As consequenclas desta declsao: paralisacao das atividades da 

Sociedade; rnanutencao de estrutura administrativa minima para a llquldacao; 

transferencia do passivo ao Tesouro do Distrito Federal, cotista maiorttario; 

dernlssoes de mais de 1.000 empregados permanentes, sendo que destes 14 sao 

estavels e de 21 empregados comissionados sem vinculo. Sera necessaria a 

norneacao de um liquidante, atraves de Assembleia dos S6cios Cotistas. 

Ressaltamos que com a revoqacao da Lei n.? 2681, de 15 de janeiro de 

2001, pela Lei n.? 3.761, de 25 de janeiro de 2006, que trata do retorno dos 

empregados ao quadro permanente de ernpregos da TCB, para atender decisao 

judicial proferida na A9ao Civil Publica n.? 576/2003-9a. VTB, 0 vinculo empregaticio 

dos mesmos e com a TCB e a Unidade criada na SGA apenas cuida da folha de 

pagamento dos salaries, pois os empregados continuam cedidos aos diversos 

orqaos do GDF. 

Estima-se que 0 custo da rescisao dos empregos permanentes e 
superior a R$ 30.000.000,00 (trinta rnilhoes de reais) e 0 Governo do Distrito Federal 

devera contratar novos empregados para substitui-Ios. 

Considerando, ainda, 0 dispositivo constante na Medida Provis6ria 

303/2006, que instituiu 0 Programa de Recuperacao Fiscal - REFIS III e da Lei n.? 

10.684, de 30 de maio de 2003, que dispoe sobre parcelamento de debitos junto a 
Secretaria da Receita Federal e ao INSS - PAES, no caso de extlncao da Empresa, 

ocorre 0 vencimento imediato do saldo devedor dos parcelamentos ja demonstrados 

anteriormente. 
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C) - INCORPORACAO POR OUTRA EMPRESA DO GDF: (vlavel) 

A lncorporacao esta prevista no artigo n.? 227, da Lei n.? 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, que estabelece 0 seguinte: 

"Art. 227. A incorporacao e a operacao pela qual 

uma ou mais sociedades sao absorvidas por outra, 

que Ihes sucede em todos os direitos e obrlqacoes, 

Paragrafo 1.° . A assemblela geral da companhia 

incorporadora, se aprovar 0 protocolo da operacao, 

devera autorizar 0 aumento de capital a ser subscrito 

e realizado pela incorporadora mediante versao do 

seu patrlrnonto liquido, e nomear os peritos que 0 

avauarao, 

Paragrafo 2.° A sociedade que houver de ser 

incorporada, se aprovar 0 protocolo da operacao, 

autorlzara seus administradores a praticarem os 

atos necessarlos it lncorporacao, inclusive a 

subscrlcao do aumento de capital da incorporadora. 

Paraqrafo 3.° Aprovados pela assernblela geral da 

incorporadora 0 laudo de avallacao e a 

lncorporacao, extingue-se a incorporada, 

competindo it primeira promover 0 arquivamento e a 

publlcacao dos atos da lncorporacao." 
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No caso de acolhirnento desta alternativa, as empresas do 

complexo administrative que poderiam incorporar a TCB seriam a NOVACAP, por 

ser acionista da TCB e 0 METRO, por desenvolver atividades tarnbern da area de 

transporte. Nesta hip6tese, os empregados devem continuar cedidos aos diversos 

orqaos do GDF. 

D) - REVITALlZACAO/REORGANIZACAO DA EMPRESA- (vlavel) 

Considerando que atraves da Lei n." 3.356/04, a TCB passou a 

integrar 0 Orcarnento Fiscal do Governo do Distrito Federal, com a oisponibilizacao 

de credtto no Orcarnento do Distrito Federal para atender a Empresa e considerando 

as dificuldades apresentadas que possam inviabilizar a irnplernentacao de uma das 

alternativas anteriores, 0 Governo do Distrito Federal pode revitalizar a Empresa, 

com alteracao das suas atribuicoes baslcas constantes do Contrato Social. 

Neste aspecto, tendo em vista a extlncao do Departamento 

Metropolitano de Transporte Urbano - DMTU/DF e, ate a presente data, nao foi 

implantada a Estrutura Orqanica do novo 6rgao: DFTRANS, parte das atividades 

desenvolvidas, principalmente na area executiva e operacional, poderiam ser 

transferidas para a TCB, mediante a fusao das duas instltuicoes, 

Assim, a atribulcao referente ao planejamento estrateqico do transporte 

coletivo seria de responsabilidade da Secretaria de Estado de Transportes e as 

atrlbuicoes inerentes a execucao, que sao desenvolvidas atualmente pelo 

DFTRANS, passariam para a responsabilidade da TCB, ap6s alteracao do seu 

Contrato Social. 

Basicamente, as atribuicoes da TCB passariam a ser as seguintes: 

- cumprir a politica de transporte publico coletivo definida pela 

Secretaria de Estado de Transportes; 

- executar a proqrarnacaooperacional dos services do STPC/DF; 
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- fiscalizar as empresas operadoras quanto ao atendimento das 

normas e dispositivos contidos na leqlslacao; 

- realizar vistoria nos veiculos do Sistema de Transporte; e 

- administrar os terminais rodoviarlos, paradas de 6nibus e outros. 

A revitalizacao/reorqanizacao da Empresa implicaria na 

irnplernentacao imediata de diversas medidas, tais como: 

- alteracao do Contrato Social da TCB; 

- elaboracao de nova estrutura orqanlca que atenda as 

necessidades da Empresa, dentro do seu novo papel; 

- elaboracao de novo Plano de Cargos e selartos e lrnplementacao 

de outras medidas para adequacao da Empresa. 

Outras alternativas, tambern, podem ser estudas para melhor 

aproveitamento da TCB, principalmente dos seus im6veis e recursos humanos, a 

saber: 

transferencia das atividades do Departamento de Concessoes e 

Permissoes - DCP, da Secretaria de Estado de Transportes para a TCB; 

transferencia das atividades do Departamento do Sistema Viario 

- DSV, da Secretaria de Estado de Transportes para a TCB; 

Aquislcao de novas 6nibus e retorno de parte dos empregados 

para desenvolver as atividades de lnteqracao 6nibus/metr6, cuja atividade 

devera ser subsidiada pelo GDF; 
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Delegar a rCB a execucao dos servlcos de transporte de 

estudantes carentes e da zona rural da Secretaria de Educacao, de 

deficientes, turismo social cfvico e outros servlcos sociais nao remunerados 

pelos passageiros, custeados pelo GDF. 

As alternativas apresentadas para solueao da rCB apresentam 

aspectos positivos e negativos, conforme quadro abaixo. 

A decisao do Governo pode ser tomada ainda levando em conta 0 

aspecto politico da questao, Par isto, cabe-nos apenas apresentar de forma 

detalhada a sltuacao a que chegou a empresa e apresentar possfveis alternativas. 

A declsao e complexa e 0 assunto e abrangente, principalmente quando ha 0 

envolvimento de outros 6rgaos e de mais de 1.000 empregados. 

ALTERNATIVA Aspectos Positivos Aspectos Negativos! 

dificuldades 

- Privatizacao - Resolveria em definitivo a - 0 montante das dfvidas e 

sltuacao da ernpresa; superior ao patrirnonto da 

- 0 GDF elimina um prejufzo Empresa; 

mensal e a transferencia de - as linhas da empresa ja 

recursos para a empresa; foram transferidas a iniciativa 

- privada; 

- Garagem Central situada 

em Setor de Garqgens 

Oficiais Norte, dificuldade na 

alteracao da destlnacao da 

area - problemas 

relacionados com 

tornbamento da Capital. 

- dernissao de mais de 1.000 

empregados, com idade em 

media de 45 (quarenta e 

18 
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- Economia de mais de R$ 

900.000,00 por ana com 

aluguel do DFTRANS; 

- rnanutencao dos 

parcelamentos junto ao 

Governo Federal - REFIS III e 

PAES. 

- A absorcao do DFTRANS 

pela TCB proporcionara 

substancial economia de 

recursos para 0 GDF (fusao de 

02 areas administrativas). 

8) - CONCLUSAO: 

Analisando as alternativas apresentadas, levando em conta, 

notadamente, os aspectos positivos e negativos de cada uma delas, a absorcao das 

atividades do DFTRANS pela TCB seria a melhor alternativa. Contudo, nos ultirnos 

anos, pouco se discutiu quanto ao destino da TCB. Este e urn dos desafios para 0 

novo Governo do Distrito Federal; possibilitar 0 debate com as partes interessadas, 

inclusive, com a participacao dos empregados da TCB, na busca de construir uma 

nova rnlssao para a Empresa. 

JAIR BAPTISTA LOPES
 

Diretor Presidente
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Brasilia., 05 de setembro de 2006. 

..
 
Senhor Candidato, 

Os servidores da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento
SEAPA e orgaos vinculados, conscientes do projeto politico para administra<;io do Distrito 
Federal nos proximos quatro anos e da importiincia. do segmento agropecuirio para 0 

desenvolvimento econOmico da cidade,· encaminham a Vossa Senhoria as pautas 
reivindicatorias dos servidores da SEAPA, CEASA, SAB E EMATER/DF subscritas pelas 
respectivas associacoes, 

Certos cia atenc;iio que sera dispensada as reinvidicacoes dos servidores 
da agricultura do Disttito Federal, colocamo-nos a disposic;io para os esclarecirnentos 
necessarios. 

Atenciosamente, 

.1.n.L>~LUIZVALADAO 
dos Servidores da SEAPA 

~~~--
Pr~sidente dos Servidores da SAB 

AoSenhor 
JOSE ROBERTO ARRUDA 
Candidato ao Govemo do Distrito Federal 
Brasilia - Distrito Federal 

-------------~---------
JOSE AUGUSTO DE FARIAS 

Presidente dos Servidores da CEASA 

_~J~~_~~
 
EUSANG~~=~TONIACOSTA 

Presidente dos Servidores daEMATER 



-_~~~_AY'"""" ~,,~ .7.IJ.n..Y .lVVJ:U,;:) VA ::i,tll,;.KJ:n"ARIA DE AGRICULTURA, 
PECU.A.RIA E ABASTECIMENrO - ARCEF. 

PAUTADE REIVINDICAcA0 

•	 Permanencia das atribuicoes de prevens:ao, fiscalizacao e defesa sanitaria animal e 
vegetal na Seapa; 

•	 Criac;:ao da carreira de fiscalizac;io rural, mediante aproveitamento dos servidores que 
exercem as atividades, a exemplo do ocorrido na area federal; 

•	 Revisiio da atual carreira de desenvolvimento agropecuirio com reestruturaciio; 

•	 Instituicao de gratificacao de fiscalizacao e defesa sanitaria; 

•	 Construcao e funcionamento de restaurante comunitario na area da Seapa; 

•	 Reestrcturacao do service medico e odonto16gico da Seapa; 

•	 Participacao dos servidores na indicacao do Secrecirio de Agricultura; 

•	 Manutenciio e renovacao da frota de 6nibus funcional; 

•	 Participacao desta Associaliao na indicaliio do Gerente de recursos humanos da Seapa; 

•	 Preenchimento de, no minimo, 50% do cargos comissionados, por Diretoria, com 
servidores efetivos. 

'''T.LO'''''~ LUIZ VALADAO 
dos Servidores da SEAPA 

ARCEF 

ASSOCIAc;AO DOS FUNCIONARIOS DA CEASA-ASFUC!DF 

PAUTA DE REIYlNDlCA<;AO 

•	 Reesttuturac;:io da CEASA!SAB; 

•	 Participacao do servidor na diretoria da empresa; 



•	 Indicacdo do Secretario de Agricultuta; 

•	 Participacao do servidor no conselho de administracao; 

•	 Plano de cargos, salano e carreira; 

•	 PDV prioridade da verba (reeursos do tesouro); 

•	 Plano de saude para todos os servidores; 

•	 Capacitacao e tteinamento dos servidores; 

•	 Itnplantar Ulna politica de abastecimento e seguranc;a alimentar no DF, a ser 
operacionalizacia pela Ceasa/DF; 

•	 Participar de progratnas sociais tais como, merenda escolar, cestas basicas, corrvenios, 
desperdicios de alimentos, no org.inico, etc; 

•	 Participacao do servidor nos resultados cia empresa; 

• Pmno de moradia e ~:P~-;~SQ _ 
JOSEAU~FARIAS
 

Presidente dos SelVidores cia Ceasa
 
ASFUC
 

ASSOCIAc;AO DOS SERVIDORES DA SAB 

PAUTADE REIVINDICAcAO 

•	 Incorporacao cia SAB a Ceasa, confonne Lei 3.863/2006; 

•	 Participacao cia Associa<;io dos Servidores ciaSAB na Comissao que elaborara 0 Plano 
de Cargos e Salaries; 

•	 Participacao ciaAssocia<;io de Servidores na indicacao do Secretario de Agricultura; 

•	 Cria~ao de a Diretoria de Seguranc;a Alimentar, na Ceasa, conforme Lei 3.683/2006: 



•	 A Ceasa em parceria com a Associa~ao dos Servidores e Entidade correlata realizarao 
Utn Congresso, objetivando a elaboracao da Politica de Seguranc;:a Alimentar e 
Nutricional a ser adotada pela Ceasa (conforme Lei 3.863/2006)~ 

•	 Participacio dos trabalhadores no lue.ro da empresa; 

•	 Participacao da Associacso no Conselho de Administracao da Empresa; 

•	 50% (cinqiienta por cento) dos cargos comissionados da empresa serao preenchidas 
por servidores da Tabela de Empregos Pennanentes - TEP; 

•	 Habitacao para os servidores; 

•	 PIanos odontol6gicos para os servidores e familiares; 

•	 Implantacao do Programs de Desligamento Voluntitio - PDV; 

•	 A empresa sera parceira da Associa~o na implantacao do plano do Plano de 
Alfabetizacso e Digitacao para os servidores; 

•	 A empresa fara gestoes junto a Terracap na cessao de terrene para lazer dos servidores 
e seus familiares. 

(j}n -I: .~~ - _D B/'
~-~~ 

MARIA LUIZi\ DA SILVA
 
Presidente das Servidores da SAB
 

ASSOCIA~O DOS SERVIDORES DA EMATER
 

PAUTA DE REIVINDICAc;A.O
 

•	 Implementacao do concurso publico da EMATER-DF; 

•	 Restricao do mimero de empregados cornissionados a 10% do rnimero de empregados 
da tabela de empregados pennanentes; 

•	 Garantir que 50% dos empregos em comissao sejam preenchidos por funcionarios da 
casa conforme a legisIas:aoem vigor, 

•	 Reabertura do PLANO DE DEMISSAO VOLUNTARlA - PDV; 

•	 Aprova~o do ACORDO COLETIVO DE TRABAlliO com melhorias; 



• Adequacao e renovacao da freta de veiculos; 

• Adequa?o das instalac;oes fisicas com computadores e moveis. 

};")l'~N\.O\J(V l-l_:. ~- ~ 
-~=;;~~~=~(;s~~-
Presidente dos Servidores da EMATER 

ASSER 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO BRUNELLI 

RECIBO
 

Recebi do Gabinete do Dep. Brunelli diversas docurnentacoes 

referentes as providencias que estao sendo tomadas por este gabinete junto 

ao Governo do Distrito Federal, a fim de garantir 0 emprego dos funcionarlos 

da SAB e CEASA. 

Brasilia-DF, em 05 de setembro de 2007. 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8196 - Fax: 3966·8193
 
E-mail: deputado@brunellLcom
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ao Governo do Distrito Federal, a fim de garantir 0 emprego dos funclonarlos 

da SAB e CEASA. 

Brasllia-DF, em 05 de setembro de 2007. 
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CARGOS COMISSIONADOS = SAB e CEASA = 120 cargos 
correspondendo a = R$ 196.065,51 

ORGANOGRAMAPROPOSTO 
53 cargos Comissionados = R$ 100.388,69 
Economia: 43,08% = R$ 95.676,82 



I 1\ ~ , 

Sergio Ferreira Viana 
advogado 

Exmo. Sr. Juiz Presidente da 9" Vara do Trabalho de Brasilia OF. 

Associacao Beneficente dos Empregados em Transportes 
de Coletivos no Distrito Federal - ABEM, pessoa juridica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob 0 n'' 00.618.223/001-17, estabelecida na SOON - Quadra 06 Bloco A - Brasilia 
OF., atuando como substituto processual dos servidores arrolados em anexo atraves de seu 
advogado infra-assinado (rn.j), vern, it prcsenca de Vossa Excelencia, consubstanciada no que 
dispoe de forma subsidiaria 0 311. 50 e seguintes, do Codigo de Processo Civil, propor 

Intervencao de Terceiro 

nos autos da Acao Civil Publica, proposta pelo Ministerio Publico do Trabalho (Procuradoria 
Regional do Trabalho da 10" Regiao), que tramita por essa r. Vara do Trabalho, sob 0 n" 
0576-2003-009-10-00, em desfavor do Oistrito Federal (Secretaria de Estado de Gestae 
Administrativa), a seguir as razoes de fato e de direito que entende suficientes acondenacao 
da lmprocedencia, da presente. 

Preli111inurnlente: 

Litispendencia 

Como se depreende da inicial, 0 MPT ingressou com Acao 
Civil Publica, com 0 mesmo objeto, esta que se encontra na fase de execucao nos autos que 
tramita na 3" Vara do Trabalho, sob 0 n" 97711997. 

E, diante deste fato argui nesta oportunidade, 
consubstanciado no que dispoe 0 art. 30 I, item I, do Codigo de Processo Civil, a 
litispendencia, devendo a presente ser extinta sem julgamento do merito, de acordo com 0 

disposto no item V, do 311. 267, do mesmo diploma legal. 

(
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No Merito 

Resume da Demanda 

Em sintese, 0 autor afinna que em 24-07-1997, ajuizou 
Acao Civil Publica em desfavor da TCB - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia, 
requcrendo a anulacao de contrato de trabalho de funcionarios daquela autarquia, que 
haviam sido admitidos apos 0 advento da Constituicao Federal de 1988, sem que houvesse 
realizacao de concurso publico. Referida acao, tramitou na Y Vara do Trabalho, e, seus 
pedidos foram julgados procedentes em parte, encontrando-se em fase de execucao, 

Afirma, ainda, que 0 GDF nao cumpriu a determinacao 
judicial, eis que, nao atendeu ao julgamento em sua integralidade quando atraves de uma 
manobra legislativa, poupou de demissao, 145 (cento e quarenta e cinco) servidores da TCB, 
atraves do Decreto n" 23.082, que determinava suas transferencias ao quadro de servidores 
do Distrito Federal. 

E, que, atraves de processo investigatorio aquela 
Procuradoria, apurou a irregularidade nas aludidas contratacoes, e diante da violacao do 
institute Constitucional do Concurso Publico, ingressou com a presente ACP para que de 
f0I111a definitiva, fosscm anuladas as contratacoes dos mencionados servidores, 

Portanto, merece ser julgada improcedente a presente Acao 
Civil Publica, face as razoes de fato e de direito, que passa a aduzir: 

Des Fates 

Os substituidos sao servidores da ativa, concursados e 
admitidos antes do advento da Constituicao Federal de 1988, da TCB - Sociedade de 
Transportes Coletivos de Brasilia. 

Diz 0 Ministerio Publico do Trabalho, que 0 alvo da 
presente ea anulacao dos contratos de 145 (cento e quarenta e cinco) servidores que foram 
admitidos em principio na TCB, sem a realizacao de concurso publico, e, que para se eximir 
do cumprimento de decisao dessa especializada, 0 Distrito Federal, atraves do Decreto n" 
23.082, manteve as aludidas contratacoes os transferindo para os quadros da adrninistracao 
direta. 

Sem adentrar no merito da atitude do Distrito Federal, em 
relacao aos mencionados 145 (cento e quarenta e cinco) servidores, os ora substituidos, nada 
tem haver com a aludida manobra, pois, todos sao devidamente concursados e adrnitidos em 
data anterior a 05-10-1988, porem, por terem sido redistribuidos nos quadros do GDF, 
devido a liquidacao da TCB, constaram no mencionado Decreto, que por via de 
consequencia estao sendo penalizados e na iminencia de serem demitidos. 

E, se esse juizo nao observar esta diferenca, e acatar ao 
pedido do autor, produzira pro fundas marcas no quadro social de Brasilia, pois, estara de 
forma injusta colocando na rua, quase dois mil trabalhadores. r 
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Os trabalhadores, ora substituidos, ja estao nos quadros do 
GDF ha quase 20 (vinte) anos, e, desempregados jamais poderao competir no mercado de 
trabalho devido a media de idade de cada um, alem de desestabilizar a maquina 
adrninistrativa do GDF, que devera suportar este deficit em sua mao de obra. 

Salienta-se, ainda, que nao se tratam de cargos com altos 
salaries, pois, em sua maioria motoristas que se mantiveram nos quadros do GDF com 0 

mesmo regime juridico do seu contrato primitivo, 0 que afasta hipoteses de futuras 
equiparacoes de salaries. 

Do Direito 

Da Legitimidade da Associaciio. 

A Autora e entidade associatrva representativa, atuando 
como substituta processual dos servidores arrolados em anexo. 

A legitimacao para figurar no polo ativo de acoes coletivas, 
em que estejam envolvidos interesses da categoria, e ponto pacifico no ordenamento juridico 
patrio. 

Ocorre, na especie, 0 fen6meno da substituicao processual, 
que confere ao sindicato ou associacoes de classe, legitimidade ad causam extraordinaria, 
nos tennos preconizados pela segunda parte do artigo 6°, do Codigo de Processo Civil, 
verbis: 

"Ninguem podera pleitear, em nome proprio, direito alheio, 
salvo quando autorizado por lei." 

A Constituicao Federal faculta a associacao Autora, nesta 
condicao, a defesa dos intcresses individuais ou coletivos de sua categoria, tanto na esfera 
administrativa quanta na judicial: 

"Art. 80
• E livre a assoclacao profissional ou sindical, 

observado 0 seguinte: ..." 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em quest6es judiciais ou 
administrativas; {...)." 

Ainda que evidenciado 0 permisstvo legal da atuacao do 
sindicato como substituto processual, na defesa de direitos/interesses coletivos ou 
individuais de seus filiados, a Lei n? 8.073/90 reforcou a tese, verbis: 

"Art. 30. As entidades poderao atuar como substitutos 
processuais dos integrantes da categoria." 

Ademais, convem referir que, conforrne entendimento 
pacifico do Supremo Tribunal Federal, a substituicao processual pelo sindicato ou 
associacao earnpla, prescindindo da autorizacao exigida aos entes associativos em geral pelo 
m1iga 5", XXI da Callstitui<;aa Federal e abrallgellda tada a categaria, illdepelldelltemelltedar 
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filiacao sindical. E () que se depreende da decisao proferida pelo Orgao Pleno daquele 
tribunal: 

"Estipulando 0 art. 8°, III, da Constitulcao, que ao sindicato 
cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 
categoria, inclusive em questoes judiciais e administrativas, nao parece, 
efetivamente, possivel, na especle, deixar de reconhecer-Ihe legitimidade 
para pleitear, como 0 faz, na defesa do direito da categoria de servidores 
a que se refere a inicial, em ordem a lograrem condlcoes de auferir as 
vantagens funcionais decorrentes da isonomia de vencimentos indicada 
na peca lntrodutorla. Distinta e a sltuacao das entidades associativas, 
cuja legitimidade para representar seus filiados, judicial e 
extrajudicialmente, depende de expressa autorizacao." STF. Pleno. MI 
3475/400. Relator: Ministro Neri da Silveira. Julgado em 07.05.93." 

A jurisprudencia do Superior Tribunal de Justica acompanha 
tal entendimento: 

"CONSTITUCIONAL. ENTIDADES SOCIATIVAS. SINDICATO. 
A Constitulcao da Republica enuncia: as entidades associativas, 
quando expressamente autorizadas, tern legitimidade para representar 
seus filiados judicial ou extrajudicialmente (art. 5°, XXI); 0 art. 8°, III, 
enuncia: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos 
ou individuais da categoria, inclusive em questoes judiciais ou 
administrativas. A primeira regra e geral, a segunda, especial. Os 
sindicatos estao dispensados de autorlzacao expressa dos filiados para 
ingresso em juizo. A causa de pedir, por sua vez, cumpre narrar direito 
da categoria, ou seja, de todos os sindicalizados, ou parte deles." STJ. 
6a T. RESP 117931. Relator: Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro. 
Publicado no DJ de 25.05.98. 

" ••. 0 sindicato nao depende de autorizacao expressa de 
seus filiados para propor acao coletiva destinada a defesa dos direitos e 
interesses da categoria que representa, a teor da [urlsprudencia 
unissona deste Superior Tribunal de .Justica e do Pretorio Excelso (MS 
n° 42S6/DF, Corte Especial - STJ; MS n° 22.1321RJ, Tribunal Pleno 
STF). (...)."STJ. sa T. RESP 233802. Relator: Ministro Gilson Dipp. 
Publicado no Dj de 06.12.99." 

Como se pode observar, incontestavel e a prerrogativa, no 
instrumento processual em tela, da associacao ou sindicato pleitearem, em nomes proprios, 
direitos da categoria por eles representada. Ante a autorizacao legal, a entidade sindical Autora 
atua como substituta processual dos servidores arrolados em anexo na presente demanda. 

Da Constilegalidade do ato 

Sobre a presente materia, em identico caso 0 Supremo 
Tribunal Federal, ao examinar a Ac;ao Direta de lnconstitucionalidade n" 2.713, que pedia a 
inconsistencia juridica da Lei n'' 10.549/02, que transforrnava os cargos de Assistentes 
Juridicosda AGU em Advogados da Uniao, assim se manifestou, verbis: 

"Ar;Ao DIRETA DE INCONSTITUCIONAUDADE. ARTIGO 11 
E PARAGRAFOS DA MEDIDA PROVISORIA N° 43, DE 25.06.2002, 
CONVERTIDA NA LEI N° 10.549, DE 13.11.2002. TRANSFORMAr;Ao DE 
CARGOS DE ASSISTENTE JURiDICO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIAo 
EM CARGOS DE ADVOGADO DA UNIAo. ALEGAr;AO DE OFENSA AOS 
ARTS. 131, CAPUT; 62, § 1°, III; 37, II E 131, § 2°, TODOS DA 

=========\
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CONSTITUICAo FEDERAL. Preliminar de i1egitimidade ativa ad causam 
afastada por tratar-se a Associacao requerente de uma entidade 
representativa de uma categoria cujas atribuicoes receberam um 
tratamento constitucional especifico, elevadas a qualidade de essenciais 
aJustlca, Precedentes: ADI n° 159, ReI. Min. Octavio Gallotti e ADI n° 809, 
Rei. Min. Marco Aurelio. Presente, de igual modo, 0 requlsito :da 
pertinencla ternatlca, porquanto claramente perceptivel a direta 
repercussao da norma impugnada no campo de interesse dos 
associados representados pela autora, dada a prevlsao de ampllacao do 
Quadro a que pertencem e dos efeitos dai decorrentes. Nao encontra 
guarida, na doutrina e na jurlsprudencla, a pretensao da requerente de 
vlolacao ao art. 131, caput da Carta Magna, uma vez que os preceitos 
impugnados nao afrontam a reserva de lei complementar exigida no 
disciplinamento da orqanlzacao e do funcionamento da Advocacia-Geral 
da Uniao. Precedente: ADI n° 449, ReI. Min. Carlos Velloso. Rejei~ao, 

ademais, da aleqacao de vlolacao ao principio do concurso publico (CF, 
arts. 37, II e 131, § 2°). Eque a analise do regime normativo das carreiras 
da AGU em exame apontam para uma racionalizacao. no ambito da AGU, 
do desempenho de seu papel constitucional por meio de uma completa 
identidade substancial entre os cargos em exame. verificada a 
compatibilidade funcional e remuneratoria. ah~m da equivalencia dos 
requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI n" 1,591, ReI. Min. 
Octavio Gallotti. A~ao direta de inconstitucionalidade julgada 
improcedente." (grifei) 

Observe-se, que 0 aproveitamento dos substituidos nao foi 
fruto de transformacao de cargos, nao se admitiu novos empregos no quadro do Distrito 
Federal, nao se detectou 0 usa da rnaquina administrativa para fins politicos, e sim um meio 
racional de reenquadrar os servidores dentro da nova realidade da adrninistracao do Governo 
do Distrito Federal. 

Oportuna, ainda, a transcricao de outro julgado do STF, que 
considerou constitucional 0 ato que reaproveitou no quadro da adrninistracao publica, 0 

pcssoal que teve seus cargos extintos 

ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA L1MINAR. 
EXTINCAo DE CARGOS PUBLICOS E APROVEITAMENTO DE SEUS 
OCUPANTES EM CARREIRA DISrINTA. UTILIZACAO DO TERMO 
"APROVEITAMENTO" NA SUA ACEPCAO VULGAR. CARACTERIZACAO 
DE PROVIMENTO DERIVADO - ASCENSAO -. VIOLACAo AO ARriGO 037 
, 011 , E 041 , § 003 0, DA CONSTITLIICAo FEDERAL. 1. Aproveitamento 
dos tltulares de cargos extintos - Fiscal de Tributos Estaduais, Fiscal de 
lVIercadorias em Transtto , Exator e Escrivao de Exatoria - em classes de 
nova carreira - Auditor Fiscal da Receita Estadual 001 , 011 , 1\1 e OIV 
cujas atrlbuicoes nao coincidem com as anteriores . Forma de 
provimento derivado - ascensao funcional - banida do ordenamento 
juridico pela Constitulcao Federal de 1988 ( artigo 037 , 011 ). 2. 0 
aproveitamento a que se refere 0 § 003 ° do artigo 041 da Carta Federal 
supoe cargos disponiveis com atribulcoes coincidentes com as dos 
cargos extintos . 3. Os titulares dos cargos extintos de nivel rnedio nao 
estao habilitados a ser aproveitados em cargos de nivel superior . 
Precedente: ADI 1030 , CARLOS VELLOSO (DJ DE 13.12.96). 4. 
Comprometimento das vlolacoes aos artigos 037 , 011 , e 041 , § 003 0, da 
Constitulcao Federal, com a totalidade da lei (Cfr. RP 1379 . Moreira 
Alves, DJ de 11.09.87). Deferida a medida liminar. Suspensao, com efeito 
ex tunc, da vigencia da Lei Complementar nO 189 , de 17 de janeiro de 
2000 , do Estado de Santa Catarina, ate 0 julgamento final da acao . 1# 
Merito 1# A~ao Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar n? r 
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189, de 17 de janeiro de 2000, do Estado de Santa Catarina, que 
extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de Tributos Estaduais, Fiscal 
de Mercadorias em Transite, Exator e Escrivao de Exatoria, e criou, em 
substltuicao, a de Auditor Fiscal da Receita Estadual. 3. Aproveitamento 
dos ocupantes dos cargos extintos nos recem criados. 4. Ausencia de 
violacao ao principio constitucional da exjg€mcia de concurso publico, 
haja vista a similitude das atrlbulcoes desempenhadas pelos ocupantes 
dos cargos extintos. 5. Precedentes: AD11591, ReI. Min. Octavio Gallotti, 
OJ de 16.6.2000; ADI 2713, ReI. Min. Ellen Gracie, OJ de 7.3.2003. 6. A~ao 

julgada improcedente. 1# 

Do Pedido 

Seja acatada a preliminar argiiida, e, consequentemente 
julgada extinta sem apreciacao do merito, POI"em, caso assim Yossa Excelencia nao entenda, 
no merito e de se concluir, portanto, no que diz respeitos aos funcionarios da TCB, que 
ingressaram em seus quadros via concurso publico e admitidos anterionnente a 05-10-1988, 
sejam mantidos como funcionarios do Distrito Federal, pois, mesmo com as transferencias 
devido aliquidacao da referida autarquia, estao exercendo os mesmos cargos e funcoes, com 
os mesmos patamares salariais a que foram admitidos. 

Alem do elevado saber juridico, que lhe e peculiar, pugna a 
interveniente, pela sentimento social e de justica de Yossa Excelencia, pois, sendo procedente 
o pedido do Ministerio Publico, incorrera na demissao de quase dois mil pais de familias, 
alem do que, restara ao Distrito Federal, de recorrer a danosa contratacao de empresas 
terccirizadas em carater de urgencia, para suprir 0 consequente deficit no quadro de 
funcionarios do GDF, ate que convoque concurso publico para 0 preenchimento das vagas, 0 

que tambem acarretara em despesas para 0 erario, atingindo 0 contribuinte. 

Espera, pois, esta Associacao na qualidade de legitima 
representante destes funcionarios, na qualidade constitucional de substituto processual, serem 
acatados os seus argumentos, e dessa maneira seja feita averdadeira Justica. 

Protesta provar 0 alegado, por todos os meios de provas em 
direito admitidas, inclusive pelo depoimento pessoal do representante do Ministerio Publico 
do Trabalho, para que no final, sejam os pedidos fonnulados na inicial julgados 
improcedentes. 

Da-se a presente, meramente para efeitos fiscais 0 valor de 
R$ 100,00 (cem reais). 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Sergio Ferreira 
OAB/DF n" 9.7CJ 
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SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASiLIA S/A 
EmLiquidacao 

ATA DA SESSAO DE PROSSEGUlMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIADA 
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASiLIAS/A - SAB, REALIZADA As 10:00 
HORAS DO D/A TIllis DO MJl;s DE AGOSTODO ANO DE DOIS MIL E SETE - N1RC 
5.330.000.156-1 
As 10:00 horns do dia tres de agosto do ano de dois mil e sete, na Sede da SOCIEDADE DE 
ABASTECIMENTO DE BRASiLIASfA - SAB - Em Liquidacao,sita no Setor de Industriae 
Abastecimento Sui(SAl/SuI), Trecho06,Loten'270, em Brasilia, DistritoFederal,reuniram-se, em 
SESSAODE PROSSEGUIMENTO DAASSEMBLEIAGERALORDINARIA, osAeionistasda 
Socicdade, aseguirarrolados: peloProcurador-Geral doDistritoFederal, Representante doAcionis
ta DlSTRITOFEDERAL, 0 DoutorIRANMACHADONASCIMENTO; pelo AeionistaCOM
PANHIAURBANIZADORA DA NOVA CAPITALDO BRASIL- NOVACAP, 0 DoutorHE
LlO GIL GRACINDOe peloAeionistaSOCIEDADEDE TRANSPORTES COLEllVOS DE 
BRASiLIALTDA- TCB,0 DoutorDALMOSILVA MElRELES. Estiveram prcsentes,tambern, 
o DoutorAMADEUSANTOSRODRIGUES, Coordenadordo ConselhoFiscal,0 SenhorHEN
RIQUEJOSECRUZLAENDER,Presidente-Substituto do ConselhodeAdministracao e0 Senhor 
MARIOHISSASHIIKEZIRI,Liquidantc, todosdestaSociedade.Verifieada apresenceda unani
midadedosAeionistas,pelasassinaturas apostasno Livrode Presenca,os trabalhosforamabertos 
pelo PresidenteSubstitutodo ConselhodeAdrninistracao da SAB,de aeordocom 0 artigo 17do 
EstatutoSocialque, a seguir,proposa elei9aodo Representantedo AeionistaMajoritario,Doutor 
IRANMACHADONASCIMENTO, parapresidiros trabalhosdesta Scssiio, 0 qual foieleitopor 
aclamacao,Tomando a palavra0 SenhorPresidentedesignou 0 Representante doAcionistaCOM
PANHIAURBANIZADORA DANOVA CAPITALDO BRASIL- NOVACAP, para secretariar 
os trabalhos.Atendendosolicitacao do ScnhorPresidente,0 SenhorSecretarioinformouque os 
Acionistas foramconvocados, atravesdo EditalpublieadonoDiarioOfieialdo DistritoFederalnos 
dias24.07,25.07e 26.07.2007, tambemfoieneaminhadoa eadaurndosAcionistas, nosseguintcs 
termos: ED/TALDE CONVOCA<;:AO - Nos termos do artigo 15 do EstatutoSocial da SAB, 
ficamos SenhoresAeionistas eonvocados para aASSEMBLEIA GERALORDINARIA DEPROS
SEGUlMENTOa serrcalizada, As10:00hornsdodia03de agostodocorrenteexcrcleio,naSededa 
Ernpresa,sita no Setorde Industriae Abastecimento Sui (SIA/SUL),Trecho06, Lote 270 nesta 
Capital,paradeliberarsobrea seguinteORDEM DODlA: I - Examinar,diseutire deliberarsobre 
oBalancePatrimonial edemaisDemonstracoes Financeiras relativasao Exerelcio de2006.Proccsso 
075.000.oo3/2007-SAB·escusanexos;2- Eleic;ao dosMembrosEfetivosdoConselhodeAdminis
tracao,berncomofixar-Ihes arespectiva remuneracao; 3 - EleicaodosMembrosEfetivose Suplen
tes do Conselho Fiscal,berncomo fixar-Ihes a respectivaremuncracao; 4 - AssuntosDiversos, 
Brasilia,23 de julho de2007.ConselhodeAdministracao. Emseguida,0 SenhorPresidenteinfor
mou aos presentesque, nos termos do art. 6', ineiso XII, da Lei Complementarn' 395/200I, a 
representacao do DistritoFederalnasAssembleias de Acionistasda SAB efeitapelo Procurador
Geraldo DistritoFederal,eabendo-Ihe, assim,130somente,exporverbalmcnte,e deordemde Sua 
Excelencia 0 Procurador-Gcral do DF,0 votodo DistritoFederalpor cle lavrado,com 0 seguinte 
teon"PROCESSOS: 075.000.020/2006, 075.000.01812006, 075.000.003/2007 e 075.000.03312006. 
lNTERESSADO: SOCIEDADEDE ABASTECIMENTO DE BRASiLiAISAB - EM LlQUI
DA<;:AO. ASSUNTO: Asscrnbleia GeralOrdinaria - Prosseguimento. Cuida-sede Prosseguimento 
deAssembleia GeralOrdinaria - AGOdaSocicdadc deAbastccimento deAbastecimento deBrasilia 
SfA - SAB (em liquidacao), a ser realizadaem 03 de agosto de 2007,as 10:00horns,na sededa 
Companhia.Na pautada AGOestaoos seguintestemas: I) examinar,diseutire deliberarsobre0 

BalancePatrimoniale demaisdemonstracoes financeirasrelativasao excrcieiode 2006;2)clei9ao 
dosmembrosdoConselhodeAdministracao, e fixacaodasuaremuneracao; 3) eleic;ao dosmembros 
doConselhoFiscal,e fixa9ao dasuaremuneracao;e 4) assuntosdiversos.ValedestaearqueaAGO 
foi inicialmente mareadapara 0 dia 25 de abril do corrente ano as 10:00 horns. No entanto,0 

processocontendo0 relatoriode auditorianaohaviasidoencaminhadoaProcuradoria em tempo 
habil,fatoestequeforcoua instalacaodaAssernbleiaGeral,com imediatasuspensiio dos trabalhos 
ateque 0 acionistamajorililrio estivesseapto a dceidirsobre a prestacaode contasdo exereieiode 
2006,bernComo sobrea indicacao dosmembros dosConselhos deAdministrae;ao e Fiscalea fixacao 
de suasremuneracoes. OsautossomenteehegaramaPGDFaposa datafixadaparaa realizacaoda 
AGO.Relativamcnteao balancepatrimoniale as demaisdemonstraeoes finaneeiras pertinentesao 
exereieiode 2006,0 votodo DistritoFederale pelo aeolhimentointegraldospronuneiamenlos da 
Corregedoria-Geral do Distrito Federal (notadamente as ressalvas opostas),expresses na Nota 
Tecnican'26612006-CONTIDIN -de auditoriadoAnalistade PlanejamenloeOr9amenlo Ormilio 
MendesdosSantos,matrieula43.646-I, devidamente aprovada,insertanosautosdoPA075.000.0201 
2006,berncomono RelatoriodeAuditorian' 027/2oo7-CONTIDIN - tambemdalavradoAnalista 
dePlanejamentoe O'9amentoOrmilioMendesdosSanlos,matrlcula43.646-1,agoraemconjunto 
comaAnalistadeFinan90S e ControleRosaLueiadasNeves,matrieula22.090-6- c noCertificado 
deAudilorian' 027/2007-CONTIDIN -igualmenle lan9adopelosservidoresOrmilioMendesdos 
Sanlose Rosa Luciadas Neves,ambos devidamemeaprovadospelas respectivaschefiase pelo 
Exmo.Sr.Corregedor-Geral, Dr.RobertoEduardoGiffoni,inserlosnosautosdo PA075.000.0031 
2007,fuceiIpresun9ao decorrec;aoe veracidade das inforrna90es e daaprecia9ao tCcniea, financeira 
e contabilfeitapelaCorrcgedoria-Geral do OFapontamquea materiaestariaprontapara apreciac;ao 

peloEgregioTribunalde Contas do OF.Valedestacarqueos representantes da empresa,nctada
mente 0 seu Liquidante,deverao adotar todas as medidas necessariespara sanar os pontos e 
questOes objetodas ressalvasdestacadaspela CorregedoriaGeraldo DistritoFederal,particular
menteaquelasindicadasnositens3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.5.1,3.1.5.2,4,8e 9 doRelatbrio deAuditoria 
indicado. Merecematenc;ao especial,ainda,asconsideracoes pertinentesaosreflexosnegativesque 
vernsendoidentificados coma postergacao daefetivaliquidacaodaempresa,queesti acarretando 
aumentonosvaloresdaseontasdoAtivoCirculantee doPassiveCircuJante, berncomopromoven
do0 aumentodo Prejuizoacumuladoe 0 decrescimodoPatrimonioLiquidoda Empresa,nasexatas 
palavras adotadas no citado Relatorio de Auditoria n' 027/2007-CONTIDIN (fl. 127, do PA 
075.000.003/2007). Emrealidade,conformesedepreende daanalisetecnicaefetuadapelaCorrege
doria-Geral do DistritoFederal,a SABacumulou,noperiodoeompreendido entreos exereiciosde 
1987e 2006,dividasde aproximadosII milhOes de reais,0 queequivalea maisde65%do capital 
social rcalizadoda Companhia(fl. 122,do PA075.000.00312007). 0 problemaaumentaa cada 
exereieioque se encerra.Veja-seque em 31.12.05e 31.12.060 patrimonioliquidoda empresafoi 
rcduzidodeR$ 7.315.021,89 paraR$ 5.433.671,35, ou seja,urndecrescimo dequase 2milhoesde 
rcais.Taisfatospoememevidenciaurngravissimocomprometimento dasaudefmaneeira daempre
sa. a mcrccer medidas urgentes,morrnente pelaultimacacdosprocedimentos necessarios a sua 
efetiva Iiquidacao, crucial,are mesmopara que seja possivel0 cumprirnento dos ditamesda Lei 
Distrita13.863/06, coma incorporacao da SABaCEASA-DF, conformeoportunamentedestacado 
no Parecern' 049/2006, da lavra do IlustreProcuradordo DF Marlon Tomazzete, devidamente 
aprovado(PA071.000.Il 712006). Nes50 quadro, a preservacao do interesseda empresa e, por 
derivacao, do DistritoFederal,estaa exigirque0 DistritoFederaldeterminea imediatainstaurac;ao, 
noambitodaCompanhia,dosprocedimentos administrativos necessariesiI apuracaodaexisteneia 
ou naode cadaumadas irregularidades apontadaspelaCorregedoria-Geral do OF,berncomodas 
raziies pelasquaisaindaniiorestouencerrado,emdefinitive,0 processode liquidacaoda empress, 
coma identificacao doseventuaisresponsaveis, Mister,ainda,sejamextraidascopiasintegraisdos 
autosdos Processosn's 075.000.020/2006, 075.000.018/2006, 075.000.003/2007 e 075.000.0331 
2006, que deveraoser eneaminhadaspara a Corregedoria-Geral do DF,para, no ambitode suas 
atribuicoes legais,detcrminararealizacaodaseventuaismedidascorrecionais quea hip6tesesuscita. 
Apes, de-seconhecimentodos desdobramentos iI Procuradoria-Geral do DistritoFederal,para a 
adocaodaseventuaisprovidenciasresiduais. Vota,ainda,0 DistritoFederalpeloencaminhamento 
da Prestacaode Contas do Liquidanteda Soeiodade de Abastecimento de Brasilia- SAB (em 
liquidacao) aoTribunaldeContasdo DistritoFederal,acompanhada dopresentevotoe de todosos 
pronunciamentosdaCorregedoria-Geral do DFaeimareferidos. Quantoaotemareferenteaindica
9aodosmernbros dosConsclhosdeAdministrac;ao e Fiseal,inviavelasuaapreciacao nestaassenta
da, porquantoainda nao foram definidosos respectivosnomcs pelas autoridades superioresda 
Administrac;ao PUblica Distrital,a quemeabetalmister. Consequentemente, dadaanltidarelaeaode 
dependencia tematicacom0 assuntopreeedente, tarnbemresta obstadaaanalisedamateriaatinente 
aremuneracao dos membrosdos ConselhosFiscale de Administrac;ao. Nessequadro,pcdindoas 
devidasescusas aos demais acionistas,altcrnativanao resta senao volar 0 DistritoFederaliJei" 
retiradade pautado temapertinenteAindiea9aodosmembrosdo ConselhoFiscale deAdministra
9ao, bern como do tema afeto as respectivas remuneracoes, are que uma decisiio definitivada 
Administrac;ao Superiordo DistritoFederalsobretaisassuntossejaofieialmente comunicadaaSAB 
e AProcuradoria-Geral do DF,quandoenmodevcriio ser novamenteineluidosna pautade futura 
Assembleia GeraldeAeionistas.Estee 0 votodo DistritoFederal.Em03/0812007. TI)L10 MAR
CIO CUNHAE CRUZARANTES. Procurador-Geral do DistritoFederal".Emvotacao,foi apro
vadopor unanimidade. Vcrificando naohavermaisnadaa tratar,0 ScnhorPresidenteagradeceua 
presencede todos,cncerrandoos trabalhose, paraconstar,cu, HELlOGILGRACINDO, Secreta
riodesignado,lavreia presenteAta,que lidae achadaconforme,vaiassinadapelosRepresentantes 
dosAcionistas presentes,dcelarando-se que esta e copia fielda transeritaem livroproprio.lRAN 
MACHADO NASCIMENTO - PIDISTRITO FEDERAL,HELlOGIL GRACINDO - PICOM
PANHIA URBANIZADORA DA NOVACAPITALDO BRASIL- NOVACAP, DALMOSIL
VAMEIRELES - PI SOCIEDADEDE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASiLIA- TCB. 
• Ala registradanaJuntaComereialdo DF sob n' 20070508038. 

PORTARIA N' 330,DE 31 DE AGOSTODE 2007. 
o SECRETARIo DE" ESTADODE EDUCA<;:AO DO D/STRITOFEDERAL,no usa das atri
bui96csque Iheeonfere0 artigo81 do RegimentoIntemoaprovadopelaPortarian' 22, de 29 de 
janeirode200I, e tendoemvista0 dispostonoartigo81 § 2' daResolueaon' 0112005 doConselho 
de Educac;ao do DistritoFederal e ainda, 0 que consta no processo410.003.91112007, resolve: 
RECREDENCIAR, pelo prazode 05 (cinco)anos,0 ColegioAthos,situadono SetorVeredasQd. 
02 Lote0 I, Brazlandia - DistritoFederal,rnantidopclo CentroEducaeionalAthosLtda- ME. 

JOSELUlZDASILVAVALENTE 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 
E DE INSPE~O DO ENSINO
 

ORDEMDE SERVI<;:O N' 106,DE 30 DE AGOSTODE 2007. 
ASUBSECRETARIADE PLANEJAMENTO E DEINSPE<;:AO DO ENSINO,DASECRETA
RIADE ESTADO DE EDUCA<;:AO DO DlSTRITOFEDERAL, no Uso das atnbui9iiesque Ihe 
confere0 artigo35, incisoXVII,do Regimentoaprovadopela Po",,* nO 22, de 29 de janeiJll;de 
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SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASiLIA S/A 
EmLiqui~ 

ATA DA SESSAO DE PROSSEGUIMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIADA 
SOClEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIASJA- SAB, REALIZADA As 10:00 
HORAS DO D1AT~S DO ~S DE AGOSTODO ANO DE DOIS MIL E SETE - NIRC 
5.330.000.156-1 
As 10:00 horas do dia tres de agosto do ano de dois mil e sete, na Sede da SOCIEDADEDE 
ABASTEClMENTO DE BRASiLIAS/A - SAB - Em Liquidacao,sita no Setorde Industriae 
Abastecimento Sui(SAl/SuI), Trecho06,Loten0270,emBrasilia,DisbitoFederal,n:uniram-se, em 
SESSAODE PROSSEGUlMENTO DAASSEMBLEIA GERALORDINARlA, os Acionistas da 
Sociedade,a seguirarrolados: peloProcurador-Geral do DistritoFederal,Reprcsentante doAcionis
ta D1STRITO FEDERAL,0 DoutorIRANMACHADONASCIMENTO; peloAcionistaCOM
PANHIAURBANIZADORA DA NOVACAPITALDO BRASIL- NOVACAP, 0 DoutorHE
llO GIL GRAClNDOe pelo AcionistaSOCIEDADEDE TRANSPORTES COLETIVOSDE 
BRASILIALIDA - TCB,0 DoutorDALMOSILVA MEIRELES. Estiverampresentes,tarnbem, 
o DoutorAMADEUSANTOSRODRIGUES, Coordenadordo ConselhoFiscal,0 SenhorHEN
RIQUEJOSECRUZLAENDER, Presidente-Substituto doConselhodeAdministracao e 0 Senhor 
MARIOHISSASHIIKEZIRI,Liquidante, todosdestaSociedade. Verifieada a presencadaunani
midadedosAcionistas,pelasassinaturasapostasno Livrode Prescnca,os trabalhosforamabertos 
pelo PresidenteSubstitutodo Conselhode Administracao da SAB,de acordocom 0 artigo 17do 
EstatutoSocialque,a seguir,proposa eleicaodo Representantedo AcionistaMajoritario, Doutor 
IRANMACHADONASCIMENTO, parapresidiros trabalhosdestaSessao,0 qual foi eleitopor 
aclamacao,Tomandoa palavra0 ScnhorPresidente designou 0 Represcntante doAcionistaCOM
PANHIA URBANIZADORA DANOVACAPITALDO BRASIL- NOVACAP, parasecretariar 
os trabalhos.Atendendosolicitacao do ScnhorPresidente,0 SenhorSecrctarioinformou que os 
Acionistasforameonvocados, atravesdoEditalpublieadono DiarioOfieialdo DisbitoFederalnos 
dias24.07,25.07e 26.07.2007, tarnbemfoiencaminhadoa cadaumdosAcionistas,nos seguintcs 
termos: EDITALDE CONVOCACAO - Nos termos do artigo 15 do EstatutoSocialda SAB, 
ficamos ScnhoresAcionistas eonvocados paraaASSEMBLEIAGERALORDINARlADE PROS
SEGUlMENTO a scrrealizada,as 10:00horasdodia03 deagostodo correnteexereieio,na Sededa 
Empresa,sita no Setorde Industriae Abastecimento SuI (SINSUL), Trecho06, Lote 270 nesta 
Capital,para deliberarsobrea seguinteORDEMDO DIA: I - Examinar,diseutire deliberarsobre 
oBalancePatrimonial e demaisDemonstracoes Financeiras relativas aoExerelcio de2006.Proccsso 
075.0oo.oo3I2oo7-SAB e seusanexos;2- Eleil'3odosMembrosEfetivosdo ConselhodeAdminis
tral'3o,berncomofixar-Ihes a respectiva remuneracao; 3 - Eleil'3odosMembrosEfetivose Suplcn
tes do Conselho Fiscal,bem como fixar-lhes a respectivaremuneraeao; 4 - AssuntosDivcrsos. 
Brasilia,23 dejulho de2007.ConselhodeAdministracao, Emseguida,0 SenhorPresidenteinfor
mou aos presentesque, nos termosdo art 6°, inciso XII, da Lei Complementarn° 395/2001, a 
representacao do DisbitoFederalnasAsscrnbleias de Aeionistasda SABe feitapeloProcurador
Geraldo DistritoFederal,eabendo-Ihe, assim,liiosomente,exporverbalmente, e deordemde Sua 
Excelencia0 Proeurador-Geral do DF,o votodo DisbitoFederalpor de lavrado,com 0 seguinte 
tcor:"PROCESSOS: 075.000.020/2006, 075.000.01812006,075.000.00312007 e075.000.03312006. 
fNTERESSADO: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILINSAB - EM LlQUI
DACAO.ASSUNTO: Assernbleia GeralOrdinilria- Prosseguimento. Cuida-sede Prosseguimento 
deAssembleia GeraJ Ordinaria - AGOdaSociedade deAbastccimento deAbastecimcnto deBrasilia 
S/A- SAB (em Iiquidacao), a ser realizadaem 03 de agosto de 2007,as 10:00horas,na sededa 
Companhia.Na pautadaAGOesliioos seguintestemas: I) examinar,discutire deliberarsobre0 
BalancePatrimoniale demaisdemonstracocs finaneeirasrelativasaoexerclciode2006;2) elei~ao 

dosmembrosdoConselhodeAdrninistracao, e f",al'3odasuarernuneracao; 3)eleil'3o dosmembms 
doConselhoFiscal,e fixal'3o dasuaremuneracao; e 4) assuntosdiversos.ValedestaearqueaAGO 
foi inicialmentemarcadapara 0 dia 25 de abril do corrente ano as 10:00 horas. No entanto,0 
processocontendo0 relatoriode auditorianaohaviasidoencaminhadoaProcuradoriaem tempo 
habil,fatoesteque forcoua instalacaodaAssernbleia Geral,com imediatasuspensaodostrabalhos 
ateque0 acionistamajoritirioestivesseaptoa decidirsobrea prestacaode contasdo cxerciciode 
2006,bemcomosobrea indicacaodosmembros dosConselhos deAdministral'3o e Fiscalea fixal'3o 
desuas remuneracocs, OsautossomenteehegaramaPGDFaposa datafixadaparaa realizacaoda 
AGO.Relativamenteaobalancepabimoniale as demaisdemonstracocs finaneeiras pertinentesao 
exereieiode 2006,0 votodo DistritoFederale peloacolhimentointegraldospronunciamentos da 
Corregedoria-Geral do Disbito Federal(notadamenteas ressalvasopostas),expressos na Nota 
Tecnican°26612oo6-eONTIDIN -de auditoriadoAnalistadePlanejamentocOrcamentoOrmilio 
MendesdosSantos,mabicula43.646-1, devidamente aprovada,insertanosautosdoPA075.000.020/ 
2006,berncomonoRelatoriodeAuditorian002712oo7-eONTIDIN - tambemda lavradoAnalista 
dePlanejamentoe ~amento OrmnioMendesdosSantos,mabicula43.646-1,agoraemconjunto 
coma Analistade Finan~as e ControleRosaLUcia dasNeves,mabieula22.090-6- e noCertifieado 
deAuditorianO 02712007- CONTIDIN-igualmente lan~do pelosservidoresOrmllioMendesdos 
Santose Rosa Lucia das Neves, ambos devidamente aprovadospelas respectivasehefiase pelo 
Exmo.Sr.Corregedor-Geral, Dr. RobertoEduardoGiffoni,insertosnos autosdo PA075.000.003/ 
2007,fucea presunl'3o deCOrrel'30 e veraeidade dasinforma~Oes e daaprecial'iotCcnica, finaneeira 
e contibilfeitapelaCorregedoria-Geral doDFapontamquea materiaestariaprontaparaaprecia~iio 

pelo EgregioTribunalde Contasdo DF.Valedestacarqueos representantes da empresa,notada
mente 0 seu Liquidante,deveriioadotar todas as medidas necessarias para sanar os pontos e 
questOes objeto das ressalvasdestacadaspela Corregedoria Geral do DistritoFederal,particular
menteaquelasindieadasnositens3.I. 1,3.1.2,3.I .3,3.1.5.1,3.1.5.2,4,8e 9 doRelat6rio deAuditoria 
indicado. Merecematen~ especial,ainda,asconsideracoes pertinentes aosreflexosnegativosque 
vernsendoidentificadoscoma postergal'3o daefetivaliquidacaodaempresa,queestaacarretando 
aumentonosvaloresdascontasdoAtivoCirculantee doPassivoCirculante,bemcomopromoven
'do0aurnento do Prejuizoacurnulado e '1deerescimo doPatrimonioLiquidodaEmpresa,nasexatas 
palavras adotadas no eitado Relatorio d~ Auditoria n° 027/2007-CONTIDIN (fl. 127, do PA 
075.000.00312007). Emrealidade,eonformesedepreende daanalisetecnicaefetuadapelaCorrege
doria-Geral do DistritoFederal,a SABaeumulou,noperiodocompreendido entreos exereieiosde 
1987e 2006,dlvidasde aproximadosI I milhOcs de reais,0 queequivalea maisde65%do capital 
social realizadoda Companhia(fl. 122,do PA075.000.00312007). 0 problemaaurnentaa eada 
exercicioqueseencerra,Veja-se queem 31.12.05e 31.12.060 patrimonio llquidoda empresafoi 
rcduzidodeR$ 7.315.021,89paraR$ 5.433.671,35, ou seja,urndecrescirno de quase2 milhoesde 
rcais.TaisfatospoememevidCncia umgravissimo comprometimento dasaudefinanceira daempre
sa, a merccermedidas urgentes,mormentepela ultimacaodos procedimentos necessariesa sua 
efetivaliquidaeao, crucial, ate mesmopara que seja possivel0 eumprimento dos ditames da Lei 
DisbitaI3.863/06,coma incorporacao da SABaCEASA-DF, eonformeoportunamente destaddo 
no Parecern°04912006, da lavra do llustre Proeuradordo DF Marlon Tomazzetc, devidamente 
aprovado(PA071.000.11712006). Nessc quadro, a preservacao do interesseda empresa e, por 
derivacao, doDistritoFederal,esta a exigirque0 DisbitoFederaldeterminea imediatainstauracao, 
no ambitodaCompanhia,dos procedimentos administrativos necessariesa apuracaodaexistencia 
ou naode eadaumadas irregularidades apontadaspelaCorregedoria-Geral do DF,bern como das 
raz6cspelasquaisaindanao restouencerrado,em definitivo, 0 pmcessode liquidacaodaempresa, 
coma identiflcacao dos eventuaisresponsaveis, Mister,ainda,sejamextraidascopiasintegraisdos 
autosdos ProcessosnOs 075.000.02012006, 075.000.01812006,075.000.00312007 e 075.000.033/ 
2006, que deveraoser encaminhadaspara a Corregedoria-Geral do DF,para, no ambito de suas 
atribuicocs legais,determinar a realizacao daseventuaismedidascorrecionais quea hip6tesesuscita. 
Apos,de-se conhecimentodos desdobramentos aProcuradoria-Geral do DistritoFederal,para a 
adocaodas eventuaisprovidencias residuais.Vola,ainda,0 DisbitoFederalpeloeneaminhamento 
da Prestacaode Contas do Liquidante da Sociedadede Abasteeimento de Brasilia- SAB (em 
liquidacao) aoTribunaldeContasdo DisbitoFederal,aeompanhada do presentevotoe detodosos 
pronunciamentos daCorregedoria-Geral doDFacimareferidos. Quantoao temareferenteaindica
1'30 dosmembrosdosConsclhosdeAdministracaoe Fiscal,inviavela suaapreciacaonestaassenta
da, porquantoainda nao foram definidosos respectivos nomes pelas autoridadessuperiores..da 
Administra~ao PUblica Distrital,a quemeabetalmister. Consequentemente, dadaa nitidarelal'3gde 
dependencia ternaticacom0 assuntoprecedente, tarnbemrestaobstadaa analiseda materiaatinente 
aremuneracao dos membrosdos ConselhosFiscale de Administra~ao. Nessequadro,pedindoas 
devidaseseusas aos demais aeionistas,a1ternativa nao resta senaovotar 0 Disbito Federal pela 
retiradadepautado temapertinenteaindieacaodosmembrosdo ConselhoFiscale deAdministra
~ao, bern como do tema afeto as rcspectivasremuneraeoes, ate que urna decisao definitivada 
Administracao Superiordo DisbitoFederalsobretaisassuntossejaoficialmente eomunicadaaSAB 
e aProeuradoria-Geral do DF,quandoenliiodeveriio ser novamenteincluldosna pautade futura 
Assembleia GeraldeAcionistas.Estei:0 votodo DistritoFederal.Em03/0812007. nJLlO MAR
CIOCUNHAE CRUZARANTES.Proeurador-Geral do DisbitoFederal".Emvotacao,foi apro
vadopor unanimidade. Verifieando naohavermaisnadaa tratar,0 ScnhorPresidenteagradeceua 
prescncade todos,eneerrandoos trabalhose, paraconstar,eu,HEllO GILGRAClNDO,Secreta
riodesignado,lavreia presenteAla,que Iidae aehadaconforme,vaiassinadapelosRcpresentantes 
dosAcionistas presentes,declarando-seque estae copiafie!da transcritaem livroproprio.IRAN 
MACHADO NASCIMENTO - PIDISTRITO FEDERAL,HEllO GIL GRAClNDO- P/ COM
PANHIA URBANIZADORA DA NOVACAPITALDO BRASIL- NOVACAP, DALMOSIL
VAMElRELES- P/ SOCIEDADEDE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASiLIA- TCB. 
• AtaregistradanaJuntaComereialdo DF sob n°20070508038. ,. ~ . 

PORTARJA N" 330, DE 31 DE AGOSTODE 2007. 
o SECRETARIO DE ESTADODE EDUCACAO DO DISTRITOFEDERAL,no uso das atri
buicoesque Iheconfere0 artigo 81 do RegimentoInternoaprovadopela Portarian' 22, de 29 de 
janeirode200I, e tendoem vista0 dispostonoartigo81 §2°da Resohrcao n°0112005 do Conselho 
de Educaesodo Disbito Federal e ainda, 0 que eonstano processo410.003.91112007, resolve: 
RECREDENCIAR, peloprazode 05 (cinco)anos,0 ColegioAthos,situadono SetorVeredasQd. 
02 Lore0 I, Brazlandia- Disbito Federal,mantidopelo CentroEdueaeional AthosLtda- ME. 

JOSE LUIZDASILVA VALENTE 

SUBSECRETARIADE PLANEJAMENTO
 
E DE INSPE~O DO ENSINO
 

ORDEMDE SERVICON" 106,DE 30 DE AGOSTODE 2007. 
A SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEINSPECAODOENSINO,DASECRETA
RIADE ESTADODE EDUCACAODO DISTRITOFEDERAL, no usn das abibui~Oes que Ihe 
eonfere0 artigo35, incisoXVII, do RegimentoaprovadopelaPortarianO 22, de 29 dejaneiro de 



ESTATUTO SOCIAL
 

* APRO VADO pela 38a Assembleia Geral Exiteorainene dos Acionistas, realizada 
'em 29 de abril de 1991. 



ESTATUTOS SOCIAlS 

CAPITULO I 

DENOMINACAO, SEDE, OBJETO E DURACAO 

Artigo 1° - A CENTRAlS DE ABASTECIMENTO DO 
DISTRITO FEDERAL S. A. - CEASAlDF e uma Sociedade de 
Economia Mista, regida pela teqlslacao vigente e por este Estatuto. 

Paraqrafo Unico - A Sociedade sera parte integrante 
do Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento, de acordo com 0 

programa estabelecido pelo Governo Federal. 

Artigo 2° - A Sociedade tem sede, domicflio e foro 
jurfdico na cidade de Brasilia - Distrito Federal, podendo instalar e 
manter filiais no Distrito Federal e representacoes onde convier. 

Artigo 3° - A Sociedade tera por objeto: 

a) a construcao, instatacao. exploracao e 
adrninistracao, nesta Capital, de Centrais de 
Abastecimento destinadas a operar nos 
moldes de um centro polarizador coordenador 
do abastecimento de gemeros alimentfcios e 
incentivador da producao agrfcola; 

b) participar dos pianos e programas de 
abastecimento coordenados pelo Governo do 
Distrito Federal e ao mesmo tempo promover 
e facilitar 0 intercambio com as demais 
Centrais de Abastecimento; 

c) firmar convenlos, acordos, contratos ou outros 
tipos de intercarnbio com pessoas ffsicas ou 
jurfdicas, de direito publico ou privado, 
nacionais ou estrangeiras, a fim de facilitar 
e/ou participar de atividades destinadas a 
melhoria do abastecimento de produtos 
agrfcolas; 



d) desenvolver em carater especial OU 

sistematico, estudos de natureza tecntco
econornlca, a tim de fornecer base a melhoria, 
ao aperfeicoarnento e inovacoes nos 
processos e tecnicas de cornercializacao, com dE
vistas ao abastecimento de gEmeros a
alimentfcios. 

IS 

ies
Artigo 4° - A Sociedade tera curacao por prazo 

)m
indeterminado. oel 

CAPITULO II nir , 
CAPITAL SOCIAL 

Artigo 5° - 0 Capital da Sociedade e de Cr$ 
4.710.126,00 (quatro muhoes, setecentos e dez mil, cento e vinte e 
seis reais) dividido em 4.710.126 (quatro rnilhoes, setecentos e dez ~Ol 
mil, cento e vinte e seis) acoes ordinarias nominativas, no valor de Cr$ \ua 
1,00 (um real) cada uma, distribufdas da seguinte forma: IS I 

DISTRITO FEDERAL R$ 4.710.119,00 - 99,9999 % a 
OUTROS R$ 7,00 - 0,0 001 % 

((*) Alterado na 49a Assembleia Geral Extraordinaria dos Acionistas, ~ q 
realizada em 28 de fevereiro de 1997) ~rti~ 

alv 
14/ 

CAPITU LO III 
,n 

DOS ORGAOS COLEGIADOS 76, 

Artigo 6° - Sao Orqaos Colegiados : 
ra< 

1- ASSENIBLEIA GERAL 
11- CONSELHO DE ADMINISTRACAo 
III - DIRETORIA COLEGIADA 
IV - CONSELHO FISCAL 
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CAPITULO IV 

ASSEMBLEIA GERAL 

Artigo 70 
- A Assernbleia Geral, composta de Acionistas 

da Sociedade, convocada e instalada de acordo com a Lei e este 
Estatuto, tem poderes para decidir sobre os neqocios relativos a 
finalidade e ao objeto da Sociedade e tomar as resolucoes que julgar 
convenientes a sua defesa e desenvolvimento, competindo-Ihe 
privativamente, alern de outras atriouicoes conferidas pelo presente 
Estatuto ou por Lei: 

- tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e voltar as 
dernonstracoes financeiras; 

II - deliberar sobre a desfinacao do lucro 
Ifquido do exercfcio e a distriouicao de 
dividendos; 

III - eleger os membros dos Conselhos de 
Adrnimstracao e Fiscal, quando for 0 

caso bem como fixar-Ihes as respectivas 
rernuneracoes: 

IV - aprovar a correcao da expressao 
rnonetaria do capital social. 

Artigo 80 
- A Assernbleia Geral e ordinaria quando tem 

por objeto as rnatenas contidas nos incisos de I a IV do Artigo 7° deste 
Estatuto e, extraordlnarta nos demais cases, ressalvando-se 0 

disposto no Paraqrato Unico do Artigo 131 da Lei n° 6.404/76. 

Artigo go - A Assernbteia Geral reunir-se-a, na forma do 
Artigo 123 e seu paraqrafo unico da Lei nO 6.404/76, mediante 
convocacao: 

I - do Conselho de Adrninistracao ou da 
Diretoria Colegiada; 

II - do Conselho Fiscal; e 
III - de Acionistas. 



Paraqrafo Unico - 0 Presidente do Conselho de 
Adrninistracao, ou seu substituto, ou 0 acionista rnais idoso dentre os 
presente abrira a Assembleia Geral, dirigindo a elei<;ao da mesa que 
dirigira os trabalhos. 

CAPITULO V
 

CONSELHO DE ADMINISTRACAO E DIRETORIA
 
COLEGIADA
 

Artigo 10 - A Sociedade sera administrada por urn 
Conselho de Adrnintstracao e por uma Diretoria Colegiada. 

Paraqrafo Unico - Somente poderao ser eleitos 
administradores da CEASAlDF, pessoas naturais, residentes no Pars, 
podendo os membros do Conselho de Administracao e os Diretores 
serem acionistas ou nao, observados ainda os requisitos do Artigo 
147 e paraqratos da Lei n° 6.404/76. 

.Artlqo 11 - Os Conselheiros e Diretores, antes da 
investidura no cargo, apresentarao ceclaracao de bens. 

. . 

Artigo 12 - 0 prazo de qestao do Conselho de 
Aorninistracao e da Diretoria se estendera ate a investidura dos novos 
administradores eleitos. 

CONSELHO DE ADMINISTRACAO 

Artigo 13 - 0 Conselho de Acmlntstracao sera 
constltuldo por 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) suplentes, 
eleitos pela Assernbleia Geral. 

((*) Alterado pela 54a Assembleia Geral Extreorainerie dos Acionistas, 
realizada em 20 de abril de 1999.) 

§ 1° - 0 Presidente do Conselho de 
Adrninistracao e seu substituto serao 
escolhidos, desde logo, pela 
Assembleia Geral. 



§ 2° - Aos acionistas rninoritarios, com 
direito a voto, eassegurado 0 direito de 
eleger um dos Conselheiros, se maior 
nurnero nao Ihes couber pelo processo 
de voto mUltiplo, na forma da lei. 

§ 3° - 0 mandato dos membros do 
Conselho de Adrninistracao, sera de 03 
(tres) anos, permitida a reeleicao: 

§ 4° - A investidura dos Conselheiros 
far-se-a mediante a assinatura do 
Termo de Posse, lavrado no "Livro de 
Atas das Reunioes do Conselho de 
Administracao", nos 30 (trinta) dias que 
se seguirem aeleicao. 

§ 5° - Nao assinado 0 Termo de Posse 
por qualquer dos Conselheiros eleitos 
na forma e prazo previstos, sua eleicao 
tornar-se-a sem efeito salvo motivo de 
forca maior justificado, aceito pelo 
Conselho de Admmistracao. 

§ 6° - No caso de vacancia do cargo de 
Conselheiro, 0 substituto sera nomeado 
pelos membros remanescentes e 
servira ate a primeira Assembleia 
Geral. 

§ 7° - Perdera 0 mandato 0 Conselheiro 
que deixar de comparecer a 02 (duas) 
reunioes oroinarias consecutivas, sem 
motivo justificado. 

§ 8° - A rernuneracao dos membros do 
Conselho de Acministracao sera fixada 
pela Assernbleia Geral. 

Artigo 14° - 0 Conselho de Administracao reunir-se-a 
na sede da CEASAlOF, ordinariamente, pelo menos uma vez por 
rnes, e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente. 
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§ 1° - 0 Conselho de Admlnistracao 
decidira com a presence do Presidente, 
ou do respectivo substituto, e de rnais 
02 (dois) de seus membros. 

§ 2° - As declsoes do Conselho de 
Adminlstracao serao tomadas por 
maiona do votos, cabendo ao 
Presidente, alern do voto cornum, 0 de 
desempate. 

§ 3° - Os Diretores da Sociedade que 
nao forem membros do Conselho de 
Adrninistracao tornarao parte nas 
reuruoes do orqao, sem direito a voto, 
nos seguintes casos: 

a) a pedido, deferido pelo Conselho; 
b) obrigatoriamente, por convocacao 

do Conselho. 

§ 4° - As decisoes do Conselho de 
Adrninistracao deverao ser 
cornunicadas aos 6rgaos da 
Sociedade. 

§ 5° - Serao arquivadas no registro do 
cornercio e publicadas as atas das 
reunioes do Conselho de 
Adrninistracao que contiverem decisoes 
destinadas a produzir efeitos perante 
terceiros. 

Artigo 15 Das decisoes do Conselho de 
Adrrnnistracao, podera ser interposto, pelo respectivo Presidente, 
dentro de 48 (quarenta e oito) horas ap6s sua acocao, recurso 
suspensivo aAssernbleia Geral, que sera convocada para deliberar 
sobre 0 assunto. 
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Artigo 16 - Compete ao Conselho de Adrnmistracao: 

I - fixar a orientacao geral dos neg6cios da 
Sociedade, manifestando-se sobre 0 

relat6rio da adrnmistracao e as contas da 
Diretoria; 

II - eleger e destituir os Diretores da 
Sociedade e fixar-Ihes as respectivas 
atribuicoes observado 0 que a respeito 
dispuser 0 Estatuto; 

III - fiscalizar a qestao dos Diretores, 
examinar, ".' a qualquer tempo, os Iivros e 
papeis da CEASAJDF, solicitar inforrnacoes 
sobre contratos celebrados ou em via de 
celebracao e quaisquer outros atos; 

IV - pronunciar-se sobre 0 orcarnento, a 
estimativa da receita, as dotacoes gerais de 
despesas e 0 programa de investimentos da 
CEASAJOF, podendo ernenda-los: 

v - manifestar-se sobre proposta de 
reforma estafutaria apresentadas pela 
Diretoria; 

VI - autorizar a alienacao, oneracao, 
permuta, Iocacao e arrendamento de bens 
im6veis, pertencentes ao patrimonlo da 
CEASAJDF, assim como a aquislcao de 
outros que venham a lnteqra-lo: 

VII - aprovar a indicacao, feita pela Diretoria 
Colegiada, dos representantes da 
CEASAJDF nos 6rgaos de adrnintstracao e 
fiscalizacao das entidades de que participa; 

VIII - pronunciar-se, previamente e por 
proposta da Diretoria Colegiada, sobre 0 

ingresso de pessoal em regime especial; 
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IX - decidir sobre ernissao de acoes do 
capital autorizado; 

X - convocar a Assernbleia Geral; 

XI - elaborar ou alterar seu Regimento 
Interno; 

XII - apravar ou alterar 0 Regimento Interne 
da CEASAlDF; 

XIII - aceitar a [ustificacao por motivo de 
forca maior a que se refere 0 § 5° do Artigo 
13", 

XIV - conceder licenca aos seus membras; 

XV - conceder ticenca, por mais de 30 
(trinta) dias, aos membros da Diretoria e 
autorizar-Ihes afastamento por igual 
periooo: 

XVI - escolher e destituir os auditores 
independentes; 

XVII - autorizar a mstalacao de aqencias ou 
escrit6rios da CEASAlDF fora de sua area 
de concessao: 

XVIII - pronunciar-se sobre 0 sistema de 
classiflcacao de cargos da Sociedade; 

XIX - aprovar os Manuais de Aorninistracao 
da CEASAlDF; 

XX - decidir sobre as questoes que Ihe 
forem submetidas pela Diretoria ou por 
qualquer membra desta, vencido em 
resolucao tornada: e 

XXI - decidir sobre os casos omissos neste 
Estatuto. 



· ' .'.' ~':'. :.._':-" .... 

DIRETORIA 

Artigo 17 - A Diretoria e 0 orgao execu 
adrninistracao e sera composta do Presidente e do Diretor Ex 
eleitos pelo Conselho de Administracao, com mandato de a 
anos, podendo ser reeleitos. 

Artigo 18 - Os membros da Diretoria tornarac 
mediante termo lavrado no "Livro de Atas das Reunioes da [ 
Colegiada", nos 30 (trinta) dias que se seguirem aelei<;ao. 

Artigo 19 - Nao poderao ser membros da Diret 
que, alern do ressalvado no § 1° do Artigo 147 da Lei nO 6.' 
tiverem, na Diretoria ou no Conselho de Adrninistracao, ascer 
descendente ou parente ate 0 3° grau. 

Artigo 20 - Os membros da Diretoria nao p< 
ausentar-se do exercfcio por mais de 30 (trinta) dias interpolad 
perfodo de um ano, sob pena de perda do cargo, salvo em cs 
tlcenca ou autorizacao de afastamento. 

§ 1° - Durante 0 perfodo de licenca j 
afastamento, sera assegurado 
Diretores a rernuneracao IT 

correspondente, quando a aus 
ocorrer por motivo de saude, interes 
CEASAJDF ou outras razoes aceitas 
Conselho de Adrninistracao. 

§ 2° - No caso de licenca ou afastan 
de Diretores, por perfodo superior 
(trinta) dias, a substituicao processar 
mediante norneacao pelo Conselm 
Administracao. 

§ 3° - No caso de licenca ou afastam 
do Presidente, a suostituicao proces 
se-a na forma determinada no item 3 
Artigo 26 deste Estatuto. 

sera f 

ordinc 
que c 
nece 
maio 
dese 
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§ 4° - Tarnbern sera considerado vago 0 

cargo do Presidente ou de Diretor 
Executivo quando, sem causa justificada, 
qualquer deles: 

a) faltar a mais de 04 (quatro ) reuni6es
 
consecutivas da Diretoria Colegiada;
 

b) recusar-se a atender a convocacao
 
prevista no Artigo 14, § 3°, alinea lib". 

§ 5° - Vagando definitivamente cargo de 
Diretor, 0 Conselho de Adrninlstracao 
elegera novo titular. 

§ 6° - No caso de vacancia definitiva da 
Presidencia, assurnira 0 cargo 
imediatamente 0 substituto 0 qual a 
exercera interinamente ate a eleic;ao do 
novo titular. 

§ 7° -E assegurada, tarnbern, aos 
Diretores, uma qratificacao 
correspondente a 1/12 (um doze avos) da 
remuneracao devida no rnes de 
dezembro, por mes de trabalho do ana 
calendario. 

Artigo 21 - A rernuneracao dos membros da Diretoria 
sera fixada pela Assernbleia Geral. 

Artigo 22 - A Diretoria Colegiada reunlr-se-a, 
ordinariamente, uma vez por rnes, ou extraordinartamente. sempre 
que assunto urgente e relevante 0 justificar, tantas vezes quantas 
necessarias, mediante convocacao do Presidente e resolvera por 
maioria de votos, cabendo ao Presidente, alern do voto comum, 0 de 
desempate. 

..-~ 
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Artigo 23 - Compete aDiretoria Colegiada: 

I - Promover a orqanizacao administrativa 
da CEASAlDF e elaborar 0 respectivo 
Regimento Interno a ser submetido ao 
Conselho de Adrninistracao: 

II - administrar a CEASAlDF e tomar as 
providenctas adequadas a fiel execucao das 
deliberacoes da Assernbleia Geral e das 
decisoes do Conselho de Adrninistracao, 
regulamentando-as, quando couber, 
mediante normas e instrucoes gerais ou 
especfficas; 

III promover 0 planejamento das 
atividades da CEASAlDF, 
consubstanciando-o em pIanos de acao a 
curto, medio e lange prazo, nos quais 
estejam consignados os orcarnentos, 
programas, projetos e demais medidas 
necessartas a consecucao dos objetivos 
pretendidos; 

IV - autorizar a licenca ou 0 afastamento de 
membros da Diretoria por prazo de ate 30 
(trinta) dias. 

V - elaborar e submeter ao Conselho de 
Polftica de Pessoal da Secretaria de 
Adrntnistracao, os pianos anuais e 
plurianuais de totacao, os sistemas e pianos 
de classificacao e retribuicao de empregos 
e funcoes, as Tabelas de Pessoal e 
respectivas alteracoes, bem como as 
normas para preenchimento de empregos e 
alteracao contratual de trabalho, os pianos 
de aumento por rnerito e de proqressao e 
ascensao funcionais e, ainda, os pianos de 
beneficios destinados aos servidores da 
CEASAlDF; 
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VI fornecer ao Conselho de 
Adrnirustracao, os elementos de mformacao 
necessarios ao acompanhamento 
permanente das atividades da CEASAlDF; 

VII - enviar ao Conselho de Administracao. 
dentro de 60 (sessenta) dias, a contar do 
encerramento do exercfcio, 0 relat6rio, as 
contas e demais elementos previstos em lei; 

VIII - pronunciar-se sobre os recursos ou 
reclamacoes de empregados ou sobre sua 
dispensa, quando envolvam ou possam 
envolver onus apreciaveis para a 
CEASAlDF; 

IX - autorizar a aquisicao, oneracao, 
permuta, alienacao e locacao de bens 
m6veis, observadas as disposicces legais; 

X - propor ao Conselho de Adrninistracao a 
alienacao, oneracao, permuta, tocacao e 
arrendamento de bens im6veis, 
pertencentes ao patrimonio da CEASAlDF, 
assim como a aquisicao de outros que 
venham a inteqra-lo: 

XI - convocar a Assernbleia Geral, nos 
termos de § 10 do Artigo 150 da Lei n° 
6.404/76; 

XII - propor a aplicacao dos lucros da 
CEASAlDF excedente da destinacao 
estatutaria: e 

XIII - exercer outras atribuicoes que Ihe 
forem cometidas pelo Conselho de 
Acministracao ou pela Assembleia Geral. 
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Artigo 24 - Compete ao Presidente: 

I - representar a CEASAlDF em jufzo ou 
fora dele, diretamente ou por rnandatario ou 
preposto, com poderes especificados; 

II - convocar e presidir as reunioes da 
Diretoria Colegiada; 

III - exercer 0 direito de voto, cabendo-Ihe 
tarnbem 0 de desempate, nas reunioes da 
Diretoria Colegiada; 

IV - coordenar e supervisionar os trabalhos 
da CEASAlDF, nos diversos setores, 
fazendo executar 0 presente Estatuto, as 
dehberacces da Assernbleta Geral, as 
decisoes do Conselho de Administracao e 
as Resolucoes da Diretoria Colegiada; 

V - admitir, designar, transferir, promover, 
de acordo com os quadros aprovados, e 
punir ou demitir ernpregados, bem como 
conceder-Ihes lrcenca, devendo observar 0 

disposto no item VIII do artigo 16 e item VIII 
do artigo 23; 

VI - movimentar os recursos da CEASAlDF 
e assinar documentos relativos as 
respectivas contas, juntamente com 0 

Diretor Executivo; e 

VII - firmar, em conjunto com 0 Diretor 
Executivo, os documentos que criem 
responsabilidade para a CEASAlDF e os 
que exonerem terceiros para com ela, 

Artigo 25 - 0 Presidente podera delegar competencia, 
obedecidas as normas contidas no Regimento Interno. 
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Artigo 26 - Competente ao Diretor Executivo: 

I - dirigir, orientar, controlar e supervisionar 
as atividades de: 

a) adrninistracao de pessoal, material e 
patrimonial; 

b) sequranca. prevencao de acidentes e 
combate a incendlos; 

c)	 financeira, orcarnentaria e de 
orqanizacao contabu, de acordo com 
as normas e regulamentos da 
CEASAJDF 

II - elaborar e propor ao Presidente 0 

programa de trabalho da Diretoria 
Executiva, respondendo pela execucao 
adequada das respectivas atividades; 

III promover estudos visando a 
racionalizacao permanente dos services. 
analisando os procedimentos 
administrativos e expedindo ou propondo 
normas que visem a rnelhor produtividade 
do pessoal, material, instalacoes, 
equipamentos e meios de cornunicacao: 

IV - elaborar e submeter a Presidencia, 
estudos e pesquisas para a irnplantacao de 
sistemas e metodos de cornercializacao em 
todas as suas fases, visando 0 

aprimoramento do abastecimento, em 
atendimento as finalidades especfficas e 
gerais da CEASAJDF, de incentivo a 
producao e defesa s6cio-econ6mica do 
consumidor, de acordo com a orientacao 
dos 6rgaos executores da polftica de 
Abastecimento; 

V - fazer cumprir 0 Regulamento de 
Mercado, bem como todas as demais 
normas e regulamentos operacionais ou de 
cornercializacao na area das Centrals, 
inclusive os da area de triqorlflcacao; 
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VI desenvolver e aprimorar os 
instrumentos necessarios a 
cornercializacao, services de informacao de 
mercado, estatistica, classiticacao e 
padronizacao de produtos e embalagens; 

VII - responsabilizar-se pela racionalizacao 
e eficiencia da comerctalizacao na area da 
CEASAlDF, atraves dos 6rgaos que Ihe sao 
diretamente subordinados; 

VIII - promover 0 estudo e reqularnentacao 
do funcionamento do mercado, frigorffico, 
entreposto, tabrica de gelo e outras 
instalacoes comerciais da CEASAlDF; 

IX - orientar e supervisionar 0 service de 
cadastro de usuaries da CEASAlDF; 

X - orientar e acornpanhar a implantacao e 
operacao dos Mercados de Produtores, 
visando dinamizar e ampliar a 
comerciallzacao de produtos aqropecuarios 
diretamente pelos produtores, junto ao 
publico consumidor e a rede varejista; 

XI - orientar e acompanhar a trnplantacao e 
operacao de outros equipamentos de 
varejo, objetivando Lima melhor distribuicao 
da oferta de hortigranjeiros as populacoes 
do Distrito Federal e Entorno; 

XII - estudar e propor a Prestdencia, as 
normas ou formas de exploracao dos 
servicos de lanchonetes, postos, boxes, 
embalagens e outros locais espedficos da 
Centrais; a arnpliacao de mstatacoes 
comerciais, quando se fizer necessarto: 
bem como acompanhar e fiscalizar 0 

cumprimento do que for determinado, 
juntamente com 0 Presidente nos 
respectivos instrumentos contratuais: 
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XIII - ordenar e superintender, de comum 
acordo com 0 Presidente, para apreciacao e 
aprovacao da Diretoria Colegiada, os 
processos de equacionamento de dados 
para estipulacao de taxas de uso de areas e 
services, estudando e propondo, sempre 
que se fizer necessarto, 0 valor ou reajuste 
dessas taxas, bem como de quaisquer 
outros contratos ou ajustes que sejam 
controlados, fiscalizados ou dirigidos pela 
sua Diretoria; 

XIV - organizar e estabelecer, em conjunto 
com 0 Presidente, as diretrizes que 
nortearao 0 sistema de arrecadacao das 
taxas de area e services: 

XV - manter atualizados os registros 
contabeis e financeiros da CEASAlDF e 
instruir os processos de pagamento de 
despesas; 

XVI - promover 0 recebimento de receitas 
provenientes de suprimento de numerarios, 
depositos, caucoes, fiancas, operacoes de 
credito, bem como de quaisquer outros 
pagamentos e recebimentos da CEASA/DF; 

XVII assinar, juntamente com 0 

Presidente, titulos de credito, certificados de 
acoes e outros ajustes ou instrumentos 
contratuais, de acordo com as normas 
regulamentares; 

XVIII - encaminhar, mensalmente, ao 
Conselho Fiscal, 0 balancete do rnes 
imediatamente anterior, com os documentos 
que 0 devem instruir, para exame e parecer, 
na forma da legislac;ao em vigor; 



18 

XIX - organizar 0 processo de Prestacao de 
Contas do exercfcio na forma estabelecida 
pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, 
para encaminharnento a Assembleia Geral , 
atraves dos 6rgaos competentes; 

XX - elaborar as propostas anuais de 
orcarnento programa, de proqramacao 
financeira e de orcarnento, acompanhando 
e controlando a respectiva execucao, apes 
a sua aprovacao: 

XXI Ter sob a sua guarda e 
responsabilidade os atos constitutivos da 
CEASAlDF; 

XXII - zelar pela guarda dos valores da 
CEASAlDF; 

XXIII - autorizar a rnovirnentacao de 
pessoal dentro de sua Diretoria e propor ao 
Presidente a des'qnacao ou dispensa dos 
ocupantes de tuncoes gratificadas e/ou 
empregos em comissao de sua area; 

XXIV - pronunciar-se conclusivamente 
sobre todos os assuntos de sua area, a 
serem submetidos ao Presidente ou aos 
orqaos colegiados da CEASAlDF, bem 
como sobre os demais que Ihe forem 
distribufdos; 

XXV - expedir Ordem de Service sobre 
assuntos de sua cornpetencia; 

XXVI - realizar, diretamente ou atraves de 
seus assistentes, inspecoes peri6dicas em 
todas as unidades que Ihe sao 
subordinadas; 
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XXVII - delegar competencia aos Gerentes 
e Chefes das unidades orqanicas que Ihe 
sao subordinadas; 

XXVIII - assessorar 0 Presidente nos 
assuntos de sua area e rnante-lo 
permanentemente a par do andamento dos 
trabalhos em execucao: 

XXIX - despachar com 0 Presidente e 
encaminhar-Ihe os assuntos ou processos 
que a ele devam ser apresentados para 
conhecimento ou decisao: 

XXX - representar 0 Presidente sempre que 
por ele for determinado, bem como 
substitul-io em suas faltas ou impedimentos; 

XXXI - exercer outras atribuicoes cometidas 
pelo Conselho de Adrnmistracao ou pela 
Assernbleia Geral; 

XXXII - deliberar em conjunto com 0 

Presidente os assuntos urgentes e 
relevantes que dizem respeito ao 
planejamento e orqanizacao administrativa 
da CEASAlDF; 

CAPITULO VI 

CONSELHO FISCAL 

Artigo 27 - 0 Conselho Fiscal sera composto de 03 
(tres) membros efetivos e 03 (tres) suplentes, pessoas naturais, 
acionistas ou nao, residentes no pais, diplomados em curso de nivel 
universitario ou que tenham exercido, por prazo minirno de 03 (tres) 
anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal, 
eleitos anualmente pela Assembleia Geral, sendo que, na forma da 
lei, um dos seus membros e respectivos suplente serao eleitos pelos 

... 



titulares das acoes ordinarias rnlnorltarias, se houver, e outro e 0 

respectivo suplente, pelos titulares das acoes preferenciais, se 
houver, podendo ser reeleitos, aplicando-se, nesta hlpotese, 0 

disposto no Artigo 161, § 4°, alfnea ~da Lei n° 6.404/76. 

((*) Alterado pela 54a Assemoteie Geral Extraordinaria dos Acionistas, 
realizada em 20 de abril de 1999.) 

§ 1° - Nao poderao ser eleitos para 0 

Conselho Fiscal os membros dos orqaos 
de adrninistracao e empregados da 
Sociedade ou de sociedade por ela 
controlada ou do mesmo grupo, 0 conjuqe 
ou parente, ate 0 3° grau, de administrador 
da Sociedade, assim como as pessoas 
enumeradas nos §§ 1° e 2° do Artigo 147 
da Lei n° 6.404/76. 

§ 2° - A investidura dos Conselheiros far
se-a mediante termo lavrado no "Livro de 
Atas e Pareceres do Conselho Fiscal". 

§ 3° - No caso de vacancia do cargo ou 
impedimento ternporarto, sera 0 membro 
do Conselho Fiscal substituldo pelo 
respectivo suplente. 

Artigo 28 - As atribuicoes do Conselho Fiscal sao as 
fixadas na Lei das Sociedades por Acoes. 

Artigo 29 - A remuneracao dos membros do Conselho 
Fiscal sera fixadas pela Assembleia Geral. 

Paraqrafo unlco - A remuneracao a que se refere este 
artigo sera mensaI e correspondera a todos os trabathos afetos ao 
Conselho Fiscal, inclusive reunioes ordtnarlas e extraordtnarias. 
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Ll 

;titlArtigo 30 - 0 Conselho Fiscal reunir-se-a: 

I - uma vez por rnes, para tomar 
arcconhecimento dos balancetes e fazer os 

exames e demais pronunciamentos ou I 

:0)adotar procedimentos determinados por lei 
ou pelo presente Estatuto; 

:0), 
nd<II - ate 0 ultimo dia IJtil do mes de marco, 
:ritEpara apresentar, na forma da lei e deste 

Estatuto, parecer sobre os neg6cios e 
operacoes sociais do exercfcio anterior; 

lu 

III - extraordinariamente, sempre que julgar 
necessario, ou quando convocar, na forma 
da lei e deste Estatuto; 

) it 
1Artigo 31 - Das reunioes do Conselho Fiscal far-se-a 

registro circunstanciado no "Livre de Atas e Pareceres do Conselho to 
GEFiscal". 

CAPiTULO VII 

EXERCiclO SOCIAL E DEMONSTRACOES FINANCEIRAS 

Artigo 32 - No fim de cada exercfcio social, que 
coincidira com 0 ana civil, a Diretoria tara elaborar, com base na ) r 
escrituracao mercantil da Sociedade, as dernonstracoes financeiras 
exigidas por lei. 

em 
nblArtigo 33 - Do resultado do exercfcio, referido no Artigo 

189 da Lei n° 6.404/76, terao a seguinte destinacao, sucessivamente, 
nesta ordem, as parcelas abaixo enumeradas: 

I - parcelas reservadas para compensar os 
possfveis prejufzos acumulados; 

II - do saldo remanescente, parcela 
correspondente a provisao para 0 imposto 
sobre a renda; 



III - do saldo remanescente, que constitui 0 

lucro Ifquido do exercfcio, as parcelas: 

a)	 de 5% (cinco por cento) para 0 

Fundo de Reserva Legal, ate 
alcancar 20% (vinte por cento) do 
capital social; e 

b)	 de 25% (vinte e cinco por cento), no 
mfnimo, para dividendos, flcando a 
elevacao deste percentual a crtterio 
dos orqaos da aorninistracao. 

§ 1° - 0 saldo remanescente do lucro 
Ifql.lido ficara ~ a olsposrcao da 
Assernbleia Gera/. 

§ 2° - A oistnbuicao de que trata 0 item 
III, alfnea Q, somente pooera ser 
efetuada apes 0 arquivamento e 
publicacao de ata da Assembleia Geral 
que tiver aprovado as contas. 

I, 
'i~ 

CAPITULO VIII 

DISPOSIC;OES GERAIS 

Artigo 34 - A Sociedade entrara em iiquioacao nos 
casos e formas previstos em Lei. 

Artigo 35 - A dissolucao da Sociedade, salvo os demais 
casos previstos em Lei, sera objeto de dellberacao de Assembleia 
Gera especialmente marcada para este fim. 

Artigo 36 - A CEASAlDF podera aceitar ooacoes 
publicas e receber transterencia de recursos publicos e gerf-los. 
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RaulDo da .ita.~lodOl Servidores da SABICEASA 

Deaoastrativo d. ~Dam&iea .los empreg_dos" sah 

01- A SAD possui haje406seMdom. assim distribuidos: 

LOrAC, 0 A (oaGAOIDlPDSA) QUANT 
CASA MILlTARDOGOVERNO DODlSnurO FEDERAL 001 
COMPANHlADE SANEAMENTO DODtSTIm'O l'BDl!RAL 010 
COMPANHIAJMOBIL rAD!.& DEBRASR.IA. TERRACAP 001 
COMPANHIAENE CA DE 'AD .aiRn lA CE9 001 
BMPRESADB ASSJST!NClA TECNiCAE EXi'ENSAO lluRAL - ' 069 
EMATEk-DP 
SECRETARJA DEESTADO DE EDUCACAO - FEDF 06S 

188 
FUND ...... 'J: .. I POLO Jrl"nT nrnrO DEB- AmY lA 
SECltETARlA DEESTADOD!! SAUDE - PHDF 

002 
SECRET.ARIA DEEST. DEAGlUCULTUR.A,. PBCUAlUA E 025 
ABASTBCIMENTO- DF
 

CIADAREPUBLlCA
 003 
PllOCONIDF 001 
SECRETARlA DEESTADO DESOLIDAlUEDADE:OO DF 007 
SECRETARIA DE:ESTADODETRABALHO, DIRBlTOS HUMANOS 018 
DOcmF 
C ' .... LEOISLATIVADO DlSTRlTOfEDERAL 001 
SOCIEDADE DE ABASTEClMENTO DEBRASILIA S1A: EM 012 
EFBTIVOEXERciao 

001~AlUA~rESTADODBCOORDENA~AODAS 
ADMlNIS"1'D U' 0 UGlONAL 
LlO1JlDANTE -
TOTALDE8DVJDODSAnvOS 
so EMPRBGOPERMANENTE 395 
SO EMPREGO EMCO:MJSSAO JO 
EMPREOO PERMANENTE MAISEMP EMCOMISSAO 0 
EMPREGO PERMANENI'E MAIS FUNCAO GRATIFICANTE 0 

CIAE DDmTOJUAS l 
TOrAL GDLU. . ~ 

406 

be lleInaoejamento teve iDicio em 1998f Ie ioteosi&audo em 2000, quando 0 

Govomo do Distri10 Pedelal dell inicio a umaRefomsa Administmtiva - Decreto nO 21.170 
de15A>S/ZOOO que privatilavaas seguinta empreIM ptabJicu: 

l- centrais de AbutecimeDto doDistrito Federal - CEASA; 
D- Saciedadede Abestecimeato deBJUiIil - SAD; 
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DECRETO N° 28.153, DE 23 DE JULHO DE 2007. 

Revoga 0 Decreto n" 26.267, de lOde ourubro de 2005 e da outras providencias. 
o GOVERNADOR DO D1STRITO FEDERAL, no uso das atribuicoes que Ihe confere 
o artigo 100, incisos VII c XXVI, da Lei Organica do Distrito Federal, DECRETA:
 

Art. 1° - Fica revogado 0 Decreto nO 26.267, de 10 de outubro de 2005, publicado no
 

DODF nO 194, de I I de outubro de 2007, paginas 04 e 05.
 
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.
 

Art. 30 ~ Revogam-se as disposicoes em contrario.
 
Brasilia, 23 de julho de 2007.
 

119° da Republica e 48° de Brasilia
 
JOSE ROBERTO ARRUDA 

DESPACHO DO GOVERNADOR 

Em 23 de julho de 2007. 

Processo: 390.001.94112007. Interessado: MARIA ELISA COSTA E OUTRO. Assunto: 

PROJETO DE REVITALIZAl;AO DA TORRE DE TV DE BRASiLIA. 

I. Nos tennos do artigo 12, do Decreto n? 21.564, de 26 de setembro de 2000, combinado 
com 0 Decreto nO 23.196, de 27 de agosto de 2002, convidamos os arquitetos Urbanistas 

MARIA ELISA COSTA e JOAO LIMA, para apresentacao do projeto de revitalizacao 

da Torre de TV de Brasilia, que inclue visitas tccnicas eom a presenca de tecnicos da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal, 

nos dias 24 e 25 de julho de 2007, com onus para 0 Distrito Federal, referente a diarias 

e passagens aereas nos trechos Rio de Janeiro/Brasilia/Rio de Janeiro e Salvador/Brasilia/ 
Salvador respectivamente, confonne consta dos autos. 

2. Publique-se e restitua-se a Unidadc de Adrninistracao Geral, da Secretaria de Estado 
de Govemo do Distrito Federal, para os fins pertinentes. 

JOSE ROBERTO ARRUDA 

PORTARIA NO 45, DE 23 DE JULHO DE 2007. 

o SECRETARIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMEN
TO DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competencia prevista no artigo 105, inciso 

III, da Lei Orgiinica do Distrito Federal, resolve: 
Art. 1° - REVIGORAR as medidas baixadas por meio da Portaria n" 37, de 15 de marco 

de 2005, publicada no DODF nO 51, de 16 de marco de 2005, pagina 04, que passam a 

vigorar com a seguinte redacao: 
"I - Todos as expedientes originarios do Ministerio Publico do Distrito Federal e Terri

t6rios-MPDFT, dirigidos a esta Pasta, deverao scr autornatica e imediatamente enviados 
aAssessoria Juridico-Legislativa-AJL, que dara encaminhamento e orientacao juridica 

cabiveis, visando 0 cumprimento integral da Circular Conjunta N° 0112004, datada de 30 

de setembro de 2004.
 
II - No que se refere ao cumprimento da Circular N° 0312003-GABIPGDF, datada de 31
 

de janeiro de 2003, todos as atos oriundos de quaisquer instancias ou Tribunais, trans


mitidos por meio de Citacdes, Intimacoes, Notificacdes, Oficios, etc., dirigidos a esta 
Secretaria de Estado, de imediato devem ser diretamente enviados aAssessoria Juridico

Legislativa-All., que dara adequado encaminhamento e orientacao juridica ou adminis

trativa, visando 0 atendimento das diligencias ou requisicces fonnuladas nos documen

tos dessa natureza. 
III - A Assessoria Juridico-Legislativa-AJL, fica autorizada a requisitar diretamente as 
unidades da estrutura organica desta Secrctaria de Estado, confonne a materia de cornpe

tencia de cada setor, informacoes, documentos e outros dados necessaries ao atendimen

to da atribuicao conferida por esta Portaria. 
IV - A inobservancia dos procedimentos objeto deste ato, ensejara a adocao de 
medidas visando apurar responsabilidades a luz do que dispoem 0 artigo 116, 

incisos II/IV e 0 artigo 117, inciso IV, da Lei n° 8.112, de II de dezembro de 

1990, adotada.no Distrito F~d~ral ~os,termiJ.s ~p~a~tigo ~o,A~;~~!I)~197, de 04 de
 
dezembro de 1991.
 
V - Integram 0 presente ate, como se nele' tnin'scrito~ f~ssem,'reproduc;ao das Circulares
 

nOs 01/2004-, de 30 de setembro de 2004 e 03/2003, de 31 de janeiro de 2003, menciona


das nos incisos I ell".
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
 
Art. 30 

- Revogam-se as disposicoes em contrario.
 
WILMAR LUIS DA SILVA 

PORTARIA N" 46, DE 23 DE JULHO DE 2007. 
o SECRETARIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PEcuARIA E ABASTECIMEN


TO DO D1STRITO FEDERAL, no uso da atribuicao que Ihe confere 0 inciso VlI, do
 
artigo 105, da Lei Organica do Distrito Federal, resolve:
 
Art. 1° - ATRIBUIR ao titular da Subsecretaria de Administracao e Fiscalizacao Fundi

aria-SAF, cornpetencia para analisar os pcdidos e propor ao Secretario Adjunto conces

sao de parcelamento de credito relativo a anuidade prevista no artigo 17, do Decrcto n"
 

19.248, de 20 de maio de 1998.
 
Art. 2° - DELEGAR cornpetencia ao Secretario Adjunto desta Secretaria de Estado para,
 

com base no que dispoe 0 artigo 2°, inciso III, da Lei Complementar nO 432, de 27 de
 

dezembro de 2001, eom a redacao dada pela Lei Complementar nO 618, de 09 dejulho de
 

2002, decidir sobre as propostas encaminhadas em virtude da atribuicao referida no
 
artigo 10 destaPortaria.
 
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
 

Art. 4° - Revogam-se as disposicoes em contrario, em especial a Portaria nO 118, de 31 de
 

agosto de 2004, publicada no DODP n" 168, de 1° de setembro de 2004, pagina II.
 
WILMAR LUIS DA SILVA 

~DWif;~{<11 . ~~-,!{~~.~" """, .., ", . 
o SECRET ARlO DE ESTADO DE AGRICULTDRA; PECUARIA E ABASTECIMEN
TO DO D1STRITO FEDERAL, no uso da cornpetencia prevista no artigo 105, inciso
 

III, da Lei Organica do Ditrito Federal, considerando set ne5e,ssarto im~leme~tar provi

dencias tendo por objeto~'t0")(l;g\!im.~1\!.o,i"-'fiateria envolvendo 0 processo de Iiqui

da9iio da CEASAlDF, resolve:
 

Art. 1°_ CRIAR Grupo Misto de Trabalho, com a atribuicao de analisar e sugerir
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alternativas juridico/administrativas cabiveis com a finalidade preconizada na epi


grafe deste ato.
 

Art. 2° - 0 Grupo Misto de Trabalho ora criado, contara com um representante indicado
 

pelo titular de cada orgao e entidade a seguir, sob a coordenacao do primeiro:
 

- Seeretaria de Estado de Agricultura, Peeuaria e Abastecimento;
 

- Seeretaria de Estado de Governo;
 

- Secretaria de Estado de Justica, Direitos Humanos e Cidadania;
 

- Seeretaria de Estadode Desenvolvimento Economico e Turismo;
 
- Corregedoria-Geral do Distrito Federal;
 

- Empresade Assistencia Tecnica e Extensao Rural do Distrito Federal;
 
- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal; e
 

- Assoeiacao dos Empresarios das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal.
 

Art. 3° - ESTABELECER em ate vinte (20) dias, 0 prazo para conclusao e apresentacao
 

de Relatorio sobre a missao atribuida ao Grupo Misto de Trabalho.
 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publieacao.
 

WILMAR LUIS DA SILVA j 

~-
PORTARIA W 66, DE 20 DE JULHO DE 2007. 

o SECRETARIO DE ESTADO DE ESPORTE DO DlSTRITO FEDERAL, no uso de 

suas atribuicoes regimentais que Ihe sao conferidas de acordo com Decreto n° 26.688, de 

29 de marco de 2006, resolve: TORNAR SEM EFEITOS a Porta ria n" 58, de 05 dejulho 

de 2007, Publicado no DODF n" 130, de 09 de julho de 2007, pagina 124. 

ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA 

PORTARIA W 68, DE 23 DE JULHO DE 2007. 

o SECRETARIO DE ESTADO DE ESPORTE DO DlSTRITO FEDERAL, no uso de 

suas atribuicdes regimentais que Ihe sao conferidas de acordo eom Decreto n" 26.688, de 

29 de marco de 2006, resolve: PRORROGAR por 30 (trinta) dias, 0 prazo para conclu

sao dos trabalhos de sindicaneia referente ao processo 220.00047012006 instaurado por 

meio da Portaria n° 47, de 19 de junho de 2007, Publicado no DODF n" II8, de 21 de 

junho de 2007. 

ANDRE FELIPE DE OLiVEIRADA SILVA 

PORTARIA W 69, DE 23 DE JULHO DE 2007. 

o SECRETARIO DE ESTADO DE ESPORTE DO DlSTRITO FEDERAL, no uso de 

suas atribuicoes regimentais que Ihesao conferidasde acordocom Decreta n" 26.688, de 
29 de marco de 2006, resolve: PRORROGAR por 30 (trinta) dias, 0 prazo para conelu

sao dos trabalhos de sindicancia referente ao processo 220.000461/200 I instaurado por 

meio da Porta ria n° 48, de 19 de junho de 2007, Publicado no DODF n" 118, de 2 I de 

junho de 2007. 

ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA

'SUBSECRETARIA DA RECEITA
 
DIRETORIA DE TRIBUTA9l0
 

GERENCIA DE LEGISLA9l0 TRIBUTARIA
 
NUCLEO DE ESCLARECIMENTO DE NORMAS 

PARECER DE INADMISSIBILIDADE W 6212007. 

Processo: 044.0024081200.7 Interessado: FEDERAL INDUSTRIALIZACAO E CO

MERCIO DE RESiDUOS LTDA. CF/DF W: 07.385.285/002-11. Assunto: Convenio 

ICMS 09176, Aproveitamento de Credito de ICMS. Ementa - CONSULTA SOBRE 

FATO DEFINIDO EM DlSPOSICAO LITERAL DE LEI - Nao produzira efeito a con

sulta formulada sobre fato que estiver definido ou declarado em disposicao literal de lei: 

inciso V, do artigo 46 do Dccreto n° 16. I 0611994. 

Senhor Chefe, 

a interessadoacimaqualificadoapresenta questionamento elaborado em peca vestibular 
de rcdacao sofrivel, fazendo citacao de artigosda legislacao, sem mencionara normaa 
qual se referem, sendo certo nao se tratar da Legislacao Tributaria do Distrito Federal, 

onde pudemosinferircom esforco queversa sobre solicitacao de esclarecimentosacerca 

de uma forma de uliliza9ao dos creditos de ICMS provenienles de entradas de sucatas de 

outros Estados, para pagamento do ICMS devido nas remessas interestaduais dessas 

sucatas,de maneira que0 Fisco do Estadodestinatario registree reconheca 0 pagamento 
do ICMS com estes ereditos, eonsiderando-os como 0 comprovante de pagamento do 

ICMS do Estado de origem previsto no Convenio ICMS 09/76. 

Esta solicitacao nao epassivel de atendimento, por determinacao do proprio Convenio 

ICMS 09176, que dispoe "( ...) uma das vias do comprovanle de rccolhimcnto devera 

aeompanhar a rnercadoria, juntamentecom a nota fiseal pr6pria parafins de transporte 
e de aproveitamento do eredito pelo destinatario." 

Portanto, 0 Estado de origem e 0 Estado de destino eslao obrigados it exigencia do 

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO, e este nao pode ser substituidc por qual

quer outro documento, sob pena de retencao da mercadoria nos postos fiscais e nao 

utilizacao do credito do ICMS pelo destinatario. 

A titulo de inforrnacao, esta em estudo proposta pararevogacao deste Convenio, junto 
ao Confaz. 

De acordo com inciso V, do artigo 46, do Deerelo n" 16.106/1994, nao produzira efeito a 

consulta formulada sobre fato que estiver definido ou declarado em disposicao literal de 

lei. Portanto, sugerimosa inadmissibilidadedapresente eonsulta. 
A Iegislacao citada esta disponiveI no endereco hllp:llwww.fazenda.df.gov.br . 

BrasilialDF, 20 de julho de 2007. 

AYORTON CARVALHO ANTERO
 

Auditor Tributatio
 

Matricula 46.349-3
 

A Gerencia de Legislacao Tributaria - GELEG 

SenhorGerente, 
De acordo. 

Encaminhamos aaprovacao dessa Gerencia 0 parecersupra.
 
Brasilia/DF, 20 de julho de 2007.
 

ULYSSES ANTONIO CORREA
 

Nucleo de Esclarecimentode Normas 
Chefe 

Aprovo 0 pareeer do Nucleo de Esclarecimento de Normas - NUESC/GELEG, desta 

Diretoria de Tributacao, com fulcro no que dispoe 0 inciso II do artigo I° do da Ordem de 

Service nO 29, de 27 de marco de 2007 e, na forma da cornpetencia descrita no inciso II do 

artigo 47 do Decreto n? 16.106/94, declaro a inadmissibilidade da consulta, por nao 

atender os requisitos regulamcntares. 
Retorne-se 0 presente proccsso a NUESC/GELEC para cientificar 0 interessado e, apos, 

arquive-se, 

BrasilialDF, 20 de julho de 2007. 

MAURiCIO ALVES MARQUES 

Gerencia de Legislacao Tributaria 

Gerente 

CONSULTA N° 61/2007. 

Processo: 125.000.74512007. Interessado: BRASIL TELECOM S/A CF/DF W: 

07.408.927/002-23. Assunto: SOLICITACAO DE RATIFICACAO pE ORIENTACC>ES 

APRESENTADAS PELO FISCO NO TOCANTE AO LIVRO ELETRONICO. 

Emerita - Livro Eletrenico- Geracao - deve ser observado 0 disposto no ATO COTEPE 

W 7012005. 

Senhor Chefe, 

BRASIL TELECOM S/A apresenta as fls. 02 a 06 do presente processo, alguns questi 

onamentosporela fonnulados e a respectiva orientacao dadapelo fisco via e-mail e em 
reuniocs presenciais, consoante infonna. Solicita, entao, seja ratificado formalmente 0 

entendimentodas referidassolucoes apresentadaspelo fiseo. 
Trata-se de materiade natureza controvertida, razao pela qualse deve admitira presente 
Consulta, 

Em razao do teor tecnico especifico do assuntoem tela, foi solicitado 0 pronunciamento 
do Nucleo de Informacocs Fiscais - NUINF, para que respondesse os questionarnentos 

ou ratificasse as respostasapresentadas.
 
As orientacocs foram ratificadas pelo chefe do referido Nucleo, consoante mani

festacao acostada as fIs. 26 a 28, do presente processo, da qual transcrevemos os
 
seguintes trechos:
 
"PROBLEMA I.
 

No arquivo do livro eletronico 0 contribuinte apresentou 0 livro do ISS (ATO COTEPE
 

http:044.0024081200.7
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LEI N° 3.929, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006
 
DODF de 29.12.2006
 

Dispoe sobre a reestruturaceo das Centrais de 
Abastecimento do Distrito Federal SA 
(CEASADF), nos termos do art. 50 da Lei nO 
3.863, de 30 de maio de 2006, e da outras 
providenclas, 

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, FA<;O SABER QUE A cAMARA LEGISLAllVA DO DISTRITO 
FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUII\ITE LEI: 

Art. l OA reestruturacao das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal SA (CEASA-DF), nos termos 
do art. 5° da Lei nO 3.863, de 30 de maio de 2006, passa a vigorar com a redaceo constante no anexo 
unlco. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~o. 

Art. 3~am""se~asdisposi~oes,em contrarlo, em especial a Lei nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003. 

Brasilia, 28 de dezembro de 2006 
119° da Republica e 47° de Brasilia 

MARIA DE LOURDES ABADIA 

o anexo consta no DODF. 

Este texto nao substitui 0 publicado na imprensa oficiaJ. 
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LEI N0 3.125, DE 16 DE JANEIRO DE 2003
 
DODF DE 24.01.2003
 

Autoriza 0 Distrito Federal a proceder a 
Iiquidac;ao das Centrais de Abastecimento 
do Distrito Federal CEASA/DF. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FA<;O SABER QUE A cAMARA LEGISLAl1VA DO DISTRITO 
FEDERAL DECRETA E EU SAI\lCIONO A SEGUII\lTE LEI: 

Art. 1° Fica 0 Distrito Federal autorizado a Iiquidar a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 
CEASA/DF. 

Art. 2° No processo de Iiquidac;ao da CEASA/DF serao observadas as seguintes regras: 

I - Os imovels de propriedade da em empresa em llquidacao, constantes do Anexo Unico desta Lei, 
ocupados a qualquer titulo, serao transferidos para 0 patrlmonto do Distrito Federal, mediante doacao: 

II - todos os contratos de permlssao de usa ou afins firmados pela CEASA/DF com particulares serao 
transferidos ao Distrito Federal ao final do processo de Iiquidac;ao da empresa, mantidos os respectivos 
vlnculos, 

III - os irnovels da empresa em Iiquidac;ao podem ser entregues atraves do programa de 
Desenvolvimento Economico do Distrito Federal - PRO/DF, dando preferenclas aos atuais permissionarios, 
desde que mantidas as atividades comerciais no ramo de hortigranjeiros. 

Art. 3° Cada empregado da tabela de empregos permanentes da CEASA/DF podera exercer, em 
requerimento individual, no prazo de sessenta dlas, contados a partir da promulgac;ao desta Lei, uma das 
seguintes opcoes: 

1- Seraproveitado na forma da Lei nO 2.681, de 15 de janeiro de 2001; 

II - aderir ao Programa de Desligamento Voluntarlo - PVD, da CEASA/DF. 

Art. 4° Cabera a Procuradoria Geral do Distrito Federal providenciar a substltulcao da CEASA/DF nos 
processes judiciais envolvendo os lmovels transferidos ao Distrito Federal por forc;a desta Lei. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcaceo. 

Art. 6° Revogam-se as disposic;6es em contrario, em especial 0 art. 8° da Lei n° 2.918, de 18 de fevereiro 
de 2002. 

Brasilia, 16 de janeiro de 2003 
115° da Republica e 43° de Brasilia
 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
 

Este texto nilo substitui 0 publtcado na imprensa oficial.
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m- Sociedlde de TIIIDIJ)Ot'tes ColebvOS de Bmsilia Ltda - TCB e, 
posteriorJneftte a reestru1&Jla9lo cia Companbia deDeseavolvi...uo do 
~c.fraI- CODEPLAN. 

Os tmhaIb__ i' c:atlo" mais de 9 Il108 1JBbaIhaodo 1lIlI8eS 6~ 
completammte adaptados a lUIS rotiDas • muitos dcMmpeoIumdo ~ de che6a. 

02- Em IS de jaDeiJo de 2001 I am.. LesWaUva votou .. Lei 2.681 (aD8)tO) q 
pouibilitaw 0 aprowitamento deuea IDbaIbadores no ilnbito da Adm~ Diteta, 
Autatqujaa e PundlciolW dO Distrito Pedeml. auave. da cria;io de uma tabeJa de 
OIDPteJOS p(lblicc)s em~, m.urte.DcIo-Ie 0 mesmo Regime Tmbalbista- CLT. 

03.. Em 11 de jaDeiro de 20020 poo. Executivo editoua Lei rf' 2.989ahfndo a Lei 2.681 
artigo 10 iucisoI m e IV. pouibilitando que 111 trabalbadores remanescente daTCB. que 
fDram Idmitidal em data pasterior a 0' do oumbro de 1988 e sem coocurso pUblico, 
pud_em -s-arDOIIl'Vi9o pUblico. feriado lISa aC~ Fedeml. 

(M. Ella ~ prou _ 10 de junho de 2003 uma ~ CivilPublD do MiDistCrio 
PbbliGo do TrabaJho conaa 0 aov.ao do DiltrilO F~ at... . 
~idadI dis rderidu Leis. 

OS.. Em 17 de junho de 2003 0 I)tt FetnlDdo Gabriel B4w8des- .JWs do Trabtlho de iJ' 
V.. cWeriu • Liminal'.....intn<kt que 0 Distri10 F..... eesse a Transfereacia elos 
~ da TCB pua 0 GDP como 1atbbCm todos 01 a.oprepdos PUblico cia empteta 
SAB, TCB,CEASAe CODEPLAN; 

06- A pitlir cIeua Limiur OS trlbelb.... dessaa empfe888 deram inicio a Ulna iatensa 
mobiliza9lo u busca de uma IOIU9lo que pnmtiJIe 001lOI elDPft'SOJ. Foi criado lima 
anniulo de empr.. compos1a pot npRlIIaltlntel dot tmbalbadores que deram ioicio a 
uma .erie de muniIes corn 0 Ministerio PUblico do TIlbeJbo, Procumdoria do Diatrito 
FedenI, 0 Juriclico cia TCB, 0 Govemo do Diltrito Fedemi. 0 Juridieo cia TCB. 0 Govemo 
doDistrito Federal •• Secreauia deGeIdo Adminilttativa. 

00.. Em 20 do It)DItO de 2003 0 Ministerio PUblico do Tmbalho fez uma Pruposta de 
Coaeil~ para 0 DisUito FedemI oade propaDba. demissIo dos 111 eOlp1epdos da 
TCB. i~ 1I'IUferic1oa •• em con" p8rtida, • regulamenta9lo da traosferfnei. 
dol 3.000 <tds mil empresacb) das empmu pubJieasregulanneme ~ 

01- 1Dfe1imlem:e a Jutza da 91! vam do Tnsbalho Tamara Gil no julgamemo doproceuo em 
23 de fevereift) de 200S deIcoDsiderou 0 awrdo paetuado e j_lsou incons1itueional as Leis 
CJUe possibilitavam 0 apos.1ilameDto em. tIIbdJadores. 

09- Em 25 de jaaeiro de 2006 a C6mam JAsjlfativa"Votou a Lei nO 3.761 que cria"na 
Sec-aa de Eatado de Ges1Io AdministIativa e118 8ecteiaria de Aaricultura, Pewaria e 
AMltcinnw do Diatrito Fedenl, unidades de ~ de pessoal de Empresas em 
prOOIlIIO de ~. privati~ ou de llOOQIIJiza9Io, com 0 objetivo de manter 01 
UtCIII:amIDtoI eadutmist conceder Yantagens e beneflcios previstoJ em JegUJamento, 
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elabotar atos de ~ funeionais. ban c<JmO proceder • -Itontfio de folb de 
.....to, ,...... 

lo. Em 30 de maio de2006 a Cimam LegislatiYa aprova a Lei If 3.861 que "au1orizt a 
incorpolqlo cia Sociedade deAbuteeimento de BtuiJia - SAD, em liqui~o. as Centmis 
de ~ilbento do J)jJtrito Federal- CEASA ClIft Ji~'" 

o Altigo 4~ e 0 Attigo 54) da refcrida Lei afinna, respectivlmente; "0 Diatrito 
FedemI tl8Dlferira ao patrimdnio cbs C.entrais de Abasmcimento do Disuito Federal 
CBASA. em liquid". mediante ~, todos 01 heM im6veis 1JaDSferidos ao sou 
domiaio por _ das LeisIf 3.125 de 16 de janeiro de 2003 ., nO 2.891 de 23 de .;.n.iro de 
2002, que DIo t8IIwn sido alienados a teteeimI ou emresues atravea do Prosmma de 
DeMuvolvimento Econ6nUeo doDistriID Fed«aJ - PRO.DP,ate a data cia publi~ dessa 
Lei. 

"A eenMtit de A~irnonto do Diluito FedenaJ - CEASA em Jjqu~, 

elabonulo, DO prazo de ate 60 diu, projetos de ahem~ de Sell Estatuto e, 80 mesmo 
ptUO, em gadumidade com AJtiso 71 f .-, IV, da Lei OlBinica do Diltrito Fedeml, 
tI1C8DIinbalio acamara 1.eJjs1ativa do Distrito Fedea1 pmjelo de Lei ctispondo sobre a 
~ daempresa.'· Fato lIS. que, ate 0 momento nib foi COIlcretizado. 

A pqb1j~ da Ponaria. If 47 de 23 de julbo de 2007 pelo Secretario deEstado de 
~ Peeu6ria e Abasteeimeato do Distrito FedeJal, criando um grupo misto de 
trabeJho que !em pot objeto: •• Du prosseguimemo i maI6ria CIIvol\l'CDdo 0 Processo de 
Ljqu~ da CEASA", .. conuadiz com 0 ~ de reestruturqlo da OII.,."resa 
aprovado por cua. 

Neste JnOmeI1CO, 01 serv.idora reivindicam ums audiencia com 0 Govemador e 
eallo trabaJhado Da proposta derees~ da l!mpwa dD pontode \/iSla do.. io1era8es 
dos ProdutorcI Ruais, da Soeie4ade quewliza a CEASA e dO'pr6priostrabalha4ores. 
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DECRETO N' 28.153, DE 23 DE JULHO DE 2007. 
Revoga 0 Decreto n' 26.267, de lOde outubro de 2005 e dil outras providencias, 
o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuicoes que Ihe confere 
o artigo 100, incisos VII e XXVI, da Lei Organica do Distrito Federal, DECRETA:
 
Art. l' - Fica revogado 0 Decreto n' 26.267, de lOde outubro de 2005, publicado no
 
DODF n' 194, de II de outubro de 2007, paginas 04 e 05.
 
Art. 2' - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao,
 
Art. 3' - Revogam-se as disposicoes em contrario.
 

Brasilia, 23 dejulho de 2007.
 
119' da Republica e 48' de Brasilia
 

JOSE ROBERTO ARRUDA 

DESPACHO DO GOVERNADOR 
Em 23 dejulho de 2007. 

Processo: 390.001.941/2007. lnteressado: MARIA ELISA COSTA E OUTRO. Assunlo: 
PROJETO DE REVITALIZA<;:AO DA TORRE DE TV DE BRASiLIA. 
I. Nos termos do artigo 12, do Decreto n' 21.564, de 26 de selembro de 2000, combinado 
com 0 Decreto n' 23.196, de 27 de agosto de 2002, convidamos os arquitetos Urbanistas 

MARIA ELISA COSTA e JOAO LIMA, para apresentacao do projeto de revitalizacao 
da Torre de TV de Brasilia. que inclue visitas tecnicas com a presenca de tecnicos da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Arnbiente do Distrito Federal, 
nos dias 24 e 25 de julho de 2007, com onus para 0 Distrito Federal, referente a diarias 
e passagens aereas nos trechos Rio de Janeiro/Brasilia/Rio de Janeiro e SalvadorlBrasilia/ 
Salvador respectivamente, confonne consta dos autos. 
2. Publique-se e restitua-se aUnidade de Administracao Geral, da Secretaria de Estado 
de Governo do Distrito Federal, para os fins pertinentes, 

JOSE ROBERTO ARRUDA 

PORTARIA N' 45, DE 23 DE JULHO DE 2007. 
o SECRETARJO DE ESTADO DE AGRJCULTURA, PEcuARIA E ABASTECIMEN
TO DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competencia prevista no artigo 105, inciso 

III, da Lei Organica do Distrito Federal, resolve: 
Art. I' - REVIGORAR as medidas baixadas por meio da Portaria n" 37, de 15 de marco 
de 2005, publicada no DODF n" 51, de 16 de marco de 2005, pagina 04, que passam a 

vigorar com a seguinte redacao: 
"I - Todos os expedienles originarios do Ministerio Publico do Distrito Federal e Terri
t6rios-MPDFT, dirigidos a esta Pasta, deverao ser automatica e imediatamente enviados 
it Assessoria Juridico-Legislativa-All., que dara encaminhamento e orientacao juridica 
cabiveis, visando 0 cumprimento integral da Circular Conjunta N' 01/2004, datada de 30 

de selembro de 2004. 
II - No que se refere ao cumprimenlo da Circular N' 03/2003-GABIPGDF, datada de 31 
de janeiro de 2003, todos os atos oriundos de quaisquer instancias ou Tribunais, trans
rnitidos por meio de Citacces, Intimacoes, Notificacoes, Oficios, etc., dirigidos a esta 
Secretaria de Estado, de imediato devem ser diretamente enviados aAssessoria Juridico
Legislativa-All., que dara adequado encaminhamenlo e orientaeao juridica ou adminis
trativa, visando 0 atendimento das diligencias ou requisicoes fonnuladas nos documen

tos dessa natureza.
 
III - A Assessoria Juridico-Legislativa-Afl., fica autorizada a requisitar diretamente as
 
unidades da estrutura organica desta Secretaria de Estado, conforme a materia de compe

tencia de cada setor, informaeoes, documentos e outros dados necessaries ao atendimen

10 da atribuicao confer ida por esta Portaria.
 
IV - A inobservancia dos procedimentos objeto desle ato, ensejara a adocao de
 
medidas visando apurar responsabilidades a luz do que dispcem 0 artigo 116,
 
incisos 1IIIV e 0 artigo 117, inciso IV, da Lei n' 8.112, de II de dezem bro de
 
1990, adotada no Distrito Federal nos terrnos do artigo 5', da Lei n' 197, de 04 de
 

dezembro de 1991.
 
V - lntegram 0 presente ato, como se nele transcritos fossem, reprodueao das Circulares
 
n's 01/2004-, de 30 de seternbrc de 2004 e 03/2003, de 31 de janeiro de 2003, mend;;;;a


das nos incisos I e II ".
 
Art. 2' - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
 
Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contrario.
 

WILMAR LUIS DA SILVA 

PORTARIA N' 46, DE 23 DE JULHO DE 2007. 
o SECRETARIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PEcuARIA E ABASTECIMEN
TO DO DlSTRITO FEDERAL, no uso da atribuicao que Ihe confere 0 inciso VII, do 
artigo 105, da Lei Organica do Distrito Federal, resolve: 
Art. I' - ATRIBUIR ao titular da Subsecretaria de Administracao e Fiscalizacao Fundi
aria-Ss P, competencia para analisar os pedidos e propor ao Secretario Adjunto conces
silo de parcelamento de credito relativo a anuidade previsla no artigo 17, do Decreto n' 
19.248, de 20 de maio de 1998. 
Art, 2' - DELEGAR competencia ao Secretario Adjunto desta Secrelaria de Estado para, 
com base no que dispoe 0 artigo 2', inciso III, da Lei Complementar n' 432, de 27' de 
dezembro de 2001, com a redacao dada pela Lei Complementar n' 618, de 09 dejulho de 
2002, decidir sobre as proposlas encaminhadas em virtude da atribuicao referida no 
artigo I' desta Portaria. 
Art. 3' - Esta Portaria entra em vigor na dala de sua publicacao. 
Art. 4' - Revogam-se as disposicces em contrario, em especial a Portaria n' 118, de 31 de 
agosto de 2004, publicada no DODF n" 168, de I' de setembro de 2004, pagina 11. 

WILMAR LUIS DA SILVA 

PORTARIA N' 47, DE 23 DE JULHO DE 2007. 
o SECRETARIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PEcuARIA E ABASTECIMEN

TO DO DlSTRITO FEDERAL, no uso da competencia prevista no artigo 105, inciso
 
III, da Lei Organica do Distrito Federal, considerando ser necessario implemenlar provi

dencias tendo por objeto dar prosseguimento amateria envolvendo 0 processo de liqui

da~ilo da CEASAlDF, resolve:
 

Art. 1'- CRIAR Grupo Misto de Trabalho, com a atribuicao de analisar e sugerir
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alternativas jurldico/administrativas cabiveis com a finalidade preconizada os epi

grafe deste ato. 

Art. 2° • 0 Grupo Misto de Trabalho ora criado, contara com urn representante indicado 

pelo titular de cada org~o e entidade a seguir, sob a coordenacao do prirneiro: 

- Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento; 

- Secretaria de Estado de Governo; 

- Secretaria de Estado de Justica, Direitos Humanos e Cidadania; 

- Secretariade Estado de Desenvolvimento Economico e Turisrno; 

- Corregedoria-Geral do Distrito Federal; 

- Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural do Distrito Federal; 

- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal; e 

- Associacao dos Ernpresarios das Centrais de Abastecirnento do Distrito Federal. 

Art. 3° - ESTABELECER em ate vinte (20) dias, 0 prazo para conclusao e apresentacao 

de Relatorio sobre a missao atribuida ao Grupo Misto de Trabalho. 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor oa data de sua publicacao, 

WILMAR LUIS DA SILVA 

PORTARIA W 66, DE 20 DE JULHO DE 2007. 

o SECRETARIO DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de 

suas atribuicoes regimentais que Ihe sao conferidas de acordo com Decreto n" 26.688, de 

29 de marco de 2006, resolve: TORNAR SEM EFEITOS a Portaria n" 58, de 05 de julho 

de 2007, Publicado no DODF n" 130, de 09 de julho de 2007, pagina 124. 

ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA 

PORTARIA W 68, DE 23 DE JULHO DE 2007. 

o SECRETA RIO DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de 

suas atribuicoes regimcntais que Ihe sao conferidas de acordo com Decreto n? 26.688, de 

29 de marco de 2006, resolve: PRORROGAR por 30 (trinta) dias, 0 prazo para conclu

sao dos trabalhos de sindicancia referente ao processo 220.000470/2006 instaurado por 

meio da Portaria nO 47, de 19 de junho de 2007, Publicado no DODF n" 118, de 21 de 

junho de 2007. 

ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA 

PORTARIA W 69, DE 23 DE JULHO DE 2007. 

o SECRETA RIO DE ESTADO DE ESPORTE DO D1STRITO FEDERAL, no uso de 

suas atribuicoes regimentals que Ihe s~o conferidas de acordo com Decreto n" 26.688, de 

29 de marco de 2006, resolve: PRORROGAR por 30 (trinta) dias, 0 prazo para conclu

sao dos trabalhos de sindicancia referente ao processo 220.000461/2001 instaurado por 

rneio da Portaria n" 48, de 19 dejunho de 2007, Publicado no DODF n" 118, de 21 de 

junho de 2007. 

ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA 

SUBSECRETARIA DA RECEITA
 
DIRETORIA DE TRIBUTA~O
 

GERENCIA DE LEGISLA~O TRIBUTARIA
 
NUCLEO DE ESCLARECIMENTO DE NORMAS 

PARECER DE INADMISSIBILIDADE W 62/2007. 

Processo: 044.002408/200.7 Interessado: FEDERAL INDUSTRIALlZA<;AO E CO

MERCIO DE RESiDUOS LTDA. CF/DF W: 07.385.285/002-11. Assunto: Convenio 

ICMS 09/76, Aproveitamento de Credito de ICMS. Ementa - CONSULTA SOBRE 

FATO DEFINIDO EM D1SPOSI<;AO LITERAL DE LEI - N~o produzira efeito a con

sulta formulada sobre fato que estiver definido ou declarado em disposicao literal de lei: 

inciso V, do artigo 46 do Decreto n" 16.106/1994. 

Senhor Chefe, 

a interessado acima qualificado apresenta questionamento elaborado em peca vestibular 

de redacao sofrivel, fazendo citacao de artigos da Iegislacao, sem mencionar a norma a 

qual se referem, sendo certo nao se tratar da Legislaeao Tributaria do Distrito Federal, 

onde pudemosinferircom esforco que versa sabre solicitacao de esclarecimentos acerca 

de uma forma de utilizacao dos creditos de ICMS provenientes de entradas de sucatas de 

outros Estados, para pagamento do ICMS devido nas remessas interestaduais dessas 

sucatas, de maneira que 0 Fisco do Estado destinatario registre e reconheca 0 pagamento 

do ICMS com estes creditos, considerando-os como 0 comprovante de pagamento do 

ICMS do Estado de origem previsto no Convenio ICMS 09/76. 

Esta solicitacao nao e passiveJ de atendimento, por determinacao do proprio Convenio 

ICMS 09/76, que dispoe "( ... ) urna das vias do comprovante de recolhimento devera 

acompanhar a mercadoria, juntamente com a nota fiscal propria para fins de transporte 

e de aproveitamento do credito pelo destinatario." 

Portanto, 0 Estado de origem e 0 Estado de destine estao obrigados a exigencia do 

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO, e este noo pode ser substituido por qual

quer outro docurnento, sob pena de retencao da mercadoria nos postos fiscais e nao 
utilizacao do credito do ICMS pelo destinatario, 

A titulo de informacao, esta em estudo proposta para revogacao deste Convenio, junto 

ao Confaz. 
De acordo com inciso V, do artigo 46, do Decreto n? 16.1 06/1994, nao produzira efeito a 

consulta formulada sobre fate que estiver definido ou declarado em disposicao literal de 

lei. Portanto, sugerimos a inadmissibilidade da presente consulta. 

A legislacao citada esta disponivel no endereco http://www.fazenda.df.gov.br. 

BrasilialDF, 20 dejulho de 2007. 

AYORTON CARVALHO ANTERO
 

Auditor Tributario
 

Matricula 46.349-3
 

AGerencia de Legislacao Tributaria - GELEG
 

Senhor Gerente,
 

Deacordo.
 

Encarninhamos aaprovacao dessa Gerencia 0 parecersupra.
 
BrasilialDF, 20 de julho de 2007.
 

ULYSSES ANTONIO CORREA
 

Nucleo de Esclarecimento de Normas
 

Chefe 

Aprovo 0 parecer do Nucleo de Esclarecimento de Normas - NUESC/GELEG, desta 

Diretoria de Tributacao, com fulcro no que dispoc 0 incise II do artigo 10 do da Ordem de 

Service n" 29, de 27 de marco de 2007 e, na forma da competencia descrita no inciso II do 

artigo 47 do Decreto n" 16.106/94, declaro a inadrnissibilidade da consulta, por nao 

atenderos requisitos regulamentares. 
Retorne-se 0 presente processo a NUESC/GELEC para cientificar 0 interessado e, apos, 

arquive-se, u 
BrasilialDF, 20 de julho de 2007.
 

MAURicIO ALVES MARQUES
 

Gerencia de Legislacao Tributaria
 

Gerente
 

CONSULTA N' 61/2007. 

Processo: 125.000.745/2007. Interessado: BRASIL TELECOM S/A CF/DF N': 

07.408.927/002-23. Assunto: SOLICITA<;AO DE RATIFICA<;AO DE ORIENTA<;6ES 

APRESENTADAS PELO FISCO NO TOCANTE AO L1VRO ELETRONICO. 

Ementa - Livro Eletrcnico- Geracao - deve ser observado 0 disposto no ATO COTEPE 

W 70/2005. 

Senhor Chefe,
 

BRASIL TELECOM S/A apresenta as fls. 02 a 06 do presente processo, alguns questi 


onamentosporela fonnulados e a respectiva orientacao dadapelo fisco via e-mail e em
 
reunioes presenciais, consoante inforrna. Solicita, entao, seja ratificado formaImente 0
 

entendimento das referidas solucoes apresentadas pelo fisco.
 

Trata-se de materiade naturezacontrovertida, razao pela qual se deve admitir a presente
 
Consulta.
 

Emrazao do teor tecnico especifico do assuntoem tela, foi solicitado 0 pronunciamento
 
do Nucleo de Informacoes Fiscais - NUINF, para que respondesse os questionamentos
 

ou ratificasse as respostas apresentadas.
 
As or ientacoes foram ratificadas pelo chefe do referido Nucleo, consoante man i


festacao acostada as fls. 26 a 28, do presente processo, da qual transcrevemos os
 

seguintes trechos:
 

"PROBLEMA I.
 

No arquivo do livro eletrfmico 0 contribuinte apresentou 0 livro do ISS (ATO COTEPE 



1. Marthaildes Leite Cavalcante 
2. Dulce Cavalcante Carneiro 
3. Alice dos Santos 
4. Edith Cavalcante 
5. Darcy de Souza Abreu 
6. OlimpiaFerreiraLemes 
7. Laura Rezende de Jesus 
8. Anofrina Isa de Souza 
9. Maria Emyrene T. Bicalho 
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CENTRAlS DE ABASTECIMENTO DO DISTRIT FEDERAL S.A.
 

ANEXOII
 

ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSAO DA CEASA EM LIQUIDA<;AO
 

ANTIGO ORGANOGRAMA I ATUALORGANOGRAMA 
Nomenclatura 

Emprego 
C6digo Quant. Nomenclatura 

Emnrezo 
C6digo Quant. 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
04 
02 
01 
06 

-
06 

-
04 

15 
07 

08 
18 
13 
10 
100 

Retribuieao 
R$ 

Chefe Gabinete ECOI 01 Chefe Gabinete ECOI 5.601,77 
Ass. Juridieo EC02 01 Ass. Juridieo EC02 4.532.06 
Ass. Com. EC02 01 Ass. Com. EC02 4.532,06 
Ger. Finane. EC03 01 Ger. Finane. EC03 4.280,32 
Chef. Secao EC04 01 Chef. Secao EC04 4.245,05 
Chef. Se~ao EC05 01 Chef. Se~ao EC05 3.450.00 
Asses. Liquid. I EC06 04 Asses. Liquid. I EC06 2.742.11 
Asses. Liquid. II EC07 02 Asses. Liquid. II EC07 2.415,00 
Asses. Liquid. III EC08 02 Asses. Liquid. III EC08 2.300,00 
Asses. Liquid. IV EC09 06 Asses. Liquid. IV EC09 1.955,00 
Asses. Liquid. V EC 10 01 - - -
Asses. Liquid. VI EC 11 06 Asses. Liquid. VI EC 10 1.725,00 
Asses. Liquid. VII EC 12 01 - - -
Asses. Liquid. VIII EC13 05 Asses. Liquid. 

VIII 
EC 11 1.495,00 

Assist. Liquid. I EC 14 14 Assist. Liquid. I EC 12 1.150.00 
Fiscal de Contratos EC 15 07 Fiscal de 

Contratos 
EC 13 1.096,84 

Assist. Liquid. II EC 16 04 Assist. Liquid. II EC 14 1.092.50 
Assist. Liquid. ill EC 17 18 Assist. Liquid. III EC 15 920,00 
Assist. Liquid. IV EC 18 11 Assist. Liquid. IV EC 16 862,50 
Ene. de Se~ao EC 19 10 Ene. de Se~ao EC 17 690.00 
TOTAL 97 TOTAL 



CENTRAlS DE ABASTEClMENTO DO DISTRIT FEDERAL S.A. 

ANExom 

TABELA DE FUN<;OES GRATIFICADAS - FG DA CEASA EM LIQUIDA<;AO 

ANTIGO ORGANOGRAMA I ATUAL ORGANOGRAMA 
Nomenclatura de 

Funcao 
C6digo Quant. Nomenclatura 

de Funcao 
C6digo Quant. Retrib. 

R$ 
Gerente 
Administrativo 

FGOI 01 Gerente 
Administrativo 

FGOI 01 2.047,11 

Asses. Liquid. FG02 01 - - - -
Gratifica~ao de 
Seeao I 

FG03 04 Oratlflcaeao 
de Se~ao I 

FG02 03 1.134,54 

Gratlflcaeao 
Se~ao II 

FG04 02 Cratlflcaeao 
de Secao II 

FG03 02 859,01 

Gratifica~ao de 
SecaolV 

FG06 02 Gratifica~ao 

de Se~ao IV 
FG04 02 386,90 

Funeao 
Gratificada 
Especial 

FGEOI 01 Fun~ao 

Gratificada 
Especial 

FGEOI 01 1.946,09 

Funcao 
Gratificada 
Especial 

FGE02 01 Funeao 
Gratificada 
Especial 

FGE02 01 1.538,03 

TOTAL 12 TOTAL 10 
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CIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A-SAB 
BELA DE EMPREGOS EM COMiSsAo 

DENOMINACAO SIMBOLO APROVADO PREENCHIDO VAGO VALOR 
EC-01FE DE GABINETE 01 01 5.051,33 
EC-01FE DA ASSESSORIA JURIDICA 01 01 5.051,33 

FE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EC-01 01 01 5.051,33 
FE DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL EC-01 01 01 5.051,33 

EC-01FE DA AUDITORIA INTERNA 01 01 5.051,33 
06~ENTE DE DEPARTAMENTO EC-01 01 05 5.051,33 

FE DA ASSESSORIA DE INFORMATICA EC-01 0101 5.051,33 
:FE DA ASSESSORIA DE OPERACOES ESPECIAIS EC-01 01 01 5.051,33 
~ENTE DE LOJA "A" EC-01 07 03 04 5.051,33 

EC-02 06 01lESSOR DE DIRETORIA > 05 4.408,10 
EC-02 02 01 01 4.408,10~ENTE DE CENTRAL 
EC-02 04 01 03 4.408,10~ENTE DE LOJA "B" 

0707 4.408,10EC-02~GERENTE DE LOJA "A" -., 
02 02 3.816,18EC-03~GERENTE DE CENTRAL 

11 3.816,18EC-03 11~ENTE DE LOJA "C" 
3.816,18EC-03 04 04JGERENTE DE LOJA "B" 
3.044,0112 12EC-04~ENTE DE LOJA "0" 

11 3.044,01EC-04 11JGERENTE DE LOJA "C" 
11 2.704,38EC-05 11~ENTE DE LOJA "E" 

02 2.508,90EC-06 02~ENTE DE LOJA "F" 
10 82-AIS 92 
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SOCIEDADE DE 
/·\BA;;:;TEClflliEf\ITO DE 
I::lF~ASfLiA SIP, '" L:fTI Uquidar,ao 

CIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A-SAB 
BELA DE FUNCAO GRATIFICADA 

DENOMINACAO SIMBOLO APROVADO PREENCHIDO VAG0 VALOR 
~ENTE DE DIVISAO FG-01 11 11 2.390,39 
RETARIA ORGAOS COLEGIADOS FG-01 01 01 2.390,39 
ISTENTE GABINETE FG-02 03 03 1.182,44 
JFERENTE RECEBEDOR FG-02 20 20 1.182,44 
:ARREGADO DE ESTOQUE VAREJO FG-03 21 21 638,95 
OUREIRO DE LOJA FG-03 11 11 638,95 
;AL DE CAD<A FG-04 11 11 511,13 
ISTENTE DE APOIO FG-04 10 10 511,13 
-ORISTA DE GABINETE FG-05 03 03 271,66 
AIS 91 91 

> 
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SOCIEDADE DE 
ABASTECIMENTO DE 
BRASiLIA S/A 

DEMONSTRATIVO DA LOTACAO NUMERICA 
DOSEMPREGADOSDASAB 
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.__ ,._:'?~~;,_: ,:-'~~,,~~ " :~·i<~i.:~ - ,- "~:"::': '''':':''-.-' "? ::;y; ~~::" -. .- .-.--.>:,';,:-.--: _. . ;;:;i~:;~::..'.'-:: 
CASA:M:EJ.1tAR. 00 OO\iln{NQ DODrS'I'ltit():FEPB~ ,.' ,.. . .c. c J 4.861,14 
C()MPANHrA:t>ESANEAMENTo pO DISllUTO:FEDER.AL-+CAiES:a . '. ' '.""" ".' .33.586;8() 
coMi?ANHIA IMOBtLtARtA.DEBRA8fLiA HtERRA.cAP "" ... ". •..•'.. 6.$10;51 
COMi?ANHIAENERGETICADEBAASILIA2CEB' '. .' c ,•• ', ,', ,,······c 10.838;61 
EMPRESA I)aAS$ISTENcI1\j'mCNICA:E:a~S.AO Rl.TIR.t\IJ PQ (ipF PEMAtlt.':'j)F •40L141~39 
SBC-OCati\lUAD;a:eS1'1\l)QI>:EEPPCAC!Q -£1$1)1" . ,.," ':271 94,5,18 
SECR:aTARtA DE ES:l'A))Q DE SAlJDE .,.,: .••• '...... ,c. ,," "•.." "&$1[$>2,15 
~A¢AOP()tQECQtQGICo DEBRASlLtA .... .:..) .:... '" ,.i.: ' .: ""', • • " '13.294,64 
SocuTmA.DEESTjj:e AORICUL'I'URAjpECUAtUA. e i\BJ\STECIMEN1'ODF ." f4:4j33,17 
PRESIDENCtAoA mtJBLttA •...•••••, ,,',' ,." .... ' ".. • 19J228,48c.c. 

l?~Q(JQNII>If ••• • .,," " > ••• ,'" .,' •... '..•.", ','" '6.);)$$;44 
SECMtAJ:{(A PEESTA.PQ DE SOLIDA!UEPAnB PO GJ)F .. . . . 28~94~,22 

SECltE'tAlUAPEESTAO()PE ~AtH()';DlRElTOS ~()s· DO·QPF. . ·...82A$3,1~ 

CA:MARA:L.eGiSLAl1V'J\OO PlSl'Rtto FEDERAL.. . . .. ·.·9.423,75 
SOCnIDADE DEABASmcfMENTODE BRASILIAs/A . EMEFEnvOEXERCICIO" '76.657,28 
SECRE'I'AiUADE EstADO DECOORDENACAOnAS JIDl\.1l'NISTRACOES REGIONMs . .5.587,26 
:LIQ"()]])~' . .. . .. . .. ... '. ) . .~.154,02 

TO'l'.A't(€US'fOCQM EN(QAllG()S~lNCLtJlP() () l;4IlSALAlU(») .... . .. 2~013119J.,82 
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SOCIEDADE DE 
ABASTECIMENTO DE 
BRASIUA S/A 
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PROJETO DE LEI N° DE DE MARC;O DE 2006. 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

Autoriza a lncorporacao da Sociedade de
 
Abastecimento de Brasilia S/A - SAB, em
 
Liquidacao a Centrais de Abastecimento d~ 

Distrito Federal S/A - CEASAlDF, em 
Liquidaeao. 

A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta: 

Art. 1° 0 Distrito Federal fica autorizado a proceder as medidas necessarias visando incorporar a 
Sociedade de Abastecimento de Brasilia S/A - SAB, em Liquidacao aCentrais de Abastecimento 
do Distrito Federal S/A - CEASAlDF, em Liquidacao. 

Art. 2° A Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A - CEASAlDF, em Liquidacao, 
assumira 0 ativo, passivo e os instrumentos contratuais vigentes firmados pela Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia S/A - SAB, em Liquidacao. 

Art. 3° Os atuais empregados da Tabela de Empregos Permanentes da Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia S/A - SAB, em Liquidacao, serao transferidos para a Centrais de 
Abastecimento do Distrito Federal S/A - CEASAlDF, em Liquidacao, mantendo os respectivos 
vinculos empregaticios, conforme prescrito no Art. 1°, § 3°, da Lei N° 3.761, de 25 de janeiro de 
2006. 

Art. 4° A Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A - CEASAlDF, em Liquidacao, 
devera apresentar, no prazo de ate sessenta (60) dias, urn plano de reestruturacao da empresa, com 
o respectivo projeto de alteracao de seu Estatuto.
 

Art.5° - Este Projeto de Lei entra em vigor na data de sua publicacao.
 

Art.6° - Revogam-se as disposicoes em contrario, em especial a Lei N° 2.891, de 23 de janeiro de
 
2002. 
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LEI N° 3.758, DE 25 DE JANEIRO DE 2006. 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

Autoriza 0 Parler Executive a contratar ernprestimo interne com 0 Bancodo Brasile da outras 
providencias. 
o GOVERNADOR DO DISTRlTO FEDERAL, FA<;O SABER QUE II. CAMARA LEGlS
LATIVA DO DlSTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. I" Fica 0 Poder Executivo autorizado a contratar e garantir emprestimo interno junto ao 
Banco do Brasil S.A., com 0 apoio financeiro do Japan Bank for International Cooperation
.JBIC, ate 0 limite de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhoes de reais) ou 0 equivalente em 
dolar dos Estados Unidos da America, destinado a aquisielo de rnaquinas e equiparnentos de 
uso rodoviario para 0 Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, na form. do 
Anexo I desta Lei. 
Art. 2" Fica 0 Poder Executivo autorizado a vincular,como contragarantias a garantia da Uniao, as 
cotas de reparticao constitucional previstas nos arts. 157,158 e 159 da Constituieao Federal, bern 
como outras garantias em direito adrnitidas, limitadas estas a 150% (cento e cinqiienta porcento) 
do financiamento a ser contratado, acrescidodos encargos pertinentes, 
Art. 3" 0 Poder Executive consignara nas leis orcarnentarias anuais e nos pianos plurianuais, 
durante 0 prazo de financiamento do emprestimo, dotacoes suficientes para 0 pagarnento das 
parcelas de arnortizacao, juros e encargos acessorios, bern como os valores da contrapartida 
necessariesitsuaexecucao, 
Art. 4° 0 emprestimo de que trata esta Lei tera as seguiutes condicoes de financiamento 
c- ararnetro: 
I .) de carencia: seis meses; 

II - taxa de juros: 5, 81% (cinco intciros e oitenta e Ulll decimos por cento) ao ano; 
III - amortizacao: 10(dez) parcelas semestrais consecutivas. 
All. 5" Esta Lei entra em vigor '''' data de sua publicacao, 
Art.6u Revogarn-se as disposicoes em contrario. 

Brasilia, 25 de janeiro de 2006. 
118" da Republica e 46" de Brasilia 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

ANEXOI
 
DEMONSTRATlVO DA AQUISI<;:AO
 

EOUIPAMENTO OUANTIDADE 
l.Escavadeira Hidraulica sobre esteira 5 
2.Carreeadeira de Rodas (Pa mecanica 18 
3.Retroescavadeira 5 
4.Motoniveladora 30 
5.Comnactador vibratorio Autonronelido Rolo Liso 5 
(i.Compactador Vibratorio Autopropelido Pe de Carneiro 11 10 
Toneladas 
7.Comnactador Vibratorio Autonro 'elido Tandem Pequeno Porte 5 
8.Compactador Vibrat6rio Autoorooelido de Pneus 5 
9.Trator de Esteiras 10 

LEI N" 3.759, DE 25 DE JANEIRO DE 2006.
 
(Amoria do Projeto: Poder Executivo)
 

Dispoe sobre a alteracao de uso do lote do Setor de HabitacOes Individuais Norte - SHIN da
 
•	 '0 Adminislrativa do Lago Norte - RA XVIII. 

VERNADOR DO D1STRITO FEDERAL, FA<;O SABER QUE A CAMARA LEGIS
L/'\ ,IVA DO DlSTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. I" Fica allerado 0 uso do Jote localizado 110 Setor de Habitacocs Illdividuais Norte - SHIN, 
da Regiao Admin;straliva do Lago Norte - RA XVIII, com area de 2.500,00m', registrado no 
Carturio do 2"Olicio de Registro de Imoveis, R-I, n" 64155, livro 2, de I" de fevereiro de 1996 e 
regislro de plantajunto ao Cartorio do I"Oficio de Registro de lmoveis, planta PR-7/1, R-2, n" 2, 
livro 8-11., de 19 de janeiro de 1965, para instilUcional, culto, lazer, academia de ginastica, ensino 
seriado e nao seriado: e comere;al com prestacao de servi<;ocomo atividade secunda ria. 
A'1. 2" Esta Lei enlra cm vigor na dala de sua publicacao. 
Ali. 3(1 Revogam-se as disposicoe~ em contrario. 

Brasilia, 25 de janeiro de 2006. 
118" da Republiea e 46" de Brasilia 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

LEI N" 3.760, DE 25 DE JANEIRO DE 2006.
 
(Autori. do Projeto: Podcr Exeeutivo)
 

DispOesobrea alteracaode usa do lote que cspecifica, da Regiao Administrativade Brasilia/OF - RA J.
 
o GOVERNADOR DO D1STRITO FEDERAL, FA<;O SABER QUE A CAMARA LEGIS
LATIVA DO D1STRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. I" Fica alterado 0 uso do imo,:el denominado RE - EPTG - RA I, Rua Quaresmeira I, Lote 
02, SllUadono Setor RE -, EPTG Aguas Claras, Regiao Administrativa de Brasilia/DF, medindo 
I4.948, 140m' (quatorzc mil e novecentos e quarenl. e oito metros quadrados e qualorze decime
tros qlladmdos), para Comercio de bcns de scrvico, Centro Comercial elou Supermercado, Pres
tacao de Servico do tipo: Financeiro, Educa<;ao,seriada e nao seriada, Academia de Ginastica, 
Lazcr, Saude e Industria de Pequeno Porte do tipo Artesamtl-(exceto:combustlvel e derivados 
annazcnamenlo, atacadista ou qualquer tipo de atividade que gere poluiciio). ' 

Art. 2" 0 Poder Executivo realizaraestudosde viabilidade tecnica,bern como estudosde impacto 
ambiental e de impacto de vizinhanca, nos termos do que dispoe a legislacao, previamente a 
autorizacaopara implantacaode qualquer um dos usos e atividades previstosno art. I" destaLei. 
Paragrafo unico.A autorizacao para implantacao de qualquer urn dos usos e atividades previstos 
no art. I" so se efetivaraapos a realizacaode, no minimo,uma audienciapublica, na qual devem 
ser obrigatoriamente apresentados a populacao interessada todos os estudos estabelecidos no 
caput, easo se efetive antes da aprovacao do PDL correspondente. 
Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 
Art. 46 Revogam-se as disposicoes em contrario . 

Brasilia, 25 de janeiro de 2006. 
118" da Republica e 46"de Brasilia 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

LEi N~3.76L DE 25~jANE(~!'Y;D,it~006. 
'.' (Autoria do Proje{O:'Poder.-Exeeuqyp) 

Cria unidades que especifica e da outras providencias, . . 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FA<;:O SABER QUE A CAMARA LEGIS
LATIV A DO D1STRJTO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. I" Ficam etiadas, na Secretaria de Estado de Gestae Administrativa e na Secretaria de 
Agricutrura, Pecuaria e Abastecirnento do Distrito Federal, Unidades de Manutencao de Pessoai 
de Empresas em Processo de Extincao, Privatizacao ou de Reorganizacao, com 0 objetivo de 
manter as assentamentos cadastrais, concedervantagens e beneficios previstos em regularnento, 
elaborar atos de melhorias funcionais, bern como proceder il elaboracao de folhas de pagamento, 
dos respectivos quadros de empregos. 
§ I" Para composicao das unidades a que 50 refere 0 caput, ficam criados os cargos em comissao 
constantes dos Anexos I e II desta Lei. 
§ 2"As ernpresas referidas no caput sao: 
1- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal- CEASNDF; 
II - Sociedade de Abastccirnento de Brasilia - SAB; 
III - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB; 
§ 3" Os contratos de trabalho dos empregados integrantes da Tabela de Empregos Permanentes 
das empresas de que tratarn os incisos I e II ficam sob a administracao da unidade vinculada a 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuarla e Abastecirneruo, e os oriundos da emprcsa a que se 

refere 0 inciso JIJ serao administrados pela unidade vinculada a Secretaria de Estado de Gestae 
Administrativa do Distrito Federal, vedadas a extincao, privatizacao, incorporacao, fusao ou 
outras rnodalidades de reestruturacao, sem que fique garantido pelo Governo do Distrito Federal 
o vinculo contramal dos ernpregados. 
Art. 2" Os ernpregados que tiverem seus contratos de trabalho administrados pelas unidades de 
que Irata 0 art. I" terso seus valores remuneratorios inalterados, respeitada a data-base de cada 
categoria, eo desenvolvimento nacarreira obsovara 0 estabelecido no planode cargose salaries 
das respectivas empresas, nao tendo vinculo de qualquer natureza com os cargos que comptiem 
as carreiras do quadro de pessoal do Distrito Federal. 

Paragrqfo linico. Os empregados de que trala 0 capulpoderao ser cedidos, na forma da Lei, para 
prestarem servi<;osno ambito da Administracao PUblica, para 0 exercicio de atividades compati
veis com as do emprego ocupado. 
Art. 3" VET ADO.
 
Art. 4° Em caso de demissao, dispensa, aposentadoria ou falecimento do empregado, fica automa

ticamente extinto 0 emprego pOI' ele ocupado.
 

Art. 5" Aos empregados que optaram pela adesao ao Programa de Desligamento Volunlario, nos
 

termos do inciso "do art. 3" da Lei n" 3.125, de 16 de janeiro de 2003, fica assegurado 0
 

pagamento da indenizacao devida.
 

Art. 6" As despesas decorrentes da aplicacao do disposto no § I" do art. I" desta Lei correrao a
 
conta de recursos or<;amentarios do Tesouro do Distrilo Federal.
 
Art. 7" Esta Lei entm em vigor na data de sua publicacao.
 

Art. 8" Revogam-se as disposicoes em contnitio, em especial as Leis n" 2.681, de 15 de janeiro de
 
2001, n" 2.989, de II de junho de 2002, e n" 2.935, de 8 de abril de 2002, bem como 0 art. 4" da Lei
 
n" 2.891, de 23 de janeiro de 2002. 

Brasilia, 25 de janeiro de 2006. 
118" da Republica e 46" de Brasilia 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

~~[ 
CARGOS EM COMISSAO Oil. UNJDADE DE MANUTEN<;AO Oil. SECRETARIA
 

DE EST ADO DE AGRJCULTURA, PEcuARIA E ABASTECIMENTO
 

DENOMINA 11.0 SIMBOLO OUANTIDADE 
Chefe da Unidade de 

Pessoal de Empresas em 
Processo de Extineao 

DFG-14 01 

01Chefe do Nitcleo de 
Cadastro e Pagamenlo da 

Unidade de Pc<soal de 
Empresas em Processo de 

Extincao 

DFG-IO 

Assistente DFA-05 , 01 
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ANEXO II 
CARGOS EM COMISSAO DA UNIDADE DE MANllNTENCAO DA SECRETARIA DE 

ESTADO DEGESTAO ADMINISTRATIVA 

DENOMINAC AO SIMBOLO OUANTIDADE 
Chefe da llnidade de 

Pessoal de Empresas em 
Processode Privarizacao au 

Rcoruanizacno 

DFG-14 01 

Chcfe do Nucleode 
Cadastre da Unidade de 
Pessoal de Ernpresas em 

Processo de Privatizacao ou 
Reoruanizacdo 

DFG-IO 01 

Chefe do Nikleo de 
Pagamento da Unidadede 
Pessoat de Empresasem 

Processode Privaiizacaoou 
Reorganizacao 

DFG-IO 01 

Assisrente DFA-05 01 

LEI N" 3.762. DE 25 DE JANEIRO DE 2006. 
(Autoria do Projeto: Poder Executive) 

' A1 0 Poder Executive a reverter ao patrimonio da Companhia lmobiliaria de Brasilia 
TI:KRACAP.os imoveis que mencionae da outras providencias, 
o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. FA(:O SABER QUE A CAMARA LEGIS

LATIVA DO DlSTRITO FEDERAL DECRETAE Ell SANCIONOA SEGUINTELEI:
 
Art. I" 0 Poder Executive fica autorizado 0 reverterao patrimcnlo da Companhia lmobiliaria de
 
Brasilia- TERRACAP.os imoveisdenominadospOI': SHC/SWEQ/Residencial- SHC/AO/S

Setor de HabitacoesColetivas- AreasOctogouaisSui Entrearea 3/8 Projecao 10- Brasilia- RA
 
I. com area de400.00m'.PINORTE EQNP EQ 8/12 Area Especial"E" -Ceiliindia- RA IX, com
 
area de 1.06I,750m' e M/NORTE QNM 30 Modulo "H" - Ceilandia - RA - IX. com area de
 
5.000.00m'. todos de propriedade do Distrito Federal.
 
An. 2" Esta Lei eutra em vigor na data de sua publicacao.
 
Alt. 3" Revogam-seas disposicoesem contrario.
 

Brasilia,25 de janeiro de 2006.
 
I 18"do Republicae 46"de Brasilia
 

,JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

LEI COMPLEMENTAR N"716. DE 25 DE JANEIRO DE 2006. 
(Autoria do Projeto: Poder Executive) 

Altern a Lei Complemental' n" 700, de 4 de outubro de 2004. que "altera a redacao da Lei 
Complemental'que mencionae da outrosprovidencias". 
() liOVERNADOR DO DlSTRITO FEDERAL. FACO SABER QUE A CAMARA LEGIS
LATIVA DO DISTRITO FEDERALDECRETA E EU SANCIONOA SEGUINTELEI: 
Alt. I" Fica inserido. no texto d. Lei Complemental'n" 700. de 4 de outubro de 2004. um novo 
artigo 3".com a seguime redm;ao: 
"An. 3"A contribui~ao do DistritoFederal.de suasautarquiase funda~oes para0 custeiodo regime 
de previdencia de que trata II artigo 40 da Constitui~ao Federalsera 0 dobro da contribui~1Io do 
servidorativo.devendo0 produtode sua arre<:adoeiio ser contabilizado em contaespecifica. 
~ I"0 Distrito Federaleresponsavelpelacobertnrade eventuaisinsuficiencias financeiras decor
rentesdo pagamentode beneficiosprevidenciarios pertinentesao regimede que trata 0 caput. 
~ 2"VET ADO. 

2"Os atuais artigos 3".4"e 5".da LeiComplemental'n"700. de 4 de outubrode 2004. ficam 
.nerados. respectiv3Illente. pam artigos 4".5(1 e 61}. 

I\lt. 3" Esta Lei Complemental'entra em vigor no dato de sua publicoeao. 
Alt. 4" Revogmn-seas disposi~oes em contnirio. 

Brasilio.25 de joneiro de 2006. 
118"do Repi'blb e 46"de Brasilio 

JOAQUlM DOMINGOS RORIZ 

I.EI COMPI.EMENTAR N" 717. DE 25 DE JANEIRO DE 2006.
 
(Autoriodo Projeto: Poder Exeeutivo)
 

Eslabelcce ~1riimetros url:mnislicos deusoe ocujmeao pora0areadoJ6quei Clube,locolizad.1 naRegiiio
 
Adm11llSlrativu doSIA- RAXXIX,osqnmsfhn\oportedo Plano DirelorLocnl daRegiiio Administrativa
 
doGliara- RAXe daRegiao Administrntiva doSetorde IndilStrio e Abastecimento - SIA- RAXXIX.
 
o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. FA(:O SABER QUE A CAMARA LEGIS

LATIVADO DISTRITOFEDERALDECRETA E EU SANCIONOA SEGUINTELEI:
 
Art_ .1" Ficmn est~belecidos os ~oriimetros de uso e ocupoeao para a area do Joquei Clube,
 
locahzadana ReglUO Adnlllllstrativa do SIA - XXIX,com 0 crio~o do SetorJoquei Clube.
 
Ponigmti! (//lim. OsporfunetrosdequelrataesteartigosernoporteintegrantedoPlono DirelorLocol dos
 
Regioes Administrativas doGuarn- RAXe Setorde Industria e Abastecimento -SIA - RAXXIX.
 
AI1. 211 Os lIS0S pennitidosoa area sao: 
I - residencial;
 
11- atividodescomplementares de mendimento iJ popub~iio locol:
 
III--1=1' ecologico.
 
Art.3"Os pammetrosde ocupa~ao do Setor Joquei Clube sao:
 
1- olturamaximopom edifico~oes de 26 m (vinte e seis metros):
 
II - coeficientede oproveitmnento basico iguola I (um);
 
III -eoeficie~ltes de aproveit.mento maximos definidos em projeto especifico. observados os
 
segllintes paramerros: 
0) pornglebas ou lotescom area menorque 5.000m' (cincn mil metrosquodrados),0 coeli
clentede aproveitmnento m:iximosem igual 04 (quatro): 

b) para glebas ou lotes com area entre 5.000m' (cinco mil metros quadrados e 20.000m' 
(vinte mil metrosquadrados),0 coelicientede aproveitarnentomaximosera iguala 3 (tres); 
c) para glebas ou lotes com area entre 20.000m' (vinte mil metrosquadrados)e 50.000m' 
(cinqilentamil metrosquadrados),0 coeficientede aproveitamentomaximosera igual0 2 (dois): 
d) para glebas ou lotes com area maier que 50.000m' (cinquentamil metrosquadrados),0 
coeficientede aproveitarnento maximosera iguala I (urn), 
Panigrato imic».0 PoderPublicodeterminaraparfimetrosurbanisticosespecificosquando pro
ceder 00 parcelamento, podendo reduzir 0 coeficiente de aproveitamentomaximo estabelecido 
neste artigoe fixar0 minimo,em ramo dos estudos tecnicos realizados,no forma dispostaem lei 
especifica.de autoriodo Poder Executivo. 
Art.4"0 projetode parcelamento incorporara faixa verdede transicao entreareacomcaracteristicas 
de uso de alto grau de incomodidade e area com caracteristica prcdominanternente residencial. 
Ponigratil unico. Serareservada,noprojetode parcelamentodo SetorJoqueiClube,area destina
da para a implantacaode parqueecologicoe espaco de cultura, esporte e lazer, 
Art. 5" Serao aplicados os seguintes instrumentosurbanisticos e tributaries de politicourbana: 
1- estudo previo de impactode vizinhanca(EIV), nos tennos do que detenninarn os arts.36. 37 
e 38 do Lei n" 10.257,de 2001: 
II - lmposto sobre 0 PropriedadePrediale Territorial Urbana (IPTU) progressivo. 
Paruglll!iJ imico. Poderaseraplicada 0concessaodedireitorealdel1SO. mediante aetorizacao legislative. 
Art. 6" Esta Lei Complementarentra em vigor nodata de sua publicacao, 
Art. 7" Revogarn-se as disposicdes em contrario, 

Brasilia, 25 de janeiro de 2006. 
118"da Republicae 46" de Brasilia 

JOAQUlM DOMINGOS RORIZ 

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL 

DESPACHOS DO DIRETOR
 
Em 25 de janeiro de 2006
 

ProcessoOI4.000.178/2005: lnteressado: AMERICELS/A: Assunto: RECONHECIMENTO DE
 
DIVIDA. Avista das instrucoescontidas no presente processo e 0 disposto nos art.s 80 e 81 do
 
Decreto n" 16.098/94. e de acordo com 0 que estabelece os incisos II e IV do artigo39. do citado
 
diploma legal, combinados com 0 anigo 7". da Lei n" 3.163, de 03/07/2003. reconheeo a divida,
 
autorizo 0 reahzacao dadespesa, hemcomoa ermssao daNotade Empenho, liquidacao e 0 pogomen

to, em favordo AMERICELS/A. no valorde R$5.656.79(cinco mil seiscentos e cinquenta e seis
 
reaise setenta e novecentavos),referentesaosservicesrelefonicos movel celularprestadosno mes
 
de outubro de 2005. A presentedespesa correraa conta da Dotacao Orcamentaria: Programa de
 
Trabalho - 04.122.0100.8517.0026. Elemento de Despesa: 33.90.92 - Despesasde Exercicios
 
Anteriores. Publique-se e encaminhe-sea GPOIDAO/GVG. paraas providencias complemenlares.
 

Processo 014.000.022/2006: Interessodo: AMERICEL S/A; Assunto: RECONHECIMENTO 
DE DIVIDA. Avistodos instrueoescontidas no presente processo e 0 disposto nosort.S80 e 81 
do Decreto nn. 16.098/94, e de acordo com 0 que estabelece os incisos II e IV do ortigo39. do 
citododiploma legol.combinadoscom 0 ortigo7". da Lei n".3.163. de 03/07/2003. reconhe<;o 0 
dlvido.outorizo0 realiza~ao da despesa, bem como 0 emissao do Nota de Empenho.liquidaeaoe 
o pogamento,em fovor do AMER1CEL S/A, no volor de R$5.545.54 (cinco mil qU11lhentos e 
quarentoe cinco reoise cinqUenta e quatro centavos), referentesaos servieos telefOnicos movel 
celular prestodos no mes de dezembro de 2005. A presente despesa correra a conto do Doto~ao 
O~mnentaria: Programode Trabolho- 04.122.0100_8517.0026, Elementode Despeso:33.90.92 
- Despesas de Exen:icios Anteriores. Publique-see encmninhe-se 0 GPO/DAOKiVG. para os 
providenciascomplementores. 

WALMIR JOSE GOMES 

SUBSECRETARIA DE APOIO OPERACIONAL 

RETIFICA(:Ao
 
No Despocho do Subse::retario de ApoioOperaciOlml publicadono DODF n."19.de 25 dejoneiro
 
de 2006. ONDE SE LE: Processo: 210.000.920/2005 e outros...". LEIA-SE: .....PROCESSO:
 
210.000.918/2005 e outros e ONDE SE LE "...R$ R$ 1.044.665.35 (urn milhilo, quorento e
 
quatromil.seiscentos e sessento e cincoreaise trintae cincocentavos).....LEIA-SE"...R$960,415.35
 
(novecenlose sessentamil.quotrocentos e quinze reoise trinta e cinco centavos)..:'. 

FUNDO DE MELHORIA DA GESTAO PUBLICA
 
PRO-GESTAO
 

DESPACHO DA PRESIDENTE
 
Em 25 de joneiro de 2006.
 

P~ocesso 0~3??O4.575/2005. Inter~ssodo: Secretariode Gestao Administrativo,Objeto: Aquisi

~aode moblhano. I - Nofonnodo d,spostona LeI n"10.520.de 17dejlliho de 2002. incisosXXII
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A CAMARA LEGISLA~IVA DO DISTRIT~ FEDERAL 
~ ASSESSORIA DE PLENARIO E DISTRIBUI~AO 

ORDEM DO DIA PARA A ssssxo EXTRAORDINARIA DE 
15 DE DEZEMBRO DE 2005 as 9:30 horas 

(QUINTA-FElRA) 

I PROPOSI~Ao EM REGIME DE URGENCIA PARA VOTA~Ao EM 
2° TURNO 

ITEM 1: Discussao e votacao, em 2° turno, do PROJETO DE LEI N° 
2.122. DE 2005, (Mens. nO 310/05 - GAG), de autoria do Poder Executivo que 
"concede reducao de base de calculo do Impasto sabre Servicos de Qualquer 
Natureza - ISS - incidente na prestacao de services que especifica" 

relatores:	 Deputado (a) CEOF 
Deputado (a) CCJ 

I Processo de votacao: nominal - quorum: 2/3. 

PROPOSI~6ES PARA VOTA~Ao EM 2°TURNO
 

ITEM 2: Dlscussao e votacao, em 2° turno, do PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 115, DE 2005, (Mens. nO 136/05 - GAG), de autoria do Poder 
Executivo, que "cria a Zona Especial de Interesse Social - ZEIS denominada Vila 
Estrutural." 

Relatores: Deputada Ivelise Longhi (PMDB) - CAF 
Deputado Brunelli (PFL) - CCJ 

I votacao pelo processo nominal absoluta. 

ITEM 3: Dlscussao, em 2° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 452. DE 
1999, de autoria do Deputado Joao de Deus, que "disp6e sabre descontos 
mediante conslqnacao em folha de pagamento dos servidores da 
adrninlstracao direta, indireta e fundacional do Distrito Federal, ativos e inativos 
e da outras providenclas". , 

Relatores: Deputado Cesar Lacerda - CEOF 
Deputado Jorge Cauhy - CAS 
Deputado Silvio Linhares - CCJ 
Deoutado Chico Viailante - CCJ 

Processo de Votacao: simb6lico. QUORUM: maioria simples. 

ITEM 4: Discussao, em 2° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 356. DE 
2003, de autoria da Deputada Erika Kokay (PT), que "disp6e sabre a lseneao de 
taxa de lnscrlcao em concursos publlcos da admlnlstracao direta, autarqulca e 
fundacional do Distrito Federal para portadores de necessidades especiais" 

Relatores: Deputado Augusto Carvalho (PPS) - CAS 
Deputado Eurides Brito (PMDB) - CEOF 
Deputado Expedito Bandeira (PMDB) - CCJ 

I Votacao pelo processo simb6lica. QUORUM: maioria simples 

I 
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A CAMARA LEGISLA~IVA DO DISTRIT~ FEDERAL 
~ ASSESSORIA DE PLENARIO E DISTRIBUI<.;AO 

ITEM 5: Discussao, em 2° turno, e Votalfao do PROJETO DE LEI N° 884, DE 
2003, de autoria do Deputado Chico Floresta (PT), que "inclui no celendario de 
eventos oficiais do Distrito Federal 0 Festival de Musica Porao do Rock". 

Relatores: Deputado Augusto Carvalho - CAS 
De utado Chico Leite - CCJ 

Processo de Votacao: simb6lico. QUORUM: maioria simples. 

ITEM 6: Dlscussao, em 2° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 1.374, DE 
2004, de autoria do Deputado Peniel Pacheco, que "assegura, na forma que 
especifica, polftica de mobilidade urbana oiclovlaria de incentivo ao uso da 
bicicleta no Distrito Federal, e da outras providenclas". 

Relatores: Deputada Eliana Pedrosa - CEOF 
De utada Anilceia Machado - CCJ 

Processode Votacao: simb6lico. QUORUM: maioria simples. 

ITEM 7: Dlscussao, em 2° turno, e Votaeao do PROJETO DE LEI N° 1.291, DE 
2004, de autoria do Deputado Chico Floresta, que "disp6e sobre a lnstalacao de 
sonorizadores antecedendo as faixas de pedestre, no ambito do Distrito 
Federal", em tramltacao coniunta com 0 PROJETO DE LEI N° 1.292, DE 2004, de 
autoria do Deputado Chico Floresta que "disp5e sobre a instalacao de 
sonorizadores antecedendo os redutores de velocidade e lombadas 
eletronlcas, no ambito do Distrito Federal", ", em trarnttacao conjunta com 0 
PROJETO DE LEI N° 1.789, DE 2005, de autoria do Deputado Paulo Tadeu (PT) que 
"determina a lnstalacao de sonorizadores nas vias publicas do Distrito Federal e da 
outras provldenclas". 

Relatores: Deputado Agrfcio Braga CSEG 
Deputado (a) CEOF 
De utado a CCJ 

Processo de Votaeao: simb6lico. QUORUM: maioria simples. 

ITEM 8: Dlscuesao, em 2° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 304, DE 
2003, de autoria do Deputado Chico Leite, que "estabelece normas para a 
elaboracao do zoneamento ecoloqico-econornico do Distrito Federal,· em 
consonancla com os arts. 279, II, e 26 do Ato das Olsposlcoes Transit6rias da 
Lei Orqanica do Distrito Federal". 

Relatores: Deputada Ivelise Longhi (PMDB) - CAF 
Deputada Eurides Brito - CEOF 
De utado a CCJ 

Processo de votacao: simb6lico. QUORUM: maioria simples. 
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A CAMARA LEGISLA~IVA DO DISTRIT~ FEDERAL 
~ ASSESSORIA DE PLENARIO E DISTRlBUI<;AO 

ITEM 9: Dlscussao, em 2° turno, e Votacao do PRO..IETO DE LEI N° 1.149. DE 
2004, de autoria da Deputada Arlete Sampaio, que "assegura a utillzacao de salas 
de aula e demais instalacoes das escolas da rede publica de ensino, para 
reauzacao de cursos de alfabetlzacao de jovens e adultos desenvolvidos por 
entidades da sociedade civil e da outras provldencias", 

Relatores: Deputada Eurides Brito - CES 
Deputado Paulo Tadeu CEOF 
De utado a - CCJ 

Processo de Votacao: simb6lico. QUORUM: maioria simples. nrormacao Sistema Legis 
em 29.11 

ITEM 10: Dlscussao, em 2° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 2.251. DE 
2004, de autoria de varlos Deputados que "inclui a Feira de Saude no calendarlo 
oficial de eventos do Distrito Federal" 

Relatores: Deputado - CAS 
De utado - CCJ 

Processo de Votacao: simb6lico. QUORUM: maioria simples. 

ITEM 11: Dlscussao, em 2° turno, e Votecao do PROJETO DE LEI N° 1.473. DE 
2004, de autoria do Deputado Peniel Pacheco, que "disp6e sabre a obrigatoriedade 
de fixagao de mensagens educativas sobre as males e as riscos do usa de 
drogas, nos interiores dos veiculos especialmente destinados a conducao 
coletiva de escolares, no ambito do Distrito Federal". 

Relatores: Deputada Erika Kokay CDDHCEDP 
De utadoChico Leite - CCJ 

Processo de votacao: simb6lico. QUORUM: maioria simples. 

ITEM 12: Dtsoussao, em 2° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 1.420. DE 
2004, de autoria da Deputada Eurides Brito, que "institui no ambito do Distrito 
Federal, 0 Dia Brasiliense de Combate ao Trabalho Infantil, a ser comemorado 
no dia 12 de junho". 

Relatores: Deputado Brunelli - CAS 
De utado a CCJ 

LOCALIZACAo: ASSESSORIA DO PLENARIO. Processo de Votacao: 

ITEM 13: Disoussao, em 2° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 2.043. DE 
2005, de autoria da Deputada Ivelise Longhi, que "disp6e sabre a instrumento da 
transterencla do direito de construir e da outras providencias", 

Relatores: Deputada Anilceia Machado - CAF 
De utado a CCJ 

Processo de Votacao: simb6lico. QUORUM: maioria simples. 
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A CAMARA LEGISLA~IVA DO DISTRIT~ FEDERAL 
~ ASSESSORIA DE PLENARIO E DISTRIBUIC;AO
 

ITEM 14: Dlscussao, em 2° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 1.661, DE 
2004, de auto ria dos Deputados Wilson Lima e Aguinaldo de Jesus, que "altera a Lei 
nO 1.617, de 18 de agosto de 1997". 

Relatores: Deputada Eurides Brito - CES 
Deputado (a) - CCJ 

Processo de Votacao: simb6lico. QUORUM: maioria simples. 

ITEM 15: Dlscussao, em 2° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 2.180, DE 
2005, de autoria do Deputado Chico Leite (PT), que "disp6e sobre a cobranea pela 
lnstalacao e utillzacao dos pontos adicionais de tv a cabo, instalados nas resldenclas, 
no ambito do Distrito Federal" 

Relatores: Deputado - CDC 
Deoutado - CCJ 

Processo de Votagao: simb6lico. QUORUM: maioria simples. 

ITEM 16: Dlscussao, em 2° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 1.716, DE 
2005. de autoria do Deputado Augusto Carvalho (PPS), que "cria 0 cadastre central 
informatizado dos estudantes do Distrito Federal. para fins de lmplantacao do passe 
estudantil eletr6nico". 

Relatores: Deputada Arlete Sampaio (PT) - CES 
Deputado - CCJ 

Processo de Votacao: simb6lico. QUORUM: maioria simples. 

PROPOSIC;AO PARA VOTAC;Ao EM 1° TURNO COM 
TRAMITAC;AO CONCLUIOA 

ITEM 17: Discussao, em 1° turno, e Votagao do PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 25. DE 2003, de autoria do Deputado Jose Edmar (PRONA).· 
que "disp6e sobre a instalagao de postos de abastecimento de combustfveis em areas 
ocupadas por hiper e superrnercados no Distrito Federal", em tramitac;ao conjunta 
com PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 27, DE 2003, que "amplia 0 usa dos 
im6veis que especifica e de outras provldenclas", de autoria do Deputado Izalci Lucas 
(PFL), e com 0 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 30, DE 2003, de autoria dos 
Deputados Brunelli (PP), Fabio Barcellos (PFL) e Izalci Lucas (PFL). que "revoga 0 § 
3° do art. 2° da Lei Complementar nO 294, de 27 de junho de 2000 e de outras 
providencias". 

Relatores: Deputado Joao de Deus (PMDB) CAF 
Deputada Eurides Brito (PMDB) CEOF 
Deputado Expedito Bandeira (PRP) CCJ 

APROVADO NAS COMISSCES COM PARECERES FAVORAvEIS na forma do 
Substitutivo apresentado pelo Relator da CAF. Trarnltacao conclulda, Votacao pelo 
processo nominal. QUORUM: maioria absoluta - LOCALIZACAO: ASSESSORIA DE 
PLENARIO. 
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A CAMARA LEGI5LA~IVA DO DI5TRIT~ FEDERAL 
~ ASSESSORIA DE PLENARIO E DISTRIBID<;AO 

ITEM 18: Dlscussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 200, DE 
2003, de autoria do Deputado Brunelli, que "cria 0 Programa de Prevencao da 
Fibrose Cfstica do Pancreas e da outras providenclas ". 

Relatores: Deputada Anilceia Machado - CES 
Deputado Odilon Aires - CEOF 
De utada Anilceia Machado - CCJ 

APROVADO NAS COMISSOES COM PARECERES FAVORAvEIS. Processo de 
Votacao: simb6lico. QUORUM: maioria simples. LOCAUZAC;;AO: ASSESSORIA DE 
PLENARIO, 

ITEM 19: Discussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 1.810, DE 
2005, de autoriado Deputado Brunelli, que "profbe a cirurgia de cordotomia em caes e 
gatosl". 

Relatores: Deputada Maria da Guia - CES 
De utado Ex edito Bandeira - CCJ 

APROVADOS NAS COMISSOES COM PARECERES FAVORAVEIS, Processo de 
Votacao: simb6lico. QUORUM: maioria simples. LOCALlZAQAO: LOCALIZACAO: 
ASSESSORIA DE PLENARIO, Encaminhado pelo SACP em 23.11. lntormaeao 
Sistema Legis em 29.11. 

PROPOSIC;OES PARA VOTAC;Ao EM 1° '·URNO COM 
PARECERES PARCIAIS NAS COMISSOES 

ITEM 20: Dlsoussao, em 1° turno, e Votactao do PROJETO DE LEI N° 2.136, DE 
2005, de autoria da Deputada Eliana Pedrosa, que "disp6e sobre os emolumentos 
do service notarial e de registro do Distrito Federal". 

Relatores: Deputada Arlete Sampaio - CEOF 
De utado Chico Leite - CCJ 

APROVADO. PARECER DA CEOF em 07.11.05. Encaminhado pelo SACP a CCJ 
para emitir parecer em 17.11. Nao ha parecer da CCJ. Processo de Votacao: 
simb6lico. QUORUM: maioria simples. LOCALIZACAO: ASSESSORIA DO 
PLENARIO.. FALTA PARECER DA CCJ, 

ITEM 21: Discussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 804. DE 
1999, de autoria da Deputado Joao de Deus, que "disp6e sobre denorninacao de 
vias publlcas na RA de Brasilia - RA I, e da outras provldenclas". 

Relatores: Deputado (a) - CAS 
De utado Silvio Linhares - CCJ 

PARECER DA CCJ REJEITADO EM 29.05.00. Apresentado 0 Recurso nO 37/00 
em 30.04.03 contra a deolsao da CCJ, RECURSO NAO APRECIADO. A 
proposlcao somentecontinuara em trernltacaocaso 0 recurso seja provido. Informagao 
do Sistema Legis em 25911.05. Processo de votacao: simb6lico. QUORUM: maioria 
simples. LOCALlZAQAO: ASSESSORIA DO PLENARIO, 
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ITEM 22: Discussao, em 1°turno, e Vota/t8o do PROJETO DE LEI N° 1.561. DE 
2004, de autoria do Deputado Pedro Passos, que "disp6e sobre 0 planejamento 
familiar no ambito do Distrito Federal e da outras providenclas". 

Relatores: Deputada Eurides Brito - CES 
De utado Ex edito Sandeira CCJ 

APROVADO PARECER DA CES, favoravel a proposicao em 16.05.05. 
LOCALIZAcAo: Encaminhado pelo SACP aCCJ, para emitir parecer, em 01.06.05. 
Informagao Sistema Legis em 29.11. FALTA PARECER DA CCJ. 

ITEM 23: Discuss8o, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 2.857. DE 
2002, de autoria do Deputado Leonardo Prudente, que "disp6e sobre a crlacao do 
memorial dos pioneiros da consnucao civil de Brasilia", em namltacao conjunta com 
do PROJETO DE LEI N° 571. DE 2003, de autoria do Deputado Izalci Lucas (PFL) 
que "cria 0 Monumentoaos Pioneiros de Brasflia e da outras provldencias: PROJETO 
DE LEI N° 1.390. DE 2004, de autoria do Deputado Chico Floresta (PT) que "disp6e 
sobre a edifica/t8o do Memorial Candango, na Regi80 Administrativa da 
Candanqotandia - RA XIX, e da outras provdenclas", 

Relatores: Deputado - CAF 
De utado - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE Processo de votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. Encaminhado pelo SACP em 23.11. Informa¢o Sistema 
Legis em 29.11.05. 

ITEM 24: DiscuSS80, em 1° turno, e votacao do PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 1.887. DE 2002, de autoria do Deputado Jose Edmar (PRONA), 
que "da nova classltlcacao ao Parque Ecol6gico e Vivencial da Ponte Alta do 
Gama, criado pela Lei nO 1.202, de 20 de setembro de 1996". 

Relatores: DeputadaArlete Sampaio (PT) - CAF 
De utada Anilceia Machado PMDS - CCJ 

APROVADO NA CAF na forma do Substitutivo apresentado pela Relatora em 
10.11.04. Votacao pelo processo nominal QUORUM: maioria absolute- LOCALIZACAo: 
ASSESSORIA DEPLENARIO. FALTA PARECER DA CCJ 
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ITEM 25: Dlscussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 161, DE 
2003, de autoria do Deputado Jose Edmar (PRONA), que "disp6e sobre 0 Sistema 
de Transporte Publico Alternativo para deficientes e da outras providenclas", 
em tramitac;ao conjunta com 0 PROJETO DE LEI N° 1.180. DE 2004, de 
autoria do Deputado Pedro Passos que "institui 0 servico auxflio m6vel, destinado 
ao atendimento de portadores de deficiencia ffsica locomotora no ambito do Distrito 
Federaf, e da outras provldenclas", 

Relatores: Deputado Jorge Cauhy (PMOS) - CAS 
Deputado Odilon Aires (PMOS) - CEOF 
De utado Ex edito Sandeira PRP - CCJ 

APROVADO NA CAS em 06.04.04. Em 03.05.04 acatando 0 Requerimento nO 
1.1144/04, decidiu a Mesa Diretora atraves da Portaria 192/04 a trarnnacso conjunta 
das proposlcoes, Retorna a CAS para emitir parecer sobre as materias apensadas. 
Em seguida, aCEOF e CCJ. QUORUM: maioria simples - LOCALIZAcAo: Encaminhado 
pelo SACP aCEOF em 1.05.04. FALTAM PARECERES DA CEOF eCCJ 

ITEM 26: Dlscussao, em 1° turno, e votacao do PROJETO DE LEI N° 400, DE 
2003, de autoria do Deputado Jose Edmar (PRONA), que "disp6e sobre a criacao 
de 'Guardas-Mirins' e da outras provldsnclas". 

Relatores: Deputado Paulo Tadeu (PT) - CAS 
Deputado Odilon Aires (PMOS) - CEOF 
De utado Ex edito Bandeira PRP - CCJ 

APROVADO COM PARECERES FAVORAVEIS NA CAS, CEOF (com uma emenda) 
e na CCJ (com uma emenda). A CAS e a CEOF deverao se manifestar sobre a 
emenda da CCJ. QUORUM: maioria simples - LOCALIZAGAo: Encaminhado pelo 
SACP a CAS em 28.11.03. FALTAM PARECERES DA CAS e CEOF SOBRE A 
EMENDA DA CCJ 

PROPOSlc;OES SEM PARE9ERES. AS COMISSOES DEVERAo 
MANIFESTAR-SE EM PLENARIO. 

ITEM 27: Discussao, em 1°turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 
2004, de autoria dos Deputados Chico Floresta e Paulo Tadeu, que "institui 0 

Estatuto da Igualdade Racial do Distrito Federal, e da outras provldenclas". 
Relatores: Deputado Leonardo Prudente - CDC 

De utado a - CCJ 
AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR·SE. Processo de Votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. Processo de Votaqao: simb6lico. QUORUM: maioria 
simples. LOCALIZACAo: ASSESSORIA DO PLENARIO.. lnforrnacao Sistema Legis em 
29.11. 
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ITEM 28: Dlscussao, em 1°tumo, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 2.166. DE 
2004, de autoria da Deputada Ivelise Longhi, que "altera a Lei nO 992, de 28 de 
dezembro de 1995, que disp6e sobre parcelamento de solo para fins urbanos e de 
outras provldencias". 

Relatores: Deputado (a) CAF 
De utado a CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR·SE. Processo de Votacao: simb6lico.
 
QUORUM: maieria simples. LOCALIZACAO: ASSESSORIA DE PLENARIO.
 
Encaminhado pelo SACP em 23.11. lntorrnacao Sistema Legis em 29.11. 

ITEM 29: Dlseussao, em 1° turno, e Votacao do PRO..IETO DE LEI N° 1.768. DE 
2005, de autoria da Deputado Paulo Tadeu, que "crla 0 programa de frentes de 
trabalho no ambito do Distrito Federal e da outras providencias", 

Relatores: Deputado Peniel Pacheco CAS 
De utado a CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR·SE. Processo de Votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALlZAQAO: Encaminhado pelo SACP a CAS para 
emitir parecer, em 28.03.05. lnforrnacao Sistema Legis em 28.11. 

ITEM 30: Dlscussao, em 1°turno, e Votacao do PRO..IETO DE LEI N° 2.049. DE 
2005, de autoria dos DeputadosWilson Lima, e Jose Edmar que "altera a Lei nO 407, 
de 07 de janeiro de 1993, que dispoe sobre a prestacao de service de 
transporte publico coletivo por transportadores autonornos e ernpresas no 
Distrito Federal e da outras provldencias". 

Relatores: Deputado (a) CEOF 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR·SE. Processo de Votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALIZACAo: ASSESSORIA DE PLENARIO. 
Encaminhado pelo SACP em 29.11. Informac;ao SistemaLegisem 25.11.05 

ITEM 31= Discussao, em 1° tumo, e votacao do PRO..IETO DE LEI N° 1.929. DE 
2004. de autoria eta Deputada Ivelise Longhi, que ''fixa os crlterlos para a 
regularizagao aos atuais ocupantes dos lotes dos programas habitacionais do 
Distrito Federal". 

Relatores: DeputadaAnilceia Machado CAF 
De utado a CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR·SE.' Processo de Votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LocAuZAcAo: Encaminhado pelo SACP a CAF para 
emitir parecer em 09.06.05. A CAF designou relatora e encaminhou ao seu 
gabinete em 14.09.05. A ASSESSORIA DE PLENARIO EM 29.11.05. Informal/ao 
Sistema Legis em 29.11. ' 
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ITEM 32: Dlscussao, em 1° turno, e votacao do PROJETO DE LEI N° 1.959. DE 
2005, de autoriado Deputado Agrfcio Braga, que"dispoe sobre 0 acompanhamento 
dos exames de dlrecao veicular pelas auto-escolas, no ambito do Distrito 
Federal". 

. Relatores: CES 
CSEG 

- CCJ 
AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE. Processo de Votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALIZACAo: ASSESSORIA DO PLENARIO.. Informaqao 
Sistema Legis em 25.11.05. 

ITEM 33: Dlscussao, em 1°turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 3.073. DE 
2002, de autoria do Deputado Chico Floresta que "cria 0 programa de 
atendimento ao alcoolatra e da outras provldencias", em trarnltacao conjunta 
com 0 PROJETO DE LEI N° 377. DE 2003, de autoria do Deputado Benlcio 
Tavares que "cria programa de atendimento ao alcoolatra e ao usuarlo de 
drogas e da outras provldenclas": PROJETO DE LEI N° 402. DE 2003, de autoria 
do Deputado Brunelli, que "dlspoe sobre 0 programa de clfnicas populares de 
recuperacao de dependentes quirnlcos no ambito do Distrito Federal e da 
outras provldencias"; PROJETO DE LEI N°712, DE 2003: de autoria do deputado 
Pedro Passos que "dispoe sobre a criacao do 'programa permanente de 
combate ao alcoollsmo', direcionado a crlanca e ao adolescente no ambito do 
Distrito Federal" e PROJETO DE LEI N° 1.284. DE 2004, de autoria do Deputado 
Leonardo Prudente que "cria 0 programa de atendimento ao alcoolico no 
Distrito Federal e da outras providenclas' 

Relatores: Deputada Erika Kokay CES 
De utado a CCJ 

As proposlcoes estao apensadas em razao da aprovacao dos Requerimentos de nOs 
201 e 558, de 2003; 1.211, 1.283 e 1.292, de 2004. AS COMISSOES DEVERAo 
MANIFESTAR-SE concluindo pelo oferecimento de substitutivo. Processo de Votacao: 
simb6lico. QUORUM: maioria simples. LOCALIZACAo: ASSESSORIA DO 
PLENARIO. lntormacao do Sistema Legis em 29.11.05. 

ITEM 34: Dlscussao, em 10 turno, e Votacao do PRO"IETO DE LEI N° 
2.035. DE 2005, de autoria do Deputado Aguinaldo de Jesus, que "dlspoe 
sobre a rnudanca na capa do carne de IPTUfTLP e da outras provldsnclas". 

Relatores:	 Deputado (a) CEOF 
De utado a CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE Processo de votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALIZACAo: Encaminhado pelo SACP a CEOF para 
emitir parecer em 12.08.05. Nao ha deslqnacao relator. lntorrnacao Sistema Legis 
em 29.11. 
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ITEM 35: Dlscussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 2.167. DE 
2005, de autoria dos Deputados Wilson Lima e Jose Edmar, que "disp6e sobre a 
crlacao do centro de excelencla em estetica e beleza de Brasilia e da outras 
providencias". 

Relatores: - CEOF 
- CAF
 
- CCJ
 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR·SE. Processo de Votaeao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALlZAQAo: ASSESSORIA DE PLENARIO. 
Encaminhado pelo SACP em 23.11. lnformacao Sistema Legis em 29.11.05 

ITEM 36: Dlecussao, em 1° turno, e Votaeao do PROJETO DE LEI N° 1.524. DE 
2004, de autoria da Deputada Arlete Sampaio, que "assegura 0 carater publico do 
terreno do clube de Unidade de Vlzlnhanca da EQN 108/109, do Plano Piloto, 
em cumprimento da legislagao de preservacao da area tombada de Brasilia, e 
da outras provldenclas". 

Relatores: DeputadaAnllceia Machado - CAF 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR·SE. Processo de Votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALlZAQAO: Encaminhado pelo SACP a CAF para 
ernitir parecer em 29.09.04. Designada relatora em 27.05.05. A ASSESSORIA 
DE PLENARIO EM 29.11.05. lntormacao Sistema Legis em 29.11. 

ITEM 37: Dlscussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 1.831. DE 
2005, de autoria do Deputado Chico Floresta, que "disp6e sobre a lnclusao da Via 
Sacra da Expansao do Setor 6, em Cellandia, no Calendarlo Oficial de Eventos 
do DistritoFederal". 

Relatores: Deputada lvellse Longhi - CAS 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE. Processo de Votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCAUZACAO: ASSESSORIA DO PLENARIO. lnformacao 
Sistema Legis em 29.11. 

ITEM 38: Dlscussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 2.100. DE 
2005, de autoria do DeputadoAqrlelo Braga, que "disp6e sobre a denornlnacao de 
logradouros e predlos publlcos localizados na Regiao Administrativa do Nucleo 
Bandeirante - RA VIII e da outras provldsnclas". 

Relatores: DeputadoJose Edmar - CAF 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE. Processo de Votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALIZACAO: ASSESSORIA DO PLENARIO. Informac;ao 
Sistema Legis em 29.11.05. 
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ITEM 39: Dlscussao, em 1°turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 1.964. DE 
2005, de autoria do Deputado Agrfcio Braga, que "dispoe sobre a aplicacao do art. 
go da Medida Provis6ria nO 2.220, de 04 de setembro de 2001 a regularizagao 
das bancas de jornais e revistas instaladas no ambito do Distrito Federal". 

Relatores: Deputada Anilceia Machado - CAF 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE. Processo de Votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALlZACAo; Encaminhado pelo SACP a CAF em 
15.08.05 para emitir de parecer. A ASSESSORIA DE PLENARIO EM 29.11.05. lnformacao 
Sistema Legisem 29.11.05. 

ITEM 40: Dlscussac, em 1°turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 1.174, DE 
2004, de autoria da Deputada Arlete Sampaio, que "altera a Lei nO 2.105, de 8 de 
outubro de 1998, que 'dlspoe sobre 0 C6digo de Edlficacoes do Distrito 
Federal, e da outras provldenclas'.", 

Relatores: Deputado Wilson Lima (PRONA) - CAF 
Deputado (a) - CEOF 
De utado a - CCJ 

PROFERIDO 0 PARECER FAVORAVEL DA CAF. AS DEMAIS COMISSOES 
DEVERAo MANIFESTAR-SE. Processo de Votacao: simb6lico. QUORUM: maioria 
simples. LOCALlZACAo: ASSESSORIA DO PLENARIO, Designado relator em 
23.04.05. lntormacao Sistema Legis em 29.11. 

ITEM 41: Dlscussao, em 1°turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 1.966, DE 
2005, de autoria dos Deputados Expedito Bandeira e Fabio Barcellos, que "dispoe 
sobre a alteracao da Lei nO 953, de 13 de novembro de 1995". 

Relatores: Deputado (a) - CEOF 
De utado a - CCJ 

APRESENTADA 03 EMENDAS DE PLENARIO, .AS COMISSOES DEVERAo 
MANIFESTAR-SE. Processo de Vota~ao: simb6lico. QUORUM: maioria simples. 
LOCAUZACAo: ASSESSORIA DO PLENARIO.. Informa<;ao Sistema Legis em 29.11. 

ITEM 42: Dlscussao, em 1° turno, e Votagao do PROJETO DE LEI N° 
1,898, DE 2005, de autoria do Deputado Aguinaldo de Jesus, que "dlspoe 
sobre a slnalizacao que especifica e da outras provldencias". 

Relatores:	 Deputado Joao de Deus - CSEG 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAO MANIFESTAR-SE. Processo de Votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. Encaminhado pelo SACP a CSEG para emitir 
parecer em 20.06.05. Desiqnacao relator em 20.06.05. Nao foi proferido 
parecer. lntormacao Sistema Legis em 23.11. LOCALlZACAo: ASSESSORIA DO PLENARIO 
- lntorrnacao do SistemaLegis em 29.11.05. 
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ITEM 43: Dlscussao, em 10 turno, e votacao do PROJETO DE LEI N° 1.934. DE 
2005, de autoria da Deputada Eurides Brito, que "cria a obrigatoriedade, pelas 
empresas e orgaos do Governo do Distrito Federal, de investir parte dos 
valores arrecadados como multas aplicadas a infraQaes nos sistemas, em 
projetos sociais". 

Relatores: Deputado (a) - CEOF 
Deputado (a) - CAS 
Deputado (a) - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAO MANIFESTAR-SE. Processo de Votageo: slmbolico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALIZACAo: ASSESSORIA DO PLENARIO. lntormacao 
SistemaLegis em 25.11. 

ITEM 44: Dlscussao, em 1°turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 1.996. DE 
2005, de autoria da Deputado Joao de Deus, que "cria adicional peounlarlo por 
sessao extraordlnarla e da outras providencias". 

MESADIRETORARelatores:	 Deputado (a) 
Deputado (a) - CCJ 

Encaminhado a MESA DIRETORA pelo SACP em 05.07.05 para emitir 
parecer. Informac;ao Sistema Legis em 295.11 

ITEM 45: Dlscussao, em 1° turno, e Votagao do PROJETO DE LEI N° 2.111. DE 
2005, de autoria do Deputado Wilson Lima, que "dlspoe sobre a gratuidade para 
idosos e criancas carentes nos restaurantes cornunltarlos do Distrito Federal e 
da outras provldenclas". 

Relatores: Deputado PauloTadeu - CAS 
Deputado (a) - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAO MANIFESTAR-SE. Processo de Votacao: slrnoollco, 
QUORUM: maioria simples. LOCALlZAQAO: ASSESSORIA DE PLENARIO. 
Encaminhado pelo SACP em 29.11. Informac;ao SistemaLegisem 25.11.05 

ITEM 46: Dlscussao, em 1° turno, e Votecao do PROJETO DE LEI N° 2.707. DE 
2001, de autoria da Deputado Joao de Deus, que "institui 0 Programa de 
Enfrentamento da Obesidade Morbida na rede de saude publica do Distrito 
Federal e da outras provldenclasl, em tramitacao conjunta com 0 PROJETO DE 
LEI N° 320. DE 2003, de autoria da Deputado Chico Floresta que "assegura a 
prestacao de atendimento medico domiciliar a todas as pessoas portadoras de 
obesidade rnorblda e da outras providencias" e PROJETO DE LEI N° 1.237. DE 
2004, de autoria da Deputado Benicio Tavares que dispoe sobre a obrigatoriedade 
de realizacao de cirurgia bariatrlca na rede publica de saude do Distrito 
Federal, e da outras provldencias ". 

Relatores: Deputada Arlete Sampaio	 - CES 
Deputado (a) - CCJ 

Proposlcoes tramitam em conjunto por decisao das Portarias/GMD nOs 581/03, 
de 19.012/03 e 400/04, de 09.09.04. AS COMISSOES DEVERAO MANIFESTAR
SE. Processo de Votagao: slrnbojlco. QUORUM: maioria simples. LOCALIZACAo: 
ASSESSORIA DO PLENARIO. Relatora designada em 21.0904. Informac;ao 
SistemaLegis em29.11. 
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ITEM 47: Dlscussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 1.718, DE 
2005, de autoria do Deputado Pedro Passos, que "disp6e sabre a crlacao do P610 
Cultural e Esportivo da Cstlandla - Ceilamb6dromo e da outras providenclas", 

Relatores: Deputada Eurides Brito - CAS 
De utado a CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE. Processo de Votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALIZAcAo: ASSESSORIA DO PLENARIO. 
Intormacao Sistema Legis em 25.11 . 

ITEM 48: Dlscussao, em 1°turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 1.678, DE 
2004, de autoria da Deputada Eurides Brito, que "cria 0 projeto divulgagao E 

incentivo adoacao de sangue, nas escolas publicae do Distrito Federal". 
Relatores: Deputada Erika Kokay - CES 

De utado a - CCJ 
AS COMISSOES DEVERAO MANIFESTAR-SE. Processo de Votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALIZAcAo: ASSESSORIA DO PLENARIO. 
Informagao Sistema Legis em 29.11 . 

ITEM 49: Discussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 2.195. DE 
2005, de autoria do Deputado Pedro Passos, que "disp6e sobre a Polftica de 
Seguranga Alimentar e Defesa do Consumidor no ambito do Distrito Federal". 

Relatores: Deputado (a) - CDC 
De utado a CCJ 

AS COMISSOES DEVERAO MANIFESTAR-SE. Processo de Votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples 

ITEM 50: Discussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 1.880, DE 
2005, de autoria do Deputado Paulo Tadeu, que "institui, no Distrito Federal, 0 

Sistema de Recarga Artificial de Aqulteros e da outras provldenclas", 
Relatores: Deputado (a) - CDESCTMAT 

De utado a - CCJ 
AS COMISSOES DEVERAO MANIFESTAR-SE. Processo de votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALIZACAo: Encaminhado pelo SACP aCDESCTMAT 
para emitir parecer, em 22.06.05. lnforrnacaoSistema Legis em 28.11. 

ITEM 51: Discussao, em 1° turno, e votacao do PROJETO DE LEI N° 1.794, DE 
2005, de autoria do Deputado Pedro Passos, que "disp6e sobre a norrnatlzacao 
dos condomlnios horizontais no Distrito Federal e da outras provldenclas". 

Relatores: Deputada Anilceia Machado - CAF 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAO MANIFESTAR-SE. Processo de Votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALlZAQAO: Encaminhado pelo SACP a CAF, para 
emitir parecer, em 27.05.05. tntormacacSistema Legis em 29.11. 
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ITEM 52: Dlscussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 1.193. DE 
2004, de autoria do Deputado Odilon Aires (PMDB), que "dispoe sobre a irnplantacao 
de programa de treinamento e fuga de incendio em predlos pUblicos do Distrito 
Federal e da outras provldencias". 

Relatores: Deputado Agrlcio Braga (PFL) - CESG 
Deputado (a) CEOF 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE. Processo de votacac: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALlZACAo: ASSESSORIA DO PLENARIO. tntormacao 
Sistema Legis em28.11. 

ITEM 53: Dlecussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N°2.101. DE 
2005, de autoria da Deputada Anilceia Machado (PMOS), que "denomina 0 

Complexo Vlarlo da rodovia SR 040 com a rodovia DF 290 de Jose Dilermano 
Meirelles". 

Relatores: Deputado Chico Leite (PT) - CAS 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE. Processo de Votacao: simb6lico.
 
QUORUM: maioria simples - LOCALlZACAo: Encaminhado pelo SACP a CAS em
 
26.09.03. Designado relator em 07.11.05. 

ITEM 54: Discussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 502. DE 
2003, de autoria do Deputado Odilon Aires (PMDB), que "dlspoe sobre 0 estaqlo de 
estudantes nos 6rgaos e entidades do Poder Publico do Distrito Federal, e da outras 
providenclas". 

Relatores: Deputada Eurides Brito (PMDB) - CES 
Deputado Benlcio Tavares (PMDB) - CEOF 
De utado - CCJ 

APROVADO PARECER FAVORAVEL DA CES. A CEOF E CCJ DEVERAo 
MANIFESTAR-SE Processo de Votacao: simb6lico. QUORUM: maioria simples. 
LOCALlZACAo: Encaminhado a CESG para Relatar. Encontra-se.com Deputado 
Aguinaldo de Jesus desde 06.06.05. lnrormacao Sistema Legis em28.11. 

ITEM 55: Dlscussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 759. DE 
2003, de autoria da Deputada Erika Kokay (PT), que "dispoe sobre a lnstalacao de 
sala para uso dos instrutores de auto-escolas, nas unidades do Departamento de 
Transito do Distrito Federal - Detran-DP'. 

Relatores: Deputado Chico Floresta (PT) - CESG 
De utado CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE Processo de votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALlZACAo: Informa<;ao Sistema Legis em 28.11 
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ITEM 56: Discussao, em 10 turno, e Votaeao do PRO..IETO DE LEI N° 211. DE 
2003, de autoria da Deputada Erika Kokay (PT), que "disp6e sobre a forma de 
cobranca da Taxa de Limpeza Publica para os lrnoveis que especlfica" 

Relatores: Deputado Paulo Tadeu (PT) - CEOF 
Deputado CAS 
De utado - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE Processo de Votac.;:ao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALlZACAo: Encaminhado a CEOF tntorrnacao Sistema 
Legis em 28.11 

ITEM 57: Dlscussao, em 1° turno, e Votacao do PRO..IETO DE LEI N° 1.873. DE 
2005, de autoria da Deputada Erika Kokay (PT), que "institui 0 Espaco Livre Ary 
Para-Ralos/Eequadrao da Vida na area que especifica e da outras 
providencias". 

Relatores: Deputada Ivelise Longhi (PMDB) - CAS 
De utado - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE. Apresentada uma emenda de 
Plenario. Processo de Votacao: simb6lico. QUORUM: maioria simples. LOCALIZACAO: 
Informac;ao Sistema Legis em 28.11 

ITEM 58: Dlscussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 2.234. DE 
2005, de autoria do Deputado Expedito Bandeira (PMDB), que "altera a Lei nO 3.106 
de 27 de dezembro de 2002 que 'aprova 0 C6digo Disciplinar Unificado do 
Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal". 

Relatores: Deputado - CEOF 
De utado - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE Processo de Votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALlZAcAO: Informac;ao Sistema Legis em 28.11 

ITEM 59: Discussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 2.233. DE 
2005. de autoria do Deputado Augusto Carvalho (PPS). que "altera a Lei nO 1.169, de 
24 de julho de 1996, que autoriza a cornratacao de pessoal por tempo determinado 
para atender a necessidade ternporarla de excepcional interesse publico, nos termos 
do inciso VIII do art. 19 da Lei Organica do Dlstrlto Federal". 

Relatores: Deputado - CEOF 
Deputado - CAS 
De utado - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE Processo de Votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALlZACAo: lntormacao Sistema Legis em 28.11 

ITEM 60: Dlscuesao, em 1° turno, e Votacao do PRO..IETO DE LEI N° 2.037. DE 
2005, de autoria do Deputado Aguinaldo de Jesus (PL), que "institui dia 11 de maio 
como 0 Dia do Empreendedorismo no Distrito Federal 

Relatores: Deputado Paulo Tadeu (PT) - CAS 
De utado - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE. Processo de Votacao: simb6lico. 
QUORUM: maioria simples. LOCALIZACAO: Informac;ao Sistema Legis em 28.11 I 
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ITEM 61: Dlscussao e votacao, em 1° turno, do PROJETO DE LEI N° 1.993. DE 
2005, (Mens. nO 166/05 - GAG), de autoria do Poder Executivo, que "dispoe sobre a 
atrlbulcao de responsabilidade tributaria, no ambito do ICMS, em prestacoes de 
servlco de comunlcacao para a Caixa Econornlca Federal". 

Relatores: Deputado Leonardo Prudente (PFL) CEOF 
Deputado Brunelli (PFL) - CCJ 

APROVADOS PARECERES FAVORAVEIS da CCJ e CEOF. Tramltacao conclulda. 
APRESENTADAS 02 EMENDAS DE PLENARIO. AS COMISSOES DEVERAo 
MANIFESTAR-SE SOBRE AS EMENDAS. Votacao pelo processo simb6lico 
LOCALlZAC;AO: ASSESSORIA DE PLENARIO.INFORMA(fAO DO SISTEMA LEGIS em 24.11 

ITEM 62: Dlsoussao e Votacao, em 1° turno, do PROJETO DE LEI N° 2.059. DE 
2005, (Mens. nO 249/05 - GAG), de autoria do Poder Executivo, que "introduz 
alteracoes na Leis nO 1.314, de 19 de dezembro de 1996, que cria 0 Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Economico e Social do Distrito Federal - PADES/DF e da 
outras provldenclas, nO 2.483, de 19 de novembro de 1999, que 'estabelece 0 

tratamento tributarlo para empreendimentos economlcos produtivos no ambito do 
Programa de Promocao do Desenvolvimento Economico Integrado e Sustentavel do 
Distrito Federal - PRO-DF', e nO 3.196, de 29 de setembro de 2003, que 'institui 0 
Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - PRO-DF II, 
com dispositivos complementados pela Lei nO 3.266, de 30 de dezembro de 2003, e da 
outras providenclas". 

Relatores: Deputado (a) Benlcio Tavares (PMDB) - CEOF 
Deputada Anilceia Machado (PMDB) - CCJ 

APRESENTADA UMA EMENDA DE PLENARIO. As Comlssoes deverao se 
manifestar sobre 0 Projeto e a emenda. Processo de votacao: nominal - quorum: 
2/3. - LOCALIZACAO: ASSESSORIADE PLENARIO em 24.11. INFORMA(fAO DO SISTEMA LEGIS. 

ITEM 63: Dlscussao e votacao, em 10 turno, do PROJETO DE LEI N° 
2.116, DE 2005, (Mens. nO 303/05 - GAG), de autoria do Poder Executivo que 
"acrescenta 0 § 4° ao art. 79 da Lei nO 1.254, de 8 de novembro de 1996, que dlspoe 
quanta ao Imposto sobre Operacoes Relativas a Clrculacao de Mercadorias e sobre 
Prestacoes de Servlcos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Cornunlcacao - ICMS" 

relatores: Deputado CEOF 
De utado Brunelli CCJ 

APROVADO PARECER DA CCJ. APRESENTADA UMA EMENDA DE 
PLENARIO. Processo de votacao: nominal - quorum: 2/3. LOCALIZACAo: Na 
ASSESSORIA DE PLENARIO em 24.11. lnforrnacao do Sistema Legis em 25.11. 
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ITEM 64: Dlscussao e votacao, em 1° turno, do PROJETO DE LEI N° 
2.117. DE 2005, (Mens. nO 305/05 - GAG), de autoria do Poder Executivo que 
"dispoe quanta ao Imposto sobre a Transrnissao Inter Vivos de Bens Im6veis e de 
Direitos a eles Relativos - ITBI, e da outras providenclas" 

relatores:	 Deputado CEOF 
De utada Anilceia Machado CCJ 

APROVADO PARECER DA CCJ, favo raveI em 22.11.05. APRESENTADA 
UMA EMENDA DE PLENARIO. Processo de votacao: simb61ico - quorum: 
maioria simples. LOCALIZACAo: Na ASSESSORIA DE PLENARIO em 24.11. 
lntormacao do Sistema Legis em 25.11. 

ITEM 65: Dlscussao e votacao, em 1° turno, do PROJETO DE LEI N° 
2.118. DE 2005, (Mens. nO 306/05 - GAG), de autoria do Poder Executivo que 
"dlspoequantoao Imposto sobre a Transrnlssao Causa Mortis e Doacao de Quaisquer 
Bens ou Direitos - ITCD, e da outras providenclas" 

relatores:	 Deputado CEOF 
De utada Anilceia Machado CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE. Nas Comiss6es em 
dlstribuloao conjunta em 30.09.05. Processo de votacao: simb61ico - quorum: 
maioria simples. LOCALIZACAo: Na ASSESSORIA DE PLENARIO em 24.11. 
lntormacao do Sistema Legis em 25.11.. 

ITEM 66: Dlscussao e votacao, em 1° turno, do PROJETO DE LEI N° 
2.123. DE 2005, (Mens. nO 105 - GAG), de autoria do Poder Executivo que 
"concede reducao de base de calculo do Imposto sobre Servlcos de Qualquer 
Natureza - ISS' - incidente na prestacao de servlcos que especiflca." 

relatores:	 Deputado CEOF 
De utado CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE. Nas Comiss6es em 
dlstrlbulcao conjunta em 06.10.05. Foi apresentada uma emenda de autoria do 
Deputado Augusto Carvalho. Processo de votacao: nominal - quorum: 2/3. 
LOCALIZACAo: Na CCJ com 0 relator desde 07.11.05. tntormacao do Sistema Legis em 
25.11. 

ITEM 67: Discussao, em 1° turno, e votacao do PROJETO DE LEI N° 2.191. DE 
2005, de autoriado Poder Executivo, que "altera a redacao do paraqrafo unico, do 
artigo 3° da Lei nO 1.030, de 06 de margo de 1996 e da outras provldenclas", 

Relatores: Deputado - CEOF 
- CAS 
- CCJ 

AS COMISSOES DEVER.AO MANIFESTAR-SE. Processo de votacao: 
simb6lico - quorum: maioria simples. LOCALIZACAo: Encaminhado pelo SACP a 
ASSESSORIA DE PLENARIO em 25.11.05. lntormacao do Sistema Legis em 25.11. 
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ITEM 68: Discussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 2.248, DE 
2005, (Mens. N° 376/05 - GAG) de autoria do Poder Executivo, que "revoga a Lei nO 
2.513, de 30 de dezembro de 1999". 

Relatores: De utado - CCJ 
A COMiSsAo DEVERA MANIFESTAR-SE. Processo de votacao: simb6lico
quorum: maioria simples. LOCALIZACAo: Encaminhado pelo SACP a ASSESSORIA DE 
PLENARIO em 25.11.05. lntormacao do Sistema Legis em 25.11. 

ITEM 69: Dlscussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 2.247, DE 
2005. (Mens. N° 374/05 - GAG) de autoria do Poder Executivo, que "concede 
rernlssao do Imposto sobre Operacoes Relativas aclrculacao de Mercadorias e 
sobre Prestacao de Servigos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Oomunlcacao - ICMS - incidente nas operacoes com medicamentos 
destinados ao tratamento dos portadores do virus da AIDS, que especifica." 

Relatores: Deputado - CEOF 
De utado - CCJ 

AS COMISSOES DEVER.A.O MANIFESTAR-SE. Processo de votacao: nominal 
- quorum:2/3. LOCALIZACAo: Encaminhado pelo SACP aASSESSORIA DE PLENARIO em 
25.11.05. lntorrnacao do Sistema Legis em 25.11. 

ITEM 70: Discussao e votacao, em turno unlco, do Processo nO 62, de 2005, que 
devera ser transformado no parecer da CEOF em PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO, de autoria do Poder Executivo, que "autoriza 0 Distrito Federal a 
conceder isengao de ICMS na importacao do exterior, efetuada pela Companhia di 
Metropolitano do Distrito Federal - METRO/OF, ou por conta e ordem de 
equipamentos terrovlarlos que especifica e de outras provldencias ". 

Relatores: De utado - CEOF 
A COMiSsAo DEVERA MANIFESTAR-SE. Processo de votacao: nominal 
quorum: 2/3. 

ITEM 71: Dlsoussao, em 1° turno, e votacac do PROJETO DE LEI N° 2,254. DE 
2005, (Mens. N° 385/05 - GAG) de autoria do Poder Executivo, que "abre credlto 
suplementar a Lei Orcamentarla Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 
190.005.976,00 (cento a noventa milh6es, cinco mil e novecentos e setenta e 
seis reais), para referee de dotacoes orcarnentarlas consignadas no vigente 
orcamento". 

Relatores: De utado - CEOF 
A COMiSsAo DEVERA MANIFESTAR-SE. Processo de votacao: simb6lico
quorum: maioria simples. LOCALIZACAo: Encaminhado pelo SACP a ASSESSORIA DE 
PLENARIO em 25.11.05. tnforrnacao do Sistema Legis em 25.11. 
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ITEM 76: Dlscuesao, em 1° turno, e Votagao do PROJETO DE LEI N° 2.189, DE 
2005, de autoria do Poder Executivo, que "inserir quadro demonstrativo no anexo 
de metas e projeg6es fiscais constante do anexo de metas fiscais da Lei de 
Diretrizes Orcamentarlas para 0 exercfcio de 2006, Lei nO 3.653, de 10 de 
agosto de 2005, e da outra provldenclas". 

Relatores: De utado ~ CEOF 
A COMiSsAo DEVERA MANIFESTAR-SE. Processo de votacao: simbOlico
quorum: maioria simples. LOCALlZAQAo: Encaminhado pelo SACP a ASSESSORIA DE 
PLENARIO em 25.11.05. lntormacao do Sistema Legis em 25.11. 

ITEM 77: Discussao, em 1° turno, e Votaceo do PROJETO DE LEI N° 2.190. DE 
2005, de autoria do Poder Executivo, que "inserir quadro demonstrativo no anexo 
de metas e projeg6es fiscais constante do anexo de metas fiscais da Lei de 
Diretrizes Orcarnentarlas para 0 exercfcio de 2005, Lei nO 3.441, de 15 de 
setembro de 2004, e da outras providencias". 

Relatores: De utado - CEOF 
A COMiSsAo DEVERA MANIFESTAR-SE. Processo de votacao: simb61ico 
quorum: maioria simples. LOCALIZACAo: Encaminhado pelo SACP a ASSESSORIA DE 
PLENARIO em 25.11.05. lntormacao do Sistema Legis em 25.11. 

ITEM 78: Dlscussao, em 1° turno, e Votacao do PROJETO DE LEI N° 2.228. DE 
2005, de autoria do Poder Executivo, que "disp6e sobre a autorlzacao para que 0 
Governo do Distrito Federal possa contratar ernprestimo interno junto ao Banco do 
Brasil S/A e ds. outras providencias". 

Relatores: De utado - CEOF 
A COMiSsAo DEVERA MANIFESTAR-SE. Processo de votacao: simb6lico
quorum: maioria absoluta. LOCALIZACAo: Encaminhado pelo SACP a ASSESSORIA DE 
PLENARIO em 25.11.05. Informactao do Sistema Legis em 25.11. OBSERVAQAo: As 
alteracoes de uso devem ser efetivadas por lei especffica (Lei Complementar h8. necessidade 
detransforrnacao deste Projeto de Leiem Projeto de LeiComplementar) 

ITEM 79: Discussao e votacao, em 1° turno, do PROJETO DE LEI N° 1.887. DE 
2005, (Mens. nO 125/05 - GAG), de autoria do Poder Executivo, que "institui 0 
Programa de Parcerias Publlco-Privadas do Distrito Federal". 

Relatores: Deputado Leonardo Prudente (PFL) - CEOF 
De utado Brunelli PP CCJ 

APRESENTADA UMA EMENDA DE AUTORIA DA DEPUTADA ELiANA PEDROSA 
(PFL), 07 EMENDAS DE AUTORIA DA BANCADA DO PT E UMA EMENDA 
ADITIVA PELO PODER EXECUTIVO (Mens. 338/05-GNDF). A CEOF devera se 
manifestar sobre as 07 emendas da Bancada do PT e sobre a emenda do Poder 
Executivo A CCJ devera manifestar-se sobre a proposleao e as emendas. Sobresta a 
pauta a partir de 03.08.2005.Votagao pelo processo simb6lico - LOCALIZAcAo: 
ASSESSORIA DE PLENARIO. INFORMAc;AO DO SISTEMA LEGIS em 24.11 
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ITEM 72: Discussao e Votagao, em 1° turno, do PROJETO DE LEI N° 1.970, DE 
2005, (Mens. nO 157/05 - GAG), de autoria do Poder Executivo, que "introduz 
alteraeao na Lei nO 2.510, de 29 de dezembro de 1999, que institui 0 Regime Trlbutario 
Simplificado do Distrito Federal- Simples Candango". 

Relatores: Deputada Eliana Pedrosa (PFL) CEOF 
Deputado Brunelli (PFL) CCJ 

APRESENTADAS 02 EMENDAS DE PLENARIO. Aprovado parecer tavoravel ao 
Projeto na CCJ. A CCJ devera se manifestar sobre as emendas. A CEOF devera se 
manifestar sobre 0 projeto e as emendas. Votagao pelo processo simb6lico 
LOCALIZACAO: ASSESSORIA DE PLENARIO. INFORMAc;AO DO SISTEMA LEGIS em 24.11 

ITEM 73= Dlscussao e votacao, em 10 turno, do PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 118, DE 2005, (Mens. nO 161/05 - GAG), de autoria do 
Poder Executivo que "define os parametres de usa e ocupacao do solo de lotes do 
Trecho 04 do Setor de Multiplas Atividades Sui - SMAS da Regiao Administrativa 
Plano Piloto - RAI e de outras provldenclas" 

relatores: Deputado Jose Edmar CAF 
De utado CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR·SE. Processo de votacao: nominal 
- quorum: maioria absoluta. LOCALIZACAO: Na CAF desde 16.09.05. Intorrnacao do 
Sistema Legis em 25.11. 

ITEM 74: Dlsoussao e votaeao, em 10 turno, do PROJETO DE LEI N° 
2.139, DE 2005, (Mens. nO 321/05 - GAG), de autoria do Poder Executivo que 
"cria unidades de atendimento do adolescente em conflito com a lei e 
respectivos cargos comissionados, na estrutura da Secretaria de Estado de 
Agao Social" 

relatores: Deputado CDDHCEDP 

Deputada Eurides Brito CEOF 
De utado Brunelli CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE. Processo de votacao: 
simb6lico - quorum: maioria simples. LOCALlZAQAO: ASSESSORIA DE 
PLENARIO. Encaminhado pelo SACP em 23.11. Informa98o do Sistema Legis em 
25.11. 

ITEM 75: Dlseussao e votacao, em 10 turno, do PROJETO DE LEI N° 
2.162, DE 2005, (Mens. nO 331/05 - GAG),de autoria do Poder Executivo que 
"acrescenta 0 § 4° ao art. 2° da Lei n? 3.383, de 02 de julho de 2004, que 
disciplina a concessao de incentivos tarltarlos a grandes consumidores 
industriais de agua, e da outras providencias" 

relatores: Deputado CEOF 
De utado Brunelli CCJ 

AS COMISSOES DEVEMO MANIFESTAR-SE. Nas Cornissoes em 
distribuigeo conjunta em 09.11.05. Processo de votacao: nominal e quorum: 
maioria absoluta. LOCALIZACAO: Na CCJ designado relator em 17.11.05. 
lntormacao do Sistema Legis em 25.11. 
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ITEM 80: Dlscussao e votacao, em 1° turno, do	 PROJETO DE LEI N° 
1.864. DE 2005, (Mens. nO 112/05 - GAG), de auto ria do Poder Executivo que 
".autoriza 0 Distrito Federal a alienar e/ou dar em pagamento os im6veis de 
propriedade do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal 
IDHAB/DF, em processo de extingao. localizados na Cidade Ocidental-Go, e de outras 
providencias." 

relatores: Deputada Ivelise Longhi CAF 
~~~~ CooF 
De utado CCJ 

APROVADO PARECER DA CAF favoravel a proposicao, AS DEMAIS 
COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE - Processo de votacao: simb6lico 
- quorum: maioria simples. LOCALIZAgAo: 0 SACP encaminhou a CEOF em 
01.09.05 para analisar e emitir parecer. Sem parecer. lntormacao do Sistema Legis 
em 25.11. 

ITEM 81: Discussao e votacao, em 1° turno, do	 PROJETO DE LEI N° 
2.239. DE 2005, (Mens. nO 112/05 - GAG), de autoria do Poder Executivo que 
"cria unidades de que especifica e da outras providenclas". 

relatores: Deputada CEOF 
Deputado CAS 
De utado CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE - Processo de votacao: 
simb6lico - quorum: maioria simples. LOCALIZAgAo: ASSESSORIA DE 
PLENARIO Sem parecer. tntormacao do Sistema Legis em 25.11. 

ITEM 82: Dlscussao e Votacao, em 1° turno, do PROJETO DE LEI N° 1.985, DE 
2005, (Mens. nO 148/05 - GAG), de autoria do Poder Executivo, que "cria a unidade 
que especificae de outras provldenclas." 

Relatores: Deputado Eliana Pedrosa (PFL) - CEOF 
Deputada Eurides Brito (PMOB) - CAS 
Deputado Brunelli (PP) - CCJ 

Aprovado parecer favoravel da CAS. A CCJ e CEOF deverao se manifestar sobre 0 

Projeto. Sobresta a pauta a partir de 13.09.2005. Votacao pelo processo simb6lico 
LOCALlZAQAO: ASSESSORIA DE PLENARIO. INFORMA~AO DO SISTEMA LEGIS em 24.11 

ITEM 83: Discussao e votacao, em 10 turno, do PROJETO DE LEI N° 
1.752. DE 2005, (Mens. nO 79/05 - GAG), de autoria do Poder Executivo que 
"revoga a Lei nO 2.989, de 11 de junho de 2002, que de nova redacao ao art. 1°da Lei 
nO 2.681, de 15 de janeiro de 2001 e a Lei nO 2.681, de 15 de janeiro de 2001, que 
dlspoe sobre 0 aproveitamento de empregados pUblicos na adrnlnlstracao direta, 
autarqulca e fundacional do Distrito Federal nas condicoes que menciona" 

Relatores:	 Deputado CEOF 
CAS 
CCJ 

AS COMISSOES DEVEMO MANIFESTAR-SE - Processo de votacao: 
simb6lico - quorum: maioria simples. LOCALIZAgAO: Na CEOF desde 30.03.05. 
tntormacac do Sistema Legis em 25.11. 
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ITEM 84: Disoussao e votacao, em 1°turno, do PROJETO DE LEI N°2.125 
DE 2005, (Mens. nO 313/05 - GAG), de autoria do Poder Executivo que "introduz 
alteracoes na Lei nO 7.431, de 17 de dezembro de 1985, que institui no Distrito 
Federal 0 Imposto sobre a Propriedade de Velculos Automotores." 

relatores: Deputado	 CEOF 
Deputado Brunelli	 CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE. Nas Comiss6es em 
dlstrlbulcao conjunta em 06.10.05. Processo de votacao: nominal - quorum: 
2/3. LOCALIZACAo: Na CEOF e CCJ com os relatores desde 11.10.05. lntormacao 
do Sistema Legis em 25.11 . 

IPROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS COM TRAMITAc;Ao I 

I CONCLUioA. PRONTOS PARA VOTA«;:Ji.O. Processo de votacao: I 
simb6lico. QUORUM: maioria simples 

ITEM 85: Dlseussao, em turno unlco, e votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 213. DE 2003, de autoria do Deputado Roney Nemer que "concede 
o Titulo de Cldadao Honorarlo de Brasilia ao Senhor Elmar Luiz Kolnegkan ". 

Relatores:	 Deputado Jose Edmar - CAS 
Deputado Wilson Lima - CCJ 

APROVADO COM PARECERES FAVORAvEIS. LOCALlZAQAo: ASSESSORIA DE 
PLENARIO. Encaminhado palo SACP em 23.11. Encaminhado para lnciusao em 
Ordem do Dia pelo Gabinete do Deputado Expedito Bandeira atraves do Memo nO 068/05, de 
25.11.05. 

ITEM 86: Discussao, em turno unico, e Votagao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 261, DE 2004, de autoria da Deputada Erika Kokay (PT) que "Concede 
o Tftulo de Cidada Honoraria de Brasilia a Doutora Selma Leite do Nascimento 
Sauerbronn de Souza". 

Relatores:	 Deputado Paulo Tadeu (PT) - CAS 
Denutado Wilson Lima (PRONA) - CCJ 

I APROVADO PARECERES DA CAS E CCJ, tavoravel a proposicao. 

ITEM 87: Dlscussao, em turno unico, e Votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 276, DE 2004, de autoria da Deputada Erika Kokay (PT) que "concede 
o Titulo de Cldadao Honorarlo de Brasilia ao Sr. Mario Volpi, oficial de projetos, no 
Brasil, do Fundo das Nagoes Unidas para os Direitos da Crianga - UNICEP'. 

Relatores:	 Deputado Augusto Carvalho (PPS) - CAS 
Deputado Chico Vigilante (PT) - CCJ 

I APROVADO PARECERES DA CAS E CCJ, tavoravel a proposicao. 

I 
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ITEM 88: Dlseussao, em turno unlco, e Votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLA'r1VO N° 307, DE 2004, de autoria da Deputada Erika Kokay (PT) que "concede 
o Titulo de Cidade Honoraria de Brasilia a s,.a Maria da Guia Muniz de Souza".
 

Relatores: Deputado Paulo Tadeu (PD - CAS
 
Deputado Chico Viqllante (pn - CCJ 

APROVADO PARECERES DA CAS E CCJ, favoravel aproposiqeo. 

PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS COM PARECERES 
DA CCJ. FALTAM PARECERES DA CAS. Processo de Votacao: 
simb6/ico. QUORUM: maioria simples 

ITEM 89: Dlsouesao, em turno unleo, e votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 315, DE 2000, de autoria do Deputado Wilson Lima, que "concede 
o Titulo de Cldadao Honorario de Brasilia a professora Anahir Pereira da 
Costa". 

Relatores: Deputado (a) - CAS 
Deputado Allrio Neto - CCJ 

APROVADO PARECER FAVORAvEL DA CCJ. 

ITEM 90: Olscussao, em turno unlco, e votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 210, DE 2005, de autoria do Deputado Roney Nemer que "concede 
o Titulo de Cldadao Honorarlo de Brasilia ao Senhor Brasil Amerlco Louly 
Campos". 

Relatores:	 Deputado Leonardo Pruwdente - CAS 
Deoutado Brunelli - CCJ 

APROVADO COM PARECER FAVORAvEL DA CCJ. LOCAUZACAo: 
ASSESSORIA DE PLENARIO. Encaminhado pelo SACP em 23.11. A CAS 
devera manifestar. Encaminhado para inclusao em Ordem do Dia pelo Gabinete do 
Deputado Expedito Bandeira atraves do Memo nO 068/05, de 25.11.05. I 

I 

PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS COM PARECERES 
DA CAS. FALTAM PARECERES DA CCJ. 

ITEM 91= Dlscusseo, em turno unlco, e votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 441, DE 2005, de autoria do Deputado Jorge Cauhy, que "concede 
o Titulo de Cidadao Honorarlo de Brasilia ao Senhor Jose Hevaldo Rabello 
Mendes". 

Relatores:	 Deputada Ivelise Longhi - CAS 
Deoutado Brunelli - CCJ 

APROVADO PARECER DA CAS, favorave I a proposlcao Encaminhado para inclusao 
em Ordem do Dia pelo Gabinete do Deputado Agricio Braga atraves do Memo nO 056/05, de 
22.11.05. LOCAUZACAo: ASSESSORIA DE PLENARIO. Encaminhado pelo 
SACP em 25.11. 

I 
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ITEM 92: Discussao, em turno unioo, e Votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLA1"IVO N° 427, DE 2005, de autoria do Deputado Aguinaldo de Jesus que 
"concede 0 Titulo de Cldadao Honorarlo de Brasilia ao Major QOPN Robmilson 
Araujo de Lima". 

Relatores: Deputado Paulo Tadeu - CAS 
De utada Anilceia Machado - CCJ 

APROVADO PARECER DA CAS, tavoravel aproposlcao, 

ITEM 93: Dlscussao, em turno unico, e Votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 445, DE 2005, de autoria da Deputada Anilceia Machado que 
"concede 0 Titulo de Cidada Honoraria de Brasilia aDra. Margarida Maria Queiroz 
Melo Fernandes 

Relatores: Deputada Eurides Brito - CAS 
De utado Brunelli - CCJ 

APROVADOS PARECER DA CAS, favoravel a proposicao em 24.08.05. 
LOCALlZAc;Ao: encaminhado aCCJ em 01.09.05 pelo SACP para emitir parecer. 

ITEM 94: Dlscussao, em turno unloo, e Votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 438, DE 2005, de autoria dos Deputados Chico Floresta e Fabio 
Barcellos que "concede 0 Titulo de Cldada Honorarlo de Brasilia aEmbaixadora 
da Belgica no Brasil, senhora Godelieve Van Den Bergh". 

Relatores: Deputado (a) - CAS 
De utado a - CCJ 

APROVADO NA CAS em 24.08.05. Encaminhado aCCJ em 01.09.05 

ITEM 95: Dlsoussao, em turno unico, e votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 354, DE 2004, de autoria da Deputada Eurides Brito que "concede 
o Titulo de Cldadao Honorarlo de Brasilia AO Senhor Carlos Luiz Barroso, 
Presidente da Federacao Brasiliense de Voleibol". 

Relatores:	 Deputado Brunelli - CAS 
De utado a - CCJ 

APROVADO NA CAS em 24.09.04. LOCALlZAQAo: ASSESSORIA DE PLENARIO. 
Encaminhado pelo SACP em 25.11. 

ITEM 96: Discussao, em turno unlco, e Votagao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 268, DE 2004, de autoria do Deputado Joao de Deus que "concede 
o Titulo de Cldadao Honorarlo de Brasilia ao 3° Sargento Lindomar de Oliveira 
Barreiros". 

Relatores:	 Deputado Jorge Cauhy - CAS 
De utado Brunelli - CCJ 

APROVADO NA CAS em 17.06.04. LOCALlZAQAo: Encaminhado pelo SACP a 
CCJ em 22.06.04. 
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ITEM 97: Dlsoussao, em turno unioo, e Votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 270, DE 2004, de autoria do Deputado Joao de Deus que "concede 
o Titulo de Cidadao Honorario de Brasilia ao soldado Celio Souza de Oliveira 
Eldinei Ruas Rocha". 

Relatores:	 DeputadoPaulo Tadeu - CAS 
De utada Anilceia Machado - CCJ 

APROVADO PARECER FAVORAvEL DA CAS. LOCALIZACAo: Encaminhado pelo 
SACP em 15.09.11. 

ITEM 98: Dlscussao, em turno unioo, e Votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 430, DE 2005, de autoria do Deputado Pedro Passos que 
"concede 0 Titulo de Cldadao Honorarlo de Brasilia ao Senhor Edmilson 
Andrade Nascimento". 

Relatores: DeputadaEurides Brito - CAS 
De utado Wilson Lima - CCJ 

APROVADO NA CAS em 24.08.05. LOCALIZACAo: Encaminhado pelo SACP a 
CCJ em 30.08.05. 

ITEM 99: Dlscussao, em turno unico, e Votac,:eo do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 433, DE 2005, de autoria do Deputado Pedro Passos que 
"concede 0 Titulo de Cidadao Honorario de Brasilia ao Senhor Mario Gilberto 
de Oliveira.". 

Relatores: Deputado (a) - CAS 
De utado a - CCJ 

APROVADO NA CAS em 24.08.05. LOCALlZAQAo: Encaminhado pelo SACP a 
CCJ em 30.08.05. 

ITEM 100: Dlscussao, em turno unico, e Votaoao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 464, DE 2005, de autoria do Deputado Odilon Aires (PMDB) que 
"Concede 0 Titulo de Oloaoao Honorario de Brasilia, ao senhor Raimundo Dantas dos 
Santos" 

Relatores: Deputada Eurides Brito (PMDB) - CAS 
De utado a - CCJ 

APROVADO PARECER DA CAS na reunlao de 28.11.05. LOCALlZAQAo: 
Encaminhado aCAS em 04.08.05. A CCJ dsvera manifestar. 

ITEM 101: Dlscussao, em turno umco, e Votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 305, DE 2004, de autoria dos Deputados Leonardo Prudente e 
Eliana Pedrosa (PFL), que "concede Titulo de Cldadao Honoraria de Brasflta ao 
Senhor Alberto Salvatore GiovanniVilardo". 

Relatores: DeputadoJorge Cauhy (PMDB)	 - CAS 
De utado Chico Vi i1ante P - CCJ 

APROVADO PARECER FAVORAvEL DA CAS em 07.0.04. LOCALlZAQAo: 
Encaminhado pelo SACP aCCJ em 22.06.04. 
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PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS SEM PARECERES 
DA CAS E DA CCJ. Processo de Vctacao: simb6lico. QUORUM: maioria 
simples 

ITEM 102: Dlscussao, em turno unico, e Votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 505. DE 2005, de autoria da Deputada Eliana Pedrosa, que 
"concede 0 Titulo de Cidadao Honorarlo de Brasilia ao Senhor Roosevelt Dias 
Beltrao", 

Relatores: Deputado Peniel Pacheco - CAS 
Deputado Brunelli - CCJ 

AS COMISSOES DEVE~Ao MANIFESTAR·SE em parecer. LOCALlZAQAo: \ 

IASSESSORIA DE PLENARIO. Encaminhado pelo SACP em 25.11 

ITEM 103: Dtscuseao, em turno unloo, e votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 515. DE 2005, de autoria da Deputada Eliana Pedrosa, que 
"concede 0 Titulo de Cidadao Honorarlo de Brasflia ao Doutor Ariovaldo 
Augusto Laranja". 

Relatores:	 Deputado Peniel Pacheco - CAS 
Denutado Brunelli - CCJ 

I
AS COMISSOES DEVE~Ao MANIFESTAR·SE em parecer. LOCALlZAQAo: 
ASSESSORIA DE PLENARIO. Encaminhado pelo SACP em 25.11 

ITEM 104: Dlscussao, em turno unico, e votacao do PRO..IETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 497. DE 2005, de autoria do Deputado Chico Vigilante, que 
"concede 0 Titulo de Cidadao Honorarlo de Brasflia ao Dr. Marclo Thomaz 
Bastos". 

I 

Relatores: Deputado (a) - CAS 
Deputado (a) - CCJ 

AS COMISSOES DEVE~Ao MANIFESTAR-SE em parecer. LOCALlZAQAo: 
ASSESSORIA DE PLENARIO. Encaminhado pelo SACP em 25.11. 

ITEM 105: Dtscussao, em turno unico, e votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 422. DE 2005, de autoria do Deputado Wilson Lima, que concede 
o Titulo de Cidadao Honorarlo de Brasilia ao Senhor "concede 0 Titulo de 
Cldadao Honorarlo de Brasilia ao Senhor Gerardo Carneiro de Aguiar". 

Relatores: Deputado Peniel Pacheco - CAS 
Deputado (a) - CCJ 

AS COMISSOES DEVE~Ao MANIFESTAR-SE em parecer. LOCALlZAQAo: 
ASSESSORIA DE PLENARIO. Encaminhado pelo SACP em 25.11. 

'
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ITEM 106: Dlecussao, em turno unlco, e Votaeao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 483, DE 2005, de autoriado Deputado Wilson Lima, que "concede 
o Titulo de Cldadao Honorarlo de Brasilia a Senhora Nelia Mauricio Pires 
Lopes Vieira". 

Relatores: Deputado Paulo Tadeu - CAS 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE em parecer. LOCALlZACAo: 
ASSESSORIA DE PLENARIO. Encaminhado pelo SACP em 25.11 

- CAS 
- CCJ 
LOCALIZACAo:AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE em parecer. 

ASSESSORIA DE PLENARIO. Lido em 24.11. 

ITEM 107: Discussao, em turno unico, e Votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 517. DE 2005, de autoria dos Deputados Expedito Bandeira e 
Eliana Pedrosa que "concede 0 Titulo de Cldadao Honorarlo de Brasilia ao 
Senhor Nauro Jorge Esteves". 

Relatores: Deputado (a) 
De utado a 

ITEM 108: Dlscussao, em turno unico, e Votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 481, DE 2005, de autoria da Deputada Maria da Guia que 
"concede 0 Titulo de Cldadao Honorarlo de Brasilia ao Senhor a professora 
Ana Maria Ferreira Melo". 

Relatores: Deputada Eurides Brito - CAS 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE em parecer. LOCALlZACAo: 
ASSESSORIA DE PLENARIO. Encaminhado pelo SACP em 25.11. 

ITEM 109: Discussao, em turno unico, e Votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 482. DE 2005, de autoria da Deputada Maria da Guia que 
"concede 0 Titulo de Cldadao Honorarlo de Brasilia ao Senhor a Sra. Maria 
Lourdes de Melo Coelho". 

Relatores: Deputado (a) - CAS 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE em parecer. LOCALIZACAO: 
ASSESSORIA DE PLENARIO, Encaminhado pelo SACP em 25.11. 

ITEM 110: Dlscussao, em turno unlco, e votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 498. DE 2005, de autoria da Deputada Maria da Guia que 
"concede 0 Titulo de Cldadao Honorarlo de Brasilia ao Arcebisbo de Brasilia 
Dom Joao Braz Aviz". 

Relatores: Deputado (a) - CAS 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE em parecer. LOCALlZACAo: 
ASSESSORIA DE PLENARIO. Encaminhado pelo SACP em 25.11. 
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ITEM 111: Dlscussao, em turno unico. e votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 509, DE 2005, de autoria do Deputado Aguinaldo de Jesus que 
"concede 0 Titulo de Cidada Honoraria de Brasilia a Rita de Cassia Oliveira 
Drumon Albuquerque". 

Relatores: Deputado (a) - CAS 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOESDEVERAo MANIFESTAR·SE EM PARECER. 

ITEM 112: Dlscussao, em turno unlco, e Votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 506. DE 2005, de autoria da DeputadaAnilceia Machado (PDn que 
"concede 0 Titulo de Cidadao Benernerlto ao Senhor Adalberto Bezerra - Cabo 
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 

Relatores: Deputado Paulo Tadeu - CAS 
De utado Brunelli - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR·SE em parecer. LOCALlZACAo: 
ASSESSORIA DE PLENARIO. Encaminhado pelo SACP em 25.11. 

ITEM 113: Discussao, em turno unlco, e votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 510. DE 2005, de autoria da Deputada Arlete Sampaio que 
"concede 0 Titulo de Cidada Honoraria de Brasilia a Professora Maria Holanda 
Lopes Carvalho.". 

Relatores: Deputado (a) - CAS 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR·SE em parecer. LOCAUZAQAo: 
ASSESSORIA DE PLENARIO. Encaminhado pelo SACP em 25.11. 

- CAS 
- CCJ 

em parecer. LOCALlZAQAo: 

Deputado (a) 
De utado a 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR·SE 
ASSESSORIA DO PLENARIO. 

ITEM 114: Dlscussao, em turno unlco, e Votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 545. DE 2005, de autoria da Deputada Eurides Brito que "concede 
o Titulo de Cldada Honoraria de Brasilia a Senhora Maria Balbina de Morais 
Vieira". 

Relatores: 

ITEM 115: Dlscussao, em turno unlco, e votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 550. DE 2005, de autoria da Deputada Eurides Brito que "concede 
o Titulo de Cldada Honoraria de Brasilia aSenhora Maria Romeirode Melo". 

Relatores: Deputado (a) - CAS 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR·SEem parecer. LOCAllZACAo: 
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ITEM 116: Discussao, em turno unico, e votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 551, DE 2005, de autoria da Deputada Eurides Brito que "concede 
o Titulo de Cidaoa Honoraria de Brasflia aSenhora Maria da Guia Melo". 

Relatores:	 Deputado (a) - CAS 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE em parecer. LOCALIZACAO: 
ASSESSORIA DE PLENARIO. 

ITEM 117: Dlscussao, em turno unico, e Votal;ao do PROJETO DE DECRETa 
LEGISLATIVO N° 266. DE 2004, de autoria do Deputado Joao de Deus que "concede 
o Titulo de Cidadao Honorarlo de Brasilia ao soldado Marcio Marcelo Brito 
Machado.". 

Relatores:	 Deputado Peniel Pacheco - CAS 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE em parecer. LOCALIZACAo: 
Encaminhado pelo SACP em 09.03.04. 

ITEM lIS: Dlscussao, em turno unlco, e Votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 542. DE 2005, de autoria do Deputado Pedro Passos que 
"concede 0 Titulo de Cldada Honoraria de Brasilia aSenhora Maria Ricarda da 
Silva". 

Relatores: Deputado (a) - CAS 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR·SE 

ITEM 119: Discussao, em turno unieo, e votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 541, DE 2005, de autoria do Deputado Pedro Passos que 
"concede 0 Titulo de Cidada Honoraria de Brasilia ao Senhor Benjamin Antonio 
Cappellesso". 

Relatores: Deputado (a) - CAS 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DevERAo MANIFESTAR-SE. ASSESSORIA DO PlENARIO. 

ITEM 120: Dlscussao, em turno unioo, e Votal;ao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 504, DE 2005, de autoria da Deputada Ivelise Longhi (PMDB), que 
"concede titulo de Cidada Honoraria de Brasilia aDoutora Isis Maria Quezado 
Soares Magalhaes". 

Relatores: Deputado Paulo Tadeu (PT) - CAS 
De utada Anilceia Machado PMDS - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE em parecer. LOCALIZACAo: CAS. 
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ITEM 121: Dlscussao, em turno unlco, e Votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 516. DE 2005, de autoria da Deputada Ivelise Longhi (PMOS), que 
"concede titulo de Cldadao Honoraria de BrasIlia ao Doutor Jose Carlos 
Daher". 

Relatores: Deputado (a) CAS 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE em parecer. LOCALlZAQAo: CAS. 

ITEM 122: Dlscussac. em turno unlco, e Votacao do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 518. DE 2005, de autoria da Deputada Ivelise Longhi (PMDB), que 
"concede tftulo de Cldadao Honoraria de Brasilia ao Senhor Eliphas Levi Facez 
Maia". 

Relatores: Deputado (a) - CAS 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE em parecer. LOCALlZAQAo: CAS. 

ITEM 123: Dlscussao, em turno unlco, e Vota~ao do PRO,JETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 543. DE 2005. de autoria da Deputada lvelise Longhi (PMOS), que 
"concedetitulo de Cidadao Honorarlo de Brasilia ao Senhor Jose Gomes Pinheiro Neto". 

Relatores: Deputado (a) - CAS 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE em parecer. LOCALIZACAo: 
ASSESSORIA DO PLENARIO. 

ITEM 124: Dlscussao, em turno UnlCO, e votacao do PRO,JETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 548. DE 2005, de autoria do Deputado Aguinaldo de Jesus (PL), que 
"concedetitulo de Cidada Honoraria de Brasflia a Senhora Nilza Luiza dos Santos". 

Relatores: Deputado (a) CAS 
De utado a CCJ 

AS COMISSOES DEyERAo MANIFESTAR-SE em parecer. LOCALIZACAo: 
ASSESSORIA DO PLENARIO. 

ITEM 125: Dlscussao, em turno UniCO, e Votacao do PRO,JETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 471. DE 2005, de autoria do Deputado Fabio Barcellos (PFL) que 
"Concede 0 Titulo de Cldadao Honcrario de Brasflia ao Senhor Abdon Soares de Miranda 
Junior". 

Relatores: Deputado (a) - CAS 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DEVERAo MANIFESTAR-SE em parecer. LOCALIZACAo: 
ASSESSORIA DO PLENARIO. Indica~ao do Deputado Aguinaldo de Jesus, conforme 
Memo nO 091/2005 - GAB 14. 

ITEM 126: Dlscussao, em turno untco, e Votacao do PRO,IETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 552. DE 2005, de autoria da Deputada Erika Kokay (PT) que "Concede 
o Titulo de Cidadao Honorario de Brasilia ao Senhor Jorge Eduardo Levi Mattoso". 

Relatores:	 Deputado (a) - CAS 
De utado a - CCJ 

AS COMISSOES DeyERAo MANIFESTAR-SE em parecer. LOCAlIZACAo: 
ASSESSORIA DO PLENARIO. 
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Em~'J--./ {2. .1 oSEm,JJL, I L i 0 r . 
L_-~4"--}------------"'-~+'-'.~ 

MENSAGEM 
NO 353/2005- GAG de 2005. 

Excelentfssimo Senhor Presidente, 

Tenho a honra de dirigir-me a essa insigne Casa Legislativa para 
apresentar Mensagem aditiva a mensagem nO 148/200S-GAG, referente ao 
Projeto de Lei nO 1.985/2005, que trata da cria~ao de Unidade de Manuten~ao 

de Pessoal de Empresas Extintas e em Processo de Reorqanlzacao. 

Em consonancla com a disposto no art. 71, inciso II, da Lei Orqanlca 
do Distrito Federal, a materia ora tratada e de iniciativa privativa do Poder 
Executivo, ensejando, asslrn, a presente mensagem aditiva que tem par 
objetivo solicitar a substltulcao do projeto em referencia pelo incluso a esta, 
em face da proposta apresentada pela Secretaria de Estado de Gestao 
Administrativa decorrente de entendimentos com a Secreta ria de Estado de 
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, no sentido da crlacao de duas unidades 
de rnanutencao de pessoal originario de empresas em processo de extlncao au 
em fase de reorqantzacao. 

Na oportunidade, taco anexar planilha de custos, em cumprimento ao 
disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nO 101, de 4 de maio de 
2000, registrando, que as despesas decorrentes correrao a conta de recursos 
do Tesouro do Distrito Federal. 

Par derradeiro, solicito seja 0 presente projeto de lei apreciado em 
regime de urqencla, nos termos do art. 73 da Lei Orqanlca do Distrito Federal. 

Nesses termos, renovo a Vossa Excelencla e aos nobres Deputados, 
protestos do mais elevado respeito e considp~~ 

Excelentfssimo Senhor i REGIME DE 
Deputado FABIO BARCELLOS / 
Presidente da Camara Legislativa do Distrito Federal URG~NCIA
Brasilia - DF 

PROTOCOLO LEGISLATIVO 
I _f_~No ~~ ~ ~l OS' .. 

Fls. H.G e j J?. f.::n3_ 



ANEXOAMENSAGEM N° 353/2005-GAG 

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS 
(em consonance com a LRF) 

CRIA<;AO DE UNIDADES DE MANUTEN<;AO DE PESSOAL DE EIIIIPRESAS EXTINTAS, E 
EM PROCESSO DE UQUIDA<;AO OU REORGANIZA<;AO 

EXERciao VALORR$ 

2005 93.826,40 
2006 140.739,60 
2007 140.739,60 

PROTOCOLO LEGISLATIVO 
I .-Pl:..J'Jo..:?-~3 q lOS----..-...... ---. 

Fis. N.D. Q~-&:..1;1ti. 
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PROJETO DE LEI N° Pl 2239/2005 

Cria unidades de que especifica e da outras 
provldenclas, 

igan 

A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA: 

Art. 10 Ficam criadas, na Secretaria de Estado de Gestao administrativa e na •. 1° 
Secreta ria de Agricultura Pecuarla e Abastecimento do Distrito Federal, Unidades de 
Manutenc;;ao de Pessoal de Empresas em Processo de Extinc;;ao, Privatizac;;ao ou de 
Reorqanlzacao, com 0 objetivo de manter os assentamentos cadastrais, conceder 
vantagens e beneflclos previstos em regulamento, elaborar atos de melhorias 
funcionais, bem como proceder a elaboracao de folha de pagamento, dos respectivos :.68: 
quadros de empregos. 12, t 

§ 1° Para cornposlcao das unidades a que se refere 0 caput ficam criados os cargos em 
comissao constantes dos Anexos I e II desta Lei. 

§ 2° As empresas referidas no caput deste artigo sao: 

1- Centra is de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/DF; 
II- Sociedade de Abastecimento de Brasilia - SAB; 
III- Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB e 
IV- Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN. 

§ 30 Os contratos de trabalho dos empregados integrantes da tabela de Empregos 
Permanentes das empresas de que tratam os Incises I e II ficam sob a adrnlnlstracao 
da unidade vinculada aSecretaria de Estado de Agricultura, Pecuarta e Abastecimento 
e os oriundos das empresas a que se referem os incisos III e IV serao administrados 
pela unidade vinculada a Secretaria de Estado de Gestae Administrativa do Distrito 
Federal. 

Art. 20 Os empregados que tiverem seus contratos de trabalho administrados pelas
 
unidades de que trata 0 art. 1° terse seus valores remunerat6rios inalterados,
 
respeitada a data base de cada categoria e 0 desenvolvimento na carreira observara 0
 

estabelecido no plano de cargos e satartos das respectivas empresas, nao tendo vfnculo
 
de qualquer natureza com os cargos que cornpoern as carreiras do quadro de pessoal
 
do Distrito Federal.
 

Paragrafo unlco. Os empregados de que trata 0 caput poderao ser cedidos, na forma 
da Lei, para prestarem servlcos no ambito da Admlnlstracao Publica, para 0 exerdcio 
de atividades compatfveis com as do emprego ocupado. 

Art. 3° Em caso de demlssao, dispensa, aposentadoria ou falecimento do empregado 
fica automaticamente extinto 0 emprego por ele ocupado. LE7)-: 

~~ 

(; !L-



Art. 4° Aos empregados que optaram pela adeseo ao Programa de Desligamento Voluntario, nos 
termas do mdso II do art. 3° da Lei nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, fica assegurado a 
pagamento da indenizac;ao devida. 

Art. 50 As despesas decorrentes da aplica~o do disposto no §10 do art. 1° desta Lei correrao a 
conta de recursos orcarnentanos doTesouro do Distrito Federal. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigornadata de sua publica~o. 

Art. 70 Revogam-se asdisposi~6es em contrano, em especial as Leis nO 2.681, de 15dejaneiro de 
2001, nO 2.989, de 11dejunho de 2002, e nO 2.935, de 8 de abril de 2002, bern como a art. 4° da. 
Lei nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002. 1 Y 

PROTOCOLO LEGISLATIVO 

1..:.t:~No_~~~9j OJ 

; F!s. N.o_Q/J IZ.. (TA· 



ANEXOI
 
CARGOS EM COMISSAO DA UNIDADE DE MANUTENcAO DA
 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC[MENTO
 

DENOMINACAO SIMBOLO QUANTIDADE 
Chefe da Unidade de Pessoal de Empresas em 
Processo de Extin~o 

DFG-14 01 

Chefe do Nudeo de Cadastre e Pagamento da 
Unidade de Pessoal de Empresas em Processo de 
Extincao 

DFG-10 01 

Assistente DFA-OS 01 

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 
. _pL_}Jo~~3.~.J 05"_
 
Fls. N.V_O>," R lIB· 



AI\lEXO II
 
CARGOS EM COMISSAO DAUNIDADE DE MANUTEN<;AO DA
 

SECREfARIA DE ESTAOO DE GESTAO ADMINISTRATIVA
 

DENOMII\JAcAo 
Chefe da Unidade de Pessoal de Empresas em 
Processo de Privatizacao ou Reorganizacao 
Chefe do Nucleo de cadastre da Unidade de Pessoal 
de Empresas em Processo de Privatiza~o ou 
Reorganiza(;ao 
Chefe do Nucleo de Pagamento da Unidade de 
Pessoal de Empresas em Processo de Privatiza~o ou 
de Reorganizacao 
Assistente 

SIMBOLO QUANTIDADE 
DFG-14 01 

DFG-10 01 

DFG-10 01 

DFA-OS 01 / 

1;{

I /

f/
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MENSAGEM
 
1\10 /2005-GAG Brasilia, de de 2005.
 

Excelentfssimo Senhor Presidente, 

Tenho a honra de dirigir-me a essa insigne Casa Legislativa para apresentar 
Mensagem aditiva aMensagem nO 148/2005-GAG, referente ao Projeto de Lei nO 1.985/2005, que 
trata da cria~o de Unidade de Manuten~o de Pessoal de Empresas Extintas e em Processo de 
Reorqenizeceo. 

Em consonance com 0 disposto no art. 71, incise II, da Lei Organica do Distrito· 
Federal/ a materia ora tratada e de inlclattva privativa do Poder Executivo, ensejando, assim, a 
presente mensagem aditiva que tem por obietlvo solicitar a subsntulceo do Projeto em referencia 
pelo incluso a esta, em face da proposta apresentada pela Secretaria de Estado de Gestao 
Administrativa decorrente de entendimentos com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuarla e 
Abastecimento, no sentido da cria<;ao de duas unidades de manuten<;2io do pessoal originario de 
empresas extintas ou em face de reorqamzacso. 

Na oportunidade, face anexar planilha de custos, em cumprimento ao disposto nos 
arts. 16 e 17 da Lei Complementar nO 101, de 4 de maio de 2000, registrando/ que as despesas 
decorrentes correrso aconta de recursos do Tesouro do Distrito Federal. 

Por derradeiro, solicito seja 0 presente projeto de lei apreciado em regime de 
urgencia, nos termos do art. 73 da Lei Orgariica do Distrito Federal. 

Nesses termos, renovo a Vossa Excelencia e aos nobres Deputados, protestos do 
mais elevado respeito e conslderacao, 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 
Governador do Distrito Federal 

Excelentfssimo Senhor 
Deputado FABIO BARCELLOS 
Presidente da Camara Legislativa do Distrito Federal 
Brasflia - DF 



SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1.985/2005
 

Cria unidades de que especifica e da outras 
providencias. 

A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA: 

Art. 1° Ficam criadas, na Secretaria de Estado de Gestao Administrativa e na Secretaria de 
Agricultura Pecuaria e Abastecimento do Distrito Federal, Unidades de Manuten~ao de Pessoal de 
Empresas Extintas e em Processo de Extin~ao ou de Reorganiza~ao, com 0 objetivo de manter os 
assentamentos cadastrais, conceder vantagens e beneflcios previstos em regulamento, elaborar 
atos de melhorais funcionais, bem como proceder a elabora~o de folha de pagamento, dos 
respeetivos quadros de empregos. 

§1°Para cornposceo das unidades a que se refere 0 caputficam criados os cargos em comissao 
constantes dos Anexos I e II desta Lei. 

§2° As empresas referidas no caputdeste artigo sao: 

1- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/DF;
 
II - Sociedade de Abastecimento de Brasilia - SAB;
 
III - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda. - TCB; e
 
IV - Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN.
 

§3° Os contratos de trabalho dos empregados integrantes da Tabela de Empregos Permanentes 
das empresas de que tratam os lndsos I e II ficam sob a edmtnlstracao da unidade vinculada a 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuana e Abastecimento e os oriundos das empresas a que 
se referem os incisos III e IV serao administrados pela unidade vinculada aSecretaria de Estado de 
Gestao Administrativa do Distrito Federal. 

Art. 2° Os empregados que tiverem seus contratos de trabalho administrados pelas unidades de 
que trata 0 art. 1° terse seus valores remunerat6rios inalterados, respeitada a data base de cada 
categoria e 0 desenvolvimento na carreira observers 0 estabelecido no plano de cargos e selarlos 
das respeetivas empresas, nao tendo vinculo de qualquer natureza com as cargos que compoem as 
carreiras do quadrode pessoal do Distrito Federal. 

Paraqrafo unico, Os empregados de que trata 0 caput poderao ser cedidos, na forma da lei, para 
prestarem services no ambito da Administra~ao Publica, para 0 exerdcio de atividades compatfveis 
com as do emprego ocupado. 

Art. 3° Em caso de demlssao, dispensa, aposentadoria ou falecimento do empregado fica 
automaticamente extinto 0 emprego por ele ocupado. 



Art. 4° As despesas decorrentes da aplicac;ao do disposto no §1° do art. 1° desta Lei correrso a 
conta de recursos orcamentartos do Tesouro do Distrito Federal. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcacso. 

Art. 60 Revogam-se as dlsposcoes em contrarlo, em especial as Leis nO 2.681, de 15 de janeiro de 
2001, nO 2.989, de 11 de junho de 2002, e nO 2.935, de 8 de abril de 2002, bem como 0 art. 40 da 
Lei nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002, e 0 art. 30da Lei nO 3.125, de 16de janeiro de 2003. 



ANEXO I
 
CARGOS EM COMISSAO DA UNIDADE DE MANUTEN<;AO DA
 

SECREfARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
 

DENOMINAcAO SIMBOLO QUANTIDADE 
Chefe da Unidade de Pessoal de Empresas Extintas ou 
em Processo de Extinc;ao 

DFG-13 01 

Chefe do Nucleo de Cadastro e Pagamento da 
Unidade de Pessoal de Empresas Extintas ou em 
Processo de Extincao 

DFG-l0 01 

Assistente DFA-OS 01 



ANEXO II
 
CARGOS EM COMISSAO DA UNIDADE DE MANUTENc;AO DA
 

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA
 

DENOMINAc;AO SIMBOLO QUANTIDADE 
Chefe da Unidade de Pessoal de Empresas em 
Processo de Extin<;ao ou Reorganiza<;ao 

DFG-14 01 

-
Chefe do Nucleo de Cadastro da Unidade de Pessoal 
de Empresas em Processo de Extinc;ao ou 
Reorganiza<;ao 

DFG-10 01 

Chefe do Nucleo de Pagamento da Unidade de 
Pessoal de Empresas em Processo de Extinc;ao ou 
Reorganizacao 

DFG-lO 01 

Assistente DFA-08 01 



MENsAGEM
 
NO /200S-GAG Brasllla, de de 2005.
 

Excelentlssimo senhor Presidente, 

Tenho a honra de dirigir-me a essa insigne casa Legislativa para apresentar 
Mensagem aditiva aMensagem nO 148/200S-GAG, referente ao Projeto de Lei nO 1.985/2005, que 
trata da crial;ao de Unidade de Manutenl;ao de Pessoal de Empresas Extintas e em Processo de 
Reorganizal;ao. 

Em consonance com a disposto no art. 71, inciso II, da Lei Organica do Distrito 
Federal, a materia ora tratada e de iniciativa privativa do Poder Executivo, ensejando, assim, a 
presente mensagem aditiva que tern par objetivo solicitar a substltulcao do Projeto em referenda 
pelo incluso a esta, em face da proposta apresentada pela Secretaria de Estado de Gestao 
Administrativa decorrente de entendimentos com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento, no sentido da cria~o de duas unidades de rnanutencao do pessoal orlqlnarlo de 
empresas extintas au em face de reorganizal;ao. 

Na oportunidade, fal;o anexar planilha de custos, em cumprimento ao disposto nos 
arts. 16 e 17 da Lei Complementar nO 101, de 4 de maio de 2000, registrando, que as despesas 
decorrentes correraa aconta de recursos do Tesouro do Distrito Federal. 

Par derradelro, solicito seja a presente projeto de lei apreciado em regime de 
urgencia, nos termos do art. 73 da Lei Organica do Distrito Federal. 

Nesses termos, renovo a Vossa Excelencia e aos nobres Deputados, protestos do 
mats elevado respeito e conslderacso, 

lOAQUIM DOMINGOS RORIZ 
Governador do Distrito Federal 

Excelentfssimo senhor 
Deputado FABIO BARCELLOS 
Presidente da Camara Legislativa do DistritoFederal 
Brasilia - DF 



ANEXO AMENSAGEM NO j2005-GAG 

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS REFERENTE ACRIA<;AO DAS UNIDADES
 
DEMANUTEN<;AO DE PESSOAL DE EMPRESAS EXTINTAS, EM PROCESSO DE EXl1N<;AO,
 

PRIVATIZA<;AO OU REORGANlZA<;AO
 

EXERCICIO . VALOR R$ 
2005 23.314,16 
2006 139.884,96 
2007 155.388,88 
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PODER JUDICIARIO f Cii~ 
JUSTI~'; DC ,RABALHO , 
TRIBUNAL ;::=GIONAL DO TRABALHO DA 10' REG lAo , ;:~'::~1" ' 

ATA DE AUDItNCIA 

Aos 12 dias do mes de Setembro do ana de 1997. reuniu- se a 3" Junta 
de Conciliacao e Julgamento de Brasilia-Df', presentes a Juiza do Trabalho 
Substituta, ODEU4 FRA..Vr;A No.T.ETO e os Srs, Juizes Classistas, que ao final assinam, 
para audiencia relativa ao proe. 3~ JCJ n" 0977/97 entre partes: 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALBO 
REQUERIDO: SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASiLIA-

STCB 

As 1i:OO horas, aberta a audiencia, foram de ordem da MM. Juiza 
Substituta, apregoadas as partes, que nio eompareeeram. Formulada a pro posta, e 
visando solver 0 eonflito inter-subjetivo de interesse que qualifiea a lide, pela Juiza do 
Trabalho Substituta, Odelia Franca Noleto e, apos colhidos os votos dos Srs, Juizes 
Classistas representantes dos Empregados e Empregadores, pela Egregia 3a Junta de 
Conciliacao e Julgamento de BrasiliaIDF, e apes diseutidos e examinados os autos, 0 

Egregio Colegiado proferiu a seguinte decisio: 

.J 
1- DO RELATORIO 

o MI!'<LSTERIO PUBLICO DO TRABALBO propos a presente Acao Civil 
Publica alicercado na CF/88 e ainda nas Leis 7.347/85, Lei Complememar nO 75/93 , contra 
a empresa publica SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASiLIA-STCB, 

ambos qualificados na exordial alegando dentre outros argumentos de que as JCT's teem 
cornpetencia material para apreciar a controversia, visto que inobstante estarem em jogo 
imeresses difusos, 0 dissidio e de natureza individual e nao de natureza coletiva e que tal 
entendimento ja esta hoje consagrado na doutrina e inclusive pelo Egregio Tribunal 
Superior do Trabalho transcrevendo 0 teor ementario; que quanto asua legitirnidade para 
ajuizar a presente acao ja existe posicionamento seja em sede legal ou jurisprudencial no 
sentido de atribuirern legitimidade aos membros do "parquet" em serem partes legitimas 
para 0 ajuizarnento cia presente acao. E no merito , diz que ja fora instaurado 0 Inquerito 
Civil PUblico, com 0 escopo de que a re regularizasse espontaneamente a situacao funcional 
dos seus servidores que ingressaram em seu quadro funcional sem a previa exigencia de 
concurso publico de provas e de provas e de titulos para 0 acesso ao service publico apartir 
da CF/88, mas que a mesma recusou a firmar 0 termo de ajuste de conduta em flagrante 
violacao aos principios de moralidade, legalidade e probidade administrativa e por fim 
requer, a concessao de liminar "inaudita altera pars" para que a re se abstenha de efetuar a 
contratacao de qualquer empregado sem a estrita observancia do que dispoe 0 artigo 37, II, 
da CF/88 e ainda a obtencao em carater definitivo da liminar requerida, bern como a 
anulacao dos contratos de trabalho firmado com os trabalhadores constantes na relacao 

·,~::,jj\;fER: ...... "r:l;~~:i~!'\'. anexa, admitidos apos 0 dia 03110/88, sob a egide da vigente Carta Magna, com efeito 

;':,:1 03 ..i.::' ~ iii \:' , apartir de 150 dias apos a prolacao da d~cisao judicial ~ulat6ria., sob pen~ de .?a~am.e~lOr, 

. _ . ~. de multa no valor de R$ 50,00 por dia de descumpnmento da determinacao judicial, 
I.__+~~:: \:;i';:;wversiveis ao Fundo de Amparo do Trabalhador-FAT, nos termos da legislacao vigente. 
';l;a ;.:,~,~.!;~~ <',<,.,. ,""r:~~::,l - Elxpendeu outras consideracoes, transcreveu disposicoes legais e arestos pretorianos. Com a I 

,,' '; .:}:: inicial vieram os documentos de fls. 24/99. 

,~, .~::. 
'It ...,g.", 

A~o Civil PUblica DO 0977197- 3° JCJ- Brasilia- DF -~_•.-.'"'r . t 
T.R.T.1.1.165 J 
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PODER JUDICIARIO 

JUSTI<;:A DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA , O· REGIAO 

o pedido de liminar fora indeferidos pelos fundarnentos exposros na ata de 
tls. 101/102. 

Citada, a re contestou arguindo a preliminar de incompetencia dessa 
Justica Especializada, ilegitimidade ativa do Ministerio Publico e no rnerito aduziu que no 
ano de 1996 realizou-se concurso publico para provirnento dos cargos de rnotorista e 
cobrador e que em razao do posicionarnento do Tribunal de Contas do Distrito Federal em 
que declarou nulos os contratos de trabalho firmados apes novembro/92, ja procedeu 0 

desligamento de 311 trabalhadores, sendo que ate dezembro do corrente ano serao 
desligados os 254 restantes e ainda aduz que 0 orgao fiscalizador das atividades de 
admissao e dernissao e das contratacoes ilegais e de estrita cornpetencia do TCDF e nao do 
Judiciario. Reconhece, ainda, que a cabe aAdrninistracao "a priori" decretar a invalidacao 
de oficio dos seus anos inquinados de ilegais, independenternente de pronunciamento 
judicial, mas que a oportunidade e conveniencia em desfazer 0 ato eivado de vicio diante de 
evidentes prejuizos fica a seu talente e criterio, ressaltando que a anulacao pretendida pode 
acarretar prejuizo maior que e afetar a interesse de toda a populacao do Distrito Federal 
com relacao ao transpone publico e desta forma salienta que a rnanutencao do ate ilegal 
seja menos prejudicial ao interesse publico do que a anulacao, dai porque aduz que a 
convalidacao e ate discricionario e somente cabe a adrninistracao verificar 0 que rnelhor ,) 
atenda ao interesse publico. Cita varies trechos doutrinarios paraarnparar a sua tese e ao 
final impugna em peca separada 0 valor dado a causa e , requer a irnprocedencia total da 
acao. Acompanharam a defesa os docurnentos de folhas 140/1 50, sobre os quais e a defesa 
a reclarnante rnanifestou-se as folhas 15 1/155_ 

Materia erninenternente juridica disseram as partes nao ter provas a produzir 
pelo que, sern outros elementos, encerrou-se a instrucao.Razoes finais orais.Impossivel a 
conciliacao 

Deu-se acausa 0 valor de RS 30.000,00 (ata de fls 156) 

E, em sintese, apertada, 0 reiatorio 

DA FUNDAMENTA<;:AO: 

2- PRELIMThARES 

DA COMPETENCl>\ FUNClONAL 

Registra-se que este tema ja foi motive de grande celeuma junto aos 
Tribunais Superiores, surgindo aqueles que entendiam que por tratar de acao de natureza 
coletiva, em que se defendem interesses coletivos encarados a semelhanca do Dissidio 
Coletivo , seria da Cone Superior a competencia funcional para apreciar estas acoes, 
restando hoje superada a polernica tendo ja rnanifestado 0 Egregio TST, pela cornpetencia 
originaria do Juizo de Primeiro Grau: "TST-ACP-154.931194- ReL Min. Ronaldo Lopes 
Leal, julgado em 24109196 pela SDI, onde entendeu esse colegiado sa de compexencia 
do. JCJ a apreciaciio do. O-fD.o (que havia sido nela ajuizada; com declinaciio posterior de 
competencia para 0 TST). 

A<io Chil PUbtia ,'0977197- 3' JCJ- B~ili] . 
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Robustece essa conviccao 0 voto convergente de autoria do Ministro do 
TST Dr. Jose Luciano de Castilho Pereira proferido em Ayao Civil Publica n° 15493\/94.8: 
" lnegavelmente, na Acao Civil Publica, a competencia edo Juiz do 10 Grau... Qual a 
razao juridica que conduz a conclusao de que se a Ac;:ao Civil Publica for rnovida 
contra a mesma CEF- na defesa de direitos trabalhistas- a ac;:ao deva ser ajuizada no 
TST? Nao sei a resposta. Hi 0 argumento de que, na Justica do Trabalho, e 0 

Tribunal quem tern competencia para as aedes Coletivas, sendo que se elas tern 
alcance nacional a competencia edo TST. 0 argurnento, "data venia", e falacioso. A 
cornpetencia nas aedes coletivas no processo do trabalho esta ligada a sentenca 
norrnativa. Nessa hipotese, a Justica do Trabalho tem 0 poder de criar a norma. Nao 
e 0 caso da Ac;:ao Civil Publica, quando se aplica a norma preexistente, Logo, a 
cornpetencia, neste caso, seria da JCJ. onde a ac;:ao foi ajuizada, Em obra recente, 
Joao de Lima Teixeira Filho, doutrina que: " A competencia hiertirquica para 
conhecer e julgar a ~ao civil publica e dJJ Junta de Concillaciio e Julgamento, como 
uma reclamaciio trabalhista comum In lnstituicoes de Direito do Trabalho- com outros 
autores- Ed. LTR- 16" ediciio. VoL II Ptig. 1302).. Lembro, por ultimo, que a aceitacao 
da cornpetencia do TST acaba reforcando 0 argumento de alguns de que 0 processo 
do trabalho deva ter instancia unica.' 

Em face das consideracoes acima colocadas e com a devida venia dos que 
pensam de forma diferente, 0 Colegiado dar-se por cornpetente para instruir e julgar a 
presente Acao Civil Publica. 

DA LEGITIMJDADE MThlSTERIO PUBLICO PROPOSITURA A<:;:AO CIVIL 
PUBLICA 

Diz a re 0 que 0 MPT esta perseguindo direito individual e nao direito 
coletivo ou difuso, e desta forma a intencao de submeter-se ao certarne publico e decisao 
individual de cada pessoa. 

Dentre os instrurnentos processuais npicos de defesa de cireitos 
transindividuais e indivisiveis merece destaque a conhecida "Acao Civil Publica". Criada 
pela Lei 7.347/85 e composta de urn conjunto de mecanismos destinados a instrurnentar 
demandas preventivas, corninatorias, reparatorias e cautelares de quaisquer direitos e 
interesses difusos e coletivos. 

Nos ultirnos tempos avulta-se a irnportancia das acoes de tipo coletivo, 
especialrnente a acao civil publica, pelo fato de ser 0 Ministerio Publico a instituicao 
encarregada da tutela especial de relevantes interesses sociais e mesmo quando individuais, 
desde que indisponiveis (CF, art. 127). A Constituicao Federal somente previu este tipo de 

\~QN;:-[RE '.:0'.'.' '..1 '.J:~lGt:'~L\; acao para a defesa de interesses difusos e coletivos (CF art. 129,Ill). A figura dos interesses 

Em {; J ,-L<·2 ~. ":'.:~ '\ individ~ais .•h~mogeneos e introducao do Codigo de D~f~sa do ~onsu~.dor, que ~or ~e~ 
I \ r .~~~ . \ tu:m?, mstitulU. ~ara defes~ desses i?t~re.s~es ~ ~9ao Cl~ Coletiva, ~lstmta da a9a? ~1V11 
(-~n_~.=;':::~~'~-.::'-~'::;:~-;:~-;" Sl~¥ pubh~a e exercl~avel tarnbem p~l? Ministe~o PUblico.: Ass~ na ACP ha a defesa de direitos 
'= .. r '-. n. "~'" - ~ ~o\etlvos( carater condenatono generico e nao diretamente ao trabalhador ou 

':iln;p ':. "«::.~.;~ ...\:.s~"J::'" cominatorio/imposicao de obrigacao de fazer ou nao fazer) e na ACC defesa coletiva de 

direitos individuais (obtencao de reparacao pelos danos sofridos individualmente pelos 
trabalhadores lesados em relacoes de consumo). 

? 
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No caso dos autos 0 direito que restou violado e transindividual difuso e 
coletivo, isto porque nao podem ser satisfeitos senao em forma que afete urn universo ou 
seja, a lesao tern alcance de forma mais ampla que 0 da simples soma de direitos 
individuals, como disse Caio Tacite, sao aqueles direitos que "nao tern dono certo", 
insuscetiveis de transmissao OU de apropriacao individual, que e 0 direito de ingresso ao 
service publico mediante concurso publico visando urn provirnento jurisdicional de carater 
generico e abstrato, abrangente a toda uma categoria, tanto que a sentenca tera eficacia e 
autoridade "erga ornnes". Trata-se, pois, claramente de direito coletivo e difuso e para 
preservar a ordem juridica 0 Ministerio Publico tern legitirnidade de atraves deste 
instrurnento coibir a sua ilegalidade. 

Rejeita-se a preliminar, porquanto tratando-se de defesa de interesses 
coletivos e difusos a serem tutelados apenas pelo Ministerio Publico, nao ha como 
negar a sua legitimidade para propositura da presente demanda, 

3-MERlTO 

ANULACAO DE CONTRATO DE TRABALHO l\1A..."'TIDO ENTRE AS PARTES 
APOS 0 ADVENTO DA CF/BB E REALlZACAO CO~CURSO PUBLICO NO PRAZO MiJ'iThW 
DE 150 DlAS 

Em face do principio da legalidade exteriorizado e erigido apatarnar pela 
Constiruicao Federal de 1988, que proclama ser inarredavel a exigencia de concurso 
publico de prova e de provas e titulos para 0 acesso ao cargo publico, pretende 0 

Ministerio PUblico do Trabalho 0 reconhecimento da nulidade das contratacoes finnados 
com a re e com os trabalhadores, apes 0511 0/88, sem que tivesse obedecido tal exigencia. 

A norma constitucional ao estabelecer de forma irnperativa que 0 ingresso 
no service publico, quer em cargos, quer em ernpregos, far-se-ia atraves de concurso 
publico, grande celeuma foi provocada no seio juridico.E instada a pronunciar sobre a 
materia atraves das acoes individuals propostas pelos empregados. a justica obreira dividiu
se em dois posicionarnentos basicos: urn que reconheciam a prevalencia do principia 
protetivo do Direito do Trabalho e atribuia validade aos contratos celebrados sem a 
observancia dos ditarnes constitucionais, deferindo 0 pagarnento dos consectarios legais; 
outro, em sentido diarnetralmente oposto, posicionando pela nulidade dos a1udidos 
contratos e diante da impossibilidade do retorno das partes ao "status quo antes' .ja que 0 

trabalhador nao poderia ser reposta a energia despendida pela atividade laborativa e para " ~ 
'J evitar 0 enriquecirnento ilicito do beneficiario da prestacao laboral, apenas opinava pelo 

,~J~\\:::::r-;:- : '." ... ·.:;!3j(\::,,, deferimento os dias trabalhados (saldo de salarioj.tese ultima que prevalece junto ao TST 
, e que inclusive recentemente atraves de sua comissao de jurisprudencia da SDI editou 0 

t..li, ~ >. '." .' \ .precedeme n" 85 " Contraso Nulo- Efeitos- Devido apenas 0 equivalente DOS salarios dos 
"( hc"..s_".~~ .. ,-,J-:'_~as tra~alhados- A conr:at.O-ftio de sen:itt:n' pUbli~o, apos a CF/88, sem previa
;. '::; ifF:. : ;-, -::;::; .v.. .'~',', ~,~, 5 i !~rovO-fao em concurso publico encontra obice no artigo 37, II, da CF/88, sendo nula 
_.. ~il1;j" r,·. I, ,.~'." r "':"': 'J" /de pleno direito, niio gerando nenhum efeito trabalhista; salvo quanta DO pagamento do 

<>:". 'r'-::"~ equivalente aos saldrios dos dias efetivamente trabalhados: " 

Outra discussao que tarnbem aflorou sobre 0 tema referia-se em saber se 
estavam igualmente sujeitas a observancia do disposto no artigo 37 inciso II da CF/88 as 

~ ..~ 
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sociedade de Economia Misra e Empresa PUblica. A questao tambern, com 0 decorrer do 
tempo, foi tracada urn perfil de exigibilidade de certarne publico, pela cornposicao em sua 
maioria da Turmas que integrarn nosso C.TRT. Diante deste quadro em que a legislacao e 
doutrina estabelecem de forma clara e absoluta pela nulidade do contrato de trabalho, e 
verificando que as irregularidades admissionais cominuarn existindo e visando moralizar a 
rna- conduta adrninistrativa em face do que dispoe 0 texto constitucional vigente, propoe 0 

Ministerio PUblico do Trabalho a presente medida com 0 escopo de sustar a pratica de atos 
sernelhantes, solicitando primeirarnente a nulidade de mais de mil contratos de trabalho 
existentes junto a re e que no prazo minimo de ISO dias obtenha autorizacao 
governarnental para realizacao de concurso publico para que os atuais ernpregados possarn 
disputar as vagas oferecidas no referido certame. 

Quante ao prirneiro pedido, sem sombra de duvida deve ser 'decretada a 
nulidade do pacto laboral mantido entre as partes em litigio, tornando-se como termo inicial 
05/10/88 e, consequenternente insubsistente a relacao de ernprego. Nem ha que se falar em 
nulidade com vigencia apes transcorridos cento e cinquenta dias da prolacao dessa 
decisao, haja vista a impossibilidade juridica de convalidar-se 0 ato considerada nulo, nao 
exigindo formalidades especiais e nern estipulacao de prazo para a sua invalidacao. 

Quante aos efeitos decorrentes da declaracao de nulidade, e apenas para .)	 frisar 0 que restou decidido pelo C.T5T, plenarnente aplicavel os judiciosos argumentos 
expedidos pelo mestre Hell' Lopes Meirelles: " Reconhecida e declarada a nulidade do 
ato pela administraciio ou pelo Judiciario, 0 pronunciamento de invalidade opera "ex 
tunc" desfazendo todos os vinculos entre as partes e obrigando-as Ii reposiciio das coisas 
ao status quo ante, como consequencia natural e 1000ca da decisiio anulatoria:" 
Entretanto, quanto aos efeitos retroativos 0 enfoque juridico nesta justica laboral se 
desemboca em outro carninho, nao podendo ter 0 mesmo procedirnento dispensado pelo 
direito cornum. A opiniao da lavra do notavel Delio Maranhao vern em nosso socorro, in 
verbis: " 0 dlreito niio admite que alguem se possa enriquecer sem causa, em detrimento 
de outrem: Se 0 trabalho foi prestado. ainda que com base em um contrato nulo, 0 

salario lui de SeT devido: 0 empregador obteve 0 proveito da prestaciio do empregado, 
que, sendo por natureza infungivel, niio pode ser restituido. lmpoe-se por consequinte. 0 

pagamento da contraprestaciio equivalente, isto e, do sa/ana. para que niio haja 
enriquecimento ilicito (Instituicoes de Direito do Trabalho- SP-LTR- 1991, pags: 
243/249). 

Cabe-nos neste memento indagar se uma vel. reconhecida a ilegalidade de 
'. )	 tais contratacoes, rena esta Justica Especializada legitirnidade para emitir urn juizo de 

rnerito ao conceder a re urn prazo legal para realizacao do concurso publico, sob pena de 
assim nao se procedendo estar sujeita ao pagamento de rnulta diana em favor do Fundo de 

~Di~;-G~ '.:' ','" '.. ,-;;:W:::;.1~ Assistencia ao Trabalhador? 0 terna e delicado exigindo urn estudo acurado sobre quais os 
.~. [I') . I! I:," ", ... atos administrativos que estao sujeitos ao controle do judicia-rio. Em sua rnaestria 0 saudosor. 

Ell' J' 1..-. ~ : '; :... •• ~'. Hely Lopes com muita sabedoria leciona:" as atos sujeitos a controle judicial comumJ 

.ZL...ls..-..~S:.:;.}J.,.. _-_·:..--;~._~iio os administrativos em geral: Sua limitaciio e apenas quanto ao objeto do controle, 

ds· ~r2~~:~>;~~ ..>~~:.:·~·:":~:~.:;::· IVl:que hti d~Ase~ unicamen~e a Iegalida~:, s~ndo-Ihe vedado pronunci~r sobre 
J \.~ol~ .•~.• 1,:"n;;::'"'' a conventencui, oportunidade ou eficiencia do ato em exame, ou seja; sobre 

. -, . .... ,.. . 0 merito administrativo. 0 que 0 Judiciario niio pode eir alem do exame da 
legalidade, para emitir um juizo de merito sobre as atos da Administraciio.... 
porque se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administTtlfiio e niio de 

Ai;:ioCivil PUblica n' 0977f9'7· 3' JCJ- ·Brasilia- DF 

Jo
 '._ :-. J ~~:,)
 

~ .. \... C'0 -: 

T.R.T.1.1.'65 



- - ~~ ·0' _
~/ ;f~.1 ".:;"" .... - r .~.
 

;. r ~." .'-':''''.
 

PODER JUDICIARIO (f~~) I('i
JUSTIGA DO TRABALHO 

\~ {£/ r..." , .", -1 ..' TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10' REGIAO 
,.~ "\~ "~ 

[urisdiciio judicial 0 mento administrativo, relacionando-se com conveniencias do 
governo ou com elementos tecnicos, refoge do ambito do Poder Judicidrio, cuja missiio 

e a de aferir a conformaciio do ato com a lei escrita: Ao Poder Judicitirio e 
permitido perquirir todos os aspectos de Iegitimidade, para descobrir e 
pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual 
for 0 artificio que a encubra: 0 que niio se permite ao Judiciario epronunciar-se sobre 
o merito administrativo" 

Trago alume 0 judicioso conceito do que seja urn ate discricionario que no 
conceito de Hely Lopes " e0 que 0 direito concede aAdministraciio de modo explicito 
ou implicito, para a prtuica de atos administrativos com liberdade na escolha de sua 
conveniencia; oportunidade e con teitdo " (In Direito Administrativo Brasileiro, 16" Edicao, 
RT, 1989, pag. 97). E ainda continua descrevendo sobre 0 assunto: " essa liberdade 
[unda-se na consideraciio de que so 0 administrador, em contaso com a realidade, esui 
em condiciies de bem apreciar os motives ocorrentes de oportunidade e conveniencia do. 
prtuica de certos aio.. So os orgiios executivos e que estiio, em muitos casos, em 
condiciies de sentir e decidir administrativamente 0 que convem eo que niio convem ao 
interesse coletivo. Em tal hipotese, executa a lei vinculadamente quanto aos elementos 
que ela discrimina e discricionariamente quanta aos aspectos em que ela admite 

.;) opciio.. " 

Em sintese, a re esta presa e sujeita aos termos da lei, que e a proibicao de 
contratacao de funcionarios publicos sem 0 devido concurso publico, entretanto nao cabe 
ao Judiciario delirnitar ou fixar prazo para que a que a obrigacao seja adimplida num 
limite de terrno, pois a realizacao de tal ato fica ao alvedrio da Adrninistracao PUblica, em 
face dos aspectos dos atributos especificos e inerentes do rnerito administrative. A 
faculdade de anular os atos ilegais e ampla tanto para a Adrninistracao quanto para 0 

Judiciario, mas 0 contraIe judicial desses atos e "unicamente" do exame da legalidade ou da 
lesividade ao patrimonio publico, 

Ainda coerentes com esse raciocinio e 0 pensamento da doutrina 
administrativa: " Cerro e que 0 Judicuirio niio poderti substituir a Administraciio em 
pronunciamentos que Ihe siio privativos, mas dizer se ela agiu com abserviincia da lei, 
dentro de sua competencia; efun9iio espedfica da Justica Comum: Qualquer que seja a 
procedencia; a natureza e 0 objeto do aio, desde que traga em si a possibilidade de lesiio 
a direito individual ou ao patrimimio publico, ficara sujeito a apreciaciio judicial, 

exatamente para que a Justice diga se foi ou niio praticado comjidelidade a
 
J Lei, e se ofendeu direitos do individuo ou imeresses da coletividade.." (In
 
~QNrER~ L:'.\.',"·: .j~:!GII·)"'" livro Rely Lopes- Direito Administraiivo].
 

,"\!El~i,;.'~ .- ~~u-~~l.~ Calham it hip~t~se a jurisprudenci~.~ .seguir. transcrit~: :1 Mandado ~
 
i -"-"~."-;-'-'" ,"S~ S,:~guran9a- Reexame do menta pelo Poder Judiciario- A independencia e autonomia
 
': r.e ,~":~,r.c~· ~::~;~ '~~~',,~~~,~~~: / dos poderes registram nitida distinciio entre a instimcia judicuiria e administrativa: ~
 

.. --." "~.-,:r:;.!~ merito do ato administrasivo, en ten dido como juizo de oportunidade e conveniencia; e
 
proprio do administrador. Vedado ao Judiciario substitui-lo: Admissivel, porem,
 
analisar os fundam entos da decisiio para concluir se a op¢o guarda respaldo juridico.
 
Dentre conclusoes legalmente a.dmissivei~, a Administra¢o escolhe a que meJhor
 
atenda 0 interesse publico. Resta ao judidQrio julgar a conformid.a.de do ato com 0
 

.'- .. 
~, .,., Jl. 
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Direito. (STJ-2'" ROMS 0129/89- ReL Min luiz Vicente Cemicchiaro- DJU 02.04.90)
PAG.2453). 

Dai porque restringindo a cornpetencia do Judiciario tao somente ao contrale 
da legalidade , au seja, verificar se a ato administrative esta au nao em conforrnacao com a 
Lei e que este Colegiado reserva-se a direito de apenas decretar a nulidade de todos as 
contratos de trabalhos que estao em vigencia apes a advent a da CF/88 , sem que para 
tanto houvesse submetido aexigencia de concurso publico . Quante ao pedido de realizacao 
de concurso publico solicitado pelo Ministerio PUblico do Trabalho, no prazo par ele 
estipulado , rejeita-se par entender que esta atividade e discricionaria, em conforrnidade 
com os argumentos acima esposados. 

EX POSITIS, decide a egregia 3" IC) de Brasilia-DF, a unanimidade de 
votes julgar PROCEDENTES EM PARTE as pedidos formulados pelo MINlSTERIO 

PUBLICO DO TRABALHO para declarar nulo as contratos de trabalho finnados com a re 
apes a CF/88, sem a observancia de concurso publico com efeito imediato, e indeferir a 
concessao de urn prazo legal para que a SOCIEDADE DE TRA.lI\SPORTES COLETIVOS DE 

BRASILlA-STCB realize concurso publico, rudo nos termos da fundarnentacao precedente 
que integra este dispositive. 

Custas processuais, pelo requerente, no importe de RS 600,00 ( Seiscentos 
Reais ) calculadas sobre R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais ), valor arbitrado a condenacao, 
que ora isenta de seu pagarnento, nos termos da Lei. 

Prestacao Jurisdicional entregue, arts. 831/CLT e 463/CPC. 

Desta decisao as partes estao cientes, nos termos do EN 197 C.TST. 

Encerrou-se a audiencia as 17:10 horas. 

NADA MAlS 
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I -. DATt\ ' iESTADO N° 

CARGO IDADE DE DE 
NAS( I Ii :NTO ADMISsAo CIVIL 

onn I MAnuc. NOME 
DEPEt-. 

1 00538957 ADONIS RIBEIRO GONCALVES ECONOMISTNDMTU Ii 05/07/1958 44 12/05/1989 CASADO 4" 
2 005313604 ADRIANA ALVES PRADO ADVOGADO-DMTU II 11102/1965 38 24/04/1989 DIVORCIADO 
3 00549304 AIRTON JOSE DA SILVA MOTORISTA 10/08/1963 39 13/11/1989 CASADO 3 
4 00537063 ALAN FERREIRA SANTOS AUX. DE SERVo GERAIS 09/11/1965 37 2710211989 CASADO 
500554626 ALiETE BRAZ DE ARAUJO SILVA ASSISTENTE ADM/DMTU II 21/11/1967 35 03/07/1992 DIVORCIADO 3 
(; On"Ml"?" AMAnnR MnR/=JRA nA .~J1 VJ\ MOTORISTA 05/12/1957 45 23/11/1989 CASADO 6 - - - .- .'1/,'" ~ ::::- ._=-::: L···· .__ .- .. I f(/('~'l~q'l~ IJ\N / ( IN" I I :AI;/Il lSI I hI INI :1\1 v,-s AUXfLiAR DE MANUTENCAO 112iOl/1951 52 09/09/19139 CASADO '6~../ .L:C ::CO 1.<::: ::::: ~0j~~:: :~:::::~=~:'C:'.=::: · 

I\N I UNIU IJ/:Kt:It{/\ ut: Mt:NLJUNG/\(J VVO:J'IO::JV ASSISTENTE TECNICO/DMTl) II 21/08/1950 52 22/0711992 DESQUITADO 3 
9 00536911 ANTONIO PINTO DA SILVA AUX. DE SFRV GFRAIS ,n?~01IHlf)1 .~-,-~2/191l9 DESQUITADO 1 

--- '_ .. __.. __ . . ..._ ..__ .. _- , SOLTEIRO 
1" 

11 00552941 CARLOS ALBERTO BISPO COBRADOR ni01/1957 46 23/08/1991 
10 00540382 ARLETE CANDIDA DE JESUS C08RAuUK jJ1/UlI1~tll 41 UI/UUlHJtl~ 

CASADO 1" 
1200538418 CARLOS ALBERTO DA SILVA TECNICO DE MANUTENCAO 31/05/1962 40 11/0411989 CASADO "4 

CASADO o 
141005500781CARLOS VICENTE RAMOS GOMES IENGENHEIRO/DMTU II 112/04/1951 I 51 /22/06/1990 
1300554464 CARLOS ALBERTO MARTINS ROSA PINTOR/DMTU 10/05/1953 49 11/02/1992 

CASADO 
15100536059 ICELIA FRANCA CAVALCANTE ITEC. NIVEL SUPERIOR/DMTU I 107/0611967 I 35 130/01/1989 SOLTEIRO o 

,IV oSOLTEIROj». 161005506551CHRISTlANNE DE S VASCONCELOS IASSISTENTE ADM.lDMTU II 112/02/1973 I 30 101104/1991
i::-: SOLTEIRO 21710054695XlcLAUDIA MARIA DE SOUSA ICOBRADOR 111/0711971 I 31 116/09/1989IU) 

SOLTEIRO o18/005376241DIVALDA REZENDE AUX. DE SERVo GERAIS 127/04/1946 03/0311989
~:' 0 -~~ 

(\.:.;:.,..-r - ('I ;..> MARITAL 2 
«~-,~.: . 

19 00543306 DIVINO EUSTAQUIO DOS SANTOS AUXILIAR DE MANUTENCAO 128/02/1969 14/0811989 
20 00554499 DOMINGOS FELIPE DIONIZIO ELETRIr:ISTA/nMTlJ 1111/1 ?/19S4 J 117102/1992 CASADO 2 

. - - ... - +":"'="-.... : I. I.. ... · - - I SOLTEJRO 
-~.; o21 00554391 EDIVANDO JEORGEO O. NEVES ASSIS II::N II:: AUM/UM I U II i~'l~l1~fl lU/UllHJ~~-:."c:...U · 

2200540715 EDSON BRAGA DE QUEIROZ OPERADOR DE VI IF 24/0811970 20/10/1989 CASADO 2 
23 00539880 EDVALDO PEREIRA AUX. OF SFRV GFRAIS ~()'i1Or;1H1~ .,11107/19RQ SOLTEIRO 2---::.-=... :....... =.-....- :::::.:::::.,:::::::: ~- :_"M"M' I CASADO
 224 00551005 ELAINE FREITAS A DOS SANTOS ARQUII t: I U/UM I U iUfll~::Jb 40 JIIU:>I1~~ I 

\
.:"/,0,

.' 
• ..~ c. SOLTEIRO25 00543047 ELIANE CARNEIRO DE OLIVEIRA MOTORISTA 23/0211961 42 14/08/1989 o. '

26 00536687 ELINETE MARIA DA S.SANTOS AUX. DE SERVo GERAIS 06/03/1952 51 24/02/1989' DESQUITADO 2.. :'. 
CASADO27100554588 IElIO MOULIN IADVOGADO-DMTU /I 107/07/193' I 71 129/06/1992 o:41 

- 1/, SOLTEIRO 228/00554960 IELOIZA HELENA F DE QUEIROZ IASS/STENTE TECNICO/DMTU I 121/1011948 I 54 105/10/1992
'-..~ SOLTEIRO 3291005379931ELVA RAMOS LAURINDO /AUX. DE SERVo GERAIS 124/12/1964 1 38 116/03/1989 

o30/00540811 IENOCK CEDRO SAMPAIO IMOTORISTA 105/08/1931 1 71 /03/08/1989 DESQUITADO 
CASADO 231100550434 IEZEQUIAS MARQUES BOAVENTURA IMEDICO 128/07/1955 I 47 131/12/1990 

321005400561FATIMA PORTO JORGE MEDEIROS SANTOS ITEC. NIVEL SUPERIOR/DMTU I 117/11/1955 1 47 121/07/1989 CASADO o 
33100536075 IFATIMA ROSA M C LAMBERT IASSISTENTE TECNICOIDMTU II 103Jl1l1957 I 45 101/02/1989 CASADO 10 
341005512441FRANCISCO DAS CHAGAS F SALES /OPERADOR DE TACOGRAFIA 112/08/1969 I 33 123/05/1991 CASADO 2 
35 00536741 FRANCISCO DE ASSIS M PEREIRA AUXILIAR DE MANUTENCAO 13/08/1966 36 24/02/1989 SOLTEIRO 5 
3600551368 FRANCISCO JOSE C DA SILVA AUX. DE SERVo GERAIS 01/12/1966 36 23/05/1991 SOLTEJRO o 
'J700545457 GERALDO FERREIRA LEITE MOTORISTJ\ lQlfllljC)l)q 4,1 Or,IOCl/lqflCl CASADO 4' 

_. •• ~ .... ,,"-'a_ .~ •• ~ ...... _ ..... .. ---F=::...:..:...:..::::-----I~-L: ::"M': =- ~ I CASADO 2 
3900545732 GILBEIHO CARDOSO DA SILVA AUXIl.lAR ADMiNisTRATIVO -13/67719-71- -31-- 00/09/1980 
:in 0055186<1 GILBEHlO BARBOSA DE ARAIJJO TECNICu ut: IVl/\NU I I: NlA\U 11UI1LII~/::JU 1 :>L \IJ/UlJlI~~1 

SOLTEIRO o 
,1000550590 G/OVANNA ALVES BITTENCOIJlH ----- ASSISTENTE ADM IDMTLJ II - O'11121HJf>fl 34 01/04/1991 SOLTEIRO o 
----'--

.,
Ai .Ii.' f------71~~: 

--~ ') 
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DATA ESTADO N' 

ORD MAIT<IC. N:. CAHGO I DE IDADE DE 01 
N~3CIMENTO ADMISSAo CIVIL 

41 00536365 IHACEMA SOUTO MAIOR GOMES AUX. DE SERVo GERAIS 10/01/1950 53
 22/02/1989 CASADO 0~ ~ ) 
DEPE 

42 00554839 ISANEIDE PEREIRA DE ARAUJO 11/10/1969AUX. DE SERVo GERAIS/DMTU 33
 15/09/1992 SOLTEIRO 3
.' ,,;;,'><. 43 00536679 ISAULINA BARBOSA NETO AUX. DE SERVo GERAIS 10/04/1957 45
 24/02/1989 SOLTEIRO-.........
 2
 
44 00551708
 'VALDO ALVES LEITE AUX. DE SERV, GERAIS 09/0611968 34
 31/05/1991 SOLTEIRO 0 
45 00550574 JANILCE RAPOSO OLIVEIRA ASSISTENTE ADM.lDMTU II
 10/06/1968 34
 25/03/1991 SOLTEIRO 0 

~ ~. 460055054X JANUARIO ELCIO LOURENCO ENGENHEIROIDMTU II
 10/11/1942 60
 08103/1991 DESQUITADO 0f.~r'c::; ·IL 47 00551317 JOAO BATISTA DOS SANTOS AUX. DE SERV, GERAIS 14/10/1965 37
 23/05/1991 SOLTEIRO 0,~,~ I', 48
 00551619 JOSE ANTONIO CARAMOR! BORGES ENGENHEIRO 02/03/1941 62
 20105/1991 SOLTEIRO 2
\, "l'_ ,f 49
 00543365 JOS!: ANTONIO RIBEIRO MOTORISTA 27102/1958 45
 14/08/1989 CASADOb 1
\: ',oJ t.•-"IV\ el' 
'·~· ..·..L.._ 00537266 JOSE CARLOS ALVES DE SOUZA AUX. DE SERVo GERAIS 16/10/196550
 37
 28/02/1989 SOLTEIRO 3
'" 

35
JOSE CARLOS RODRIGUES ASSIST, ADMNIST.lDMTU I
 26/08/1967 16/071199151
 00552429 SOLTEIRO 0
 
52
 00548251 JOSE CLAUDIO DA SILVA PAULINO 21/09/1968AUXILIAR DE MANUTENCAO 34
 16/10/1989 CASADO 3
 

07108/1966 36
53
 00554634 JOSE FERNANDES DE DEUS FILHO 06/0711992 CASADO 2
 
54
 

AssrSTENTE ADM.lDMTU " 
0053711X JOSE MACIEL LIMA AUX, DE SERV, GERAIS 27/02/198924/08/1960 42
 SOLTEIRO 0 
0055201155
 JOSE RIBEIRO CARNEIRO NETO TEC.NIVEL SUPERIOR II
 19/11/1945 57 01106/1991 CASADO 1
 

56
 00549460 JOSE ROSA DE JESUS MOTORISTA 12/08/1955 47 ~3/11/1989 DESQUITADO 1
 
. .... ! 00550604 JOSELITA GOMES COELHO 04108/1963 39 01/04/1991 SOLTEIROASSISTENTE ADM.lDMTU II
 0
i.'::r ..• 00553670 JUDIVAN ALVES CARNAUBA58
 AUX. DE SERVo GERAIS 03/07/1971 31 03/10/1991 CASADO 3
 

59 00554294 JULIANA ROSALIA G GONCALVES GEOGRAFO/DMTU I
 14/11/1968 34 02/01/1992 CASADO 1
 
60 00535494 JULIO CHAGAS DA ANUNCIACAO
 

/'f '" 
19/04/1954TECN/CO DE MANUTENCAO 48 01/12/1988 CASADO 4
1\" 

57
 

61 00554340 LENISE APARECIDA PONTES DA COSTA GOMES PSIGOLOGO/DMTU
 43 02/0111992
24/03/1960 DIVORCIAOO 2
 
20/12/195962 00551201 LEVI FERREIRA DE CAMARGO AUX. DE SERVo GERAIS 43 21/05/1991 SOLTEIRO 0 
26/0111963 40 13/03/1989 SOLTEIRO 3
63 0053787X LUCINE/DE SILVA COSTA AUX. DE SERVo GERAISI <...J~7 . 
05/02/1952 51 02/01/1992 CASADO64 0055426X LUIZ CARLOS DE SOUZA N PEREIRA ENGENHEIRO/DMTU /I 2
 

65 00554359 LUMARGOTII
 
J .' 

23/07/1948 54 02/01/1992 CASADO 0ENGENHEIRO/DMTU I
 ,
. :-.'. .~ . 

01112/1946 56 07110/1992 SOLTEIRO 066 00555010 MADALENA HADDAD ASSISTENTE ADM.lDMTU II
, . i ;.; " . 
• . 1_ r 29/08/1958 067 00535648 MANOEL DE LIMA BARBOSA AUXILIAR DE MANUTENCAO 44 16/12/1988 SOLTEIRO
.j! i., " 
./ 34 29/10/1991AUX. DE SERVo GERAIS 27/01/1969 CASADO68 00554081 MARCELO MESQUITA DE FREITAS 1
 
_ i "10
 

<'
 03/06/1957 45 01/04/1991 DIVORCIADOASSISTENTE TECNICO/DMTU I
 1
 
70 00555029 MARCO ANTONIO DE SOUZA GONCALO
 
69 00550663 MARCIO NEVES RAPOSO 

30 08/10/1992 CASADO13/01/1973 1
 
71 00550647 MARIA AUXILIADORA MENDONCA PAULINO ouv
 

ASSISTENTE ADM./DMTU /I 
38 01/04/1991 CASADO 2
 

7200554685 MARIA CELIA SOARES
 
30/04/1964ASSISTENTE TECNICO/DMTU II
 

0 

7300550620 MARIA CLAUDIA JORDAO E . DE PONTES 
16/02/1966 37 31/08/1992 SOLTEIROCOBRADOR 

38 01/04/1991 CASADO 2
 
74 00537160 MARIA DA CONCEICAO F SILVA
 

TEC. NIVEL SUPERIOR/DMTU I
 03/0111965 
1
 

7500545155 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA
 
28/05/1956 46 27/02/1989 SOLTEfROAUX DE SERVo GERAIS 

47 01/09/1989 SOLTEIRO 0 
76 00536415 MARIA DAS MERGES R NETO SILVA 

25107/1955AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
52 2210211989
 CASADO 0 

7700535885 MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA 
02/09/1950AUX. DE SERVo GERAIS 

ASSISTENTE TECNICO/DMTU I
 16/03/1966 37 18/01/1989 SOLTElRO 1
 
7800537152 MARIA DO ROSARIO DE S CAMPOS
 03/01/1955 48 27102/1080 SOLTEIRO 1
 
I~ 0O~j3/004 MAr~IA DO SOCORRO SILVA AUX DE SERVo GERAIS
 

AUX. DE SERVo GERAIS 
1
52 24/02/1989 SOLTEIRO28/07/1050 

50 24/02/1989 SOLTEIRO 1
16106/19528000536903 MARIA HELENA DE JESUS AUX. DE SERVo GERAIS 
a 

~ ~ 
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DATA DATA : -DO 

OHD MAHHe NOME \:<GO DE /DADE DE 

) NASCIMENTO ADMlssAo ,;;VIL D 
81 0053708X K1!\HIA PEREIRA DA SILVA AUX. DE srnv. GERAIS 03/05/1952 50 27/02/1989 SOLTEfRO 
82 00536865 MARIA ROSA CAMARGOS SILVA AUX. DE SERVo GERAIS 08/04/1952 50 24/02/1989 CASADO 
83 0053854X MARTHA MARIA CIBELLA DE A LIMA ANALISTA DE SISTEMAS 21/01/1965 38 20/04/1989 SOLTEIRO 
84 00550094 MARY BLANC DIAS BARBOSA ARQUITETO/DM Ttl 07/01/1941 62 22/06/1990 SOLTEJRO 
65 0054955X MIL TON JOSE DE ABREU MOTORISTA 04/03/1960 43 23/1111989 SOLTEIRO 

~ 86 0055121X MONAMERIS MARQUES BORGES ASSISTENTE TECNICO 09103/1960 43 10/05/1991 SOLTEfRO 

\ 87 00538035 NASCIMENTO RIBEIRO SOARES AUXILIAR DE MANUTENCAO 25/12/1950 52 20/03/1989 CASADO 
"'-. 88 00552054 NEREU DE MELD BERNARDINO ADVOGADO 28/11/1940 62 09/05/1991 CASADQ, 

·1 
69 00550566 NORMA DE FATIMA ROCHA ASSISTENTE ADM.lDMTU 1/ 0711llHl70 32 25/03/1991 CASADO 
90 00537594 RAIMUNDA PEREIRA DE OLIVEIRA AUX.DE SERVo GERAIS 31/08/1948 54 03/03/1969 SOLTEIRO 

or 
" 91 00554383 RAIMUNDO NONATO MACEDO REGO SERRALHEIROIDMTU 08/10/1957 45 10101/1992 CASADO 

92 00554316 REGINA FERREIRA DA SILVA ADVOGADO-DMTU I 23/05/1968 34 02/01/1992 SOLTEIRO 
93 00550523 RENATO ITAJAHY MALCOTTI ASSISTENTE ADM.lDMTU II 28/03/1972 31 20102/1991 SOLTEIRO 
94 00554545 RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA E SILVA ENGENHEIRO/DMTU II 25/10/1952 50 19/05/1992 CASADO 
95 0054714X ROMULO CORDEIRO DE MACEDO FISCAL DE TRAFEGO 05/05/1970 32 18/09/1989 CASADO 
96 00539791 RONAN SEBASTIAO D~ ANDRADE MOTORISTA 29/04/1969 33 10/0711989 SOLTEIRO 

I 

97 00540854 RONILDO SANTANA SOBRAL FISCAL DE TRAFEGO 29/04/1969 33 03/08/1989 SOLTEIRO 
9B 0055457X RONY TERUEL SARAIVA ASSISTENTE TECNICO/DMTU 1/ 04/07/1941 61 29/06/1992 DIVORCIADO 
99 00545961 RUTH TAVARES DE SOUZA COBRADOR 14/08/1966 36 11/09/1989 SOLTEIRO 

100 00550493 SANDRA LUCIA FURLAN RIBEIRO ARQUITETO/DMTU 21/01/1963 40 01/02/1991 SOLTEIRO 
101 00536032 SEBASTIAO DE SOUZA RODRIGUES AUXILIAR DE MANUTENCAO 20/01/1967 36 27/01/1989 CASADO 
102 00537977 SEBASTIAO PENA DE FARIA AUXILIAR DE MANUTENCAO 1B/05/1941 61 15/03/1989 CASADO 
103 00555045 SHIRLEIA JAIME VIEIRA ALVES ASSISTENTE ADM./DMTU II OBI08/1972 30 09/10/1992 SOLTEIRO 
104 0053594X SONIA CRISTINA DE SOUSA MELLO ASSISTENTE ADM.lDMTU II 23108/1968 34 23/01/1989 DIVORCIADO 
105 00553050 SUELI COSTA LOPES, COBRADOR 12/10/1965 37 23/08/1991 SOLTEIRO 
106 00538183 VALDEVINA GREGORIO DE SOUZA AUX. DE SERVo GERAIS 10100/1950 S2 30/03/1989 SOLTEIRO 
107 00550159 VALDILENE DE LOURDES P SILVA ASSISTENTE ADM.lDMTU 1/ 15/11/1969 33 10107/1990 SOLTEIRO 

108 00550612 VANESSA DAVID MELONI TEC. NIVEL SUPERIORlDMTU I 24/0611968 34 01/04/1991 CASADO 

109 00536350 VANIA REGINA DE A GONCALVES ASSISTENTE ADM.lDMTU II 29110/1970 32 21/02/1989 CASADO 

110 00551910 WILLIAN NEY ROSA DA SILVA AUXILIAR DE MANUTENCAO 05/09/1970 32 06/06/1991 SOLTEIRO 

111 00549800 WYLlANE PEREIRA DE FARIA RIBEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 30/05/1969 33 18/12/1989 CASADO 

IDADE MEDIA 41 

CGNH!;;: en!;,; (1 UH!(;·ii'JAl. 
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GOVERNO DO DISTRrrO FEDERAL \~' fI i 
SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA ,~ 
GABINETE DA SECRETARIA 

ORcio 
N.°02i:2. 2003 - GAB/SGA Brasllia,oq de abril de 2003. 

Senhor Procurador, 

Em resposta ao Procedimento lnvestiqatorio nO 0457/2002, e a Ata 
datada de 20 de marc;:o de 2003, em reuniao realizada na Procuradoria Regional do 
Trabalho da lOa Regiao junto ao Ministerio Publico do Trabalho, presidida por Vossa 
Excelencia, que concedeu 0 prazo de 30 (trinta) dias a esta Secretaria de Gestao 
Administrativa, para que na forma que julgasse conveniente, esclarecesse os aspectos 
legais acerca do fato, cabe-nos prestar os esdarecimentos a seguir: 

o Govemo do Distrito Federal elaborou no inicio do ano de 2000 
uma profunda reestruturacao administrabva, em face da necessidade de uma melhor 
adecuacao dos orqaos que cornpoern 0 seu complexo administrativo, mediante a 
eurruracao de superposicoes de cornpetencas, reoucao de custos e extincao de orqaos 
que nao fossem responsaveis pela execucao de atividades proprias de Estado. 

Diante dessa defirucao Govemamental foi editado 0 Decreto nO 
21.170, de 5 de maio de 2000, que discos sobre a reestruturacao administrativa, 
trazendo no art. 12 a previsao lega.! para 2 extinc;:ao/privatizac;:ao de algumas ernpresas, 
dentre elas a TC6. 

Contudo, tendo em vista os elevados indices de desemprego no 
Distnto Federal e a carenda de recursos humanos nos orqaos que cornpoern 
complexo administrativo do GDf, 0 Governo decidiu pela preservacao dos ernpreoos 
dos orcaos e emoresas em processo de privatizacao ou extincao. 

Nesse sentido, foi publicada a Lei nO 2.681, de 15 de janeiro de 
2001, que criou no ambito da Adrmrustracao Direta Autarquka e Fundaciona\ do 
Distrito federal empregos pubucos regidos oela Consolidac;:ao das Leis do Trabalho 
CLT, os quais serao ocupados por empregados remanescentes de empresas ou 
entidades em processo de uquidacso, prtvatizacao ou extincao, desde que atendidos 
aos seguintes pressupostos: 

\\1 - ocupantes de empregos permanentes; 

Excelentlssimo Senhor
 
Doutor JOAQUIM RODRIGUES NASCIMENTO
 
Procurador do Trabalho
 
Proc:uradoria Regional do Trabalho lOa Regiao
 
Brasilia - DF
 

0 
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II - nao tenham 
voluntario - PDV; 

III- admitidos em data anterior a 5 de outubro de 1988; 
IV - admitidos por concurso publico em data posterior a 5 de 

outubro de 1988." 

Em cumprimento ao dispositivo legal acima 0 Distrito Federal editou 
o Decreto nO 22.322, de 13 de agosto de 2001, que dlspos sobre a lndusao dos 
empregos oubiicos remanescentes do Quadro Permanente de Pessoal da Sociedade de 
Transporte Coletivos de Brasilia Uda - TCB, na Tabela de Emprego do Distrito Federal, 
em exnncao. Assim dos 1260 (um mil duzentos ·e sessenta) empregados foram 
aproveitados 1.056 (um mil e dnquenta e sets) . 

Os 204 (duzentos e quatro) empregados admitidos em data
 
posterior a 05 de outubro de 1988 nao foram aproveitados na Tabela de Emprego do
 
Distrito Federal, tendo sido tao somente cedidos pela TCB aos diversos orgaos da
 
adrrunlstracao Direta Autarquica e Fundacional, por force do Decreto nO 22.321, de 13
 
de agosto de 2001.
 

Posteriormente, a Lei n.o 2.681/01 foi alterada pelas Leis nO 2.890, 
de 23 de janeiro de 2002 e n.O 2.989, de 11 de junho de 2002, estabelecendo novo 
marco temporal para 0 aproveitamento dos empregados. Esta ultima Lei alterou 0 

indso III, da Lei n.o 2.681/01 quanta adata de admissao nos seguintes termos: 

" I - oc:upantes de empregos permanentes; 
II - nao ten ham optado por integrar 0 Plano de Desligamento 

Voluntario; 
III - admitidos em data anterior a 3 de novembro de 1992; 
IV - admitidos par concurso publico em data posterior a 3 de 

novembro de 1992. \\ 

Diante da previsao legal acima referida foi editado 0 Decreto nO 
23.082, de 4 de novembro de 2002, aue aproveitou arenas 145 (cento e quarentil e 
cinco) dos 204 (duzentos e quatro) empregados admitidos posteriormente a 05.10.88, 
sendo que desses 34 (tnntiJ e Guatro) estao aposentildos DOT inva/idez reo INSS, 
restando tao somente 111 (cento e onze) empregados aproveitados, os quais est:::ao 
cedidos a diversos orgaos do complexo administrativo do Distrito Federal, conforme 
relac;ao anexa. 

Portanto em relac;ao acotsa julgada nos autos da Ac;ao Civll Publica 
977/97, em tramtte na 3a.Vara do Trabalho e, ainda, com suporte na Lei local n.o 
2.989/02 torsm demitidos meis 59(cinqDentil e nove) empregados. 

Restaram, portanto, apenas 111 (cento e onze) empregados da TCB 
admitidos no perfodo entre 05.10.88 e 03.11.92. 

Cumpre informar que a data acima - 03 de novembro de 1992, 
foi estabelecida pelo Tribunal de Contas do DistIito Federal que ao apredar 0 Processo 
nO 4099/91, editou as DecisOes nO 2086/94, 7589/94/ 10449/95 e 2231/96 e 
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recomendou as jurisdicionadas atraves do OF.GP n.? 013/92 - CIRCUJ~liJJ 75~ "2)
 
de novembro de 1992, que em seu item "c" estabeleceu: "em decorrencia do .c» // 0-'''
 
consignado nas alineas precedentes qualquer nova contratacao, sem //..:::..-;7
 
concurso publico, ou mesmo prorroqacao, que porventura venha a ocorrer, a/
 
partir do conhecimento desta decisao, sera considerada nula, arcando 0
 

respcnsavel com as corninacoes legais."
 

Outrossim, e de bom alvitre esclarecer que a Sociedade de 
Transporte Coletivo de BrasOia Ltda - TCB jf! demitiu 1021 (urn mil e vinte e urn) 
empregados, conforme relacao anex:a, em cumprimento a Ac;ao Civil Publica 
nO 977/97, ajuizada par esse d. Ministerio Publico do Trabalho perante a 3a

• Vara do 
Trabalho, que pastulou a anulacso dos contratos de trabalho de centenas de 
trabalhadores contratados apes a CF/88. 

Os empregados aorovetados atraves do Decreto n.O 23.082, de 04 
de novembro de 2002, contratados ate 03 de novembro de 1992, no total em atividade 
de 111 (cento e onze), 0 foram, portanto, par forca da Lei local 2989/02, de Decisao 
do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da Uniao e dos demais Tribunais 
de Contas Estaduais e do Distrito Federal. 

(abe-nos enfatizar que estes 111 (cento e onze) empregados, 
admibdos ha mais de 10 (dez) anos, ja prestararn services na TCB par mais de 1/3 de 
suas vidas protissionais, alern de se cuidar de empregados com media de idade 
avanc;ada, com tarnilta com posta, indusive, de varies dependentes. Levantamento 
desta 5ecretaria noticia a quantidade de 157 (cento e cmquenta e sete) dependentes 
desse pequeno grupo de empregados. Em sendo tarnbern desligados, inobstante 0 

substrata juncico ja mencionado, certamente terse grandes dificuldades de 
reinserceo no mercado de trabalho. Aliado a estes problemas virao, aderentes, as 
quest5es socials inerentes ao desemprego que abaterao naturalmente suas familias. 

Diante de todo 0 exposto e considerando tarnbern que alern dos 
argumentos juridicos, que arnpararn a sttuacao dos 111 (cento e onze) empregados da 
iCS aoroveitados pelo DISl'"RITO FEDERAL, existe a questso social de amparo a essas 
families e que se confia na rnanutencao dos mesmos na Tabela de Empregos do 
Distrito Federal. 

Para tanto, e que conto com a cornpreensao desse digno argao do 
Ministeno Publico do Trabalho no sentido de arquivar 0 procedimento investigatOrio 

l n.o 0457/2002.
'./ 

sao estas as consideracoes cabiveis, oportunidade em que me 
coloco adrsposrcao para quaisquer outros esclarecimentos que par ventura se fizerem 
necessanos. 

Segue anexa copra da legislac;ao referida. 

Atenciosamente. 
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CAMARA LEGISLATIVA DO D1STR1TO FEDERAL \~';.. ~.J.....{)6 "'; 
LEI N° 2681, DE 15 DE JANEIRO DE 2001 \, 

(AUTOR DO PROJETO: Poder Executivo) .' 

Disp6e sobre 0 aproveitamento de empregados pub/icos na Administra<;ao Oireta, 

.. 

' 
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'".I, 
,Iy 

- . - :, 

~~..'-c. j ' 
~ .. 

- .,," 

Autarquica e Fundacional do Oistrito Federal nas condiqoes que menciona. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAC;O SABER QUE A CAMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE 
LEI: 

Art. 10 Ficam criados no ambito da Adrninistracao Direta, Autarquica e Fundacional do 
Distrito Federal, os empregos publicos regidos pela consouoacao das Leis do Trabalho 
CLT, aprovada pelo Decreto-Iei n° 5.452, de 01 de maio de 1943, e legisla<;§o correlata, 
os quais serao ocupados por empregados remanescentes de empresas ou entidades em 
processo de licuicacao, privatizacao ou extincao, desde que: 

I - ocupantes de emprego permanente; 

II - nao tenham optado par integrar Plano de Desligamento voluntario; 

III - aormticos em data anterior a 5 de outubro de 1988; 

IV - admitidos por concurso publico em data posterior a 5 de outubro de 1988. 

Art. 2 0 Ficarn criados. excepcionalmente, no ambito do Distrito Federal, suas Autarquias 
e Fundacoes Puolicas, tabelas de pessoal, que serao integradas, exclusivamente, pelos 
empregas publicos criados e preenchidos de acordo com 0 disposto no art. 10. 

Art. 3° Os ernpregados beneficiados por esta Lei, somente terao seus contratos 
rescindidos por ato unilateral da Aorninistracao nas seguintes hip6teses: 

1- pratica de falta grave, entre as enumeradas no art. 482 da Consolidacao das Lei do 
Trabalho - CLT; 

II - acurnulacao ilicita de cargo, ernprego ou funcao publica; 

III - necessidade de reoucao de pessoal, por excesso de despesas, na forma regulada 
no art. 169 da Constituicao Federal'. ' 

IV - insuficiencia de desempenho, apurada em procedirnento disciplinar, em que se 
assegurem: 

o direito a arnpla defesa; 

recurso aautoridade superior; 

c) previa conhecimento dos padr6es minimos exigidos para a continuidade da relacao de 
trabalho, estabelecidos obrigatoriamente de acordo com as asoeciflcacoes das 
atividades exercidas. 

Art. 4° Os empregos publicos de que trata esta Lei serao extintos a medida em que 
vagarem. 

Art. 5° VETADO 

Art. 6° A Secretaria de Gestao Administrativa prornovera, se necessarlo, programa de 
inteqracao e treinamento especifico dos empregados de que trata 0 artigo anterior, 
objetivando a eficacia de seu desempenho. 

Art. 7° Para atender as peculiaridades de seu funcionamento, a Camara Legislativa do 
Distrito Federal fica autorizada a fixar, por meio de Ato da Mesa Diretora, jomada de 
service extraordinario diversa da prevista no art. 74 da Lei Federal ...n°. 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. .' 

f1ttn' f/\AJ\AJ\A.I r-l rtf rvrvct hr/l&:>ni~b""~r"I"&:>ni~&:>mcnbc:llcic:nrriin~ri~/ldf-200 1-02681.htm 19/11/02 
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Art. 80 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicacao. 

Art. 9° Revogam-se as disposicoes em contrario. 

Publicada no DODF de 19.01.2001 

.,) 

<.j 

____ I -.Lt 1.-_11 __ ~_I_ 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
LEI N° 2.989, DE11 DE JUNHO DE 2002 

(Autor do Projeto: Poder Executivo) 

Da nova receceo ao art. 10 da Lei n° 2.681, de 15 de janeiro de 2001. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FA90 SABER QUE A CAMARA
 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANC10NO A SEGUINTE
 
LEI:
 

Art. 10 0 art. 10 da Lei n° 2.681, de 15 de janeiro de 2001, alterado pela Lei n° 2.890, de
 
23 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte recacao:
 

"Art. 1° Ficam criados no ambito da Acrnlnistracao Direta, Autarquica e Fundacional do 
Distrito Federal, os empregos publicos regidos pe\a Consolidacao das Leis do Trabalho
CLT, aprovada pelo Decreto-Iei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 e leqislacao correlata, 
os quais serao ocupados por empregados remanescentes de empresas ou entidades em 
processo de liquidacao, privatizacao, extincao ou rasstruturacao, desde que:

-

\ - ocupantes de emprego permanente; 

II - nao tenham optado por integrar 0 Plano de Desligamento Votuntario; 

III - admitidos em data anterior a 3 de novembro de 1992; 

IV - admitidos por concurso publico em data posterior a 3 de novembro de 1992". 

Art. 20 Ficam convalidados os atos praticados com base no Decreto n° 22.595, de 7 de 
dezernbro de 2001, ate a data de 29 de abril de 2002. 

Art. 3 a As despesas decorrentes desta Lei correrao por conta das dotacces pr6prias. 

Art. -4 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua pubucacao. 

0Art. 50 Revogam-se as oisposicoes em contrario. especialmente 0 art. 4 da Lei n° 2.863, 
de 27 de dezembro de 2001. 

Publicada no DODF de 20.06.2002 

http://wvvw.cl.df.gov. br/legislacaollegisementaslleisordinarta...lldf-2002-02989.htm 19111102 
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DECRETO W 22.322, DE 13 DE AGOSTO DE 2001 _
 //•.J(0 "'.;. 
. .,~. 

'.' Disp6e sobre a inc/useo de empregos pub/icos remanescentes do Quadro Permanente de pesso~\~:;'lbt'
 
Sociedade de Transportes Cotetivos de Brasilia LTDA - TCB, na Tabe/a de Empregos do Distrito F"~a/
 
extincso, e da outras provicencies.
 . I. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuicoes que Ihe sao conferidas pelo art. 100,
 
incisos XXVI, da Lei Orqanica do Distrito Federal e tendo em vista 0 que disp6e a Lei n° 2.681, de 15 de
 
janeiro de 2001, decreta:
 

Art. 1° Os empregos integrantes do Cuadro Permanente de Pessoal da Sociedade de Transportes Coletivos 
de Brasilia LTDA - TCB, constantes do Anexo I, passam a integrar a Tabela de Empregos do Distrito Federal, 
administrada pela Secreta ria de Estado de Gestae Administrativa. 

§ 1° Os empregos a que se refere este artigo permanecem regidos pela Consolidacao das Leis do Trabalho 
CLT, aprovada pelo Decreto-Iei n.? 5.452, de 1 de maio de 1943 e legislac;ao superveniente. 

§ 2° Os Contratos de Trabalho firm ados entre os empregados remanescentes do Cuadro Permanente de 
Pessoal da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia LTDA - TCB. a que se refere este Decreto, 
permanecem com suas clausulascontratuais inalteradas, aexcecao da clausula relativa aempregadora que 
sera adequada as disposicoes deste Decreto. 

D§ 3° Cabera a Secretaria de Estado de Gestae Administrativa efetuar 0 apostilamento dos contratos de 
trabalho, conforme disposicao contida no caput deste artigo. 

) § 4° Os empregos a que se refere 0 Anexo I serao extintos amedida em que vagarem. 

Art. 2° Os ocupantes dos empregos de que trata 0 art. 1° deste Decreto sao os relacionados no Anexo II. 

Art. 3° Os ocupanles dos empregos a que se refere este Decreto e que se encontram na qualidade de
 
cedidos para 6rgaos ou entidades dos Poderes da Uniao, dos Estados ou do Distrito Federal e dos
 
Municipios, na data de publicacao oeste Decreto, permanecem nesta condicao. ,
 

§ 1° 0 onus com 0 pagamento dos salaries e beneficios devidos aos empregados de que trata 0 caput deste 
artigo sera do orgao cessionario. 

§ 2° Caoera a Secretaria de Estado de Gestae Administrativa divulgar a retacao dos empregados que se 
encontram cedidos. 

§ 3° Os demais empregados serao lotados por ate da Secretaria Estado de Gestae Administrativa, de acordo 
com as necessidades dos orqaos, aplicando-se quando couber as dispos.coes do § 1° deste artigo. 

Art. 4° Permanece em vigor 0 Plano de Cargos e Salaries - PCS, aprovado nos termos da Resolucao de 
Diretoria n° 085/88, de 26 de dezembro de 1988, ratificada pela Resolucao do Conselho de Adrninlstracao da 
TCB, na Reuruao Ordinaria N° 62, de 27 de dezembro de 1988. 

Art. 5° As despesas oriundas da aplicacao das disposlcoes contidas neste Decreto correrao aconta do 
Orcarnento do Distrito Federal, cabendo aSecretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, em 
conjunto com a Secretaria de Estado de Gestae Administrativa, prom over as atteracoes e ajustes 
necessarios. 

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publlcacao, com efeitos financeiros a partir de 1Q de 
agosto de 2001. 

Art. 7° Revogam-se as oisoosicoes em contrario. 

JOACUIM DOMINGOS ROR1Z 
Govemador 

,,.. '1 -' 
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JUSTI9A DO TRABALHO '. 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO _10 3 REGIAO "';,,~ 

DlSTRlBUIcAO DE FElTOS DE BRASILIA 

C E R TID A 0 

Certifieo que fai distribuido, nesta data, ao ~~. Juizo da 09 a 

Vara do Traba1ho, 0 proeesso abaixo identifieado 

Processo 00576-2003-009-10-00-0 

Especie ACAO CIVIL PUBLICA 

Parte Requerente	 MINISTERIO PUBLICO DO T~~3ALHO (PROCURADORIA REGIONAL D 
TRABALHO DA 10 REGIAO) 

Parte Requerida	 DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO 
ADMINISTRATIVA)

.J 

Dou Fe. 

BRASI LLl.., lOde JDNHO de 2003 

.....	 JoM rl~L~NTE 
.-.: 

..a	 Chere da Secao d~=ibuicao de Feitos 

TRT 1.1165 



PODER JUDICIARIO
 
JUSTI<;A DO TRABALHO
 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO _10 a REGIAO
 

9a Vara do Trabalho de Brasilia-OF - Processo nO 0576-2003-009-10-00-0 

CONCLUSAO 

Nesta data taco conclusos os presentes autos ao Exmo. Juiz 
Titular. 

Brasilia, 16 de junho de 2003. 

Marcia Hele&-Monteiro Lima
 
Diretora de Secretaria
 

9a Vara do Trabalho de Brasilia-OF
 

Vistos. 
1. Considerando que 0 mandado liminar em acao civil 
publica, a teor do art. 12 da Lei 7.347/85, prescinde de 
dernonstracao de periculum in mora, e tendo em vista a clara 
presence do fum us bani juris, em sintonia com reiteradas 
decisoes deste julzo em reclarnacoes ajuizadas por 
empregados da TCB, OEFIRO a medida liminar, 
determinando ao reu DISTRITO FEDERAL que se abstenha 
de transferir qualquer empregado da TCB para a tabela de 
empregos do Distrito Federal, bem como de transferir 
quaisquer empregados de empresasouentidades vinculadas 
a adrninistracao publica, em processo de liquidacao, 
privatizacao ou extincao, para a administracao direta, 
autarquica e fundacional do Oistrito Federal. 
2. Expe<;a-se mandado para cumprimento desta decisao. 
3. Designo para audiencia inaugural a data de 17/07/03, 
as 13:30 horas. 
4. Intime-se 0 Ministerio Publico e citem-se os reus, sob as ) 
penas do art. 844 da L1. ______ 
Brasilia, 17 de junho e 20~ 

TRT 1.1165
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Oispoe sobre a inciusao de empregos publicos remanescentes do 
Quadro de Pessoal da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia 
Ltda - TCB, na Tabela de Empregos do Distrito Federal, em extincao. 
e da outras providencias. 

o GOVERNANDO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuicoes 
que Ihe sao conferidas pelo Art. 100, inciso XXVI, ca lei Orqanica do 
Distrito Federal e tendo em vista 0 que dispoe a lei nO 2.681 de 15 de 
janeiro de 2001, alterada pelas Leis nOs 2.890, de 23 de janeiro de 
2002 e 2.989, de 11 de junho de 2002, decreta: 

Art. 1° Os empregos remanescentes da Fabela de Empregos 
Permanente de Pessoal da Sociedade de Transportes Coletivos de ) Brasilia Ltda - TCB, constantes do Anexo 1, passam a integrar a 
Tabela de Empregos do Distrito Federal, adrninistraca pela Secretaria 
de Estado de Gestae Administrativa. 

§ 1° Os empregos a que se refere este artigo permanecem regidos 
pela Consolidacao das Leis do Trabalho - ClT, aprovada pelo 
Decreto- Lei nO 5.452, de 1° de maio de 'i943 e legisla<;§o 
superveniente. 

§ 2° Os Contratos de Trabalho firmados entre os empregados 
remanescentes da Taoela de Empregos Permanemes de Pessoa\ da 
Sociedade de Transportes Co\etivos de Brasilia Ltda - TCB, a que se 
refere este Decreto, permanecem com suas clausulas contratuais 
inalteradas, a excecao da clausula relative a empregadora que sera 
adequada as disoosicoes deste Decreto. 

§ 3° Caoera a Secretaria de Estado de Gestae Administrativa efetuar 0 

apostilamento dos contratos de trabalho, conforme disposicao contida 
no caput deste artigo. 

§ 4° Os empregos a que se refere 0 Anexo I serao extintos na medida 
em que vagarem. 

Art. 2° Os ocupantes dos empregos de que trata 0 art. 1° deste Decreto 
sao os relacionados nos Anexo \I. 

Art. 3° Os ocupantes dos empregos a que se refere este Decreto e que 
se encontram na qualidade de cedidos para 6rgaos ou entidades dos 
Poderes da Uniao, dos Estados ou do Distrito Federal e dos 
Municipios, na data de publicacao deste Decreto, perrnanecern nesta 



({~~1 ,~. /) 
CUIlU'",," . \~~. ~. 
§ 1° 0 onus com 
empregados de 
cessionario. 

0 pagamento dos salaries e beneficios devidos aos " 
que trata 0 caput deste artigo sera do 6rgao 

. . 
.,.

§ 2° Cabera a Secretaria de Estado de Gestae Administrativa divulgar 
a relacao dos empregados que se encontram cedidos. 

§ 3° Os demais empregados serao lotados por ato da Secretaria de 
Estado de Gestae Administrativa, de acordo com as necessidades dos 
orqaos, aplicando- se quando couber as disposicoes do § 1° deste 
artigo. 

Art. 4° Permanece em vigor 0 Plano de Cargos e Salaries - PCS, 
aprovado nos termos da Resolucao de Diretoria nO 085/1988, de 26 de 
dezembro de 1988, ratificada pela Resolucao do Conselho de 
Adrninistracao da TCB, na Reuniao Ordinaria nO 62, de 27 de 
dezembro de 1988. 

Art. 5° As despesas oriundas da apucacao das oisposicoes contidas 
neste Decreto correrao a conta do Orcarnento do Distrito Federal, 
cabendo as Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, 
em conjunto com a Secretaria de Estado de Gestae Administrativa, 
promover as alteracoes e ajustes necessarios. 

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua pubticacao. 
efeitos financeiros a partir de 10 de julho de 2002. 

com 

Art. 7° Revogam-se as disposicces em contrario. 

Brasilia, 04 de julho de 2002 
114° da Republica e 43° de Brasilia 

JOAQU1M DOMINGOS RORIZ 

ANEXO I 

',J 

Decreto nO 23.082 
2002 

de 04 de julho de 

ORDEM EMPREGO PERMANENTE QUANTIDADE 

1 ADVOGADO 4 

2 ANALISTA DE SISTEMAS 1 

3 ARQUITETO 3 

4 ASSISTENTE ADM INISTRATIVO 16 

5 ASSISTENTE TECNICO e B 



•• · -:=:I ........ -

6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

7 AUXILIAR DE MANUTENCAO 

8 AUXILlAR DE SERVICOS GERAIS 

9 COBRADOR 

10 ECONOMISTA 

11 ELETRICISTA 

12 ENGENHEIRO 

13 FISCAL DE TRAFEGO 

14 GEOGRAFO 

15 MEDICO 

16 MOTORISTA 

1
- 17 OP. DE TACOGRAF\A
 

18 OPERADOR DE VHF
 

19 PINTOR/DMTU
 

20 PSICOLOGO
 

21 SERP-ALHEIRO
 

22 TECNICO DE MANUTENc;Ao 

23 TECNICO NIVEL SUPERIOR 

24 TECNICO DE MANUTENCAO 

.:J 25 FISCAL DE TRAFEGO 

TOTAL 

ANEXO 1\ 

11
 

1
 

1
 

6
 

2
 

1
 

1
 

31
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

2
 

5
 

2
 

1
 

145
 

Decreto nO 23.082 de 04
 
de julho de 2002
 

ORDEM NOME MATRICULA,CARGO 



Nt:.Kt:.U Ut:. Mt:.LU 
1 BERNARDINO 

REGINA FERREIRA DA 
2 SILVA 554316 ADVOGADO 

ADRIANA ALVES 
3 PRADO 538604 ADVOGADO 

4 ELIO MOULIN 554588 ADVOGADO 

MARTHA MARIA ANALISTA DE 
5 CIBELLA DE A LIMA 53854X SISTEMAS 

MARY BLANC DIAS 
6 BARBOSA 550094 ARQUITETO 

SANDRA LUCIA 
7 FURLAN RIBEIRO 550493 ARQUITETO 

ELAINE FREITAS A DOS 
8 SANTOS 551805 ARQUITETO 

) 
JANILCE RAPOSO ASSISTENTE 

9 OLIVEIRA 550574 ADMINISTRATIVO 

SONIA CRISTINA DE ASSISTENTE 
10 SOUSA MELLO 53594X ADMINISTRATIVO 

VANIA REGINA DE A ASSISTENTE 
11 GONCALVES 536350 ADMINISTRATIVO 

VALDILENE DE ASSISTENTE 
12 LOURDES P SILVA 550"159 ADMINISTRATIVO 

RENATO ITAJAHY ASSISTENTE 
13 MALCOTTI 550523 ADMINISTRATIVO 

NORMA DE FATIMA ASSISTENTE 
,) 14 ROCHA 550566 ADMINISTRATIVO 

GIOVANNA ALVES ASSISTENTE 
15 BITTEN COURT 550590 ADMINISTRATIVO 

JOSELITA GOMES ASSISTENTE 
16 COELHO 550604 ADMINISTRATIVO 

CHRISTIANNE DE S ASSISTENTE 
17 VASCONCELOS 550655 ADMINISTRATIVO 

EDIVANDO JEORGEO 0 ASSISTENTE 
18 NEVES 554391 ADMINISTRATIVO 



it""' ~~ • 

ALI e I t: t:H"<AL U e 
19 ARAUJO SILVA 

JOSE FERNANDES DE 
20 DEUS FILHO 

21 lVlADALENA HADDAD 

MARCO ANTONIO DE 
22 SOUZA GONCALO 

SHIRLEIA JAIME 
23 SOARES 

JOSE CARLOS 
24 RODRIGUES 

MONAMERIS MARQUES 
25 BORGES 

lVlARIA DE FATIMA 
26 FERREIRA SILVA ) 

MARCIO NEVES 
27 RAPOSO 

ELOIZA HELENA F DE 
28 QUEIROZ 

FATIMA ROSA 
29 MARQUES C LAMBERT 

MARIA AUXILIADORA 
30 MENDONCA PO 

RONY TERUEL 
31 SARA.lVA 

.J ANTONIO PEREIRA DE 
32 MENDONCA 

MARIA DAS GRACAS 
33 OLIVEIRA 

GILBERTO CARDOSO 
34 DA SILVA 

WYLlANE PEREIRA DE 
35 FARIA 

MANOEL DE LIMA 
36 BARBOSA 

. I • -~ t'..~\,., -' .. :'. 

A~~l~ I eN 1~ V: //' /.
554626 ADMINISTRA~ .... '//.. \\ 

, 

ASSISTENTE . / .  : 
554634 ADMINISTRATIVO /~ 

ASSISTENTE 
555010 ADMINISTRATIVO 

ASSISTENTE 
555029 ADMI NISTRATIVO 

ASSISTENTE 
555045 ADMINISTRATIVO 

ASSISTENTE 
552429 ADMINISTRATIVO 

ASSISTENTE 
55121X TECNICO 

ASSISTENTE 
535885 TECNICO 

ASSISTENTE 
550663 TECNICO 

ASSISTENTE 
554960 TECNICO 

ASSISTENTE 
536075 TECNICO 

ASSISTENTE 
550647 TECNICO 

ASSISTENTE 
55457X TECNICO 

ASSISTENTE 
554650 TECNICO 

AUXILIAR 
545155 ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 
545732 ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 
549800 ADMINISTRATIVO 

AUX1LlAR DE 
535648 MA'NUTENCAO 



FRANCISCO DE ASSIS 
37 M PEREIRA 

SEBASTIAO PENA DE 
38 FARIA 

NASCIMENTO RIBEIRO 
39 SOARES 

DIVINO EUSTAQUIO 
40 DOS SANTOS 

ANTONIO CARDOSO 
41 GONCALVES 

JOSE CLAUDIO DA 
42 SILVA PAULINO 

WILLIAN NEY ROSA DA 
43 SILVA 

SEBASTIAO DE SOUZA) 
44 RODRIGUES 

ROMUALDO VIDAL DO 
45 NASCIMENTO 

APARECIDA 
46 GON<;ALVES OLIVEIRA 

RAIMUNDA PEREIRA 
47 DE OLIVEIRA 

LEVINO MOTA 
48 PINHEIRO 

IRCIONE XAVIER 
49 QUEIROG,t.. 

',J 
TEMI SOARES DA 

50 SILVA 

IRACEMA SOUTO 
51 MAIOR GOMES 

MARIA DAS MERCES R 
52 NETO SILVA 

ISAULINA BARBOSA 
53 NETO 

ELiNETE MARIA DA 

htto://'N'NW.saa.df.aov.br/Leoislacao/leoDecreto23082.htm 
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AUXlh!AaB~D~.' • -:-:..- ~: 
536741 MANUrf~o . -- - /J' ' 

AUX1LlAR DE \ "",,(- --:.,..... ' 

537977 MANUTENCAO 

AUXILIAR DE 
538035 MANUTENCAO 

AUXILIAR DE
 
543306 MANUTENCAO
 

AUXILIAR DE 
MANUTENCAO 

AUXILIAR DE 
MANUTENCAO 

AUXILIAR DE 
MANUTENCAO 

AUXILlAR DE
 
MANUTENCAO
 

AUXILIAR DE
 
MANUTENCAO
 

AUXILIAR DE 
SERVI<;OS GERAIS 

AUXILIAR DE 
SERVI<;OS GERAIS 

AUXILIAR DE 
SERVI<;OS GERAIS 

AUX1LlAR DE 
SERVI<;OS GERAIS 

AUXILIAR DE 
SERV1<;OS GERAIS 

AUX1LlAR DE 
SERVI<;OS GERAIS 

AUX1LlAR DE 

545945 

548251 

551910 

536032 

55395-6 

536512 

537594 

537780 

538442 

539171 

536385 

536415 SERVI<;OS GERAIS 

AUXILIAR DE 
536679 SERVI<;OS GERAIS 

AtIXILlAR DE 

19/11/02 
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MARIA ROSA ~~~~II~~~gERA1 _. -~' ___3/55 CAMARGOS SILVA 536865 

MARIA HELENA DE 
56 JESUS 

ANTONIO PINTO DA 
57 SILVA 

MARIA DO SOCORRO 
58 SILVA 

ALAN FERREIRA 
59 SANTOS 

MARIA PEREIRA DA 
60 SILVA 

61 JOSE MACIEL LIMA 

) 
MARIA DO ROSARIO DE 

62 S CAMPOS 

MARIA DA CONCEICAO 
63 F SILVA 

JOSE CARLOS ALVES 
64 DE SOUZA 

65 DIVALDA REZENDE 

LUClNE1DE SILVA 
66 COSTA 

ELVA RAMOS
 
l 67 LAURINDO
./ 

VALDEVINA GREGORIO 
68 DE SOUSA 

69 EDVALDO PEREIRA 

LEVI FERREIRA DE 
70 CAMARGO 

JOAO BATISTA DOS 
71 SANTOS 

536903 

536911 

537004 

537063 

53708X 

53711 X 

537152 

537160 

537268 

537624 

53787X 

537993 

I 

AUXILIAR DE 
SERVI~OS GERAIS 

AUXILIAR DE 
SERVI~OS GERAIS 

AUXILIAR DE
 
SERVI~OS GERAIS
 

AUXILIAR DE
 
SERVI<;OS GERAIS
 

AUXILIAR DE 
SERVI<;OS GERA1S 

AUXILlAR DE 
SERVI<;OS GERAIS 

AUXILIAR DE 
SERVI<;OS GERAIS 

AUXlllAR DE 
SERVI<;OS GERAIS 

AUXIllAR DE 
SERVI<;OS GERAIS 

AUXlllAR DE 
SERVI<;OS GERAIS 

AUXlllAR DE 
SERVI<;OS GERAIS 

AUX1LlAR DE 
SERVI<;OS GERAIS 

AUXILIAR DE 
538183 SERVI<;OS GERAIS 

539880 
AUXIUAR DE 
SERVI<;OS GERAIS 

551201 
AUXILIAR DE 
SERVI<;OS GERAIS 

551317 
AUXIUAR DE 
SERVI~OS GERAIS 
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rKANU:::>~U JU:::>t: \.., UA ~UA~~~72 SILVA 551368 SER . S . S" / .: ;\ , . - :. \ 

- . I : ;.. 

AUXILIARDEC :)-
73 IVALDO ALVES LEITE 551708 SERVI<;OS GERAIS<: .;;)/ 

.' ----.-" 

JUDIVAN ALVES AUXILlAR DE 
74 CARNAUBA 553670 SERVI<;OS GERAIS 

MARCELO MESQUITA AUXILlAR DE 
75 DE FREITAS 554081 SERVI<;OS GERAIS 

ISANEIDE PERElRA DE AUXILlAR DE 
76 ARAUJO 554839 SERVI<;OS GERAIS 

ARLETE CANDIDA DE 
77 JESUS 540382 COBRADOR 

JARBAS PEREIRA DA 
78 CONCEIC;Ao 542806 COBRADOR 

ZULEIDE MORAES DOS 
79 SANTOS 544914 COBRADOR) 

MARIA RAQUEL MELO 
80 SANTOS 545775 COBRADOR 

81 VALTER DOS SANTOS 547182 COBRADOR 

JACQUELINE PENA 
82 VIEIRA 548561 COBRADOR 

RUTH TAVARES DE 
83 SOUZA 545961 COBRADOR 

CLAUDIA MARIA DE 
84 SOUSA 54695X COBRADOR 

CARLOS ALBERTO 
85 BISPO 552941 COBRADOR 

86 SUELI COSTA LOPES 553050 COBRADOR 

87 MARIA CELIA SOARES 55468-5 COBRADOR 

ADONIS RIBEIRO 
88 GONCALVES 538957 ECONOMISTA 

DOMINGOS FELIPE 
89 Dl0NIZIO 554499 ELETRICISTA 

JOSE ANTONIO 
90 CARAMORI BORGES 551619 E~GENHEIRO 

• __ -. __ I I "" nl.", ""'- In.#'*) 
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~ 91 LUMARGOTII 554359 ENGE~~ ,;. .

,/V'
<. 

CARLOS VICENTE 
92 RAMOS GOMES 550078 ENGENHEIRO /7..

JANUARIO ELCIO 
93 LOURENCO 55054X ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS DE 
94 SOUZA N PEREIRA 55426X ENGENHEIRO 

RICARDO SERGIO DE 0 
95 E SILVA 554545 ENGENHEIRO 

RONILDO SANTANA 
96 SOBRAL 540854 FISCAL DE TRAFEGO 

ROMULO CORDEIRO 
97 DE MACEDO 54714X FISCAL DE TRAFEGO 

ADILSON DE ARAUJO 
98 LEMOS 05507'1X FISCAL DE TRAFEGO 

"' ~ 
JULIANA ROSALIA G 

99 GONCALVES 554294 GEOGRAFO 

EZEQUIAS MARQUES 
'100 BOAVENTURA 550434 MEDICO 

JOSE ARIMATEA A DOS 
10'1 SANTOS 522008 MOTORISTA 

JOSIAS TAVARES DE 
102 CARVALHO 539'139 MOTORISTA 

AGENOR MEIRELES 
103 FILHO 539554 MOTORISTA 

:.) 104 ENES PULGAS SILVA 539643 MOTORISTA 

DOMINGOS 
RODRIGUES DE 

105 ALMEIDA 539694 MOTORISTA 

RONAN SEBASTIAO DE 
106 ANDRADE 539791 MOTORISTA 

ISMAEL VIEIRA DE 
107 .JESUS 540781 MOTORISTA 

ALVARO SABINO DE 
108 SOUZA 5412;4 MOTORISTA 



109 JOSE FERREIRA PINTO 

JOSE IRENE DOS 
110 SANTOS 

ANTONIO FERREIRA 
111 DO AMARAL 

JOSE MARQUES DE 
112 ARAUJO 

JOSE ANTONIO 
113 RIBEIRO 

REINALDO JOSE DE 
114 MEDEIROS 

MANOEL MICAEL DE 
115 MEDEIROS 

116 IVO VIEIRA 

..~ 
PAULO ROBERTO 

117 PARREIRA 

NILSON HONORIO DA 
118 SILVA 

DIVINO ALVES 
119 MARTINS 

GERALDO FRANCISCO 
120 BRAGA 

121 JOSE ROSA DE ,JESUS 

JOSE AUGUSTO DA 
122 SILVA 

-, J 
ESPEDITO GOMES 

123 MONTEIRO 

ENOCK CEDRO 
124 SAMPA10 

WALDEMIR TAVARES 
125 DA SILVA 

ELiANE CARNEIRO DE 
126 OLIVEIRA 

GERALDO FERREIRA 

,I_V- -'\\ 
I ~~' -1L . 
t ':' " \{ .E ' .re. t ~" 

~ . ~".~ 
541427 

MOTO . C~r ?ir:~~ 

542652 MOTORISTA .' I':r- -/
.~._:_~~:> 

542962 MOTORISTA 

543349 MOTORISTA 

543365 MOTORISTA 

543403 MOTORISTA 

543950 MOTORISTA 

544515 MOTORISTA 

546321 MOTORISTA 

546518 MOTORISTA 

546755 MOTORISTA 

548022 MOTORISTA 

549460 MOTORISTA 

554057 MOTORISTA 

53627X MOTORISTA 

540811 MOTORISTA 

54227X MOTORISTA 

543047 MOTORISTA 
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128NAGIB 5MB 54892-8 MOTORISTA 

129 AIRTON JOSE DA SILVA 549304 MOTOR1STA 

AMADOR MOREIRA DA 
130 SILVA 549525 MOTORISTA 

MILTON JOSE DE 
131 ABREU 54955X MOTORISTA 

FRANCISCO DAS OPERADOR DE 
132 CHAGAS F SALES 551244 TACOGRAFIA 

EDSON BRAGA DE 
133 QUEIROZ 548715 OPERADOR DE VHF 

CARLOS ALBERTO 
134 MARTINS ROSA 554464 PINTOR 

LENISE APAREClDA DA 
135 COSTA G MA 554340 PSLCOLOGO 

RAIMUNDO NONATO 
136 MACEDO REGO 554383 SERRALHEIRO 

CELIA FRANCA TEC. DE NIVEL 
137 CAVALCANTE 536059 SUPERIOR 

FATIMA PORTO JORGE TEC. DE NIVEL 
138 M SANTOS 540056 SUPERIOR 

VANESSA DAVID TEC. DE NIVEL 
139 MELON1 550612 SUPERIOR 

MARIA CLAUDIA TEC. DE NIVEL 
140 JORDAO E DE PONTES 550620 SUPER10R 

JOSE RIBEIRO TEC. DE NIVEL 
141 CARNEIRO NETO 552011 SUPERIOR 

JULIO CHAGAS DA TECNICO DE 
142 ANUNCIACAO 535494 MANUTENCAO 

CARLOS ALBERTO DA TECNICO DE 
143 SILVA 538418 MANUTENCAO 

144 LOUR1SVALDO ALVES 551937 
TECNlCO DE 
MANUTEN<;AO 

145 
GILBERTO BARBOSA 
DE ARAUJO 551864 

TECNICO DE 
~N.UTENCAO.. 

. 19/11102http://WW"W.sga.df.qoY.br/Leqislacao/leqDecreto~23~OlQ8~2.mm. ~--Ll-L.>LL-_-



FILIADOA amSINDSER 
Sindicato dos Servidores e Empregados da Admlnistracao Direta, Fundacional, das Autarquias, 

Empresas Publlcas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal. 

i 
\ 

Oficio n°330/2005-PRESI Brasilia-DF, 13 de Setembro de 2005. 

Prezado Senhor, 

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria, em anexo, Parecer 
Juridico, referente ao Projeto de Lei que cria a unidade de manutencao de 
pessoal de empresas extintas e em processo de reorganizacao, 

Sem mais para 0 momento, colocamo-nos a disposicao para 
eventuais esclarecimentos que se fizerem necessaries. 

Atenciosamente, 

//A~~ 
EVANDRO DE~ZA MACHADO 

Presidente 

Ilustrissimo Senhor 
ROBSON CRUSOE 
Gabinete do Deputado Paulo Tadeu 
NESTA 



PARECER JURIDICO - ANTONIO ALVES FILHO (ADVOGADO DO SINDSER) 

A RESPEITO DO PROJETO DE LEI QUE CRIA A UNIDADE DE MANUTENC;Ao 
DE PESSOAL DE EMPRESAS EXTINTAS E EM PROCESSO DE 
REORGANIZACAo. 

1. 0 PL 1985/2005 cria, na Secretaria de Estado de Gestae 
.Admlnistratva, a Unidade de Manutencao de Pessoal 'de Ernpresas Extintas	 e em 
Processos de Reorqanizacao, isso com a finalidade de manter "... manter os 
assentamentos cadastrais, conceder vantagens e beneficios previstos em 
regulamento, elaborar atos de melhorias funcionais, bem como proceder a 
elaboraC;80 de folha de pagamento..." dos empregados que eram integrantes das 
empresas extintas e em processo de reorqanizacao. 

2. Nao obstante a boa vontade do Administrador Publico, que causa a 
irnpressao de querer preservar os empregos dos empregados de empresas atingidas 
pela "reforma' da Adrninistracao do OF, entendo que 0 projeto de lei nao assegura a 
estabilidade jurfdica dos contratos de trabalho. 

3. Inicialmente deve ser destacado, salvo engano, a TCB nao e 
empresa em fase de "reorqanizacao", mas empresa que devera ser extinta. Pelo 
menos foi com esse fundamento que 0 DF tentou aplicar as disposicoes das Leis 
2.681/01 e 2.989/02. Ainda, a CODEPLAN, segundo 0 regulamento que autorizou as 
rnodlflcacoes que vern sendo implementadas naquela empresa, esta em processo 
de 'reestruturacao" e nao de "reorqanizacao". Esses detalhes devem ser 
observados para que, par quest5es de nomenclatura ou sernantica, 0 texto da lei 
venha se tornar inaplicavel ahip6tese concreta. 

4. Efetiva e concretamente, se transformado em Lei 0 PL em comento, 
a Administracao Publica estara transferindo os trabalhadares das tabelas cargos e 
empregos das empresas extintas ou em processo de reorqanizacao, para uma 
tabela da Unidade de Manutencao de Pessoal na Secretaria de Gestae 
Administrativa. 

5. A via da transferencia de empregados de uma tabela para outra tem 
obstaculo na Constituicao Federal e, no caso do Distrito Federal, ate em sentence 
judicial, no caso aquela proferida na Acao Civil Publica n° 576-2003. 

6. Efetivamente, 0 OF editou a Lei 2.681/2001, que foi alterada pela Lei 
2.989/2002 e expediu 0 Decreto n° 22.322, regulamentos com os quais pretendia 
incluir os empregados da Sociedade Transportes Coletivos de Brasflia - TCS, 
empresa em extincao, na Tabela de Empregos do Distrito Federal. 

7. A Eg. 9a Vara do Trabalho declarou inconstitucional os regulamentos 
acima mencionados e determinou 0 retorno dos trabalhadares da TC'S para 0 quadro 
da empresa, sob pena de multas etc. Ora, se e assim, a crlacao da unidade a que 
alude 0 PL 1985/2005 nao ira resolver 0 problema. Quando muito, ira deixar os 
trabalhadores em urna tabela que, a prevalecer 0 entendimento da Justica do 
Trabalho da 10a Reqiao e do Excelso Supremo Tribunal Federal, devera ser 
declarada ilegal e inconstitucional e terrninara por deixar os trabalhadores sem ter 
para onde voltar, pois, extintas as empresas, nao terao tabelas para onde retornar. 
A consequencla disso e 6bvia: desemprego de milhares de pais e maes de familia 



que, na maioria dos casos, nao irao obter novas colocacoes, seja em razao da 
idade, seja em razao da escolaridade. 

8. Transcrevo abaixo as decisoes do Excelso Supremo Tribunal 
Federal que foram utilizadas como fundamento na sentence da Acao Civil Publica 
576-2003 e que, efetivamente, mostram 0 risco que representa 0 PL 1985/2005. 
Vejamos: 

ADI 2689/RN A9AO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
Relatora: Min. ELLEN GRACIE; juIg:09/10/2003; TP; PubL: DJ 
21-11-2003, PP-00008, EMENT VOL-02133-03 PP-00401 
Ementa: A(:AO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PAR 3° 
DO ART. 4° DA LEI COMPLEMENTAR N° 23312002, DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE. TRANSFERENCIA OU 
APROVEITAMENTO DE FUNCIONmOS DE SOCIEDADES 
DE ECONOMIA MISTA ESTADUAIS EM liQUIDA9AO PARA 
CARGOS OU EMPREGOS DE ENTIDADES E ORGAOS DA 
ADMINISTRA{:AO PUBliCA ESTADUAL EXlGENCIA DO 
CONCURSO rosuco. ART. 37, II DA CF. SERVIDORES 
ptlBLICOS ESTADUAIS. NORMA INTRODUZIDA POR 
EMENDA PARLAMENTAR INICIATIVA DE LEI RESERVADA AO 
PODER EXECUTIVO VEDA(:AO DE EMENDA QUE IMPORIE 
NO AUMENTO DA DESPESA PREVISTA. A hipotese em questiio 
niio se encontra abarcada pelo disposto no art. 19, caput do ADCT, 
que so concedeu a estabilidade excepcional aos servidores publicos 
da administraciio direta, autdrquica e das fundacoes publicas, 
ficando exclufdos, dessa forma, os empregados das sociedades de 
economia mista. Con(orme sedimentada jurisprudencia deste 
Supremo Tribuna~ a vigente ordem constitucional niio mais tolera 
a transferencia ou 0 aproveitamento como (ormas de investidura 
que imporlem no ingresso de cargo ou emprego pUblico sem a 
devida realizaciio de concurso publico de provas ou de provas e 
tituIos. Precedentes: ADI n" 1.350, Rei. Min. Celso de Mello e ADI n" 
231, Rei. Min. Moreira Alves. Inconstitucionalidade formal do 
dispositivo impugnado, tendo em vista tratar-se de materia atinente a 
organizaciio do regime de pessoal do Estado, ocupando-se de tema 
de interesse de setor especijico do funcionalismo estadual, cuja 
elaboraciio normativa, sem a iniciaiiva do Governador, afronta a 
reserva legislativa aquele atribuida pelo art. 61, § 1~ II, c, da CF. 
Precedente: ADI n° 805, Rei. Min. Sepulveda Pertence. Aciio direta 
de inconstitucionalidadejulgada procedente. 
Votaciio: undnime. 
Resultado: procedente a Ar;iio Direta para declarar a 
inconstitucionalidade do § 3° do art. 4° da Lei Complementar 233, de 
17.04.2002, do Estado do Rio Grande do Norte. 
Acordiios citados: ADI-231, ADI-805, ADI-1350. 
Partes: REQTE.: GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE 



DO NORTE; ADVDOS. :PGE-RN NIVALDO BRUM VILAR 
SALDANHA E OUTRO; REQDA.: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

ADI 656-RS - Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO; Julg: 
03/1012002; Tribunal Pleno; Publica¢o DJ 31-10-2002, P 00019, 
EMENT VOL-02089-01 PP-00035 
EMENTA: CONSTITUCIONAL SERVIDOR PUBLICO. 
TRANSFERENCIA CONCURSO PUBUCO. CF., art. 37, II. Lei 
9.117190, do Rio Grande do Sui, partig. anico do art. 4~ L 
Impossibilidade de provimento de cargos· e empregos publicos 
mediante transferencia e aproveitamento, dado que a Constituifiio 
Federal exige, para a investidura, aprovadio previa em concurso 
pUblico de provas ou de provas e titulos, de acordo com a natureza e 
a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeaciies para cargo em comissao declarado em lei 
de livre nomeadio e exoneradio. CF., art. 37, Il - A~ao direta de 
inconstitueionalidadejulgada procedente. 
Votacdo: undnime. 
Resultado: procedente para declarar a inconstitueionalidade do 
paragrofo imico do artigo 4° da Lei n° 9117 de 1990, do Estado do 
Rio Grande do Su!. 
Acorddos citados: ADI-89 (RTJ-150/341), ADI-483 
(RTJ-136/528), ADI-2364. 
Partes: REQIE. : GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL; ADV.: GABRIEL PAULI FADEL; 
REQDO.:GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL; REQDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. 

ADI 637/MA A (:40 DIRETA . DE 
INCONSTITUCIONALIDADE; ReL: Min. SEPUL VEDA 
PERTENCE; Julg.:25/0812004; TP; publ.: DJ 01-10-2004, PP
00009, EMENT VOL-02166-01 PP-00047 
EMENTA: 1. Concurso publico: ndo mais restrita a sua exigincia ao 
primeiro provimento de cargo publico, reputa-se ofensiva do art. 37, 
II, CF, toda modalidade de ascensiio de cargo de uma carreira ao de 
outra, a exemplo do "aproveitamento" e "acesso" de quecogitam as 
normas impugnadas (§§ 1° e 2° do art. r do ADCT do Estado do 
Maranhao, acrescentado pela EC 3/90). 2. Processo legislativo dos 
Estados-membros: absordio compulsoria das linhas bdsicas do 
modelo constitueionalfederal - entre elas, as decorrentes das normas 
de reserva de iniciativa das leis -, dada a implicadio com 0 principio 
fundamental da separacdo e independencia dos Poderes: 
jurisprudencia consolidada do Supremo Tribunal. 3. Processo 
legislativo: reserva de iniciativa do Poder Executivo para legislar 
sobre materia concemente a servidores publicos da administraciio 



direta, autarquias e fundacoes publicas.
 
Observadio
 
Votacdo: Undnime.
 
Resultado: Procedenie.
 
Acordiios citados: ADI-88 (RTJ-175/387), ADI-89
 
RTJ-150/341), ADI-231 (RTJ-144/24), ADI-483, ADI-580;
 
RTJ-115/18, RTJ-115/47, RTJ-124/883. Partes: REQTE.:
 
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA; REQDO: ASSEMBLEJA
 
LEGISIATIVA DO ESTADO DO MARANHAO
 

ADI 1677/DF At;AO DIRETA DE 
. INCONSTITUCIONAUDADE 
ReL: Min. MOREIRA ALVES; Julg. 03/02/2003; TP; PubL DJ 
28-03-2003, PP-00061, EMENT VOL-02104-01, PP-00124 
EMENTA: Ar;lio direta de inconstitucionalidade. Lei n° 1.626, de 11 
de setembro de 1997, do Distrito Federal. - Ja se firmou 0 

eniendimento desta Corte no sentido de que, tambem em face da atual 
Constituidio, as normas basicas da Carta Magna Federal sobre 0 

processo legislativo, como as referentes as hipoteses de iniciativa 
reservada, devem ser observadas pelos Estados-membros e pelo 
Distrito Federal. - No caso, a lei distrital em causa niio so cria, por 
transformacdo, cargos, mas tambem trata de seu provimento, sem 
que sua iniciativa tivesse partido do Governador do Distrito Federal, 
o que ofende 0 disposto nas letras "a" e "c" do inciso II do § 1° do 
artigo 61 da Carta Magna Federal. - Por outro lado, procede, 
tambem, a argidciio de inconstitucionalidade material do artigo 3° da 
mesma Lei distrital, porquanto ele determina que, nos novos cargos 
de fiscal tributario, haja 0 aproveitamento dos servidores dos cargos 
extintos de tecnico tributario, sem, portanto, a previa aprovadio em 
concurso publico de provas ou de provas e titulos como exige, para a 
investidura, que niio mais se limita aprimeira, de cargo ou emprego 
publico, 0 disposto no inciso II do artigo 37 da Constituidio, que, 

. nesse	 poruo, a Emenda Constitucional n° 19/980 manteve como 
redigido originariamente, razdo por que pode servir de pardmetro 
para a cfericdo da inconstitucionalidade em causa. Ar;1io direta de 
inconstitucionalidade que se julga procedente, para se declarar a 
inconstitucionalidade da Lei n° 1.626, de 11 de setembro de 1997, do 
Distrito Federal. 
Votaciio: undnime. 
Partes: REQTE.: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL; ADV: 
MARCELLO ALENCAR DE ARAUJO E OUTRO; REQDA.: 
cAMARA LEGISIATIVA DO DISTRIIO FEDERAL. 

9. Entendo que sao duas as possibilidades jurfdicas de manter 0 

emprego dos trabalhadores das empresas que 0 OF pretende extinguir: a primeira, 0 

OF nao extingue as empresas, mudando suas destinacoes sociais, com 0 que 0 

pessoal sera regularmente mantido; a segunda, 0 OF promove a fusao das 



empresas (TCB e Metro; SAB e CEASA etc), de forma a demonstrar uma sucessao 
e Ihes confere outras finalidades sociais. Fora dessas hip6teses, a simples 
transferencia de tabela, como pretende 0 PL 1985/2005, parece-me solucao 
provis6ria e terneraria. 

Esse meu entendimento. 
Brasilia, 08 de setembro de 2005. 

Antonio Alves Filho
 
DAB-OF 4972
 



MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 

Procuradoria Regional do Trabalho da 10~ Regiao . 
Coordenadoria da Defesa dos Interesses Individuais Homogeneos, Coletivos e Difusos 

A~ao Civil Publica n° 576/2003, tramitando perante a MM. 9a Vara do
 
Trabalbo de Brasilia/DF
 

Aos 23 (vinte e tres) dias do mes de setembro do ano de 2003 (dois mil e 
tres), as 14h30, no audit6rio da Procuradoria Regional do Trabalho da l O" Regiao, 
localizada no SEPN 513, Ed. Imperador, 3° andar, Brasilia-DF, compareceram a Sra. 
Ledamar Sousa Resende, RG 2135744, SSPIDF, representando 0 Distrito 
FederallSecretaria de Gestae Administrativa, acompanhada pelo Dr. Fernando Cunha 
Jiinior, Procurador do DF, a Dra. Carlane Torres Gomes de Sa, OABIDF 6363, 
representando a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia - TCB, a Sra. Maria Luiza 
da Silva, RG 317188, SSPIDF, representante da Associacao dos Servidores da SAB, 
perante 0 Exm" Sr. Procurador do Trabalho Dr. Joaquim Rodrigues Nascimento. 

Dando prosseguimento a audiencia realizada no dia 20108/2003, 0 

Procurador do Trabalho expos novamente os termos da proposta de conciliacao realizada 
naquela data. Dada a palavra ao Ilustre Procurador do DF, 0 Dr. Fernando Cunha Junior, 
declarou que 0 Conselho de Politica de Recursos Humanos do DF nao acatou a proposta de 
conciliacao que se refere a ata de audiencia do dia 20108/2003, tendo em vista que entendeu 

(9
o egregio conselho que as leis e os decretos mencionados na acao civil publica n" 576/2003 

11 Vara do Trabalho) sao constitucionais, 0 empregados da TCB estao legitimados para 
ocuparem os cargos que atualmente exerce . D da a palavra a representante da Associacao 
dos Servidores da SAB, solicitou que!fosse excluidos da ACP os empregados da 
CODEPLAN, CEASA, SAB e TCB, que foram dmitidos ante de 05/10/1988, mesmo sem 
concurso publico e posteriormente ' ~sta data, some e por concurso publico, 
permanecendo a acao em relacao aos 145 ,i preg dos da TCB. 

Nada mais havendo, foi e c i rada audiencia as 15h 

~ 

~4" 6.t. I i-J I ....1 
Lcdam.u-SolTsaResende 0 Cunha Junior 

RG 21357-1-..1.. SSPIDF ocurador do OF 

. ,J '. t, ( /l . / 
.,/ I( r'LC( ~0\ . .ot ~.~ ~"-. d1' v~ 

Carlane Torres Gomes de Sa Maria Luiza da S~a 
OAB/OF 6363 RG 317188, SSPIDF 

-~~~ 
~ao Ricardo Viana Costa 

j Secretario da audiencia 



GOVERNO DO DJSTRJ10 FEDeRAL 
SECRETARJA DE GESTio ADMINISTRATIVA 

1 
I 

.1 

oncro . 
NO 4.'1. §!1./200S-SGA-DF BJasiIa, /# de setembro de 2005. 

Em a~ a soIicft:adio contIda no OF. NO 422/2005 - GAB 19, dIr1jo-ine iI ~ 

ExceIinda para informar que foJ I1!tirado de paula 0 ProjeID de let nO 1985/2005, bern 

reItero a reunllo agendada para 0 prOxImo cia 19 de setembro, as 15:00 horas, 

5eaetaJ1a, para tratar do assunID objeID do .efaldo ProjelD• 

... 
--a-~b 

MARIA ..S. LARDIM 
5ectetaia de EsIado de GesIIoAdmItllsllaliva 

Excelentfssimo Senhor 
DepubIdo BRUNEW 
camara Leglslatfva do DIstt1to federal 
Brasffia/Df 

.......- """.6ltDoentdllbmnldlde'"
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GOVERNIO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE GEST~O ADMINISTRATlVA 
GABINETE DA SECRETARIA 

Oncio Brasflia/3 de marco de 2003. 
NO .L7:;?'./2003 - GAB/SGA 

Senhor Presrdence, 

1. Em atencao ao Oficio 034/2003-PRESfTCB, e considerando a pleito apresentado a 
pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Urbanos, 
Interestaduais, Especiais, Escolares, Turisrno e de carga do DF/SITTRATER-DF, esclareco que, em 
face do advento da Lei nO 2.681, de 15/01/2001, e as medidas adotadas na forma dos Decretos nOs 
22.322, de 13/08/200J., e 23.082, de 05/07/2002, a roximadamente 1.170 em I ados dessa 
Empresa passaram a integrar a Tabela de Empregos 0 Distrito eral, regidos pela Consoltdacao 
das Leis do Trabalho - CLT, com suas dausulas contratuais inalteradas, alem de assegurado a Plano 
de cargos e Salario!- ~.f~ aprovado nos termos da Resoluc;ao de Diretoria nO 085/88, ratificada pela 
Resolu<;ao do Conselho de Adrnlrustracao da TCB, na Reuniao Ordinaria nO 62/88 

2. Assim, par force do que dispoe a CLT, em seu Art. 611, nao ha razao para se falar 
em acordos coletivos de trabalho entre as sindicatos de empregados e 0 Distrito Federal, etsque este, 
na condicao de entidade juridica de Direito Publico interno, esta impossibilitado de qualquer a<;ao 
nesse sentido, e.,'(c!l S!V2 que e de enndades pnvadas. 

3. A :concessao de qualquer reajuste salarial a servidores da Administra<;ao Direta, 
Autarquica e FundaCiorial do Distrito Federal, incluidos as empregados da Tabela de Emprego a que 
se refere a Decreta nD 22.322, de 13/08/2001 - integrado por servidores oriqinarios da TCB 
somente ocorrera atraves de lei especifica, observadas as olsposlcoes da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Cornplementar 101/2000) e as disponibilidades orcamentanas. 

4. Portanto, cabe aos empregados aouardarem dedsao governamental quanta a 
possibilidade de reajuste neste exercicio, vinculado aos indices a serem definidos pelo Governo 
Federal, em face cas pecullartdades do Distrito Federal, uma vez que aproximadamente 70% de sua 
folha de pessoal ecusteado com as recursos do Fundo Constitucional do DF - FCDF, instituido pela Lei 
nO 10.633, de 27/12/2G02. 

Atenciosamente, 

'" ~.,. A, JYI 
MARIA'cE -' 'A 5.5. LANDIM
 

Secretaria de Estado de Gestao Administrativa
 

Senhor 
MAURO CATEB 
Diretor-Presidente da sccteoade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda. - TCB
 
NESTA
 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 

APOSTILAMENTO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO 

01 - Nos termos da Lei nQ 2.681, de 15 Je janeiro 2001, publicada no DODF n9 14, 

de 19 de janeiro de 2001, alterada pela Lei nQ 2.890, de 23 de janeiro de 2002, 

publicada no DODF nQ 21, de 30 de janeiro de 2002 enos termos dos paraqratos 

2Q e 3Q do art l Q do Decreta nQ 22.322, de 13 de agosto de 2001, publicado no 

DODF nQ 159, de 17 de agosto de 2001, a clausula 1.1 - EMPREGADOR, do 

Contrato Individual de Trabalho firmado em 12/01/1998, entre a Sociedade de 

Transportes Coletivos de Brasilia Limitada - TCB (empregadora) e EDSON 

ARAUJO SILVA (empregado), devidamente classificado no item 1.2 do referido 

Contrato, passa a vigorar. a partir de 17 de agosto de 2001. com a seguinte 

redacao: 

1.1 - EMPREGADOR. 

o DISTRITO FEDERAL com sede no Palacio do Buriti - Praca do Buriti 

Brasilia/OF, neste ato denominado Empregador e devidamente representado. 

? Iv c.i-> //,1/. r:r) d A-)(')~'Brasl la, 'I' / ...-:-;.... de /..-..I .. /.t_); ~·. e .. 

&J~~;\~~~s&~~y~
 
DARH/SRH/5GA 

EMPREGADOR ~~~t?~ . 

-. - c'~'';?"7~' ~ /// /J;--;,c:;;::'C'.J- ..3. G./rEMPREGADO.~~. _ f ~ ~ '"' ~ . 

Matrfcnla; 00561924 

Testemunhas: 



PROJETO DE LEI N° 12005 

Cria a Unidade que especifica e 
da outras providAncias. 

A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA: 

Art. 10 Fica c:riada, na Secretaria de Estado de Gestio Administrativ8, a Unidade 
de ManutenQAo de Pessoal de Empresas Extintaa e em Processo de 
Reorganiza9lo, com 0 objetivo de manter os assentamentos cadastrais, conceder 
vantagens e beneficios previstos em regulamento, elaboraratos de melhorias 
funciO,nais, bern como, proceder a elaborayAo de folha de pagamento, dos 
respectivos quadros de emprego em extinQAo. 

Paragrafo anleo. Para composioAo da Unidade a que se refere 0 caput, ficam 
cri~d~s os cargos em comissAo constantes doAnexo Onloo deeta Lei. 

PROPOSTA: (inclulr 0 Paragrafc) 2.° neate artlgo para incluir as .mp..... 
beneficiadas por esta Lei e suas situa~6es e 0 Panlgrafo 30 para deftnir os 
-procrimentos de extin;io das empresas) 

Paragrafo 1°. Para composie;lo da Unldade a que 88 refer. 0 caput, flcam 
criad~ os cargos em comissle constantes do Anexo Unico desta Lei. 

Para~ ...fo 20. As empreaaa referidas no caput deste artigo sio: 

I • Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA, em procesao de 
IiquidaVio; 
H • Sociedade de Abastecimento de Brasilia - SAB, em proceaso de 
Iiqui(iaOlo; 
III -: Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB, em 
proCC!SS~ de reorganiza~o; e 
IV - ;Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN, em 
processo de reor9aniza~lo. 

Paragrafo 3°. Quando da extin~o da Central de Abastecimento do Distrito 
Fed~ral - CEASA, da Socledade de Abastecimento de BrasiUa - SAB OU 
outra empresa do complexo administrativo do Disb1to Federal. Itrlves de lei 
especifica serio definido8 0$ procediment08 inerentes II 8ucessio do. 
empregados por Gutra entidade da adminlstra~of a transferincia dos ben. 
patrimonials, creditos. d'bitos e demais procedhnentos cabivei8. 



Art. ~ Os contratos de trabalho dos empregados integrantes do quadro de 
pessoal em extin~oJ pr6prios des empresa~ ~o Distrito Fe~eral extintas ou em 
prccessc de reorganiza~oJ ficam sob a admlnlstracAo da unldade de quetrata 0 

artigo ~nterior. 
i 

Art. 3~ Os empregados que tiverem seus contratos de trabalh~s. ad.ministrados 
pels unidade de que trata 0 art. 1~, terAo seus valores remune~at6rIOS Inallerad?s, 
respeitada a data base de cada categoria e 0 desenvolvlmento na carreira 
observara 0 estabelecido no plano de cargos e salarios das empresas extintas ou 
em processo de reorganizaQio, nao tendo vlnculo de qualquer natureza com os 
carg~ que compOem as carreiras do quadro de pessoal do Distrito Federal. 

I 
i : 

.. Art 4;0 Em caso de demlssao, dispensa, aposentadoria OU falecimento do 
·empregado fica ~ululII~lieaIYlent& e,m"te 0 emprogo por81. ocupado. 

p.:c:OPOSTA: (Inclulr Jlan.yrtiru " ••te artigo referento agarantia do empregn, 
·conforme dispo$i~io contida no artigo 3° da Lei nO 2.681/2001) 

. I· 

Paragrafo unieo. Os empregados beneficiados por uta Lei, lomente terio
 
..us contratosl de trabalho rescindidos por ato unilateral da Administra9lo,
 
nas "guinles ~lp6tes..:
 
I - pt;itica de falta grave, entre as enumeradas no art. 482 da Consolidaqio
 
da. Lela do Trabalho - CLT;
 
II - a~umula;io iIIcita de cargo, emprego ou funOio p(iblica;
 
III - raecessidade de redu~o de pes8oal, por exces80s de dupeeas, na
 
forma regulada no art.iS9 da Constituh;lo Federal:
 
IV - ijnsuficiencia de desempenho, apurada em procedimento discipliner em
 
que ...uegurem:
 

a)i 0 dlreito a ampla defeaa;
 
b) recursosll autoridade superior;
 
c) previo conhecimento dos padro.. minim08 exigidos para a
 

; continuidade da rela;io de trabalho estabelecldos obrigatoriamente 
de acordo com as espeeificaoots das atividades exereidas. 

Art. 50 Os empregado8 que tiverem seu contrato de trabalho administrado pela 
unid~de de que trata 0 artigo 1ct. poderio ser cedidos para prestar servi~s no 
ambito da Administra~o dlreta, autarquias e fundayoes do Distrito Federal, para 0 
exercfcio de atividades compatfveis com as desenvolvidas na empresa extinta OU 
em.erocesso de reorganizayAo nos termos da Lei n.o 1.370, de 6 de laneiro de 
1997~ 



- -

/ 

PROPOSTA: (Almrar a redaoao para permitir a cessio dos empregadou a08 
diverSo. 6rgios e esfera. administrativas) 

Art. 5' Os empregadoa que tlverern s.:u _contrato de trab,lIho administrado 
I)t)Ia unidade de__-que trata 0 artlgQ__ 1~, poderio .er eedJdo8 para prestar 
8MYiC08 no ambito da Administrae-i'o,~".bUc~, para 0 exerclcio de atividade. 
compatlvei8 com 8$ desenvolvldas na empresa exlinta OU em proceMO de 
reorg.nlza~o nos tennos da Lei n.o 1.370,de 8 de janeiro de 1997._

I 

I 
I 
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PROPOSTA: (Alterar a redat;io para permitir a cessio dos empregadO$ aos 
diversos 6rgios e esferas administrativas) 

Art. SCI 08 empregados que tiverem seu· contrato de trabalho administrado 
pela unidade d,;.·que trata 0 artlg~_ 1~, poderio ser cedidos para prestar 
aervioos no ambito da Administraqlo P4blica. para 0 exercicio de atividades 

. • • • I .." . I

compativels com •• desenvolvldas nil em'pres. extinta ou em processo de 
reorganizaoio nos termos da Lei n.o 1.370, de 8 de janeiro de 1997.

I 
i 

Art.6~ As despesas decorrentes da apliea~o do disposto do pan~grafo (jnicc do 
artigo:1.° desta Lei correrAo a tonta de reeurses or98mentarios do Tesouro do 
Oistrito Federal. 

- i 

I 
PROPoSTA: (Alte..., ·...~io para incluir aa deepesas ~,.rente8 80 
plgamento dos contrat08 de trabalho aeonta de recursos oroamentarios do 
Teso~ro do DF) 

Art. • Ae despeqs deeorrente8 da apllca~o do disposto do Ranigrafo
unlco: do artigo 1.0 d,.fa Lei, bem como as lnerentes ao pagam&;nto dos 
contr4t08 de trabalhos dos empregados benefieiadoe por esta Lei co.....rio a 
conta!de recureos oroamentarlos do Tesouro do Distrito Federal. 

! 
i 

I
 
Art.7° ~sta Lei entra emvigorna data de sua publica~o.
 

Art.8.o'Revogam~ as disposi¢es em~ntrario, emespecl..J as Leis n.G 2~681_, de 
15 de janeiro de 2001, n.O 2.989, de ,11 de junho de 200~, ~- nO 2.935, de 08,de 
abril d~ 2002, be'1l como 0 art. 4° de, Lei nO 2.891, de-23 de janeiro de 2002, e 0 
art. 3°:da Lei nO 3.125, de 16de janeirQ de 2003. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 
DECRETO W 21738, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2000
 

Oispoe sobre a cessso dos Empregados da Companhia do Oesenvolvimento do Planalto Central 
COOEPLAN, e da outras providencies. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atrlbuicoes que Ihe sao conferidas pete artigo 
100. incisos VII e XXVI, da Lei Orqanica do Distrito Federal, e tendo em vista 0 que dispoe a Lei n° 1.370, 
de 06 de janeiro de 1997, decreta: 

Art. 1° Os empregados da Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central- CODEPLAN ficam 
cedidos para 05 orqaos e entidades indicados no Anexo deste Decreto com onus para 0 6rgao 
cessionario. 

Paraqrafo unico. Havendo lnsuficiencla de recursos orcamentarios para 0 pagamento dos empregados 
cedidos, 0 6rgao cesslonario devera apresenta-lo, de imediato, a Secretaria de Estado de Gestae 
Administrativa para fins de exame da sltuacao, com vistas a sua realocacao 

Art 2° Fica delegada a Secretaria de Estado de Gestae Administrativa competencia para proceder a 
realocacao dos empregados, na hip6tese da situacao prevista no paraqrafo unlco, do artigo 1°, deste 
Decreto ou para atender a eventuais necessidades de service dos 6rgaos. 

Art. 3° Os demais procedimentos da cessao deverao observar 0 disposto no Decreto n° 18.054, de 28 de 
fevereiro de 1997, com as alteracoes constantes do Decreto n° 20.328, de 21 dejunho de 1999. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 5° Revogam-se as disposicoes em contrarlo. 

Brasilia, 12 de marco de 2001 
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

Publicado DODF 20.11.2000
 
Republicado DODF 13.03.2001
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GOVERNO DISTRITO FEDERAL 
DECRETO N° 21737, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2000 

Dispoe sobre a cessso dos Empregados da Companhia do Desenvolvimento do Plana/to Central 
CODEPLAN, e da outras proviaenctes. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuicoes que Ihe sao conferidas pelo artigo 
100, incisos VII e XXVI, da Lei Orqaruca do Distrito Federal, e tendo em vista 0 que dispoe a Lei nO 1.370, 
de 06 de janeiro de 1997, decreta: 

Art. 1° Os empregados da Companhia do Desenvolvirnento do Planalto Central - CODEPLAN, constantes 
do Anexo, ficam cedidos aPolicia Militar do Distrito Federal - PMDF. 

Paraqrafo unico. 0 onus decorrente da cessao a que se refere este artigo cabera aSecretaria de Estado 
de Gestao Administrativa. 

Art. 2° Cabera aSecretaria de Estado de Gestae Administrativa adotar as medidas relativas ao controle de 
frequencia, pagamento e demais vantagens a que se refere 0 Decreto n° 18.054, de 28 de fevereiro de 
1997 e alteracoes posteriores, relativamente aos servidores cedidos na forma do disposto no artigo 1° 
deste Decreto. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 4° Revogam-se as dlsposicoes em contrario. 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

Publicado DODF 20.11.2000 
Republicado DODF 13.03.2001 
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PROJETO DE LEI N° 12005 

Cria a Unidade que especifiC8 e 
da outras providincias. 

A CAMARALEGISLATIVA 00 OISTRITO FEDERAL OECRETA: 

Art. 10 FiCa criada, na Secretaria de Estado de Gestio Administrativs, a Unidade 
de Manuten9Ao de Pessoal de Empresas Extintas e em Proces8o de 
Reorganiza9Ao, com 0 objetivo de manter osassentamentos cadastrais, conceder 
vantagens e beneficios previstos em regulamento, elaborarato& de melhoriss 
funciQnais, bem como. proceder a elabora9lo de fotha de pagamento, dos 
respectivos quadros de empregoem extin~ao. 

Paragrafo unico. Para composioAo da Unidade a que se refere 0 caput. ficam 
cri~dqs es cargos em comissAo constantes deAnexo Onloo deeta lei. 

PROPOSTA: (inGluJr 0 Paragrafo 2.° nute artlgo para inelulr as .mp....as 
beneficiadas por esta Lei e suas situa;6es e 0 Parigrafo 30 para definir os 
-procedimentos de extin;jo das empresas) 

Paragrafo 1°. Para composioio da Unldade a que 88 refere 0 caput, flcam 
criad<ta 0$ cargos em comie8io constantes do Anexo Unico desta Lei. 

Paragtafo 20. As emp...... referidas no caput deete artigo sao: 
; '\ 

I • C,ntra~e Abastecimento do Distrito Federal - CEASA, em procesao de 
liquidavao; 
H • Sociedade de Abastecimento de Brasilia - SAB, em procesao de 
JiquidaOlo: 
III -; Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia .Ltda - TeS, em 

.pro~o de reorganiu~o; e 
IV - :Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN, em 
processo de reorganiza~io. 

ParAgrafo 3D
• Quando da extincio da Central de Abastecimento do Distrito 

Fed~ral - CEASA, da Socledade de Abastecimento de Brasilia - lAB ou 
outre empresa do complexo administrativo do Disbito Federal. atraves de lei== !Serio definido8 0$ procedimentos inerentes a 8ucessio .. 

: ados por Dutra entidade da administra~o, a lransferinela dos ben. 
patrimonials creditos, debitos e demais procedhnentoscabivei8. 



Art. ~ Os contratos de trabalho dos empregados integrantes do quadro de 
pessoal em extin~o, pr6prios das empresas do Distrito Federal extintas ou em 
processo de reorganiza~o, ficam sob a administracAo de unidade de que trata 0 
artigo anterior. 

i 

Art. 3~ Os empregados que tiverem seus contratos de trabalhos administrados 
pela unidade de que trata 0 art. 1~, terAo seusvalores remuneratorios inalterad~s, 
respei~da a data base de cada categoria e 0 desenvolvimento na carreira 
observara 0 estabelecido no plano de cargos e salarios das empresas extintas au 
em prccessc de reorganizaQio, nao tendo vfnculo de qualquer natureza com os 
cargos que compOem as carreiras ee quadro de pessoal do Distrito Federal 

I 
I , 

,,.Art 4.0 Em caso de demissao; dispensa, aposentadoria OU falecimento do 
empregado fica tlululJlil:llicalYk!nM ew"le 0 emprogo par 81e ocupado. 

~H.OPOSTA: (lnc:lulr Parayr.ro "...te artiao refePOnto 0 garantia do emprego, 
,conforme disposi9io contida no artigo 3° da Lei nO 2.681/2001) 

, !' 

Paragrafo unico. Os empregados beneficiados por 88ta Lei, .omente terio
 
seus contratosJ de trabalho reacindidos por ato unilateral da Administragio,
 
nas "auinte8 ~lp6tea88:
 
I - p~tica de falta grave, entre as enumeradas no art. 482 da Consolidaqio
 
daB Leiado Trabalho - CLT;
 
II - a~umula~o Ufcita de cargo, emprego OU funqio publica;
 
III - "ecessidade de redu~o de pes8oal, por exces80s de despeeas, na
 
forma regulada no art. 189 da Constitui910 Federal:
 
IV - ijnsuficiencia de desempenho, apurada em procedimento disciplinar em
 
que ...88egurem:
 

a)i 0 dlreito a ampla del_:
 
b) recursoalt autoridade superior;
 
c) previo conhecimento do. padro.. minim08 exigidos para a
 

; continuidade da rela;io de trabalho estabeleeldos obrigatoriamente 
de acordo corn as esp.elfieaoots das ativid.des exereidas. 

Art. 50 Os empregado8 que tiverem seu contrato de trabalho administrado pela 
unid~de de que trata 0 artigo 1D. poderAo ser cedidos para prestar servi~s no 
4mbito da Administra~o direta, autarquias e fundayoes do Distrito Federal, para0 
exercfcio de atividades compatfveis com as desenvolvidas na empresa extinta OU 
em Brocesso de reorganizaylo nos termos da Lei n.o 1.370. de a de janeiro de 
1991~ 



PROPOSTA: (Alterar a redagao para ~rmltir a cessio dos empregadou aos 
diverSo. 6rgios e esf.raa adminlstrativas) 

Art. 5" 08 empregados que tlverem seu_contrato de trab'llho adminisndo 
IWIa unidade de,·-que trata 0 artl99_ 1~, poderio .e, cedJdos para prestar 
eerviooa no ambito da AdministraQlo, ~4bJ.c~, para 0 exercicio de atividade. 
compatlve. com .. desenvolvidas na emiJresa extinta OU em proceaso de 
reorg'nlza~o nos tennO$ da Lei n.o 1.370,de 6 de janeiro de 1997._ 

i 
I 
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PROPOSTA: (Alterar a reda9io par. permitir a cessio dos empregadO$ aos 
diversos 6rgios e esferas administrativas) 

Art. 6Ct Os empregados que tiverem $au- contrato de trabalho administrado 
pela unidade d,;_~ que trata 0 artlup__ 1!, poderio se, cedidos para prestar 
aervi908 no ambito da Administraqlo Publica. para 0 exercicio de atividades 
compativeis com •• desenvolvidaa ria '-mpreaa extinta ou em processo de 
reorganizavio nos tennos da Lei n.o 1.370, de 8 de janeiro de 1997.· 

iI . 

Art. _6~ As despesas decorrentes da aplica~io do disposto do paragrafo unlco do 
artigo:1.° desta Lei correrlo a eonta de recursos oroamentarios do Tesouro do 
Distrito Federal. 

- i 

I 

PROPo8TA: (Altere' 'Ndaeio para incluir aa deepesas ~,.rentes 80 
pagamento dos contrat08 de trabalho i conta de recursos orgamentirios do 
Teso~ro do OF) 

Art. ff
i 

As despe~8 decorrentea da aplica~o do disposto do 9arigrafo 
unlco: do artigo 1.° d,ata Lei, bem como as lnerentes 80 pag8m~ dos 
contr4tos de trabalhos do. empregadoa beneficiados por esm Lei co.....rio a 
conta,de recul'808 oroamentarlos do Tesouro do Distrito Federal. 

I 
i 

I
 
M.7° ~sta Lei entraem vigor na datade sua publica9lo.
 

Art.8.o'Revogam..~ as disposi9f)es em ~ntrario, em e..peci~J as Leis n.o 2',681_, de 
15 de :janeiro de 2001, n.o 2.989, de ,11 de junho de 200.2, ~. nO 2.935, de 08,de 
abril d~ 2002, bell' como 0 art. 4° dEJ Lei nO 2.891, de-23 delaneiro de 2002, e 0 
art. 3°:daLei nO 3.125, de 16de jane~ro de 2003. 



A CAMARA LEGISLA1'IVA DO DISTRITO FEDERAL 

.... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Offcio nQ 596/2005 - GAB 19 Brasilia, 22 de novembro de 2005. 

Senhora Secretaria, 

Heconheco 0 esforco de Vossa Excelencla em tentar solucionar 
os problemas que atliqern os empregados da SAB, TCB, CEASA e 
CODEPLAN, entretanto, ao analisar 0 "substitutivo ao projeto de Lei nQ 

1985/2005", peco perrntssao para apontar a.lguns pontos que, s.m.j., 
estao equivocados. 

Primeiramente, 0 Governo nao poderia apresentar Substitutivo. 
Podera apresentar um aditamento via mensagem. A nao ser que 0 

Substitutivo seja apresentado por parlamentares. Segundo, no caput do 
art. 1Q encontram-se a expressao ..."empresas extintas"...Nao ha 
nenhuma das empresas extintas. Ha em processo de extincao, Terceiro, 
o substitutivo nao conternpla a TCB, pois atualmente encontra-se em 
processo de privatlzacao. Portanto, como 0 § 2Q do art. 1Q remete ao 
caput a situacao que se encontram as empresas, a TCB estaria fora do 
processo. Quarto, ha dlstorcoes na quantidade de cargos criados entre 
a unidade dessa Secretaria e da Secretaria de Estado de Agricultura e 
Abastecimento. Quinto, e importante para a concretizacao desse projeto 
da CLDF a continuidade do PDV dos empregados da CEASA, 
exclusivamente para aqueles que se inscreveram na data prevista em 
lei. 

Excelentlsslma Senhora 
Maria Cecilia Soares da Silva Landim 
secretarta de Estado de Gestae Adrninistrativa do Distrito Federal 
NESTA 

SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348·8193 
I=_rn~il· rlonllt!:llrll"\trIl h,.lln.o.lli ,..n.rT1 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Par tim, solicito que Vossa Excelencia leve em conslderacao tudo 
aquila que anteriormente toi acordado, a tim de que possamos votar, 
ainda nessa sessao legislativa, a reterida proposlcao, Segue anexo 
suqestao de Mensagem do Executivo au Substitutivo apresentado par 
parlamentar. 

Atenciosamente, 

BRUNELLI 
Deputado Distrital - PFL 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348-8193 
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MENSAGEM 
N° IGAB Brasilia, de outubro de 
2005. 

Excelentfssimo Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter aelevada apreclacao dessa 
insigne Casa Legislativa Projeto de Lei revogando as Leis n°. 2.681, 
de 15 de janeiro de 2001, nQ

• 2.863, de 27 de dezembro de 2001, 
n°. 2.989, de 11 de junho de 2002, nQ

• 2.891, de 23 de janeiro de 
2002, n° 2.935, de 08 de abril de 2002 e nQ

• 3.125, de 16 de janeiro 
de 2003, as quais dlspoem sobre a aomtnlstracao de empregados 
publicos na Adrnlnistracao Direta, Autarqulca e Fundacional do 
Distrito Federal. 

A proposta ora apresentada tem por objetivo sanear os 
resultados da Agao Civil Publica nQ

• 576/2003, ajuizada pela 
Procuradoria de Defesa dos Interesses Individuais e Hornoqeneos, 
Coletivos e Difusos, do Tribunal Regional do Trabalho, contra 0 

Governo do Distrito Federal, uma vez que a Meritfssima Jufza do 
Trabalho da 951 Vara do Trabalho de Brasilia - DF declarou, de 
forma incidental, a inconstitucionalidade das Leis em reterencla, 
sentence esta proferida em 23 de fevereiro do corrente ano. 

Trata ainda 0 mencionado projeto de lei da crlacao de 
duas Unidades de Manutencao de Pessoal de Empresas em 
Processo de Heorqanizacao que tsrao a responsabilidade de 
adrninistrar 0 pessoal empregado remanescente das empresas 
extintas e em processo de reorqanizacao, conforme Exposigao de 
Motivos elaborada pela Secretaria de Gestae Administrativa. 

Excelentissimo Senhor 
Deputado FABIO BARCELOS 
Presidente da Camara Legislativa do Distrito Federal 



Por oportuno, reIeva assinalar que a crtacao dessas 
unidades como forma de solucionar definitivamente a questao, 
resulta de um estorco coordenado pelos nobres Deputados Brunelli, 
Anllceia Machado, no sentido de encontrar uma solucao para 0 

problema desses servidores e esta consentanea com 0 

procedimento recente adotado pela Uniao, nos termos da Medida 
Provis6ria nQ 246, de 06 de abril de 2005, que permitiu a• 

preservacao dos empregados do quadro de pessoal ativo da extinta 
Rede Ferroviaria Federal, ao transferir os contratos de trabalho do 
empregados ativos remanescentes daquela extinta empresa para a 
Admlnlstracao da Empresa Brasileira de Planejamento de 
Transportes - GEIPOT. 

Em cumprimento ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei 
Complementar nQ

• 101, de 04 de ma.io de 200, esta anexada a esta 
Mensagem a planilha de custos da presente proposta, registrando
se que as despesas decorrentes correrao a conta de recursos do 
Tesouro do Governo do Distrito Federal. 

Por derradeiro, nos termos do art. 73 da Lei Orqanica do 
Distrito Federal, encareco seja 0 presente projeto de lei apreciado 
em regime de urqencla, 

Aproveito 0 ensejo para renovar a Vossa Excelencia e 
seus ilustres pares meus protestos de estima e conslderacao, 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
 
Governador do Distrito Federal
 



Excelentissimo Senhor 
Deputado FABIO BARCELOS 
Presidente da Camara Legislativa do Distrito Federal 

PROJETO DE LEI N° /2005. 

Cria as Unidades que 
especifica e da outras 
providencias. 

A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA: 

Art. 12 - Ficam criadas, na Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuarla e Abastecimento e na Secretaria de Estado de 
Gestae Administrativa, Unidades de Manutencao de Pessoal de 
Empresas em Processo de Reorganiza9ao, com 0 objetivo de 
manter os assentamentos cadastrais, conceder vantagens e 
beneffcios previstos em regulamento, elaborar atos de melhorias 
funcionais, bem como proceder a alaboracao de folha de 
pagamento, dos respectivos quadros de empregos em extlncao, 

§ 1Q - Para cornposlcao das unidades a que se refere 0 caput, 
ficam criados, no ambito das respectivas Secretarias de Estado, os 
cargos em comissao constantes do anexo unlco desta lei. 

§ 2Q 
- As empresas referidas no caput deste artigo sao: 

I - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - S.A 
CEASAlDF, em processo de reorqanlzacao: 

1\ - Sociedade de Abastecimento de Brasflia - S.A - SAB, em 
processo de reorqanlzacao: 

1\1 - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda. 
TCB, em processo de reorqanlzacao: e 

IV - Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central 
CODEPLAN, em processo de reorqanizacao. 



Art. 2° - Ficam sob a adrnlntstracao das unidades de que trata 
o caput do art. 1° os contratos de trabalho dos empregados 
integrantes do quadro de pessoal em extincao, pr6prios das 
empresas do Distrito Federal em processo de reorqanizacao. 

§ 12 - A Adrnlnlstracao dos contratos de trabalho das 
empresas previstas no art. 12 § 22 nos incisos I e II flcarao a cargo 
da unidade da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento -SEAPA/DF. 

§ 22 - A Adrnlnlstracao dos contratos de trabalho das 
empresas previstas no art. 1Q § 2Q nos incisos III e IV ficarao a cargo 
da unidade da Secretaria de Estado de Gestae Administrativa. 

Art. 3° - Os empregados que tiverem seu contrato de traba.lho 
administrado pelas unidades de que trata 0 artigo 1Q, poderao ser 
cedidos na forma da lei, para prestarem services no ambito da 
Admlnlstracao PIJblica, para 0 exerclcio de atividades compatrveis 
com as desenvolvidas nas empresas de origem. 

Art. 4Q - Os empregados que tiverem seu contrato de trabalho 
administrado pelas unidades de que trata 0 caput do artigo 1Q terao 
seus valores remunerat6rios inalterados, respeitada a data base de 
cada categoria e 0 desenvolvimento na carreira observara 0 
estabelecido no Plano de Cargos e Salarios das empresas em 
processo de reorqanlzacao, nao tendo vinculo de qualquer natureza 
com os cargos que comp6em as carreiras do quadro de pessoal do 
Distrito Federal. 

Art. 5Q - Em caso de demlssao, dispensa, aposentadoria ou 
fa.lecimento do empregado fica automaticamente extinto 0 

respectivo emprego. 

Paraqrato unico, Fica garantida a opcao aos servidores que 
aderiram ao Plano de Demissao Voluntaria - PDV, de que tratou 0 

inciso II, do art. 3Q da Lei 3.125, de 16 janeiro de 2003 

Art.5° - As despesas decorrentes da apllcacao do disposto no 
§ 1Q

, do art. 1°, desta lei corrsrao a conta de recurso orcarnentario 
do Tesouro do Distrito Federal. 



Art. 72- Esta Lei entrara em vigor na data de sua publlcacao, 

Art. 82 - Revogam-se as dlsposlcoes em contrario, e em 
especial as Leis n°. 2.681, de 15 de janeiro de 2001, nQ• 2863, de 27 
de dezembro de 2001, n°. 2.989, de 11 de junho de 2002, nQ

• 2891, 
de 23 de janeiro de 2002, n° 2.935, de 08 de abril de 2002 e nQ

• 

3125, de 16 de janeiro de 2003. 

ANEXO AMENSAGEM N2 _/2005-GAG 

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS 
(Em consonancla com a LRF) 

CRIACAO DAS UNIDADES DE MANUTENCAO DE PESSOAL DE 
EMPRESAS EM PROCESSO DE REORGANIZACAO. 

EXERCICIO VALOR 
2005 R$ 187,652,80 
2006 R$ 281.479,20 
2007 R$ 281.479,20 



ANEXO UNICO 

(Lei nQ 
I de _ de de 2005) 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento 
SEAPA 

DENOMINACAO SIMBOLO QUANTI DADE 
Chefe da Unidade de Manutencao de 
Pessoal de Empresas em Processo de 

Reorganizacao. 

DFG - 14 01 

Chefe do Nucleo de Cadastro da Unidade 
de Manutencao de Pessoal de Empresas 

em Processode Heorqanizacao. 

DFG -10 01 

Chefe do Nucleo de Pagamento da 
Unidade de Manutencao de Pessoal de 

Empresas em Processo de 
Heorqanizacao. 

DFG -10 01 

Assistente. DFG -08 02 
Encarregado. DFG -06 04 

Secretaria de Estado de Gestao Administrativa - SGA 
DENOMINACAO SIMBOLO QUANTIDADE 

Chefe da Unidade de Manutencao de 
Pessoal de Empresas em Processo de 

Heorqanlzacao. 

DFG - 14 01 

Chefe do Nucleo de Cadastro da Unidade de 
Manutencao de Pessoal de Empresas em 

Processo de Reorganizacao. 

DFG -10 01 

Chefe do NUcleo de Pagamento da Unidade 
de Manutencao de Pessoal de Empresas em 

Processo de Reorganizacao. 

DFG -10 01 

Assistente. DFG-08 02 
Encarregado. DFG-06 04 



SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1985/2005. 

(De autoria de Varios Deputados) 

Cria as Unidades que especijica e dli outras 
providencias. 

A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA: 

Art. 10
- Ficam criadas, na Secretaria de Estado de Agricultura, 

Pecuaria e Abastecimento e na Secretaria de Estado de Gestae Administrativa, 
Unidades de Manutencao de Pessoal de Empresas em Processo de 
Reorganizacao, com 0 objetivo de manter os assentamentos cadastrais, 
conceder vantagens e beneficios previstos em regulamento, elaborar atos de 
melhorias funcionais, bern como proceder a elaboracao de folha de 
pagamento, dos respectivos quadros de empregos em extincao, 

§ 10 
- Para composicao da unidade a que se refere 0 caput, ficam 

criados, no ambito da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento, os cargos em comissao constantes do anexo unico desta lei. 

§ 2° - Quanto a operacionalizacao da Unidade de Manutencao de 
Pessoal de Empresas em Processo de Reorganizacao da Secretaria de Estado 
de Gestae Administrativa, 0 Poder Executivo enviara Mensagem aCamara 
Legislativa dispondo sobre a criacao dos cargos comissionados para 0 

funcionamento da referida unidade. 

§ 3°- As empresas referidas no caput deste artigo sao: 

1- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - S.A- CEASAlDF, 
em processo de reorganizacao; 

II - Sociedade de Abastecimento de Brasilia - S.A - SAB, em processo 
de reorganizacao; 



III - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda. - TCB, em 
processo de reorganizacao; e 

IV - Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central 
CODEPLAN, em processo de reorganizacao, 

Art. 2° - Ficam sob a administracao das unidades de que trata 0 caput 
do art. 10 os contratos de trabalho dos empregados integrantes do quadro de 
pessoal em extincao, proprios das empresas do Distrito Federal em processo 
de reorganizacao, 

§ 1° - A Administracao dos contratos de trabalho das empresas previstas 
no art. 1° § 2°, incisos I ell, ficarao a cargo da unidade da Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento -SEAPAlDF. 

§ 2° - A Administracao dos contratos de trabalho das empresas previstas 
no art. 1° § 2°, incisos III e IV, ficarao a cargo da unidade da Secretaria de 
Estado de Gestae Administrativa. 

Art. 3° - Os empregados que tiverem seu contrato de trabalho 
administrado pelas unidades de que trata 0 artigo 10, poderao ser cedidos na 
forma da lei, para prestarem servicos no ambito da Administracao Publica, 
para 0 exercicio de atividades compativeis com as desenvolvidas nas empresas 
de origem. 

Art. 4° - Os empregados que tiverem seu contrato de trabalho 
administrado pelas unidades de que trata 0 caput do artigo 10 terao seus 
valores remuneratorios inalterados, respeitada a data base de cada categoria e 
o desenvolvimento na carreira observara 0 estabelecido no Plano de Cargos e 
Salaries das empresas em processo de rcorganizacao, nao tendo vinculo de 
qualquer natureza com os cargos que compoem as carreiras do quadro de 
pessoal do Distrito Federal. 

Art. 5° - Em caso de demissao, dispensa, aposentadoria ou falecimento 
do empregado fica automaticamente extinto 0 respectivo emprego. 

Paragrafo unico, Fica garantida a opcao aos servidores que aderiram ao 
Plano de Demissao Voluntaria - PDV, de que tratou 0 inciso II, do art. 3° da 
Lei 3.125, de 16 janeiro de 2003 



Art. 60
- As despesas decorrentes da aplicacao do disposto n+o § 1°, do 

art. 1°, desta lei correrao a conta de recurso orcamentario do Tesouro do 
Distrito Federal. 

Art. 7° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 8° - Revogam-se as disposicoes em contrario, e em especial as Leis 
n°. 2.681, de 15 de janeiro de 2001, n°. 2863, de 27 de dezembro de 2001, n°. 
2.989, de 11 de junho de 2002, n°. 2891, de 23 de janeiro de 2002, n° 2.935, 
de 08 de abril de 2002 e n°. 3125, de 16 de janeiro de 2003. 

ANEXOUNICO 

(Lei n° __-', de _ de de 2005) 

DENOMINACAO SIMBOLO QUANTIDADE 
Chefe da Unidade de Manutencao de Pessoal 
de Empresas em Processo de Reorganizacao. 

DFG-14 01 

Chefe do Nucleo de Cadastro da Unidade de 
Manutencao de Pessoal de Empresas em 

Processo de Reorganizacao. 

DFG-lO 01 

Chefe do Nucleo de Pagamento da Unidade de 
Manutencao de Pessoal de Empresas em 

Processo de Reorganizacao. 

DFG-10 01 

Assistente. DFG-08 02 
Encarregado, DFG-06 04 

JUSTIFICA~AO 

o presente Substitutivo visa aprimorar 0 Projeto de Lei n°. 
1.985/2005, bern como adequa-lo a legislacao pertinente. A exposicao de 
motivos permanece com os mesmos fundamentos da mensagem original. 

As modificacoes aqui propostas sao essenciais para que 0 projeto 
em comento alcance seu objetivo primordial: promover a justica social no 
ambito do Distrito Federal. Alem disso, as empresas SAB e CEASA, devido 
as suas finalidades e propositos, sao altamente relevantes e nao podem ser 
liquidadas, perdendo-se ai toda uma historia de luta e mobilizacao pela 



qualidade de vida do cidadao de nossa cidade. Antes, e necessario que haja a 
reorganizacao dessas empresas, dando enfase a urn processo democratico e 
transparente para as mesmas possam melhor cumprir sua missao social. 

Diante do exposto, rogo aos nobres pares apoio para a aprovacao 
do presente Substitutivo, certo de que as modificacoes propostas contribuirao 
em muito para 0 desenvolvimento do Distrito Federal. 

Sala das Sessoes, em . 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital - PFL
 

AGUINALDO DE JESUS
 
Deputado Distrital- PMDB
 

AUGUSTO DE CARVALHO
 
Deputado Distrital- PPS
 

CHICO FLORESTA
 
Deputado Distrital- PT
 

CHICO VIGILANTE
 
Oeputado Distrital - PT
 

ERIKA KOKAY
 
Deputada Distrital- PT
 

EXPEDITO BANDEIRA
 
Deputado Distrital • PRP
 

MARIA DA GUIA
 

ANILCEIA MACHADO
 
Deputada Oistrital - PMOB
 

ARLETE SAMPAIO
 
Deputada Distrital - PT
 

BENiclO TAVARES
 
Deputado Distrital- PMDB
 

CHICO LEITE
 
Deputado Distrital - PT
 

ELiANA PEDROSA
 
Oeputada Distrital - PFL
 

EURIDES BRITO
 
Deputada Distrital- PMDB
 

FABIO BARCELLOS
 
Deputado Distrital - PFL
 

LEONARDO PRUDENTE
 
Deputado Distrital - PSDB De utado Distrital - PFL 



AGRiCIO BRAGA
 
Deputado Distrital - PFL
 

ODILON AIRES
 
Deputado Distrital - PMDB
 

IVELISE LONGHI
 
Deputado Distrital- PMDB
 

JOAO DE DEUS
 
Deputado Distrital- PMDB
 

JOSE EDMAR
 
Deputado Distrital - PRONA
 

PAULO TADEU
 
Deputado Distrital - PT
 

PENIEL PACHECO
 
Deputado Distrital - PDT
 

WILSON LIMA
 
Deputado Distrital - PRONA
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a MINISTERIO PUBLICO DO TRABAlHO 
Procuradoria Regional do Trabalho da 10a Reqiao, com endereco 
na SEPN 513, Edificio lrnperador, 4° andar, peJos Procuradores do 
Trabalho ao final assinados, vern mui respeitosamente perante 
\/,.., ........ Excelen i~ "' ....... .~,.. , n ....rt .; .-., c·~p t 1'"H"\ III da

;;\..•~:::'-.:: i- -:'t:!ICU::l, CV';l J:lu".".r ::n:::, ::2 SILl, a U, L.• .:J, " a 

Constituicao da Republica; 6°, VII, lid" e 83, I e III da Lei 
Complementar nO 75/93 e na Lei 7.347/85, propor a presente 

ACAO CIVIL PUBLICA, com pedido de /iminar 

em face da do DISTRITO FEDERAL (Secretaria de Estado de
 
Gestao Administrativa) estabelecida no Anexo do Palacio do
 
Buriti, 6° andar, nesta Capital e SOCIEDADE DE TRANSPORTES
 
COlETIVOS DE BRASiliA l TDA TCB, situada no
 
Setor de Garagens e Oficinas Norte, quadra 6, bloco "A", Brasilia,
 
OF, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.
 

1. DOS FATOS
 

o Ministerio Publico do Trabalho, em 24 de julho de ~'" 
ajuizou acao civil publica em desfavor de Sociedade d 
Transportes Coletivos de Brasilia ltda - TCB {Proc. nO 977/97 
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• .;- . :j; . \lINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
...•~~ ....z ;• 
. •..~ Procuradoria Regional do Trabalho da lO~ Regiao 

3a Vara do Trabalho) objetivando a anulacao de todos os contratos 
de trabalho firmados com todos os trabalhadores admitidos ap6s 
05/10/88, posta que contratados sem a realizac;ao ae~concurso 

.. ..-.:ro ~ 

publlco. Os pedidos foram julgados procedentes em parte, 
declarando nuJos os contratos firmados com a TCB ap6s 0 advento 
da CF/88 (doc. nO 01). A decisao transitou em julgado, tendo a Re 
rescindido as contratos de trabalho de cerca de 1.021 empregados, , 
conforme termos de rescisao anexados aos !U"fc5S craM'A:Cf5~~no-'" 
0977/97, que esta atualmente em fase de execucao. 

Ocorre que a Governo do Distrito Federal nao cumpriu 
integralmente a determinacao judicial acima, objeto da A<;ao Civil 
Publica, proc. nO 0977/97, tendo transferido diversos empregados 
remanescentes da TCB para a tabela4e .e.uJ..QregS2.S,",j~sSt '?tstf,i.~__ 
Federal (Decreta do GDF nO 23.082, de 04/0712002 • doc. nO 02). 

$4 .. nil. _::;as: ~."'I$Z"""" 

Em razao disso, foi instaurado Procedimento tnvestigat6rio 
perante esta Procuradoria (P~ 11° 0457/2002).Neste, restou apurado 
que forarn transferidos para 0 GDF, 145 (cento e quarenta e 
cinco> empregados, sendo que desses, 34 (trinta e quatro) foram 
aposentados, restando 111 (cento e onze) empregados em 
sttuacao irregular (doc. nO 03), posto que admitidos 
posteriormente a 05/10/88, sem a realizacao de concurso publico, 
consoante se observa do Oflcio nO 272, de 09/04/2003, da 
Secretaria de Gestae Adminisuatfva'¥(doc. nO ~,u'" .- ... - " .... J" 

Assim, a transferencia de tais empregados para a tabela de 
empregos do Distrito Federal, enseja a continuidade da mesma 
irregularidade, au seja, continuarao na Adrninistracao Publica, sem 
que tivessem participado de concurso publico, isso sem falar na 
inconstitucionalidade de toda a leqislacao aplicavel aespecie. 

2. DO DIREITO 

2.1. DA VIOLACAO AO PRINCIPIO DO CONCURSO PUBLICO 

Os Reus sao integrantes da Administracao BUblica, e com 
tais, devem obediencia ao disposto no artigo 37 da Constituiyao da 



\lINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO . 

Procuradoria Regional do Trabalho da lO~ Regiao 

Republica. 

Segundo 0 art. 37, caput, da CF/88, a administracao publica 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municipios obedscera aos principios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eflciencia e, 
tamoem ao seguinte: 

"I - os cargos, empregos e fungOes publicas sao acessiveis 
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 
em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; 

/I - a investidura em cargo ou emprego publico depende de 
aprovaqao previa em concurso publico de provas ou de 
provas e tituios, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas 
as nomeaqoes para cargo em comissao declarado em lei de 
livre nomeaqao e exonera~ao." 

A pratica adotada pelos Reus, e sobretudo a Governo do 
Distrito Federal, ao transferir as empregados da TCB, relacionados 
no doc. nO 03, para a sua tabela de empregos, importa em ofensa 
direta aos principios que regem a administracao publica e, 
especialmente, ao principia do concurso publico, adotado 
expressamente no artigo 37, inciso II, como condicao previa tanto 
para a preenchimento dos cargos, como tarnbern dos empregos 
publicos. E a paraqrafo segundo fulmina de nulidade absoluta as 
contratacoes efetuadas com mobservancia do requisito formal 
previsto na Constituicao, 

Portanto, a conduta dos Reus importa em flagrante violac;ao a 
ordem juridica constitucional, especialmente quando se contrastam 
as atos praticados par eles com a artigo 37, I ell, da Carta Politica. 

3. DA LEGITIMIDADE DO MINISTERIO PUBLICO 

Preve 0 art. 129, da Constituicao Federal, incumbir ao 
Ministerio Publico "a defesa da ordem juridica, do regime democratico e 
dos interesses sociais indisponiveis." 0 art. 129, III, tambern da 
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mesma Constituicao, disp6e ser funcao institucional do Parquet 
"promover 0 inquerito civil e a aqao civil publica, para a proteqao do 
patrimonio publico e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos." Por sua vez, 0 inciso II do mesmo artigo 
retrocitado tarnbem fixa como funcao institucional "zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Pubticos e dos services de relevtmcia publica aos 
direitos assegurados nesta Constituiqao, promovendo as medidas 
necesseries a sua garantia." 

A Lei Complementar nO 75, de 20 de maio de 1993, em seu
 
artigo 6°, inciso VII, dispoe que compete ao Ministerio Publico da
 
Uniao, promover 0 inquerito civil e a acao civil publica para a) a
 
protecao dos direitos constitucionais: b) a protecao do patrim6nio
 
publico e social; c) a protecao de outros interesses individuais
 
indisponiveis, homoqeneos, socials, difusos e coletivos. Logo em
 
seguida, no mesmo dispositive, incise XIV, esta posta que podera
 
"promover outras aqaes necesseries ao exercicio de suas fun¢Jes
 
institucionais, em defesa da ordem juridica, do regime democretico e dos
 
inieresses sociais e individuais indisponiveis, especialmente quanto: a)
 
ao Estado de Direito e as instituiqaes oemooretices; b)..... c) a ordem
 
social.
 

Especificamente quanta ao Ministerio Publico do Trabalho,
 
todavia sem excluir as disposicoes anteriores - obviamente, posta
 
que parte do Ministerio Publico da Uniao - assim disp6e 0 art. 83 da
 
Lei Complementar 75/93 que "Compete ao Ministerio Publico do
 
Trabalho 0 exercicio das seguintes atribuiqaes junto aos 6rgaos da
 
Justiqa do Trabalho: I - promover as aqaes que Ihes sejam atribuidas
 
pela Constituiqao Federal e pelas leis trabalhistas; /I ; 11/ - promover a
 
aqao civil publica no ambito da Justiqa do Trabalho, para defesa de
 
interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais
 
constitucionalmente garantidos." 

o art. 84 da mesma lei complementar, que trata da Lei 
Orqanica do Ministerio Publico, expressamente reza que Uincumbe 
ao Ministerio Publico do Trabalho, no ambito de suas atribuiqaes, exercer 
as funqaes institucionais previstas nos Capitulos I, II, III, IV do Titulo r. ~ 

A Constituicao Federal, em seu art. 37, II, fixa como condi~: ~ ~ 
para a contratacao de empregado publico a sua aprovacao e \ 
concurso publico. Sern a realizacao do certame previo, resta 
presumido 0 clientelismo que deveria ter side exterminado de nossa 
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cultura. Como 0 modo "informal" I ilegal e inconstitucional como 
contratou mao-de-cora, os Reus causaram danos ao patrim6nio 
publico, vez que se utilizou da Adrninistracao indireta - recursos 
publicos - para 0 pagamento dos ealanos de pessoas contratadas 
sem qualquer enteric tecnico, ou seja, ao talante do administrador, 
como se fora proorietano de uma empresa privada. 

Violou, pois, os direitos difusos de todos os trabalhadores que 
sao, potencialmente, candidatos a possivel concurso publico que 
deveria ter sido realizado pela Re. Ou seja, todo trabalhador tem, 
nos termos que disp6e 0 art. 37, I, da Carta Politica, direito subjetivo 
a assumir as vagas que foram preenchidas pelos atuais 
empregados das prestadoras de services, isto 13, estariam em 
condicoes de prestarem concurso publico, se assim Ihes fosse 
permitido, razao pela qual justifica-se a tntervencao do Mmisterio 
Publico. 

Em artigo doutrinarlo acerca do tema, leciona 0 ex
Subprocurador-Geral do Trabalho e atualmente Ministro do Col. 
TST, Ives Gandra da Silva Martins Filho: 

.. No que conceme a interesses difusos no ambito das 
re/a~des de traba/ho, teriemos como exemp/o 0 de empresa 
publica que contratasse diretamente empregados 
(acrescentamos tembem os que prestam services por 
terceiriza~ao ilicita) sem concurso publico. 0 STF ja decidiu 
pe/a exigibilidade do concurso publico tembem para a 
admissao de empregados (regidos pela CLT) nas empresas 
publicas e sociedades de economia mista (MS 21.322-1/DF), 
ReI. Min. Paulo Brossard, DJU de 23.04.93). Num caos 
desses, diante da <o~/Jun~l?.-do§i!1SILc;..ato,...EroJi.ssionCl!. a 
respeito da irregularidade, e uma vez constatada essa, 0 

Ministerio Publico do Trabalho poderia ajuizar a~ao civil 
publica para a defesa do interesse difuso relativo aos 
possiveis candidatos a um concurso publico. A hip6tese 
seria nitidamente de defesa de interesse difuso pel 
impossibilidade de especificar 0 conjunto dos postu/antes a t. 
emprego publico, ja que, potencia/mente, todas as pessoa .... 
que preenchessem os requisitos exigidos pelo mesm \ 
poderiam ser consideradas candidatassem potencial." (i 
"A Defesa dos Interesses Coletivos pelo Ministerio 
Publico do Trabalho", Ltr 57-12/1431). 
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4. DA COMPETENCIA MATERIAL E FUNCIONAL ate 
hel 

Versando a demanda sobre conflito decorrente de relacao de 
emprego, a cornpetencia para apreciar e juJgar 0 feito e da Justica 
do Trabalho, nos exatos terrnos do art. 114 da Constituicao Federal. 

:0 
A esse respeito, a li9ao do eminente Min. Joao Oreste
 

Dalazen vern a talho ao caso concreto, ao ensinar que "0 ctiteno
 
determinante da comoetencie material da Justiga do Trabalho para a agao civil
 

adlpublica nao ea existencia atual, ou preterita, da relagao de emprego, tampouco 
lemergir a lide entre os respectivos sujeitos. Nisto reside a especificidade, ou 0 I 

treco "sui generis" de tal competenci« material: nao e material a competencia )m 

pela natureza e existencie da relaqao juridica em si, onde brota 0 litigio, mas Le 
pela natureza da prestagao ou do bem juridico objeto da disputa, sempre is 
referida ou referivel a um contrato de trabalho. Tratando-se de prestagao de tin
fato, abstengao de teto, ou de bem juridico que decorra de obrigagao 

lid;constitucional de natureza trabalhista, havendo-se por tal inerente a um 
dacontrato de emprego, ainda que implicita neste, a competencia para 0 deslinde 

da agao civil publica e da Justic« do Trabalho. Nada importa que a prestagao ao 
vinaiceae seja dirigida apenas a um potencial empregador e pressuponha ar , 
futuro contreto de trabalho: suficiente que postula em razao dele e algada a ou. 
cu 'minada constitucional. Irrelevante, por igual, que a presta~ao seja pleiteada de 
a um sindicato, desde que concemente a condigao de empregado ou de
 
empregador por ele representado e aecotre de direito social
 

DSconstitucionalmente garantido. " 
ai 

Quanto a cornpetencla funcional e pacifico 0 em:endimento de ) z 
que 0 Julzo de primeiro grau deve processar e julgar 0 feito. Nesse OIS 

sentido 0 seguinte aresto: rae 
rtri 
tra 

COMPETENCIA HIERARQUICA (FUNC/ONAL). "Segundo 0 

artigo 2° da Lei nO 7.347/85, a competencia para processar e 
julgar a~oes civis publicas edo juizo localonde ocorreu 0 dano. A 

HTa/teragao introduzida no art. 16 da mencionada Lei nao cuidou de 
competencie. mas dos limites subjetivos da coisa julgada. E ~ I~ e 
competencia e do juiz de primeiro grau, pois nao hs como sei : leil 
cogitar de competencia presumida, ela sempre decorre de lei 0 ~re 

da Constituigao. Declina-se da competencia deste Tribunal para nb 
288 Vara do Trabalho de Sao Paulo - SP." (TST, ACP ad 
548420199, SBDI II, Rei. Min. Jose Luciano de Castilho Pereira, i 
DJ de 01/0612001, psg. 472). 

Ius
 
ore
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Assim, duvida nao resta quanta a cornpetsncia material 
da Justica do Trabalho e funcional dessa MMa Vara para conhecer, 
processar e julgar a presente feito. 

5.	 APURACAO DAS IRREGULARIDADES. 
RESPONSABILIZACAO DO ADMINISTRADOR PUBLICO. 

Perpetrada a ilegalidade, deve(m) a(s) autoridade(s) 
responsave(I)(is) ser(em) punidas como irnpoe a art. 37, II e 
paraqrafos 2° e 4° da Constituicao Federal. combinadas com as 
arts. 1°, 2°, 4°, 11 caput e inciso I, e art. 12, inciso III, da Lei nO 
8.429, de 02/06/92. Isto porque as contratacoes procedidas em 
contrariedade ao disposto no art. 37, II, da Carta PoJitica constituem 
crime de responsabilidade e pratlca de ato de improbidade 
administrativa, ensejando tambem a reparacao de danos 
causados ao Erario, mediante acao regressiva e suspensao de 
direitos politicos, nas esferas civel e eleitoral, valendo destacar que 
ao agente publico cabe zelar pelos principios inseridos no caput do 
rnencionado art. 37, da Constituicao, sobretudo 0 da Jegalidade. 

Alem disso, a ato inquinado lesa interesses difusos de 
brasileiros que se submetem a concursos publicos, atentando ainda 
contra a ordem juridica, pela qual cabe ao Ministerio Publico zelar 
(art. 127 da CF e art. 1° da Lei Complementar nO 75/93), pais se 
toleradas as admissoes e a transferencia ilegais, restaria frustrado a 
desejo de toda a sociedade, de inibir abusos, de modo a contribuir 
para a formacao de urna competente e proba Aomlnistracao 
Publica. 

Portanto, a questao nao cinge-se aos estreitos limites de mera 
contratacao irregular de empregado, mas ampHa-se na 
desobedlencia a Carta Magna e a legislac;ao infraconstitucional 
vigente, em flagrante prejuizo ao interesse publico, interesse 
maior da sociedade, irnpondo-se, dessa forma, combatE1r,tZ'\ 
reprovavsts praticas, com a responsablllzacao da(s) autoridade( \( .\' 
publicats),	 . 

Entretanto, a faIta de competencia dessa Justi 
Especializada para conhecer de materia penal, e1vel e eleitoral, 
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considerando OS princlpios da unidade e indivisibilidade do 
Ministerio Publico, estamos remetendo copia desta peticao e 
principais pecas do Procedimento lnvestiqatorio nO 0457/2002, ao 
Ministerio Publico do Distrito Federal e Territories e ao Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, de conformidade com 0 art 22, cJc 0 art. 
15 e paraqrafo unico, e demais disposicoes do _Capitulo V, da Lei nO 
8.429, de 02/06/92. '( ~--~~----~----_._--r : 

f~~!~clc' ,
V ----.....

6.	 DA INCONSTITUCIONALIOAOE OAS NORMAS DO OF 
(Lei nO 2.681/2001; Lei nO 2.9889/2002; Decreta 22~32212001 e 
Decreta n" 23.08212002). \ 

r~ ~ ~~ t-~~r! ~l J'~. 
y ~ '{i 

- ~~ ;//
 
A Lei Distrital nO 2.681, de 15/01/2001 (doc:-noOS)"que uDi~pGf3

/ ~G
 

sobre 0 aproveitamento de empregados--pubHcos na Administraqao Direta,
 
AutEJrquica e Fundacionai do Distrito Federal" estabeleceu que:
 

"Art. 1° Ficam criados no ambito da Administraqao Direta, 
Auterauic« e Fundacional do Distrito Federal, os imJpce.goSo. 
publicos regidos pela Consolidaqao das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreta-lei n" 5.452, de 01 de maio de 1943, e 
legis/ac;ao correlata, os quais serao ocupados por empregados 
remanescentes de empresas ou entidades em processo de 
liquidaqao, privatizaqao ou extinqao, desde que: 

I - ocupantes de emprego permanente; 
" - nao tenham optado por integrar Plano de Desligamento 

voluntario; 
III - admitidos em data anterior a 5 de outubro de 1988; ---"J 
IV - admitidos por concurso ,publico em data posterior a 5 de:,

outubro de 1988~ ."' "".,,,._-, ~~-~--._~ .,.Jl 
~-,- ..--.-_ -.---~;.=.n 

Art. 2° Ficam criados excepcionalmente, no ambito do Distrito 
Federal, suas Autarquias e Fundaqoes Publicas, tabelas de 
pessoal, que serao integradas, exclusivamente, pelos empregos 
pt~~/icOS eriados e preenehidos de ecottio com. 0 disposto no art \ 

A Lei nO 2.681/2001 foi alterada pela Lei nO 2.989, d \
 
11/06/2002., (doc. nO 06) modiflcando 0 seu art.. 1°, incises J1J e JV \
 
arnpliando 0 prazo para referido no inciso III para 03/11/92 e n
 
inciso IV tambern para 03/11/92.
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Ainda tratando da mesma materia foi expedido a Decreta nO
 
22.322, de 1310812001 (doc. nO 07), que "Dispde sobre a inclusao de
 
empregos pubJicos remanescentes do Quadro Permanente de PessoaJ da
 
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB, na TabeJa de
 
Empregos do Distrito Federal, em extinc;ao, e da outras providencias'~
 

o art. 1° do mencionado diploma legal estipula que os 
empregados que menciona, passam a integrar a Tabela de 
Empregos do Distrito Federal, continuando a serem regidos pela 
CLT (art. 2°). 

Tarnbem no mesmo sentido a Decreto nO 23.082, de 
04/07/2002 (doc. nO 02). 

Ora, toda essa legisla<;8o contem a eiva da 
inconstitucionalidade, posto que viola frontalmente a artigo 37, ll, da 
Constituicao da Republica, na medida em que 0 Governo do Distrito 
Federai transferiu varios empregC:idos da Te8 para a tabela de , 

':, emprego do Distrito Federal e ainda acena com a possibilidade de 
transferir outros empregados remanescentes de empresas au 
entidades em processo de liquidacao, privatizacao ou extincao, para 
a Administracao Direta, Autarquica e Fundacional do Olstrito 
Federal (art. 1° da Lei nO 2.681/2001). 

Registre-se que 0 controle difuso das leis pode ser exercido 
em sede de a<;80 civil publica, consoante vem decidindo 0 Supremo 
Tribunal Federal, verbis: 

"Recurso Extraordinario. Agao Civil Publica. Ministerio 
Publico. Legitimidade. 2. Ac6rdao que deu como inadequada 
a agao civil publica para declarar a inconstitucionalidade de 
ate normativo municipal. 3. Entendimento desta Corte no 
sentido de que "nas agoes coletivas, nBo se nega, a 
evidencia, temoem, a possibiljdade de declaragao de 
inconstitucionalidade, incidenter tantum, de lei ou ate 
normativo federal ou local." 4. Reconhecida a legitimidade dp 
Minisierio PUblico, em qualquer instancia, de acordo com , 
respectiva jurisdigBo, a propor agBo civil publica (CF, arts. 12 
e 129, III). 5. Recurso extraordinario conhecido e provido pan 
que se prossiga na agBo civil publica movid8 pelo Ministeri 
Publico." (RE 227159/GO, 28 Turma, ReI. Min. Nan da 
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Silveira, OJ de 17/05/2002). 

Em razao disso, requer sejam declarada incidentalmente a 
inconstitucionalidade da leqislacao acima mencionada. 

7. DOS PEDIDOS 

7.1. Da medida liminar 

As provas carreadas aos autos demonstram a saciedade a 
direito lesado, au seja, que a Re TeB contratou as empregados 
(doc. nO 03) sem a realizacao obrigat6ria de concurso publico 
enquanto que a Governo do Distrito Federal as transferiu para a 
seu quadro de tabela de empregos, continuando a serem regidos 
pels Consoudacao das Leis do Trsbalho (art. 1°, § 1°, do Decreta nO 
23.082, de 04/07/2002). E ainda que fossem concursados, nao se 
admite a t.ransferencia para a quadro de pessoal do Governo do 
Dis'rito Federal, pois violarla, da mesma forma, a art. 37, II, cia 
CFJ88. 

E restou provado e demonstrado que a iesao vem ocorrendo 
de forma continuada, renovando-se a cada dia de trabalho. Alern 
disso, a prestacao jurisdicional final, com certeza, podera demorar 
alquns anos, periodo em que a fraude estara beneficiando 
ilicitamente as Reus. 

A Lei nO 7.347/85 - que regula a materia procedimental da 
a~o civil publica - em seu artigo 12, preve a hip6tese da medida 
timinar, em face da eventual necessidade de tutela assecurat6ria 
instrumental ao objeto da tutela jurisdicional principal, de cunha 
coqnitlvo, garantindo a efetividade desta. Com efeito diz a citado 
dispositivo que "Poderil 0 juiz conceder mandado /iminar, com ou sem 
justificativa previa, em decisao sujeita a agravo". 

Em sendo assim, esta demonstrada a presenca do fumu 
bonis iuris e do periculum in mora, razso· par que toma-s 
necessaria a concessao de medida Iiminar, com fulcro no art 12 da 
Lei 7.347/85, deferindo, de pronto, as seguintes pedidos para que: 
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a) 0 Reu D1STRITO FEDERAL (Secretaria de Estado de 
Gestio Administrativa) se abstenha de transferir quaJquer 
empregade da TeB para a tabela de empregos do Distrito Federal 

, ' t e que tarnoern se abstenha de transferir empregados 
J',	 ' .,., . remanescentes de empresas ou entidades em processo de 

. iiquidacao, privatlzacao ou extincao, para a Administrac;ao Direta, 
t·Autarquica e Fundacional do Distrito Federal; 

b) seja fixada multa de R$10.000,00 (dez mil reais) em 
relacao a cada empregado que venha a ser transferido 
irregularmente, em descurnprirnento da Iiminar porventura 
concedida. 

E em carater definitivo: 
~:;;::;.''-~-=:'' 

,_.,~ 1) seja declarada a nulidade de todos os contratos irregulares 
1 
.~	 mantidos peJos Reus, relacionados no doc. de nO 03, asslnando-se 

prazo para a rescisao de todos os contratos de trabalho, sob pena 
de pagamento de multa no valor de R$10.000,OO (dez mil reais) per 
dia de descumprimento da determinacao judicial; 

• 

-,-. 2) seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da 
~	 Lei nO 2.681, de 15/01/2001; da Lei nO 2.~aenr1·106/~002;do 

Decreto nO 22.322, de 13/08/2001 e Decreto n?/2~~)de 
05/07/2002; ~ ,..

- ~a procedencia, em definitivo, dos pedidos liminares 
ins~ nas alineas "a" e lib"; 

Requer ainda sejam os Reus citados nos enderec;os 
mencionados no preambulo desta e na pessoa de seus 
representantes legais, para que, querendo, contestem a presente 
a~o, sob pena de revelia e confissao; 

~~ 
Requer tarnbern a producao de todos os meios de provas e ~\', 

direito::::;a;~almente, na	 forma do art. 84, inciso IV, da L i \) 
Complementar nO 75/93, dc 0 art. 236, § 2°, do CPC, a intima~ 
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dos atos do processo, na pessoa de urn dos membros do Ministerio 
Publico do Trabalho. 

Acausa, da-se 0J4or de R$1~.000,00 (dez mil reais). 

Pede de~rimento.i 

asilia, F,10 dl junho de 2003 

I ' \ ' I(/
-, 
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\FABIO 'LEAL CARD9S0 
Pro ~radordo Trab1ho 
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PODER JUDICIARIO 
JUSTIC;A DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ·10.1 REGIAO 

VARA DO TRABALHO DE 
SHL~ Lore 02, Bloco 01, Conjunto B, Salas 201/204 - 2° .~'\D.-\R - BRA.SIU.t>,./DFl 

PROCESSO 00576-2003-009-10-00-0 tiv\NOAOO 9:l VI/DF N°t'CG /2003
 

RECLAJv\ANTE : MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO (PROCURADORIA RECIONAL
 
DO TRABALHO OA 10° REGIAO)
 
RECLAJ\\ADA: DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO
 
ADMINISTRATIVA)
 

MANDADO DE INTI,\t\AC::AO 

o Doutor FERNANDO GABRIELE BERNARDES, Juiz do Trcbolho cJ2S~O 

9::> Vora do Trabalho de Brasilia/OF, 

tv\ANDA 00 Oficial de Justice - Avoliodor, a quem for este distribuido. 
que a vis!o do pre senre mandoda, escndo devidornente ossinado, que em seu 
cumprimento, dirijc-se a SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAo ADMINISTRATIVA 
DO GDF, localizada na Sede Provis6ria 00 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, 
site aSEPN 516, BLOCO F, ED. CARLTON CENTER, 3° ANDAR BRASILlAJDF, e, 
sendo ci proceda a intirnccoo. no pessoa de seu Secrerorio. para tornor ciencio e 
providencios cobiveis: 

(X ) Do despacho de fls. 50, ccpio anexa. 

o QUE CUMPRA, NA FORMA DA LEI 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 
GABINETE DA SECRETA RIA 

Oficio
 
[\jO ... 6;,8./2003 - GAB/SGA-DF Brasilia, 25 de junho de 2003.
 

Excelentissimo Senhor Procurador-Geral do Distrito Federal, 

Encaminho em anexo 0 Mandado ga \ff/DF NO 806/2003, relativo ao processo nO 
00576-2003-009-10-00-0, recebido ontem (24/06/03) por essa Secretarial enviado pelo Juiz do 
trabalho da ga vara do Trabalho do Distrito Federal, para tomar dencia do despacho em anexo, 0 

qual derere medida liminar deterrrunando ao reu Distrito Federal que se abstenha de transferir 
qualquer empregado da TeB para a tabela de empregos do Distrito Federal, bem como de transferir 
quaisquer empregados de empresas ou entidades vinculadas a adrninistraceo publica, em processo 
de liquid3<;ao, privatiza~ao au extin<;ao, para a adrnintstracao direta, autarcu.ca e fundacional do 
DistritoFederal.--

Informo, tarnbern, que foi designada audienca inaugural para 0 dia 17/07/03, as 
13:30 horas. 

Excelentfssimo Sqp.~~ si-~ 

Pe!o exposto, souc.to seja designado um Procurador do Distrito Fed~ral P2,2 
cornparecirnento a euorencta e ecornpenhernento do processo. 

.:/(' Ifr~ 

~\I (.\' [/VA' 
II(,Ii " '.. ~ \ '. '."

~\ " U~L }, 

.uY\ 
L~ ,v

~ 
Aten.ciosamente, 

. ,'- \ ,,', tJ --- Ii , ~ (\ . tIt· 'j/' 1 \" '.. , 

.r-: V\,) 1 ~'r ~I ,t ,\, r : ,,0 ,(,'r" \, '"l 

i\ .~l U 'f I,}I) ./J \, ,yl; ~ 
I, ''<-' ( ~ 1 f tu. ",' t 
'"I'·' i.J ' ~t1,;". • 
,~ ) VL~i . t' ~ r' .'J , :11' \ ~ ;;;,;I~C," .(('1 (Y r UA 5.5, LANDlMMARIA 

7. J l~ I";{;' \ I,q;'l;ii~ Secretaria de Estado de Gestao Administrativa l ( e '/lr ' ,. 1 

{ .:'./ l \;'P0:' ;~ '\'[('l~J 
I ,1'\" ,;,G'.) C\, ,,;.-- l'~~\ ;> oJ 

I L/ l"l"v-l ',t.~ '~l, I t.~ -' , ',W' \' '0~~~" r:, 
IV" ,; 1,\; '6~ . c,'v 

~~ " ~ 

v'l ~ 
J • 

~ ~"J ..~~~\<:,
I 'J.\'!}o . ' ~.o,;00 

, ~~ .~\~ti 
(',rj\r:l> 

, 1 \J c,~" ,,~ ~~~ 

: .. ! 
",,!: ~ ...-. 

.;» 
_•. r 

Ip~\~d- ~ ~\" 

Evaldo de Souza da Silva 
Procurador-Geral do Distrito Federal em exerclclo 
Brasilia - OF 

- ..--~'--,." • .--- ,-,,=,"~.-,"' 

~_ _', .. ~ ...__ ~"t::'-~-------~-.--.-.~.~.-

-;-~--

, ' ' secretana de G~o Adm;oisntiva - ~' .' ._. 
,_ ~_. .. ........ R~f>alaoo'CQ-8c:r!Q 5l'a?tear - Bmma - OF· Fcnes: 213-6252--- Ed-A..... 



.. MINISTERIO PUBLICO UO TRABALHO 

,~;:...",/ Procuradoria Regional do Trabalho cia 10~ Regiao 

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA
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o MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 
Procuradoria Regional do Trabalho da 10a Reqiao, com eridereco 
na SEPN 513, Edificio Jmperador, 4° andar, pelos Procuradores do 
Trabalho ao final assinados, vem mui respeitosamente perante 
Vossa Excelencia, com fulcro nos arts 127, caput, 129, III, da 
Constituicao da Republica; 6°, VB, "d" e 83, I e JlJ da Lei 
Complementar n° 75/93 e na Lei 7.347/85, propor a presente 

A 9A 0 CIVIL PUBLICA, com pedido de liminar 

em face da do DISTRITO FEDERAL (Secretaria de Estado de 
Gestao Administrativa) estabelecida no Anexo do Palacio do 
Buriti, 6° andar, nesta Capital e SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE BRASILIA LTDA TeB, situada no 
Setor de Garagens e Oficinas Norte, quadra 6, bloco "A", Brasilia, 
OF, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. 

1. DOSFATOS
 

o Ministerio Publico do Trabalho, em 24 de julho de 1997 \ 

~ 

ajuizou acao civil pubuca em desfavor de Sociedade d 
Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - Tee (Proc.jn? 977/97 
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3a Vara do Trabalho) objetivando a anulacao de todos os contratos 
de trabalho firmados com todos os trabalhadores admitidos ap6s 
05/10/88, posta que contratados sem a realizacao de concurso 
publico. Os pedidos foram julgados procedentes em parte, 
declarando nulos os contratos firmados com a TCB ap6s 0 advento 
da CF/88 (doc. nO 01). A decisao transitou em julgado, tendo a Re 
rescindido os contratos de trabalho de cerca de 1.021 empregados, 
conforme termos de rescisao anexados aos autos da ACP nO 
0977/97, que esta atualmente em fase de execucao. 

Ocorre que 0 Governo do Distrito Federal nao cumpriu 
integralmente a deterrninacao judicial acima, objeto da Ac;ao Civil 
Publica, proc. nO 0977/97, tendo transferido diversos empregados 
remanescentes da TeB para a tabela de empregos do Distrito 
Federal (Decreto do GDF n? 23.082, de 04/07/2002 - doc. n? 02). 

'i~ Em razao disso, foi instaurado Procedimento Investigat6rio 
perante esta Procuradoria (PI nO 0457/2002). Neste, restou apurado 
que foram transferidos para 0 GDF, 145 (cento e quarenta e 
cinco) empregados, sendo que desses, 34 (trinta e quatro) foram 
aposentados, restando 111 (cento e onze) empregados em 
situacao irregular (doc. nO 03), posto que admitidos 
posteriormente a 05/10/88, sem a realizacao de concurso publico, 
consoante se observa do Oficio n° 272, de 09/04/2003, da 
Secretaria de Gestae Administrativa (doc. n? 04). 

Assim, a transferencia de tais empregados para a tabela de 
empregos do Distrito Federal, enseja a continuidade da mesma 
irregularidade, ou seja, continuarao na Adrninistracao Publica, sem 
que tivessem participado de concurso publico, isso sem falar na 

) inconstitucionalidade de toda a leqislacao aplicavel aespecie. 

2. DO DIREITO 

2.1. DA VIOLACAO AO PRINCIPIO DO CONCURSO PUBLICO 

as Reus sao integrantes da Adrninlstracao Publica, e como I 

tais, devem obediencia ao disposto no artigo 37 da Constituicao da ~ 

·2 
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Republica. 

Segundo 0 art. 37, caput, da CF/88, a adrninistracao publica 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unlao, dos Estados, do 
Distrito Federal edos Municipios obedecera aos principios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencla e, 
tarnbern ao seguinte: 

"I - as cargos, empregos e funr;5es publicas sao acessiveis 
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 
em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; 

1/ - a investidura em cargo ou emprego publico depende de 
eproveceo previa em concurso publico de provas ou de 
provas e titulos, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas 
as nomeecoes para cargo em comissao declarado em lei de 
livre nomeecso e exonerecso." 

A pratica adotada pelos Reus, e sobretudo 0 Governo do 
Distrito Federal, ao transferir 05 empregados da TCS, relacionados 
no doc. n" 03, para a sua tabela de empregos, importa em ofen5a 
direta aos princfpios que regem a adrninistracao publica e, 
especialmente, ao princfpio do concurso publico, adotado 
expressamente no artigo 37, inciso II, como condicao previa tanto 
para 0 preenchimento dos cargos, como tarnbern dos empregos 
publicos. E 0 paraqrafo segundo fulmina de nulidade absoluta as 
contratacoes efetuadas com inobservancia do requisite formal 
previsto na Constituicao. 

Y 
, 

Portanto, a conduta dos Reus importa em flagrante vlolacao a 
ordem juridica constitucional, especialmente quando se contrastam 
05 atos praticados por eles com 0 artigo 37, I ell, da Carta Politica. 

3. DA LEGITIMIDADE DO MINlSTERIO PUBLICO 

Preve 0 art. 129, da Constituicao Federal, incumbir ao\ 
Ministerio Publico "a defesa da ordem juridica, do regime tiemocretico e 
dos interesses sociais indisponiveis." 0 art. 129, ...JIl, tarnbern da 
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\,~ 
mesma Constituicao, disp6e ser funcao institucional do Parquet 
"promover 0 lnouerito civil e a aqao civil publica, para a oroieceo do 
patrimonio publico e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos." Por sua vez, 0 inciso II do mesmo artigo 
retrocitado tarnbern fixa como funcao institucional "zeisr pelo efetivo 
respeito dos Poderes Publicos e dos services de relevencie publica aos 
direitos assegurados nesta Constituicso, promovendo as medidas 
necesseties a sua garantia." 

A Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993, em seu 
artigo 6°, incise VII, disp6e que compete ao Ministerio Publico da 
Uniao, promover 0 inquerito civil e a acao civil publica para a) a 
protecao dos direitos constitucionais; b) a protecao do patrim6nio 
publico e social; c) a protecao de outros interesses individuais 
indisponiveis, hornoqeneos, socials, difusos e coletivos. Logo em 
seguida I no mesmo dispositive, inclso XIV, esta posta que podera 
"promover outras aqoes necesseries ao exercicio de suas tuncbes 
institucionais, em defesa da ordem juridica, do regime iiemocretico e dos 
interesses sociais e individuais indisponiveis, especialmente quanta: a) 
ao Estado de Direito e as instituiqoes aemocretices; b)..... c) a ordem
 
social.
 

Especificamente quanto ao Ministerio Publico do Trabalho, 
todavia sem excluir as disposicces anteriores - obviamente, posta 
que parte do Ministerio Publico da Uniao - assim disp6e 0 art. 83 da 
Lei Complementar 75/93 que "Compete ao Ministerio Publico do 
Trabalho 0 exercicio das seguintes atribuiq6es junto aos 6rgaos da 
Jusiic» do Trabalho: I - promover as aqoes que Ihes sejam atribuidas 
pela Constltuiceo Federal e pelas leis trabalhistas; 1/ ......; 1/1 - promover a 
aqao civil publica no ambito da Justic» do Trabalho, para defesa de 
interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais 
constituciona/mente garantidos." 

o art. 84 da mesrna lei complementar, que trata da Lei
 
Orqanica do Ministerio Publico, expressamente reza que "incumbe
 
ao Ministerio Publico do Trabalho, no ambito de suas atribuiqoes, exercer
 
as funqoes institucionais previstas nos Capitulos I, 1/, 1/1, IV do Titulo f'.
 

A Constituicao Federal, em seu art. 37, II, fixa como condica
 
para a contratacao de empregado publico a sua aprovacao e
 
concurso publico. 8em a realizacao do certame previo, rest
 
presumido 0 clientelismo que deveria ter side exterminado de noss
 

4 



MI~IsTtRro P(;BLICO DO TRABALHO
 

Procuradoria Regional do Trabalho da 10~ Regiao
 

cultura. Como 0 modo "informal", ilegal e inconstitucional como 
contratou rnao-de-obra, os Reus causaram danos ao patrim6nio 
publico, vez que se utilizou da Adrnlnistracao indireta - recursos 
publicos - para 0 pagamento dos salaries de pessoas contratadas 
sem qualquer criteria tecnico, ou seja, ao .talante do administrador, 
como se fora proprietario de uma empresa privada. 

Violou, pois, as direitos difusos de todos os trabalhadores que 
sao, potencialmente, candjdatos a possivel concurso publico que 
deveria ter side realizado pela Re. Ou seja, todo trabalhador tern, 
nos termos que dispoe 0 art. 37, I, da Carta Polltica, direito subjetivo 
a assumir as vagas que foram preenchidas pelos atuais 
empregados das prestadoras de services, isto e, estariam em 
condicoes de prestarem concurso publico, se assim Ihes fosse 
permitido, razao pela qual justifica-se a intervencao do Minlsterio 
Publico. 

Em artigo doutrinario acerca do tema, leciona 0 ex
Subprocurador-Geral do Trabalho e atualmente Ministro do Col. 
TST, lves Gandra da Silva Martins Filho: 

"No que concerne a interesses difusos no ambito das 
retecbes de trabalho, teriamos como exemplo 0 de empresa 
publica que contratasse diretamente empregados 
(acrescentamos tembem os que prestam services por 
ierceirizeceo ilicita) sem concurso publico. 0 STF ja decidiu 
pela exigibilidade do concurso publico tembem para a 
eamissiio de empregados (regidos pela CLT) nas empresas 
publicas e sociedades de economia mista (MS 21.322-1/DF), 
Rei. Min. Paulo Brossard, DJU de 23.04.93). Num ceos 
desses, diante da aenuncie do Sindicato Profissional a 
respeito da irregularidade, e uma vez constatada essa, 0 

Ministerio Publico do Trabalho poderia ajuizar ac;ao civil 
publica para a defesa do interesse difuso relativo aos 
possiveis candidatos a um concurso publico. A hip6tese 
seria nitidamente de defesa de interesse difuso pela 
impossibilidade de especificar 0 conjunto dos postulantes ao 
emprego publico, ja que, potencialmente, todas as pessoa 
que preenchessem os requisitos exigidos pelo mesrno,\ 
poderiam ser consideradas candidatas sem potencial." (in 
"A Defesa dos Interesses Coletivos pelo Ministeri 
Publico do Trabalho", Ltr 57-12/1431). 
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4. DA COMPETENC1A MATERIAL E FUNCIONAL 

Versando a demanda sobre conflito decorrente de relacao de 
emprego, a cornpetencia para apreciar e juJgar 0 feito e da Justica 
do Trabalho, nos exatos termos do art. 114 da Constltuicao Federal. 

A esse respeito, a lic;ao do eminente Min. Joao Oreste 
Dalazen vem a talho ao caso concreto, ao ensinar que "0 ctitetio 
tieterminente da competencie material da Justice do Trabalho para a ac;ao civil 
publica nao e a exisiencie atual, ou preterite, da relac;ao de emprego, tampouco 
emergir a lide entre os respectivos sujeitos. Nisto reside a especificidade, ou 0 

treco "sui generis" de tal competencie material: nao e metetie! a comoetencie 
pela natureza e exisienci« da relac;ao juridica em si, onde brota 0 litigio, mas 
pela natureza da prestac;ao ou do bem juridico objeto da disputa, sempre 
referida ou referivel a um contrato de trabalho. Tratando-se de prestac;ao de 
teto, ebsiencso de fato, ou de bem juridico que decorra de obrigac;ao 
constitucional de natureza trabalhista, havendo-se por tal inerente a umI~ 
contrato de emprego, ainda que implicita neste, a compeiencie para 0 deslinde 
da ac;ao civil publica e da Justice do Trabalho. Nada importa que a prestac;ao 
vindicada seja dirigida apenas a um potencial empregador e pressuponha 
futuro contrato de trabalho: suficiente que postula em rezso dele e alc;ada a 
culminada constitucional. Irrelevante, por igual, que a prestac;ao seja pleiteada 
a um sindicato, desde que concernente a condic;ao de empregado ou de 
empregador por ele representado e decorra de direito social 
constituciona!mente garantido. " 

Quanto a cornpetencia funcional e pacifico 0 entendimento de 
que 0 Juizo de primeiro grau deve processar e julgar 0 feito. Nesse 
sentido 0 seguinte aresto: 

COMPETENCIA HIERARQUICA (FUNCIONAL). "Segundo 
) artigo 2° da Lei nO 7.347/85, a compeiencie para processar e 

julgar ac;oes civis publices e do juizo local onde ocorreu 0 dano. A 
alterac;ao introduzida no art. 16 da mencionada Lei nao cuidou de 
competencie, mas dos limites subjetivos da coisa julgada. E a 
cottipetencie e do juiz de primeiro grau, pois nao ha como se 
cogitar de compeiencie presumida, ela sempre decorre de lei ou 
da Constituic;ao. Declina-se da comoeiencie deste Tribunal para a 
2Sa Vara do Trabalho de Sao Paulo - SP." (TST, ACPn 
548420199, SaDI /I, Rei. Min. Jose Luciano de Casti/ho Pereira, in 
OJ de 01/0612001, pag. 472). 

f\ 
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Assim, duvida nao resta quanta a cornpetencia material 
da Justica do Trabalho e funcionaJ dessa MMa Vara para conhecer, 
processar e julgar 0 presente feito. 

5.	 APURACAO DAS IRREGULARIDADES. 
RESPONSABILIZACAO DO ADMINISTRADOR PUBLICO. 

Perpetrada a ilegalidade, deve(m) a(s) autoridade(s) 
responsavetluis) ser(em) punidas como imp6e 0 art. 37, II e 
paraqrafos 2° e 4° da Constituicao Federal, combinados com os 
arts. 1°,2°,4°, 11 caput e inciso I, e art. 12, inciso Ill, da Lei nO 
8.429, de 02/06/92. Isto porque as contratacoes procedidas em 
contrariedade ao disposto no art. 37, II, da Carta Politica constituem 
crime de responsabilidade e pratica de ato de improbidade 

.)	 administrativa, ensejando tarnbern a reparacao de danos 
causados ao Erario, mediante acao reqressiva e suspensao de 
direitos politicos, nas esferas civel e eleitoral, valendo destacar que 
ao agente publico cabe zelar pelos principios inseridos no caput do 
mencionado art 37, da Constitulcao, sobretudo 0 da Jegalidade. 

Alern disso, 0 ate inquinado lesa interesses difusos de 
brasileiros que se submetem a concursos publicos, atentando ainda 
contra a ordem juridica, pela qual cabe ao Ministerio Publico zelar 
(art. 127 da CF e art. 10 da Lei Complementar n? 75/93), pois se 
toleradas as admiss6es e a transferencia ilegais, restaria frustrado 0 

desejo de toda a sociedade, de inibir abusos, de modo a contribuir 
para a formacao de uma competente e proba Adrninlstracao 
Publica. 

, 
J 

Portanto, a questao nao cinge-se aos estreitos limites de mera 
contratacao irregular de empregado, mas amplia-se na 
desobediencia a Carta Magna e a leqislacao infraconstitucional 
vigente, em flagrante prejuizo ao interesse publico, interesse 
maier da sociedade, impondo-se, dessa forma, combater 
re?r~vaveis praticas, com a responsabilizacao da(s) autoridade(s) ( 

publlca( s).	 '~f\ 

Entretanto, a falta de cornpetencia . dessa Justica 
Especializada para conhecer de materia penal, civel e eleitoral, e . 
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considerando os princfpios da unidade e indivisibilidade do 
Ministerio Publico, estamos remetendo copia desta peticao e 
principais pecas do Procedimento lnvestiqatorio nO 0457/2002, ao 
Mlnisterio Publico do Distrito Federal e Territories e ao Tribunal de 
Cantas do Distrito Federal, de conformidade com 0 art, 22, c/c 0 art. 
15 e paraqrafo unico, e demais disposicoes do Capitulo V, da Lei nO 
8.429, de 02/06/92. 

6. DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DO OF 
(Lei n" 2.681/2001; Lei n" 2.9889/2002; Decreta 22.322/2001 e 
Decreto n" 23.082/2002). 

A Lei Distrital nO 2.681, de 15/01/2001 (doc. nO 05) que "Dispoe
 
sobre 0 aproveitamento de empregados publicos na Aaministreceo Direta,
 
Auterquice e Fundacional do Distrito Federal" estabeleceu que:
 

"Art. 1° Ficam criados no ambito da Administragao Direta, 
Auierquice e Fundacional do Distrito Federal, os empregos 
publicos regidos pela Consotiaeceo das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Iei n" 5.452, de 01 de maio de 1943, e 
legis/agao correlata, os quais serao ocupados por empregados 
remanescentes de empresas ou entidades em processo de 
liquida9ao, pnvatiza980 ou extinceo, desde que: 

I - ocupantes de emprego permanente; 
/I - nao tenham optado por integrar Plano de Desligamento 

volunierio; 
11/ - admitidos em data anterior a 5 de outubro de 1988; 
IV - admitidos por concurso publico em data posterior a 5 de 

outubro de 1988. 

Art. 2° Ficam criados excepcionaImente, no ambito do Distrito 
Federal, suas Autarquias e Funcecbes Publices, tabelas de 
pessoal, que serso integradas, exclusivamente, pelos empregos 
publicos criados e preenchidos de acordo com 0 disposto no art. 
1°. " 

A Lei nO 2.681/2001 foi alterada pela Lei nO 2.989, de \ 
11/06/2002, (dOCA n° 06) modincando 0 seu art. 1°, incises JJJ e lV, 
ampliando 0 prazo para referido no inciso III para- 03/11/92 e no 
inciso IV tarnbern para 03/11/92. 
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Ainda tratando da mesma materia foi expedido 0 Decreto n° 
22.322, de 1310812001 (doc, n? 07), que "Dispoe sabre a inclusao de 
empregos publicos remanescentes do Quadro Permanente de Pessoal da 
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB, na Tabela de 
Empregos do Distrito Federal, em exfinQao, e da outras providencias n 

o art. 1° do mencionado diploma legal estipula que os 
empregados que menciona, passam a integrar a Tabela de 
Empregos do Distrito Federal, continuando a serem regidos pela 
CLT (art. 2°). 

Tarnbern no mesmo sentido 0 Decreto nO 23.082, de 
04/07/2002 (doc. n? 02). 

Ora, toda essa leqislacao contern a eiva da
 
inconstitucionalidade, posto que viola frontalmente 0 artigo 37, II, da
 
Constituicao da Republica, na medida em que 0 Governo do Distrito
 
Federal transferiu varies empregados da TCB para a tabela de
 
emprego do Distrito Federal e ainda acena com a possibilidade de
 
transferir outros empregados rernanescentes de empresas ou
 
entidades em processo de liquidacao, privatizacao ou extincao, para
 
a Adrninistracao Direta, Autarquica e Fundacional do Distrito
 
Federal (art. 10 da lei nO 2_681/2001)_
 

Registre-se que 0 controle difuso das leis pode ser exercido
 
em sede de acao civil publica, consoante vem decidindo 0 Supremo
 
Tribunal Federal, verbis:
 

"Recurso Extreordinerio. A980 Civil Publica. Ministerio 
Publico. Legitimidade. 2. Acord80 que deu como inadequada 
a a980 civil publica para declarar a inconstitucionalidade de 
ate normativo municipal. 3. Entendimento desta Corte no 
sentido de que "nas ecoes coletivas, nao se nega, a 
evidencie, iembem, a possibjjidade de decfaraQ80 de 
inconstitucionalidade, incidenter tantum, de lei ou ate 
normativo federa/ou local." 4. Reconhecida a legitimidade do 
Minis/erio PUblico, em quaJquer insmncia, de acordo com a 
respectiva jurisdi980, a propor aQ80 civil publica (eF, arts. 127 
e 129, III). 5. Recurso extreordinerio conhecido e provido para 
que se prossiga na a980 civil publica movida pelo Ministerio 
Publico. 11 (RE 227159/GO, 2a Turma, Rel, Min. Neri d......--,-",." 
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Silveira, OJ	 de 17/05/2002). 

Em razao disso, requer sejam declarada incidentalmente a 
inconstitucionalidade da leqlslacao acima mencionada. 

7. DOS PEDIDOS 

7.1. Da medida lirninar 

As provas carreadas aos autos demonstram a saciedade 0 

direito lesado, ou seja, que a Re TCB contratou os empregados 
(doc. nO 03) sem a realizacao obrigat6ria de concurso publico 
enquanto que 0 Governo do Distrito Federal os transferiu para 0 

seu quadro de tabela de empregos, continuando a serem regidos 
pela Conso'idacao das Leis do Trabalho (art. 1°, § 1°, do Decreto n° 
23.082, de 04/07/2002). E ainda que fossem concursados, nao se 
admite a transferencia para 0 quadro de pessoal do Governo do 
Oistrito Federal, pols violaria, da mesma forma, 0 art. 37, 11, da 
CF/88. 

E restou provado e demonstrado que a lesao vem ocorrendo 
de forma continuada, renovando-se a cada dia de trabalho. Alem 
disso, a prestacao jurisdicional final, com certeza, podera demorar 
alguns anos, periodo em que a fraude estara beneficiando 
ilicitamente os Reus. 

A Lei nO 7.347/85 - que regula a materia procedimental da 
_)	 acao civil publica - em seu artigo 12, preve a hip6tese da medida 

liminar, em face da eventual necessidade de tutela assecurat6ria 
instrumental ao objeto da tutela jurisdicional principal, de cunho 
cognitivo, garantindo a efetividade desta. Comefeito diz 0 citado 
dispositivo que "Pooere 0 juiz conceder mandado Iiminar, com ou sem 
justificativa previa, em decisao sujeita a agravo". 

Em sendo assim, esta demonstrada a presence do fumus 
bonis iuris e do periculum in mora, razao por que torna-se 
necessaria a concessao de medida liminar, com fuicro no art 12 da 
Lei 7.347/85, deferindo, de pronto, os seguintes pedidos para que: 
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Procuradoria Regional do Trabalho da 10~ Regiao 
\ .~ 

a) 0 Reu DISTRITO FEDERAL (Secreta ria de Estado de 
Gestao Administrativa) se abstenha de transferir quaJquer 
empregado da TCB para a tabela de empregos do Distrito Federal 
e que tarnbern se abstenha de transferir empregados 
remanescentes de empresas ou entidades em processo de 
liquidacao, privatizacao ou extincao, para a Adrninistracao Direta, 
Autarquica e Fundacional do Distrito Federal; 

b) seja fixada multa de R$10.000,OO (dez mil reais) em 
relacao a cada empregado que venha a ser transferido 
irregularmente, em descumprimento da Iiminar porventura 
concedida. 

E em carater definitivo: 

1) seja declarada a nulidade de todos os contratos irregulares 
mantidos pelos Reus, relacionados no doc. de n" 03, assinando-se 
prazo para a rescisao de todos os contratos de trabalho, sob pena 
de pagamento de multa no valor de R$1 0.000,00 (dez mil reais) por 
dia de descumprimento da deterrninacao judicial; 

2) seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da 
Lei n? 1.68t de 15/01/2001; da Lei n? 2.989, de 11/06/2002; do 
Decreto n? 22.322, de 13/08/2001 e Decreto n? 23.082, de 
05/07/2002; 

3) a procedencia, em definitivo.. dos pedidos liminares 
inseridos nas alineas "a" e LIb'"~, 

Requer ainda sejam os Reus citados nos enderecos 
mencionados no prearnbulo desta e na pessoa de seus 
representantes legais, para que, querendo, contestem a presente 
acao, sob pena de revelia e confissao: 

Requer tarnbern a producao de todos os meios de provas em 
direito admitidas; { 

Requer, finalmente, na forma do art. 84, inciso IV, da Lei 
Complementar nO 75/93, c/c 0 art. 236, § 2°, do CPC, a intimacac 
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dos atos do processo, na pessoa de um dos membros do Ministerio 
Publico do Trabalho. 

Acausa, da-se 0 valor de R$10.000,OO (dez mil reais). 

petedeferime~to . 
1 rasflia, OF, ib de junho de 2003

\ 

\ 
\ 

ABIO~;~L CARDO 0 
p~tador do Traba/~o 

,) 



MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 

Procuradoria Regional do Trabalho da lO~ Reglao 

Coordenadoria da Defesa dos Interesses Individuais Homogeneos, Coletivos e Difusos 

A.;ao Civil Publica n° 57612003~ tramitando perante a ~I~1. 9a Val'.. ~J
 

Trabalho de BrasilialDF
 

Aos 08 (oito) dias do mes de outubro do ano de 2003 (dois mil e 
tres), as 16h, no audit6rio da Procuradoria Regional do Trabalho da loa Regiao, 
localizada no SEPN 513, Edificio Imperador, 30 andar, Brasilia-DF, 
compareceram 0 Sr. .loao Carlos das Neves Bacellar, RG n° 749.541, SSPIDF, 
representante dos trabalhadores da CODEPLAN, 0 Sf. Francisco Alves de 
Sousa, RG n° 717.274, SSP/DF, Presidente do SINDSER, acompanhado pela 
Ora. Patricia Machado Vieira de Almeida, OABfDF n° 17.315, 0 Sr. Marco 
Antonio Ferreira, RG n° 529.780, SSP/DF, Presidente da Associacao ACOO e 
a Sra. Maria Luiza da Silva, RG n? 317.188, SSP/DF, Presidente da 
Associacao dos Servidores da SAB, perante 0 Exm" Sr. Procurador do Trabalho 
Dr. Joaquim Rodrigues Nascimento. 

Feito os esc1arecimentos necessaries, declararam os representantes 
acima qualificados, respectivamente, que a CODEPLAN possui 472 
empregados cedidos; que tais empregados estao em diversos orgaos da 
administracao publica do OF: que no lugar dos mesmos foram colocados 
diversos trabalhadores oriundos do Instituto Candango de Solidariedade e de 
outras empresas terceirizadas; que em funcao disso 0 sindicato dos servidores do 
OF ja apresentou denuncia nesta procuradoria; que todos eles ingressaram antes 
de 05 de outubro de 1988; que entre estes, alguns, cerca de cinco a dez, fizeram 
concurso publico pelo lOR. 

Dada a palavra ao representante do SINDSER declarou que a
 
CEASA possui cerca de 70 empregados, todos cedidos.
 

.'\, 

Dada a palavra a represente da Associacao dos Servidores da SAar'
 
dcclarou que com relacao a 1 CB, possui 1.300 empregados e que todos ele ,'\ ';
 
foram apostilados, segundo informacao obtida junto ao Sf. Vieira, assessor d \\ ':.
 
presidente da TeB; que com relacao a Si\B tern essa 420 empregados, send \
 
que destes 13 continuarn na SAB para auxiliar processo de liquidacao; que ate 0
 

presente momenta somente os empregados da TCB foram apostilados.


r:¥. 
" '~ , I·" , .A

. .~ 



~ ", MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO ". Procuradorla Regional do Trabalho da 10:- Regiao 

Requisita-se, nesta oportunidade, a forma. da Lei 
Complementar 75/93, artigo 8°, incisos II e IV, de c da representante legal 
de cada urn dos seguintes orgaos: CODEPLAN, S B TCB e CEASA, a 
relacao de todos os empregados por eles cedidos, co as respectivas datas 
de admissao. No caso de houver em~ados admi dos apes 05/10/1988 
devera informar se ingressaram medianteconcurso p' blico. Prazo de 20 

RG n'' 1l.2 F RG n° 317. 188. SSP/DF 
'---J - <;,' \'..' : -~ - (~_"=J-Z[D':'l;o fl· V (;i! .6J/Y'Y?.v~ . ,46--:* \·,'1:.L• • ',:'(:- .• '.:- ~',I...'.<:,:/.i'~-, 
- Plltr~ia Machado Vieira de ' lmcida .I' Joao Ricardo Viana Costa 

, OABIDF 0" 17.315 Secretario cia audiencia 

~ a 7~Y----":"'" 
Marco Antonio Ferreira 
RG n"529.780. SSPIDF 

~rq/J.: .. cB. 
'7[~a~aLU~ 

Nada mais a audiencia 

dias. ! 

Francis ~-'~\. 

.... 
" 
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MINISTERIO PlJBLICO DO TRABALHO
 

Procuradoria Regional do Trabalho da 10~ Regiao .
 
Coordenadoria da Defesa dos Interesses Individuais Homogeneos, Coletivos e Difusos 

ACAo CIVIL PUBLICA n° 576/2003, tramitando perante a 
MM. 9a Vara do Trabalho de BrasilialDF 

Aos 20 (vinte) dias do mes de agosto do ano de 2003 (dois mil e tres), as 
14h30, na sala 325 da Procuradoria Regional do Trabalho da loa Regiao, localizada 
no SEPN 513, Edificio lmperador, 3° andar, Brasilia-DF, compareceram a Sri 
Ledamar Sousa Resende, RG 2135744, SSP/DF, representando' 0 Distrito 
Federal/Secretaria de Gestae Administrativa, acompanhada pelo Dr. Fernando Cunha 
Junior, Procurador do DF, a D~ Carlane Torres Gomes de Sa, OAB/DF' 6363~ 
representando a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia-TCB, e 0 Dr. Antonio 
Alves Filho, OAB/DF 4972, representando 0 SINDSERJDF, peranteo Exm" Sri 
Procurador do Trabalho, Dr. Fabio Leal Cardoso. ! r-- A presente audiencia tern a fmalidade de lancar as bases para a 

[celebracao de possivel conciliacao nos autos do processo 00576-2003-009-10-00. ! 
....-- 0 Ministerio Publico do Trabalho, considerando que existem 142 (cento 
e quarenta e dois) empregados prestando services a administracao direta do distrito 
Federal que foram admitidos apos a promulgacao da Carta de 1988 sem a submissao e 
aprovacao em concurso publico; Considerando que todos os demais empregados que 
anteriormente prestavam services a administracao indireta e que foram transferidos 
para exercerem as mesma tarefas na administracao direta, foram contratados mediante , 
o processo seletivo disciplinado no art. 37, II da Constituicao da Republica; 
Considerando que 0 aproveitamento desses servidores regulannente contratados nao 
viola os interesses difusos de trabalhadores que eventualmente pudessem postular 0 

ingresso no service publico, uma vez que estes integram a Tabela de Empregos do 
Distrito Federal em Extincao, e, portanto, tais cargos jamais seriam licitados em 
concurso publico, pois a medida se destina exclusivamente a evitar uma demissao em 
massa de empregados publicos, alguns prestes a aposentarem-se, formula proposta de

I 

conciliacao nos seguintes termos: I 

1 - 0 Distrito Federal se compromete a dispensar imediatamente 
apos a homologacao do acordo judicial todos os tlempregados transferidos d~ 
administracao indireta para a direta que nao ingressaram mediante concurso publico; i 

I 

2 - Os empregados admitidos atraves de. concurso publico ~ 
anterionnente vinculados a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia-TCB, ~ 
Sociedade de Abastecimento de Brasilia-SAB, ao Central de Abastecimento d~ 
Distrito Federal-CEASA, e a Companhia de Desenvolvimento do Plana1to CentraIi 
CODEPLAN, seriam regulannente transferidos para a administracao direta na Tabela 

remuneracao anteriores; 

3 - 0 Distrito Federal 

de Empregos do Distrito Federal em Extincao, nas mesmas funcoes e com a me a 
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MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 

Procuradoria Regional do Trabalho da 10~ Regiao , 
2681, de 15 de janeiro de 2001, e 2989, de 11 de junho de 2002, bern como seus 
Decretos regulamentares, em processos de futuras extincoes, incorporacoes, fusees e 
liquidacoes de empresas integrantes da administracao publica indireta; : 

I
I 

o representante do Oistrito Federal disse que encaminhara as bases d~ 

conciliacao para analise do Poder Executivo. Sua Excelencia sugere ao SINDSE~ no 
intuito de evitar futuros pedidos de equiparacao salarial dos empregados da Tabela d~ 
Empregos do Distrito Federal em Extincao com os servidores efetivos d4 
administracao direta, que 0 SINDSER, no termo de conciliacao, e seus associados 
renunciem ao ajuizamento de quaisquer acoes que tenham como causa de pedir ~ 
postulacao de reenquadramento, desvio funcional, cumulado com diferencas salariaist 
tendo como base qualquer tabela do quadro de servidores do Distrito Federal. \ 

o representante do SINOSER disse que ira analisar a proposta do 
Oistrito Federal, manifestando-se no momenta oportuno, apos deliberacao d~ 
categoria em assembleia. !
 

Fica adiada a presente audiencia para 0 dia 23 de setembro de 2003, as 
14h30, para que as partes se manifestem expressamente sobre os termos da conciliacao 
ora proposta. Cientes os presentes, que comparecerao independentemente de nova 
notificacao. 1,..


Nada mais havenr l\err~da ai\diencia as 16h05. 

Lea Cardoso r r ~\ 
rador do Trabalh ~Uv~ .W...JI~. 

\\ ~ptonio AlveyFilho 
\ OAB/OF 4972 

~ 
ft1e~

F unha Junior ~ Carla~orres Gomes de ss 
urador do Oistrito Federal OABIDF 6363 

I 

Marcilio Fe reira Lima
 
Secretario cia audiencia
 

•
 

I 

\

I 
,
i 

! 
1



MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 

Procuradoria Regional do Trabalho da 10:0 Regiao 

Coordenadoria da Defesa dos Interesses Individuais Homogeneos, Coletivos e Difusos 

A';3o Civil Publica n° 576/2003, tramitando perante a MM. 9a Vara do
 
Trabalho de BrasilialDF
 

Aos 08 (oito) dias do mes de outubro do ano de 2003 (dois mil e 
tres), as l6h, no auditorio da Procuradoria Regional do Trabalho da 10a Regiao, 
localizada no SEPN 513, Edificio Imperador, 3° andar, Brasilia-DF, 
compareceram 0 Sr. Joao Carlos das Neves Bacellar, RG n° 749.541, SSPIDF, 
representante dos trabalhadores da CODEPLAN, 0 Sr. Francisco Alves de 
Sousa, RG n° 717.274, SSPIDF, Presidente do SINDSER, acompanhado pela 
Dra. Patricia Machado Vieira de Almeida, OABIDF n° 17.315,0 Sr. Marco 
Antonio Ferreira, RG n? 529.780, SSPIDF, Presidente da Associacao ACOD e 
a Sra. Maria Luiza da Silva, RG n° 317.188, SSPIDF, Presidente da 
Associacao dos Servidores da SAB, perante 0 Exm" Sr. Procurador do Trabalho 
Dr. Joaquim Rodrigues Nascimento. 

Feito os esclarecimentos necessarios, dec1araram os representantes 
acima qualificados, respectivamente, que a CODEPLAN possui 472 
empregados cedidos; que tais empregados estao em diversos orgaos da 
administracao publica do DF; que no lugar dos mesmos foram colocados 
diversos trabalhadores oriundos do Instituto Candango de Solidariedade e de 
outras empresas terceirizadas; que em funcao disso 0 sindicato dos servidores do 
DF ja apresentou denuncia nesta procuradoria; que todos eles ingressaram antes 
de 05 de outubro de 1988; que entre estes, alguns, cerca de cinco a dez, fizeram 
concurso publico pelo IDR. 

Dada a palavra ao representante do SINDSER dec1arou que a 
CEASA possui cerca de 70 empregados, todos cedidos. 

Dada a palavra arepresente da Associacao dos Servidores da S 
dec1arou que com relacao a TCB, possui 1.300 empregados e que todos ele 
foram apostilados, segundo informacao obtida junto ao Sr. Vieira, assessor d 
presidente da TCB; que com relacao a SAB tern essa 420 empregados, send 
que destes 13 continuam na SAB para auxiliar processo de liquidacao; que ate 0 

presente momento somente os empregados da TCB foram apostilados. 
I~'r
~_.-.// 



MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 

Procuradoria Regional do Trabalho da 10~ RegHio 

Requisita-se, nesta oportunidade, a forma da Lei 
Complementar 75/93, artigo 8°, incisos II e IV, de c da representante legal 
de cada um dos seguintes 6rgaos: CODEPLAN, S B TCB e CEASA, a 
relacao de todos os empregados por eles cedidos, co as respectivas datas 
de admissao, No caso de houver e~Rados admi dos apes 05/10/1988 
devers informar se ingressaram me7Iante\concurso p' blico. Prazo de 20 

' 

- L - I~ fI- ifrP {iJ/Y'fUJ - ~ \4:--R~~~atr' ia Machado Vieira de lmcida ~ Ricardo Viana Costa
 
OAB/DF 11° 17,315 \J "uS~cretario da audiencia
r 

~~7-:'
Marco Antonio Ferreira 
RG n"529.780, SSPIDF 

~r l1 d.; .. .cil ~/'-..--. 
\../[~ar!a LU~ 

RG n" 317.188, SSPIDF 

dias. ' 

Nada mais a audiencia 

~""'1'q11 d ,Sou 
7,2 F -



PROCURADORIA-GERAL
 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL
 

OFICIO
 

No56J2005-GAB/PGDF Brasilia, DC; de setembro de 2005.
 

Senhora secretarta, 

Dirijo-me a Vossa Excelencia, em atencao a soucltacao 

contida no Oficio nO 1337/2005- GAB/SGA-DF, para encaminhar a 

rnanltestacao exarada por esta Casa Jurfdica acerca do Projeto de Lei n° 

1.985/2005, que trata da criacao de unidade de rnanutencao de pessoal de 

empresas extintas e em processo de reorqanizacao. 

~. 0 
MIGUEL ANGELO FARAG\DE CARVALHO 

Procurador-Geral 

Excelentrssima Senhora 
MARIA CEciuASOARES DA SILVA LANDIM 
Secretaria de Estado de Gestao Administrativa 

NESTA 
MRM • OF 245 SGA 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRlTO FEDERAL
 

PROCURADORIA DE PESSOAL
 

MEMO
 
N° 33.2 /05 - GAB/PROPES Brasilia, 31 de agosto de 2005.
 

PARA: Procurador-Geral, 

Com 0 intento de subsidiar resposta ao 

Oficio 1337/05-GAB/SGA-DF, submeto a Vossa Exoe Lenci.a a 

manifesta~ao exarada pelo i. colega Procurador-Coordenador de 

Pessoal Celetista da Administra~ao Direta, Dr. Fernando Cunha 

Junior, em anexo. 

Respeitosamente. 

~-h.~o-- ~nQ ~s\e~
 
PATRICIA LYRIO ASSREUY
 

Procuradora-Chefe da Procuradoria de Pessoal
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CONSELHO DE POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 

INTERESSADO : Secretaria de Estado de Gestae Administrativa 

ASSUNTO: Oficio 1337/2005GAB/SGA-DF, de 28.07.2005 

Ailustre Procuradora Chefe da PROPES. 

Cuidarn os autos da analise da materia e realizacao 

de reuniao com a Exma. Sra. Secretaria de Gestae Administrativa do DF 

relativarnente ao disposto no Oficio 1337/2005GAB/SGA-DF, de 28.07.2005 

A reuniao ja foi realizada, em data de 22.08.2005, na 

sede da Secretaria de Cestao Administrativa com a participacao deste 

Coordenador, da Subsecretaria da SGA, Assessoria desta e empregados 

publicos da TCB. 

Reitera-se 0 que ja plasmado naquela reuniao no 

sentido de que 0 substitutivo apresentado afronta decisao judicial, nao 

atende aos anseios do Poder Executivo e, ainda, gera situacao mais onerosa 

para 0 Poder Publico. 

Ratifica-se apenas as consideracoes ja postas na 

reuniao mencionada. 

No primeiro artigo do Projeto Substitutivo consta a 

inclusao de paragrafos, 

f'"'\. ~ {' _ 1"'\0 -l _ •• 
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CONSELHO DE POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 

razao da apresentacao do Projeto de Lei, corn base na cnacao de uma 

Unidade de Manutencao de Pessoal de ernpresas extintas, e justamente 

evitar 0 desligarnento de todos os ernpregados da TCB, CEASA, SAB, etc, 

deterrninado por forca da decisao judicial na A~ao Civil Publica 576/03, ern 

trarnite na 9~. Vara do Trabalho e ajuizada pelo Ministerio Publico do 

Trabalho. A fundamentacao da acao judicial e que reston acolhida pela 

sentenca foi a vulneracao do art. 37, da Constituicao, que cuida da 

obrigat6ria admissao no DISTRITO FEDERAL por concurso publico. 

Nao es6. A liminar deferida obstando qualquer 

transferencia de tais empregados para 0 DISTRITO FEDERAL restou 

confirmada na sentenca e continua tendo eficacia referida proibicao de 

transferencia irregular. 

A sentenca plasmou: 

/I ( •••)Tendo em vista a inconstitucionalidade das Leis 

Oistritais 2.681/01, n. 2989/02, bern como os Oecretos 22.322/01 e 22.082/02, ora 

, dec1arada de forma incidental, ratifico os termos da liminar concedida, para 

determinar que 0 OF se abstenha de transferir qualquer empregado da TCB ou 

de qualquer outra empresa publica ou sociedade de economia mista em 

processo de liquidacao, privatizacao ou extincao para os quadros da 

Administracao Oireta, Autarquica ou Fundacional do OF e dec1aro a nulidade 

do ato de transferencia e, por conseguinte, de todos os contratos irregulares 

firmados com os empregados nomeados no documento 03, juntado com a 

inicial, fixando 0 prazo de 120 dias para que sejam rescindidos, retomando os 

trabalhadores atotal responsabilidade da real empregadora, in casu, a TCB." 
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CONSELHO DE POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 

De sorte que menaonar e cuidar do tema como 

sucessiio sena repetir 0 mesmo vicio das Leis inquinadas e declaradas 

inconstitucionais pelo [udiciario, quais sejam, Leis 2681/01 e Lei 2989/02. 

Quando se discutiu a ideia da Secretaria de Estado 

de Gestae Administrativa, ern tomo do Projeto de Lei encaminhado, foi no 

sentido de se adotar urn modelo ja ern yoga na Uniao, Govemo Federal, ern 

termos de urna Unidade de Manutencao como a descrita no artigo 1Q do 

Projeto originalrnente encarninhado. Embora possa ser discutivel 

constitucionalrnente tal solucao foi adotada corn sucesso na area federal, ern 

termos da criacao de unidade de manutencao de empregos publicos. 

Ademais jarnais se falou ern sucessao porquanto de 

nada adianta revogar, como 0 faz 0 Projeto, as Leis 2681/01 e 2989/02 e editar 

urna nova norma dizendo absolutamente a mesma coisa que seria a sucessao 

ou transferencia de pessoal das entidades ern extincao para 0 DISTRITO 

FEDERAL. E ademais tal proceder demonstraria afronta as escancaras do 

Distrito Federal quanta a autoridade do Poder [udiciario, tendo ern vista 0 

debate do tema, inclusive corn decisao desfavoravel proferida.'. 

a Paragrafo 4Q
, do artigo 1Q, tambem incide em 

oneroso e incoerente contexto ao deferir Plano de Desligamento 

Voluntario-Pfrv para os empregados dessas empresas em extincao. 

A informafiio da Secretaria de Estado de Gestiio 

Administrativa e que nao se pode esquecer que a razao da edicao da Lei 

2681/01 joi a preseroacao dos contratos de trabalho dos irabalhadores diante da 



__ __ __
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CONSELHO DE pOLiTICA DE RECURSOS HUMANOS 

Com a liquidacao tais empregados seriam dispensados com 0 termino do 

contrato de trabalho que e, inclusive, 0 que ja determinou judicialmente a 

[ustica do Trabalho com sentenca aguardando julgamento de recurso do 

Poder Publico. 

Conceder Plano de Desligamento Voluntario e algo 

oneroso, alem do que tentar manter os contratos de emprego desses trabalhadores, 

e que nao tem se justificado atualmente sequer para os servidores estaiutarios do 

quadro da Administracdo Direta. 

Qual a razao de se conceder 0 beneficio do Plano de 

Desligamento Voluntario quando a pretensao dos trabalhadores, ao menos 

em tese, e justamente contraria, ou seja, manter os empregos e nao sofrer 0 

reves da demissao? Qual a razao para se apresentar 0 PDV pelo Estado se 

nao fosse a necessidade do service de tais trabalhadores? 

7

Destarte tal paragrafo 4Q
, do art. 1Q, assim como os arts. 

Q e 8Q devem sersuprimidos. 

a art. 4Q tambem teve 0 acrescimo de Paragrafo 

Unico e respectivos incisos, 

Tal paragrafo, assim como os incises, devem ser 

todos suprimidos. 

a inciso I, Paragrafo Unico, do art. 40, edesnecessario 

posta quea rescisao do contrato com base no art. 482, da eLY, ealgo que ruio precisa 
-; 

~n1.l" nJ:;1I"'f,,'L1nA_ ....... ........ , ......... .1._ .:;:. A"~~..-..~..AL.,.. .,;/ ..... J....: ..... .3 .......~ ..... _:........,.. ~1~':_, 1_ /
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CONSELHO DE POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 

o inciso II e descabido porquanto nao se imagina 

ainda a hip6tese de acumulacao de cargo, ernprego ou funcao publica por 

tais empregados. Os contratos de trabalho decorrentes dos PIanos de Cargos 

nas empresas permanecem os mesmos ( artigo 3Q do Projeto Original). 

Os incisos III e IV, do Paragrafo Unico, art. 4Q
, 

tambern sao descabidos pois, em termos de rescisao de contrato, confundem 

regime celetista com institutos pr6prios de direito adrninistrativo, como 0 de 

insuficiencia de desempenho, recursos a autoridade superior e alegacao de 

conhecimento de padroes minimos de qualidade laboral. Basta observar, 

como fundamentacao, 0 disposto no art. 41, da Constituicao, que menciona a 

perda do cargo publico pelo servidor diante de processo adrninistrativo e 

avaliacao peri6dica de desempenho, na forma de lei complementar (Incisos 

I, II e III, Par. 1Q
, art. 41, CF, com a redacao da Emenda Constitucional 

19/1998). 

Devem ser suprimidos 0 Paragrafo unico e 

respectivos incisos do art. 4Q 
• 

o art. 5Q do substitutivo oferece urn elasterio ao 

utilizar a expressao Administracao Publica, ja que 0 Projeto original 

mencionou apenas Administracao direta, autarquias e fundacoes. Assim tais 

empregados poderiam ser encaminhados tambem para outras empresas do 

complexo da Adrninistracao Indireta do DF. Euma questao mais de ordem 

administrativa e politica do que juridica parecendo, destarte, ser mais 

salutar a manutencao na Administracao Direta do que confundir-se ainda 
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CONSELHO DE pOLiTICA DE RECURSOS HUMANOS 

absolutamente distintos. Como se adotou uma unidade de manutencao de 

tais empregados talvez a robustez [uridica desse arcabouco exija a 

manutencao e lotacao na Administracao Direta, Autarquica e Fundacional. 

Assim sugere-se a manutencao da expressao 

Administracao Direta, Autarquias e Fundacoes do art. 5Q do Projeto original. 

Em conclusao e na verdade a sugestao eno sentido 

da manutencao na integra do Projeto como encaminhado originalmente. 

Ante 0 exposto apresento estas razoes a V. Senhoria 

para ciencia e encarninhamento ao Exmo. Sr. Procurador-Geral do DF tendo 

em vista a elaboracao de resposta ao Oficio 1337/2005-FGAB/SGA-DF. 

ador do Distrito Federal 

Coordenador-PROPES 



ASSOCIA<;Ao DOS FUNCIONARIOS DA CEASNDF - ASFUC/DF
 
Endereco. SIA SuI Quadra 07 - N." 100 - fone : 363-1204
 
CNPJ 00.580.779/0001-61 Insc. No GDF Isenta
 

Brasilia - Distrito Federal
 

Brasfiia-DF., 10 de outubro de 2005. 

SENHORES DEPUTADOS, 

A Associacao dos Funcionarios da CEASNDF - ASFUC/DF, vern pela 
presente se manifestar favoravelmente ao acordo firmado em reuniao realizada dia 07 de 
outubro de 2005, na Camara Legislativa do Distrito Federal, na qual ficou estabelecido a 
apresentacao de urn substitutivo ao Projeto de Lei n? 1.985, no qual a CEASA/DF, passara 
por urn processo de REORGANIZA<;Ao e nao mais de liquidacao, resguardando 0 plano, 
ja em execucao, com a retirada de mais de 50% dos inscritos, no chamado PDV, ou seja 
Plano de Desligamento Voluntario. 

Em razao do exposto, fomos plenamente solidarios a referida proposta fruto 
de acordo celebrado entre as Associacoes de Classe representativa das Empresas, 
CEASA/DF, TCB, CODEPLAN, SAB e SINDSER na presenca dos Deputados Brunelli e 
Nilceia. 

Q.
 
Jose Augusto de Faria
 

Associacao dos Funcionarios da CEASA/DF
 
Presidente
 



ASSOCIA<;AO DOS FUNCIONARIOS DA CEASAlDF - ASFUCIDF
 
Endereco. SIA SuI Quadra 07 - N." 100 - fone : 363-1204
 
CNPJ 00.580.779/0001-61 Insc. No GDF Isenta
 

Brasilia - Distrito Federal
 

Brasilia-DF., 10 de outubro de 2005. 

SENHORES DEPUTADOS, 

A Associacao dos Funcionarios da CEASA/DF - ASFUC/DF, vern pela 
presente se manifestar favoravelmente ao acordo firmado em reuniao realizada dia 07 de 
outubro de 2005, na Camara Legislativa do Distrito Federal, na qual ficou estabelecido a 
apresentacao de urn substitutivo ao Projeto de Lei n? 1.985, no qual a CEASA/DF, passara 
por urn processo de REORGANlZAC;AO e nao mais de liquidacao, resguardando 0 plano, 
ja em execucao, com a retirada de mais de 50% dos inscritos, no chamado PDV, ou seja 
Plano de Desligamento Voluntario, 

Em razao do exposto, fomos plenamente solidarios a referida proposta fruto 
de acordo celebrado entre as Associacoes de Classe .representativa das Empresas, 
CEASA/DF, TCB, CODEPLAN, SAB e SINDSER na presenca dos Deputados Brunelli e 
Nilc6ia. 

Jose S~e Faria
 
Associacao dos Funcionarios da CEASA/DF
 

Presidente
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Ar [1 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINErE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.NQ 128/2006 - GAB 19 Brasilia, OF 27 de marco de 2006. 

Senhor Secretario, 

Curnprimento-o pelo empenho em solucionar os problemas da SAB, 
CEASA e TCB, 0 que levou a criacao de unidades gestoras dessas 
empresas, conforme a Lei nQ3.761, de 25 de janeiro de 2006. 

Portanto, conforme ja explicitado anteriormente a Vossa Excelencia, 
seria tndispensavel e urgente, logo ap6s a publicacao da lei retromencionada, 
o encaminhamento de nova mensagem do Poder Executivo a esta Casa, 
objetivando a lncorporacao da SAB e CEASA, hoje, geridas pela Secretaria 
de Estado e Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, uma vez que s.m.j., 
terfamos ate junho para aprovar esse projeto de lei, frente as restncoes 
exaradas na teqislacao eleitoral. 

Quanto a TCB, hoje acondicionada a Secretaria de Estado de Gestae 
Administrativa, ficou 0 compromisso de se estudar a melhor safda jurfdica 
para aquela empresa, frente as suas peculiaridades de atividade e situacao 
economlca. 

Oiante disso, solicito mais uma vez a colaboracao de Vossa Excelencia, 
no sentido de encaminhar a esta Casa 0 citado Projeto de Lei, a fim de que 
se possa solucionar as pendencias jurfdicas que ainda pairam sobre essas 
empresas, principalmente quanta a preservacao do emprego de seus 
servidores. 

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital - PFL
 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Benjamim Segismundo de Jesus Roriz 
Secretarlo de Estado de Governo do OF 
NESTA 

SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348-8193
 
E-mail: deputado@bruneIlLcom.br
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~ cAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

LEI NO 4.364, DE 21 DE JULHO DE 2009 
(Autoria do Projeto: Brunelli e vartos Deputados) 

Ficam revogadas as disposi~oes que 
menciona. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Fac;o saber que a Camara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 10 Ficam revogados a Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002, a Lei nO 
1.585, de 24 de julho de 1997, a Lei nO 2.819, de 19 de novembro de 2001, a Lei nO 
2.564, de 7 de julho de 2000, 0 Decreto nO 23.234, de 20 de setembro de 2002, 0 

Decreto nO 23.819, de 4 de junho de 2003, e 0 Decreto nO 30.457, de 9 de junho de 
2009. 

Art. 20 0 Poder Executivo encaminhara a Camara Legislativa do Distrito 
Federal, em ate 90 (noventa) dias, projeto de lei para regulamentar a conducao de 
escolares, tendo como base 0 que preveem os arts. 136, 137, 138 e 139 da Lei 
federal nO 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB). 

Paragrafo oak»: As atuais permlssoes objeto das leis de que trata 0 art. 1° 
continuam em vigencia ate a aprovacao dessa lei. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Art. 4° Revogam-se as dlsposicdes em contrario. 

Brasilia, 21 de julho de 2009
 
121° da Republlca e 50° de Brasflia
 

JOSE ROBERTO ARRUDA 

Este texto nao substltul °publicado no DiarioOficialdo DistritoFederal, de 23/7/2009. 
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~ cAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

LEI N° 4.361, DE 15 DE JULHO DE 2009 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

Autoriza a mudan~a do objeto social das 
Centrais de Abastecimento do Distrito 
Federal - CEASA/DF e a transferencia de 
seus bens ao Distrito Federal e da outras 
providencias. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Fa<;o saber que a Camara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Ficam as Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEASNDF 
autorizadas a promover a mudanca de seu objeto social e a transferir bens rnovels e 
im6veis de seu acervo patrimonial ao Distrito Federal. 

§ 1° As alteracoes autorizadas no caput terse por objetivo permitir a 
aplica<;ao a gestao da CEASA/DF dos termos da Lei nO 4.081, de 4 de janeiro de 
2008, e ocorrerao ate 0 limite do objeto pretendido. 

§ 20 A aplica<;ao agestao da CEASA/DF dos termos da Lei nO 4.081, de 4 de 
janeiro de 2008, nao importa em nenhum prejufzo funcional aos servidores do 
Quadro de Empregos Permanentes. 

§ 30 Nao serao objeto de contrato de gestao as atividades de estatfsticas de 
dados de oferta, demanda e precos de hortigranjeiros, bern como de pesquisa de 
dados de comercallzacso, que tem por finalidade orientar 0 produtor rural sobre as 
varlacoes do mercado na area de cornerclallzacao agrfcola. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;ao. 

Art. 3° Revogam-se as dlsposlcdes em contrarlo, 

Brasilia, 15 de julho de 2009
 
1210 da Republica e 50° de Brasflia
 

JOSE ROBERTO ARRUDA 

Este texto nao substitui °publicado no DiiJrio Oficialdo DistritoFederal, de 16/7/2009. 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO BRUNELLI 

EMENDA N° 12009 (ADITIVA) 
(Do Dep. Brunelli) 

Ao Projeto de Lei nO 1191/2009, que 
"autoriza a mudanc;a do objeto social da 
CEASAlDF e a transferencia de seus bens 
ao Distrito Federal e da outras 
provldenclas". 

Acrescente-se, no art. 10 do Projeto de Lei 1191/2009, os §§ 20 e 30
, renumerando

se 0 paraqrafo unlco, dando-Ihe esta redacao: 

"art. 1° . 
§ 1° . 
§ 2° A aplicac;ao da gestao da CEASA/DF nos termos da Lei nO 4.081, 
de 04 de janeiro de 2008, nao importa em nenhurn prejuizo funcional 
aos servidores do Quadro de Ernpregos Permanentes. 
§ 3° Nao· sera objeto de contrato de gestao as atividades de 
estatisticas de dados de oferta, dernanda e prec;os de 
hortifrutigranjeiros, bern como de pesquisa de dados de 
ccmerclanzacao que tern por finalidade orientar 0 produtor rural 
sobre as varlacees do rnercado na area de comerclallzacao 
agricola". 

JUSTIFICACAO 

A presente emenda visa melhorar a redacao original da proposicao, principalmente na 
redacao do § 2°, que garante os empregos dos servidores do Quadro de Empregos Permanentes 
da CEASA. 

o § 3° e de suma lrnportancla para 0 equillbrio do mercado de hortifrutigranjeiro e para 0 

consumidor. Porque sao essas atividades estatfsticas que servem como referencial, inclusive em 
nlvel nacional, para 0 melhor planejamento da producao agricola e dos precos de mercado 

. Portanto, trata-se de atividade estrateqlca de Estado e que nao pode jamais ficar nas 
rnaos da iniciativa privada. 

Sala das Comlssoes, em de junho de 2009. 

BRUNELLI
 
DEPUTADO DISTRITAL
 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8196 - Fax: 3348-8193
 
E-mail: deputado@brunellLcom
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~ cAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

LEI N° 4.384, DE 28 DE JULHO DE 2009 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

Prorroga as concessoes e permiss6es 
previstas na Lei nO 324, de 30 de 
setembro de 1992, e da outras 
providencias. 

o GOVERI\IADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Fa~o saber que a Camara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 10 Ficam prorrogadas por 10 (dez) anos as concessoes e permiss5es de 
que trata a Lei nO 324, de 30 de setembro de 1992. 

Art. 20 Ede competencla da Coordenadoria de Servic;os Publlcos do Distrito 
Federal a realiza~ao do recadastramento dos atuais ocupantes para, ao final do prazo 
estipulado no caputdo art. 1°, efetuar 0 procedimento Iicitatorio. 

Paragrafo tJnico. Para dar transparencla ao processo de recadastramento de 
que trata 0 caput, a entidade representativa dos permlsslonarlos e cesslonarlos das 
bancas de jornais e revistas do Distrito Federal emltlra documento essencial a cada 
um dos atuais ocupantes, atestando sua atividade profissional. 

Art. 3° As concessoes e permiss5es concedidas para ocupacao e explora~ao 

de bancas de jornais e revistas no Distrito Federal, inclusive as formalizadas a partir 
do Edital de Licita~ao nO S/9S-RA I, passam a obedecer ao regime jurrdico previsto 
na Lei nO 324, de 30 de setembro de 1992, e suas formas regulamentares. 

Art. 4° A cobranca de qualquer espede de tributo ou preco publico que 
incida sobre a ocupa~ao e a exploracao de bancas de jornais e revistas no Distrito 
Federal obedecera ao art. 11 da Lei nO 324, de30 de setembro de 1992. 

Art. 5° 0 instrumento do edital referente ao procedimento de Iicita~ao 

previsto nesta Lei podera consignar direito de preferenda em favor do permlsslonario 
regular, de modo a permitir a continuidade dos services prestados. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao 

Art. 7° Revogam-se as dlsposlcoes em contrarlo. 

Brasilia, 28 de julho de 2009
 
121° da Republica e 50° de Brasilia
 

JOSE ROBERTO ARRUDA 

Este texto nao substitui 0 publicado no Dicirio Oficialdo Distrito Federal, de 30/7/2009. 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

COMISSAO DE ASSUNTOS FUNDIARIOS 

EMENDA N° 0112009 (ADITIVA - RELATOR) 

(Do Dep. Brunelli e Dep. Jaqueline Roriz) 

Ao PROJETO DE LEI N° 1135/2009, que 
"prorroga as concessoes e permissoes previstas 
na Lei nO 324, de 30 de setembro de 1992, e da 
outras provldenclas", 

Acrescente-se 0 Paragrafo Unico ao art. 2° do PL 1135/2009, dando-lhe a seguinte 
redacao: 

"Art. 2° ...1.1.1 •••• II •••••••••••• I' •••••••••••• II' 11.1••••••• I ••• I' I' 11.1.1 II' 11.11 •••••• 11.11.1•••••••• I' •••••• 

Paragrafo Unico. Para dar transparencia ao processo de 
recadastramento de que trata 0 caput deste artigo, a entidade 
representativa dos permlsslonarios e cesslonarlcs das Bancas e 
Jornais e Revistas do Distrito Federal emitira documento essencial a 
cada um dos atuais ocupantes, atestando sua atividade profissional. 

JUSTIFICATIVA 

As parcerias publico-privadas sao uma realidade em todo pais. Portanto, 
quanto mais transparencia se da aos processos referentes it coisa publica, rnais 
credibilidade e sequranca juridica se tern nas tomadas de declsoes, 

Essa ideia da particlpacao das entidades representativas de classe nas 
tomadas decisoes governamentais nao vern de agora. A propria Lei nO 324, de 30 de 
setembro de 1992, em seu art. 4° § 1°, assim preve: 

"Art. 4° . 
§ 1° Fica assegurada a participa~ao de representantes da 
classe na defini~ao de crlterlos de habilita~ao e classifica~ao a 
serem estabelecidos em edltal, 

Por isso, a intencao desta emenda e colaborar com os orgaos publicos 
responsavels pela ardua tarefa de cadastramento dos jornaleiros, tendo como 
parceiros, a entidade que os representa, acreditando que em tese, possuem urn 
cadastro mais atual e segura dos atuais ocupantes. 

Diante do exposto, peco aos meus ilustres pares, apoio para a aprovacao 
desta proposicao, 

Sala das Sessoes, em margo de 2009. 

BRUNELLI JAQUELINE RORIZ 
Deputado Distrital Deputada Distrital 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

COMISSAO DE ASSUNTOS FUNDIARIOS 

EMENDA N° 02/2009 (ADITIVA - RELATOR) 

(Do Dep. Brunelli e Dep. Jaqueline Roriz) 

Ao PROJETO DE LEI N° 1135/2009, que 
"prorroga as concessoes e permissoes 
previstas na Lei nO 324, de 30 de setembro de 
1992, e da outras providimcias". 

Acrescente-se, onde couber, 0 seguinte artigo ao PL 1135/2009, dando-lhe esta 
redacao: 

"Art. (...) 0 instrumento do edital referente ao procedimento de 
Iicitac;ao previsto nesta Lei, podera consignar direito de preferencia 
em favor do permissionario regular, de modo a permitir a 
continuidade dos servic;os prestados". 

JUSTIFICATICACAO 

Conforme encontra-se inserto no voto do Relator, dia 26 de marco (quinta
feira) a Sessao Ordinaria foi transformada em Comissao Geral para debater 0 PL 
1135/2009. Naquela oportunidade 0 Secretarlo de Estado da Ordem Publica e 
Social e Corregedor-Geral do Distrito Federal ROBERTO EDUARDO VENTURA 
GIFFONI, propos uma EMENDA ADITIVA nO 02, objetivando adequar 0 processo 
Iicitatorio futuro, com 0 que vem ocorrendo atualmente com os bens do Distrito 
Federal, ocupados na forma de perrnissao. Como houve consenso entre 0 GDF na 
pessoa desse respeitado secretano e os representantes dos permlsslonarios de 
bancas de jornais e revistas, bem como dos deputados distritais presentes naquela 
Comissao Geral, estamos apresentando esta emenda. 

Diante do exposto, peco aos meus ilustres pares, apoio para a aprovacao 
desta proposicao. . 

Sala das Sessoes, em marco de 2009. 

BRUNELLI JAQUELINE RORIZ 
Deputado Distrital Deputada Distrital 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

COMISSAO DE ASSUNTOS FUNDIARIOS 

EMENDA N° 03/2009 (ADITIVA - RELATOR) 

(Do Oep. Brunelli e Dep. Jaqueline Roriz) 

Ao PRO..IETO DE LEI N° 1135/2009, que 
"prorroga as concessoes e permissoes 
previstas na Lei nO 324, de 30 de setembro de 
1992, e da outras providencias". 

Acrescente-se, onde couber, 0 seguinte artigo ao PL 1135/2009, dando-lhe esta 
redacao: 

"Art. (...) Fica assegurado aos .ocupantes de area publica que 
exerciam comprovadamente ate 01/01/2000 as atividades de bancas 
de jornais e revistas de que trata a Lei nO 324/92 e foram removidos, 
o direito a relocacao em areas iguais e em condi~oes semelhantes 
aquelas objeto da remocao, exceto os removidos por envolvimento 
em atividades ilegais". 

JUSTIFICATICACAO 

Houve muitos permisslonarlos que de forma acodada foram retirados de suas 
bancas de jornais e revistas em diversas Admlnlstracees Regionais. Portanto, 
aqueles que conseguirem demonstrar que foram retirados indevidamente, serao 
alcancados por esta emenda parlamentar. 

Diante do exposto, peco aos meus ilustres pares, apoio para a aprovacao 
desta proposicao, 

Sala das Sessoes, em marcode 2009. 

BRUNELLI JAQUELINE RORIZ 
Deputado Oistrital Deputada Distrital 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 294/2007- GAB 19 Brasilia, OF em 21 de agosto de 2007. 

Senhor Governador, 

Antes mesrno de adentrarmos no objeto desta correspondencia, 
se faz mister esclarecermos a Vossa Excelencla que a Sbciedade de 
Abastecimento de Brasllla - SAB e a Centrais de Abastecimento do 
Oistrito Federal - CEASA, nao se encontram em estado de 
llquldacao, conforme Lei nO 3.761, de 25 de janeiro de 2006, Lei nO 
3.863, de 30 de maio de 2006 e Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 
2006, todas de autoria do Poder Executivo. 

E bam que fique claro que a SAB foi incorporada pelo Poder 
Executivo a Ceasa conforme preve a Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, acima citada. 

Atualmente a SAB possui 406 (quatrocentos e seis) servidores, 
lotados nos seguintes 6rgaos: 1 na Casa Militar do DF, 10 na CAESB, 1 
na Terracap, 1 na CEB, 69 na Emater-OF, 65 na Secretaria de Estado 
de Educacao, 188 na Secretaria de Estado de Saude, 2 no Zool6gico, 
25 na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, 3 
na Presidencla da Republica, 1 no Procon, 25 na Secreta ria de Estado 
de Trabalho e solidariedade, 1 na CLOF, 12 na propria SAB e1 na 
Sec tari de Estado de Oesenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do 
OF. 

A Sua Excelencia ° Senhor 
JOSE ROBERTO ARRUDA 
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL 
NESTA 

SAIN - Parque Rural - 70086-900 - Brasflia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8196 - Fax: 3966-8193 
www.deputado@brunelli.com.br 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Esse remanejamento cornecou no ana de 1998, se intensificando 
em 2000, quando 0 GDF deu infcio a Reforma Polftica de que trata 0 
Decreto nO 21.170, de 15 de maio de 2000, que privativa alern da SAB e 
Ceasa, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB e 
posteriormente a reestrutura da Companhia de Desenvolvimento do 
Planalto Central - CODEPLAN. 

Em 15 de janeiro de 2001 esta Casa aprovou e 0 Poder Executivo 
sancionou a Lei nO 2.681/01, que possibilitava 0 aproveitamento desses 
trabalhadores no ambito da Adrninistracao Direta, Autarquica e 
Fundacional do Distrito Federal, atraves da crlacao de uma tabela de 
empregos publicos em extincao, mantendo-se 0 mesmo Regime 
Trabalhista - CLT. 

Em 11 de junho de 2002 0 Poder Executivo editou a Lei nO 2.989, 
alterando a Lei nO 2.681/2002 em seu art. 1°, incisos III e IV, 
possibilitando que 111 (cento e onze) trabalhadores remanescentes da 
TCB, que forarn admitidos em data posterior a 5 de outubro de 1988 e 
sem concurso publico, pudessem ingressar no servico publico, ferindo 
assim a CF/88. 

Essa sltuacao gerou em 10 de junho de 2003 a A<;80 Civil Publica 
576/03 - 9a VT - TRT/DF, processo nO 030.004.330/2004, contra a TCB, 
SAB, CEASA e CODEPLAN, movida pelo Minlsterio Publico do 
Trabalho, alegando a inconstitucionalidade das leis que permitiram 0 
remanejamento dos servidores dessas empresas em outros 6rg80s do 
GDF. 

Em 17 de junho de 2003 0 Dr. Fernando Gabriel Bernardes - Juiz 
do Trabalho da 9a Vara deferiu a Liminar, determinando que 0 GDF 
cessasse a transferencla dos trabalhadores da TCB para 0 GDF, como 
tarnbern todos os empregados das empresas SAB, CEASA e 
CODEPLAN. 

A partir dessa Liminar, nosso gabinete e a assoclacao dos 
empregados da SAB, juntamente com t dos os nossos advogados, 
demos infcio a uma intensa rnobilizacao n sea de uma SOIU<;80 que 
garantisse os empregos dessas pessoas. 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasflia-DF - Gabinete 19 --'1eIefones:3966-8190 a 8196 - Fax: 3966-8193 
www.deputado@brunelli.com.br 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Passamos a coordenar acoes pollticas, atraves de uma comissao 
com representantes de todas as empresas, junto ao Ministerio Publico 
do Trabalho, Procuradoria-Geral do DF, 0 departamento Jurfdico da 
TCS, Secretaria de Estado de Gestae Administrativa e Supremo 
Tribunal Federal, no afa de obter uma salda jurldica para essa situacao 
que, a cada momento se agravava mais. 

Atraves de nossos advogados especialistas .em leqislacao 
trabalhista e, ap6s ardua neqociacao, conseguimos em 20 de agosto de 
2003, efetivar uma proposta de Conclliacao com 0 Ministerio Publico do 
Trabalho, onde demitiria-se os 111 (cento e onze) empregados da TCS, 
irregularmente transferidos e, em contra partida, a reqularnentacao da 
transferencia dos 3.000 (tres mil) empregados das empresas publicae 
regularmente contratados. 

Infelizmente em 23 de fevereiro de 2005 a Jufza da 98 Vara do 
Trabalho - TRT, D~ Tamara Gil, no julgamento do processo epigrafado, 
desconsiderou 0 acordo pactuado com 0 MPDFT e julgou 
inconstitucional as Leis que possibilitavam 0 apostilamento dos 
trabalhos. 

Em 25 de janeiro de 2006 a CLDF aprovou e 0 GDF sancionou a 
Lei n? 3.761, que criavam na Secretaria de Estado de Gestae 
Administrativa e na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento do Distrito Federal, unidades de rnanutencao de pessoal 
de Empresas em processo de extlncao, prlvatlzacao ou . de 
reorqanizacao, com 0 objetivo de manter os assentarnentos cadastrais, 
conceder vantagens e beneffcios previstos em regulamento, elaborar 
atos de melhorias funcionais, bem como proceder aelaboracao de folha 
de pagamento, dos respectivos quadros de empregos. 

Em 30 de maio de 2006 a CLDF aprovou e 0 GDF sancionou a Lei 
nO 3.861 que autorizava a lncorporacao da SAS, em llquidacao, as 
CEASA em liquidacao. 

Os arts. 4° e 5° da referida Lei afirmam: 

"Art. 4° 0 Distrito Federal transferlra ao patrlmonlo 
das Centrais de Abaste~i~ent~ do Di~trito Fede!al \ . 
S.A. - CEASA-DF, em hqUlda~ao, mediante doa~a40· 
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todos os bens im6veis transferidos ao seu dominic 
por forca das Leis nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, e 
nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002, que nao tenham 
side alienados a tercelros ou entregues atraves do 
Programa de Desenvolvimento Economlco do Distrito 
Federal - PRO-OF ate a data da publlcacao desta Lei. 

Art. 5° As Centrais de Abastecimento do Distrito 
Federal S.A. - CEASA-DF, em IiqUida~ao, elaborarao, 
no prazo de ate sessenta dias, projeto de alteracao de 
seu Estatuto; e, no mesmo prazo, em conformidade 
com 0 art. 71, § 1°, IV, da Lei Organica do Distrito 
Federal, encamlnharao it Camara Legislativa do 
Oistrito Federal projeto de lei dispondo sobre a 
reestruturacao da empresa. 

Portanto, conforme demonstrado, desde janeiro de 2003, tnlclo de 
nosso primeiro mandato, estamos juntos na luta pela rnanutencao dos 
ernpregos dos servidores da CEASA, SAB e TCB. 

Alern disso, dia 02/08/2007, qracas ao nosso trabalho junto ao 
STF, explicando que as diversas leis que deram motivo a ADIN contra 
os servidores dessas empresas, haviam side revogadas por outras leis 
distritais, ja citadas neste offcio, 0 Ministro Celso de Mello do Supremo 
Tribunal Federal (STF), arquivou 0 processo por cessacao 
supervenlente da eficacia da lei argOida inconstitucional, por falta de seu 
objeto. 

Estranhamente, quando se esperava que 0 assunto tlvesse side 
. . 

resolvido, a surpresa: no dia 23 de julho de 2007, foi publicada a 
Portaria 47/DODF, do Secretarlo Estado de Agricultura, Wilmar Luis da 
Silva, criando 0 Grupo de Trabalho encarregado de dar prosseguimento 
ao processo de liquidacao da CEASA. 

Ora, como dar prosseguimento a liquldacao se as empresas, 
dentre elas a Ceasa, ja nao se encontram mais nessa sltuacao, 
Acreditamos que t~ Portaria foi publicada sem ter side levado em 
consideracao a legi ~ I ao vigente que retiraram essas empresas do 
estado de liquidez. 
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A referida Portaria, portanto, mostra-se i1egal, pois vai de encontro 
a leqislacao hierarquicamente superior a ela. Alem disso, toda 
liquldacao de empresas e 6rgaos do GDF, tem necessariamente de 
passar pela aprovacao da Camara Legislativa do Distrito Federal, 
segundo determina a Lei Organica do DF. 

Diante desses fatos, sugerimos a Vossa Excelencla que a Portaria 
nO 47, de 23 de julho de 2007, seja revogada imediatamente e a Lei de 
lncorporacao da SAB a Ceasa de nO Lei n? 3.863, de 30 de maio de 
2006, bern como a Lei nO 3.929, de 28 de dezernbro de 2006, que trata 
de sua reestruturacao, sejam realmente efetivadas. 

Outrossim, esclarecemos a Vossa Excelencia que para que haja 
essa lncorporacao e necessario que a SAB e a Ceasa, como 
Sociedades An6nimas - S/A, tomem as provldencias insertas na Lei nO 
6404/76 (Lei das Sociedades An6nimas), como por exernplo: 

Art. 98. Arquivados os documentos relativos a 
constltulcao da companhia, os seus administradores 
provldenclarao, nos 30 (trinta) dias subsequantes, a 
publlcaeao deles, bern como a de certldao do 
arquivamento, em 6rgao oficial do local de sua sede. 
§ 10 

•••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• 

§ 3° A ata da assernblela-qeral que aprovar a 
incorporacao devera identificar 0 bern com preclsao, 
mas podera descreve-Io sumariamente, desde que 
seja suplementada por declaracao, assinada pelo 
subscritor, contendo todos os elementos necessarlos 
para a transcrlcao no registro publico. 
.•••.•.•....•....•.•..•...••••.•••...••.•.....•.•.••..••.......•....•...•••••........••.•.....
 

Art. 122. Compete privativamente a assernblela

geral:.lRedacao dada pela Lei nO 10.303, de 2001\
 
I -- .
 
VIII dellberar sobre transformacao, fusao,
 
incorporacao e clsao da companhia, sua diseolucao e
 
liquidacao, eleger e destituir Iiquidantes e julg'ar;:';lhes
 
as con S· IRedacao dada pela Lei nO 10.303, de
 
2001}
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................•.•.••..••.............................•............•..•..••.....•.....••.....
 

"Quorum" Qualificado 
Art. 136. E necessaria a aprovacao de acionistas que 
representem metade, no minimo, das ac;oes com 
direito a voto, se maior quorum nao for exigido pelo 
estatuto da companhia cujas a~oes nao estejam 
admitidas a negocia~ao em bolsa ou no mercado de 
balcao, para dellberacao sobre: (Redacao dada pela 
Lei nO 9.457, de 1997} 
I - 1 •••••••••••• 1 •••••••• 

IV - fusao da companhia, ou sua lncorporacao em 
outra; IRedacao dada pela Lei nO 9.457, de 1997>' 
....••••......••••.•.•.•.•..........•....•.....•.••....•...........•.••.....••••..•••.•.......
 

Art. 163. Compete ao conselho fiscal:
 
I •.......................................................
 
III - opinar sobre as propostas dos 6rgaos da
 
adrnlnlstracao, a serem submetidas it assemblela

geral, relativas a modlflcacao do capital social,
 
emlssao de debentures ou bonus de subscrlcao,
 
pianos de investimento ou orcarnentos de capital,
 
dlstrlbulcao de dividendos, transformacao,
 
incorporacao, fusao ou clsao",
 

De certo outras medidas legais, alern das mencionadas acima, 
deverao ser tomadas para que nao haja nenhum empecilho para a 
incorporacao dessas empresas, ate porque ja foi demonstrado atraves 
de estudos minuciosos desse Poder, ao encaminhar todas as 
Mensagens que ensejaram as leis acima, que a jungao da SAB e Ceasa 
trariam beneficios a comunidade de todo 0 Distrito Federal, preservaria 
os empregos de seus bravos servidores, alern de se mostrar viavel do 
ponto de vista econ6mico. 

Atenciosamente, 
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OF.N° 294/2007- GAB 19 Brasilia. OF em 21 de agosto de 2007. 

Senhor Governador, 

Antes mesmo de adentrarmos no objeto desta correspondencla, 
se faz mister esclarecermos a Vossa Excelencia que a Sociedade de 
Abastecimento de Brasflia - SAB e a Centrais de Abastecimento do 
Oistrito Federal - CEASA, nao se encontram em estado de 
llquldacao, conforme Lei nO 3.761, de 25 de janeiro de 2006, Lei nO 
3.863, de 30 de maio de 2006 e Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 
2006, todas de autoria do Poder Executivo. 

E bom que fique claro que a SAB foi incorporada pelo Poder 
Executivo a Ceasa conforme preve a Lei n? 3.863, de 30 de maio de 
2006, acima citada. 

Atualmente a SAB possui 406 (quatrocentos e seis) servidores, 
lotados nos seguintes 6rgaos: 1 na Casa Militar do OF, 10 na CAESB, 1 
na Terracap, 1 na CEB, 69 na Emater-OF, 65 na Secretaria de Estado 
de Educacao, 188 na Secretaria de Estado de Saude, 2 no Zool6gico, 
25 na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, 3 
na Presldencia da Republica, 1 no Procon, 25 na Secretaria de Estado 
de Trabalho e solidariedade, 1 na CLOF, 12 na pr6pria SAB e 1 na 
Sec tari de Estado de Oesenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do 
OF.
 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
JOSE ROBERTO ARRUDA 
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL 
NESTA 
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Esse remanejamento cornecou no ana de 1998, se intensificando 
em 2000, quando 0 GDF deu infcio a Reforma Polftica de que trata 0 

Decreto nO 21.170, de 15 de maio de 2000, que privativa alem da SAB e 
Ceasa, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB e 
posteriormente a reestrutura da Companhia de Desenvolvimento do 
Planalto Central - CODEPLAN. 

Em 15 de janeiro de 2001 esta Casa aprovou e 0 Poder Executivo 
sancionou a Lei nO 2.681/01, que possibilitava 0 aproveitamento desses 
trabalhadores no ambito da Adrnlnistracao Direta, Autarqulca e 
Fundacional do Distrito Federal, atraves da criacao de uma tabela de 
empregos publicos em extincao, mantendo-se 0 mesmo Regime 
Trabalhista - CLT. 

Em 11 de junho de 2002 0 Poder Executivo editou a Lei nO 2.989, 
alterando a Lei nO 2.681/2002 em seu art. 1°, incisos III e IV, 
possibilitando que 111 (cento e onze) trabalhadores remanescentes da 
TCB, que foram admitidos em data posterior a 5 de outubro de 1988 e 
sem concurso publico, pudessem ingressar no service publico, ferindo 
assim a CF/88. 

Essa sltuacao gerou em 10 de junho de 2003 a Acao Civil Publica 
576/03 - 9a VT - TRT/DF, processo nO 030.004.330/2004, contra a TCB, 
SAB, CEASA e CODEPLAN, movida pelo Ministerio Publico do 
Trabalho, alegando a inconstitucionalidade das leis que permitiram 0 

remanejamento dos servidores dessas empresas em outros 6rgaos do 
GDF. 

Em 17 de junho de 2003 0 Dr. Fernando Gabriel Bernardes - Juiz 
do Trabalho da 9a Vara deferiu a Liminar, determinando que 0 GDF 
cessasse a transferencia dos trabalhadores da TCB para 0 GDF, como 
tarnbern todos os empregados das empresas SAB, CEASA e 
CODEPLAN. 

A partir dessa Liminar, nosso gabinete e a assoclacao dos 
empregados da SAB, juntamente com t dos os nossos advogados, 
demos infcio a uma intensa mobilizacao n sea de uma solucao que 
garantisse os empregos dessas pessoas. 
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Passamos a coordenar acoes pollticas, atraves de uma comissao 
com representantes de todas as ernpresas, junto ao Ministerio Publico 
do Trabalho, Procuradoria-Geral do OF, 0 departamento Jurfdico da 
TCB, Secretaria de Estado de Gestae Administrativa e Supremo 
Tribunal Federal, no afa de obter Lima salda jurfdica para essa situacao 
que, a cada momenta se agravava mais. 

Atraves de nossos advogados especialistas em leqlslacao 
trabalhista e, ap6s ardua neqoclacao, conseguimos em 20 de agosto de 
2003, efetivar uma proposta de Conciliacao com 0 Mlnisterio Publico do 
Trabalho, onde demitiria-se os 111 (cento e onze) empregados da TCB, 
irregularmente transferidos e, em contra partida, a reqularnentacao da 
transferencia dos 3.000 (tres mil) empregados das empresas publicae 
regularmente contratados. 

Infelizmente em 23 de fevereiro de 2005 a Julza da ga Vara do 
Trabalho - TRT, ora Tamara Gil, no julgamento do processo epigrafado, 
desconsiderou 0 acordo pactuado com 0 MPOFT e julgou 
inconstitucional as Leis que possibilitavam 0 apostilamento dos 
trabalhos. 

Em 25 de janeiro de 2006 a CLOF aprovou e 0 GOF sancionou a 
Lei nO 3.761, que criavam na Secretaria de Estado de Gestae 
Administrativa e na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento do Oistrito Federal, unidades de rnanutencao de pessoal 
de Empresas em processo de extlncao, prlvatlzacao ou . de 
reorqanizacao, com 0 objetivo de manter os assentamentos cadastrais, 
conceder vantagens e beneffcios previstos em regulamento, elaborar 
atos de melhorias funcionais, bem como proceder a elaboracao de folha 
de pagamento, dos respectivos quadros de empregos. 

Em 30 de maio de 2006 a CLOF aprovou e 0 GOF sancionou a Lei 
nO 3.861 que autorizava a lncorporacao da SAB, em itquldacao, as 
CEASA em liquidacao, 

Os arts. 4° e 5° da referida Lei afirmam: 

"Art. 4° 0 Distrito Federal transferlra ao patrlrnonlo 
das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 
S.A. -. CEASA-DF, em llquldacao, mediante doacao, 
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todos os bens im6veis transferidos ao seu dominio 
por forca das Leis nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, e 
nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002, que nao tenham 
sido alienados a terceiros ou entregues atraves do 
Programa de Oesenvolvimento Economico do Oistrito 
Federal - PRO-OF ate a data da publica~ao desta Lei. 

Art. 5° As Centrais de Abastecimento -do Distrito 
Federal S.A. - CEASA-DF, em llquldacao, elaborarao, 
no prazo de ate sessenta dlas, projeto de alteracao de 
seu Estatuto; e, no mesmo prazo, em conformidade 
com 0 art. 71, § 1°, IV, da Lei Organica do Distrito 
Federal, encamlnharao it Camara Legislativa do 
Distrito Federal projeto de lei dispondo sobre a 
reestruturacao da empresa. 

Portanto, conforme demonstrado, desde janeiro de 2003, inicio de 
nosso primeiro mandato, estamos juntos na luta pela manutencao dos 
empregos dos servidores da CEASA, SAB e rCB. 

Aiern disso, dia 02/08/2007, gra<;as ao nosso trabalho junto ao 
STF, explicando que as diversas leis que deram motivo a ADIN contra 
os servidores dessas empresas, haviam side revogadas por outras leis 
distritais, ja citadas neste oflclo, 0 Ministro Celso de Mello do Supremo 
Tribunal Federal (STF), arquivou 0 processo por cessacao 
superveniente da eflcacla da lei argGida inconstitucional, por falta de seu 
objeto. 

Estranhamente, quando se esperava que 0 assunto tlvesse side 
resolvido, a surpresa: no dia 23 de julho de 2007, foi publicada a 
Portaria 47/DODF, do Secretarto Estado de Agricultura, Wilmar Luis da 
Silva, criando 0 Grupo de Trabalho encarregado de dar prosseguimento 
ao processo de llquldacao da CEASA. 

Ora, como dar prosseguimento a liquidacao se as empresas, 
dentre elas a Ceasa, ja nao se encontram mais nessa situacao. 
Acreditamos que t Portaria foi publicada sem ter side levado em 
conslderacao a legi I r ao vigente que retiraram essas empresas do 
estado de liquidez. 
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A referida Portaria, portanto, mostra-se ilegal, pois vai de encontro 
a leqlslacao hierarquicamente superior a ela. Alern dlsso, toda 
iiquidacao de empresas e 6rgaos do GDF, tem necessariamente de 
passar pela aprovacao da Camara Legislativa do Distrito Federal, 
segundo determina a Lei Orqanica do DF. 

Diante desses fatos, sugerimos a Vossa Excelencla que a Portaria 
nO 47, de 23 de julho de 2007, seja revogada imediatamente e a Lei de 
lncorporacao da SAB a Ceasa de nO Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, bem como a Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 2006, que trata 
de sua reestruturacao, sejam realmente efetivadas. 

Outrossim, esclarecemos a Vossa Excelencla que para que haja 
essa lncorporacao e necessario que a SAB e a Ceasa, como 
Sociedades Anonlmas - S/A, tomem as providencias insertas na Lei nO 
6404/76 (Lei das Sociedades Anonlrnas), como por exemplo: 

Art. 98. Arquivados os documentos relativos a 
constltulcao da companhia, os seus administradores 
provldenclarao, nos 30 (trinta) dias subseqtlentes, a 
publlcacao deles, bern como a de certidao do 
arquivamento, em 6rgao oficial do local de sua sede.
!i 1° . 
§ 3° A ata da assernbleia-qeral que aprovar a 
incorporacao devera identi'ficar 0 bem com preclsao, 
mas podera descreve-Io sumariamente, desde que 
seja suplementada por declaracao, assinada pelo 
subscritor, contendo todos os elementos necessarlos 
para a transcrlcao no registro publico. 
..............................................................................................
 

Art. 122. Compete privativamente· a assernblela

geral:JRedacao dada pela Lei nO 10.303, de 2001),
 
I -- .
 
VIII deliberar sobre transforrnacao, fusao,
 
incorporacao e clsao da companhia, sua dlssolucao e
 
liquidacao, eleger e destituir liquidantes e julg'ar:;lhes
 
as cont s: IRedacao dada pela Lei nO 10.303. de
 
2001),
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..•.....•.........................•....................•........•..•...........•..............
 

"Quorum" Qualificado 
Art. 136. Enecessaria a aprovacao de acionistas que 
representem metade, no mlnlrno, das acoes com 
direito a voto, se maior quorum nao for exigido pelo 
estatuto da companhia cujas a~oes nao estejam 
admitidas a neqoclacao em bolsa ou no mercado de 
balcao, para dellberacao sobre: {Redacao dada pela 
Lei nO 9.457, de 19971 
I - . 
IV - fusao da companhia, ou sua incorporacao em 
outra; {Redacao dada pela Lei nO 9.457, de 1997} 
...•.•••.........•.•.......•.••••......•...•.•.•...........................••••••...•.••...•••
 

Art. 163. Compete ao conselho fiscal:
 
I - .
 
III - opinar sobre as propostas dos 6rgaos da
 
adrninlstracao, a serem submetidas a assernblela

geral, relatlvas a rnodlflcacao do capital social,
 
emlssao de debentures ou bonus de subscrlcao,
 
pianos de investimento ou orcamentos de capital,
 
distrlbulcao de dividendos, transformacao,
 
incorporacao, fusao ou clsao".
 

De certo outras medidas legais, alern das mencionadas acima, 
deverao ser tomadas para que nao haja nenhum empecilho para a 
incorporacao dessas empresas, ate porque ja foi demonstrado atraves 
de estudos minuciosos desse Poder, ao encaminhar todas as 
Mensagens que ensejaram as leis acima, que a juncao da SAB e Ceasa 
trariam beneficios a comunidade de todo 0 Distrito Federal, preservaria 
os empregos de seus bravos servidores, alern de se mostrar viavel do 
ponto de vista econ6mico. 

Atenciosamente, 

http:�.���.........�.�.......�.����......�...�.�.�...........................������...�.��
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 294/2007- GAB 19 Brasi'lia, OF em 21 de agosto de 2007. 

Senhor Governador, 

Antes mesmo de adentrarmos no objeto desta correspondencia, 
.se faz mister esclarecermos a Vossa Excelencla que a Sociedade de 
Abastecimento de Brasflia - SAB e a Centrais de Abastecimento do 
Oistrito Federal - CEASA, nao se encontram em estado de 
llquldacao, conforme Lei nO 3.761, de 25 de janeiro de 2006, Lei nO 
3.863, de 30 de maio de 2006 e Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 
2006, todas de autoria do Poder Executivo. 

E bom que fique claro que a SAB foi incorporada pelo Poder 
Executivo a Ceasa conforme preve a Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, acima citada. 

Atualmente a SAB possui 406 (quatrocentos e seis) servidores, 
lotados nos seguintes orqaos: 1 na Casa Militar do OF, 10 na CAESB, 1 
na Terracap, 1 na CEB, 69 na Emater-OF, 65 na Secretaria de Estado 
de Educacao, 188 na Secretaria de Estado de Saude, 2 no Zool6gico, 
25 na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, 3 
na Presidencia da Republica, 1 no Procon, 25 na Secretaria de Estado 
de Trabalho e solidariedade, 1 na CLOF, 12 na pr6pria SAB e 1 na 
Sec tarla-de Estado de Oesenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do 
OF.
 

A Sua Excelencia ° Senhor 
JOSE ROBERTO ARRUDA 
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL 
NESTA 
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Esse remanejamento cornecou no ana de 1998, se intensificando 
em 2000, quando 0 GDF deu inlcio a Reforma Polltica de que trata 0 

Decreto nO 21.170, de 15 de maio de 2000, que privativa alern da SAB e 
Ceasa, a ·Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB e 
posteriormente a reestrutura da Companhia de Desenvolvimento do 
Planalto Central - CODEPLAN. 

Em 15 de janeiro de 2001 esta Casa aprovou e 0 Poder Executivo 
sancionou a Lei n? 2.681/01, que possibilitava 0 aproveitamento desses 
trabalhadores no ambito da Admlnistracao Direta, Autarqulca e 
Fundacional do Distrito Federal, atraves da crlacao de uma tabela de 
empregos publlcos em extincao, mantendo-se 0 mesmo Regime 
Trabalhista - CLT. 

Em 11 de junho de 2002 0 Poder Executivo editou a Lei nO 2.989, 
alterando a Lei nO 2.681/2002 em seu art. 1°, incisos III e IV, 
possibilitando que 111 (cento e onze) trabalhadores rernanescentes da 
TCB, que foram admitidos em data posterior a 5 de outubro de 1988 e 
sem concurso publico, pudessem ingressar no service publico, ferindo 
assim a CF/88. 

Essa situacao gerou em 10 de junho de 2003 a A<tao Civil Publica 
576/03 - 9a VT - TRT/DF, processo nO 030.004.330/2004, contra a TCB, 
SAB, CEASA e CODEPLAN, movida pelo Ministerio Publico do 
Trabalho, alegando a inconstitucionalidade das leis que permitiram 0 
remanejamento dos servidores dessas empresas em outros 6rgaos do 
GDF. 

Em 17 de junho de 2003 0 Dr. Fernando Gabriel Bernardes - Juiz 
do Trabalho da 9a Vara deferiu a Liminar, determinando que 0 GDF 
cessasse a transferencia dos trabalhadores da TCB para 0 GDF, como 
tambern todos os empregados das empresas SAB, CEASA e 
CODEPLAN. 

A partir dessa Liminar, nosso gabinete e a assoclacao dos 
empregados da SAB, juntamente com t dos os nossos advogados, 
demos inlclo a uma intensa mobllizacao n sea de uma solU980 que 
garantisse os empregos dessas pessoas.
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Passamos a coordenar acoes pollticas, atraves de uma comissao 
com representantes de todas as ernpresas, junto ao Ministerio Publico 
do Trabalho, Procuradoria-Geral do DF, 0 departamento Jurfdico da 
TCB, Secretaria de Estado de Gestae Administrativa e Supremo 
Tribunal Federal, no afa de obter uma safda jurfdica para essa sltuacao 
que, a cada momento se agravava mais. 

Atraves de nossos advogados especialistas em leqlsiacao 
trabalhista e, ap6s ardua neqociacao, conseguimos em 20 de agosto de 
2003, efetivar uma proposta de Conciliacao com 0 Minlsterio Publico do 
Trabalho, onde demitiria-se os 111 (cento e onze) empregados da TCB, 
irregularmente transferidos e, em contra partida, a reqularnentacao da 
transferencla dos 3.000 (tres mil) empregados das empresas publicae 
regularmente contratados. 

Infelizmente em 23 de fevereiro de 2005 a Jufza da ga Vara do 
Trabalho - TRT, Dr" Tamara Gil, no julgamento do processo epigrafado, 
desconsiderou 0 acordo pactuado com 0 MPDFT e julgou 
inconstitucional as Leis que possibilitavam 0 apostilamento dos 
trabalhos. 

Em 25 de janeiro de 2006 a CLDF aprovou e 0 GDF sancionou a 
Lei nO 3.761, que criavam na Secretaria· de Estado de Gestae 
Administrativa e na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento do Distrito Federal, unidades de rnanutencao de pessoal 
de Empresas em processo de extincao, prlvatizacao ou de 
reorqanlzacao, com 0 objetivo de manter os assentamentos cadastrais, 
conceder vantagens e beneffcios previstos em regulamento, elaborar 
atos de melhorias funcionais, bem como proceder a elaboracao de folha 
de pagamento, dos respectivos quadros de empregos. 

Em 30 de maio de 2006 a CLDF aprovou e 0 GDF sancionou a Lei 
nO 3.861 que autorizava a incorporacao da SAB, em llquldacao, as 
CEASA em liquidacao, 

Os arts. 4° e 5° da referida Lei afirmam: 

"Art. 4° 0 Distrito Federal transferlra ao patrlmonlo 
das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 
S.A. - CEASA-DF, em liqi.iidac;ao, mediante doacao, 
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todos os bens im6veis transferidos ao seu dominic 
por forca das Leis nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, e 
nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002, que nao tenham 
side alienados a terceiros ou entregues atraves do 
Programa de Oesenvolvimento Economico do Oistrito 
Federal - PRO-OF ate a data da publicacao desta Lei. 

Art. 5° As Centrais de Abastecimento .do Oistrito 
Federal S.A. - CEASA-DF, em llqilldacao, elaborarao, 
no prazo de ate sessenta dlas, projeto de altsracao de 
seu Estatuto; e, no rnesmo prazo, em conformidade 
com 0 art. 71, § 1°, IV, da Lei Organica do Distrito 
Federal, encamlnharao a Camara Legislativa do 
Oistrito Federal projeto de lei dispondo sobre a 
reestruturacao da empresa. 

Portanto, conforme demonstrado, desde janeiro de 2003, infcio de 
nosso primeiro mandato, estamos juntos na luta pela rnanutencao dos 
empregos dos servidores da CEASA, SAB e TCB. 

AIE§m disso, dia 02/08/2007, qracas ao nosso trabalho junto ao 
STF, explicando que as diversas leis que deram motivo a ADIN contra 
os servidores dessas empresas, haviamsido revogadas por outras leis 
distritais, ja citadas neste oflclo, 0 Ministro Celso de Mello do Supremo. 
Tribunal Federal (STF), arquivou 0 processo por cessacao 
superveniente da eflcacla da lei argOida inconstitucional, por falta de seu 
objeto. 

Estranhamente, quando se esperava que 0 assunto tlvesse side 
resolvido, a surpresa: no dia 23 de julho de 2007, foi publlcada a 
Portarla 47/DODF, do Secretarlo Estado de Agricultura, Wilmar Luis da 
Silva, criando 0 Grupo de Trabalho encarregado de dar prosseguimento 
ao processo de llquidacao da CEASA. 

Ora, como dar prosseguimento a llquidacao se as empresas, 
dentre elas a Ceasa, ja nao se encontram mais nessa situacao, 
Acreditamos que t~ Portaria foi publicada sem ter side levado em 
consideracao a legi ~ I ao vigente que retiraram essas ernpresas do 
estadode liquidez. 
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A referida Portaria, portanto, mostra-se ilegal, pois vai de encontro 
a leqlslacao hierarquicamente superior a ela. Alern disso, toda 
liquidacao de empresas e 6rgaos do GOF, tem necessariamente de 
passar pela aprovacao da Camara Legislativa do Distrito Federal, 
segundo determina a Lei Orqanlca do OF. 

Oiante desses fatos, sugerimos a Vossa Excelencia que a Portaria 
nO 47, de 23 de julho de 2007, seja revogada imediatamente e a Lei de 
Incorporacao da SAB a Ceasa de nO Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, bem como a Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 2006, que trata 
de sua reestruturacao, sejam realmente efetivadas. 

Outrossim, esclarecemos a Vossa Excelencia que para que haja 
essa lncorporacao e necessarlo que a SAB e a Ceasa, como 
Sociedades Anonirnas - S/A, tomem as providencias insertas na Lei nO 
6404/76 (Lei das Sociedades Anonlrnas), como por exemplo: 

Art. 98. Arquivados os documentos relativos a 
constltulcao da companhia, os seus administradores 
provldenclarao, nos 30 (trinta) dias subsequentes, a 
publlcacao deles, bern como a de certldao do 
arquivamento, em 6rgao oficial do local de sua sede. 
§ 10 

§ 3° A ata da assernblela-qsral que aprovar a 
incorporacao devers identificar 0 bem com preclsao, 
mas podera descreve-Io sumariamente, desde que 
seja suplementada por declaracao, assinada pelo 
subscritor, contendo todos os elementos necessaries , 
para a transcrlcao no registro publico. 

Art. 122. Compete privativamente a assemblela

geral:IRedacao dada pela Lei nO 10.303, de 20011
 
I -- .
 
VIII deliberar sobre transformacao, fusao,
 
incorporacao e clsao da companhia, sua dlssolucao e
 
liquldacao, eleger e destituir liquidantes e julg;iuo:';lhes
 
as cont S· IRedacao dada pela Lei nO 10.303, de
 
2001),
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•....................•..•.....••......•........•.••..•.•.•••..•....•••..•...............•.....
 

• Ii ••••••••••• I. 
"Quorum" Qualificado 
Art. 136. E necessaria a aprovacao de acionistas que 
representem metade, no minimo, das ac;6es com 
direito a voto, se maior quorum nao for exigido pelo 
estatuto da companhia cujas a~6es nao estejam 
admitidas a negocia~ao em bolsa ou no mercado de 
balcao, para deliberacao sobre: {Redacao dada pela 
Lei nO 9.457, de 19971 
I - . 
IV • fusao da companhia, ou sua lncorpcracao em 
outra; ,lRedacao dada pela Lei nO 9.457, de 1997>' 
..••.•.••......•••...•••••....••..•....•..•••.•....•............•.•••••••.....•••••.•..••....• 

Art. 163. Compete ao conselho fiscal:
 
I - .
 
III • opinar sobre as propostas dos 6rgaos da
 
admlnlstracao, a serem submetidas a asssmblela

geral, relativas a modlflcacao do capital social,
 
emlssao de debentures ou bonus de subscrlcao,
 
pianos de investimento ou orc;amentos de capital,
 
dlstrlbulcao de dividendos, transformacao,
 
incorporacao, fusao ou ctsao".
 

De certo outras medidas legais, alern das mencionadas acima, 
deverao ser tomadas para que nao haja nenhum empecilho para a 
incorporacao dessas empresas, ate porque ja foi demonstrado atraves 
de estudos minuciosos desse Poder, ao encaminhar todas as 
Mensagens que ensejaram as leis acima, que a juncao da SAB e Ceasa 
trariam beneffcios a comunidade de todo 0 Distrito Federal, preservaria 
os empregos de seus bravos servidores, alern de se mostrar vlavel do 
ponto de vista economlco. 

Atenciosamente, 

B N LI 
Deputade Dlst 'tal - OEM 

\ \ 
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Governo do Distrito Federal
 

Corregedoria-Geral do Distrito Federal
 

oricio N° <1j ~O /2008-GAB/CGDF 

Brasilia, .10 de julho de 2008. 

Senhor Deputado, 

Cumprimentando-o, reporto-me ao Oficio nO. 326/2007-GAB 19, de 
10/09/2007 (anexo), por meio do qual Vossa Excelencia solicitou a esta 
Corregedoria-Geral, instauracao de procedimento a fim de apurar alguma ornlssao 
por parte dos gestores publicos da SAB - Sociedade de Abastecimento de Brasilia e 
da CEASA - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal, alegando que as 
mesmas nao estariam em estado de liquidacao, em conformidade com as Leis nOs. 
3761/2006,3863/2006 e a 3929/2006. 

2. Por se tratar de materia que necessita de lnterpretacao legal, foi 
solicitado 0 pronunciamento da ilustre Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Orgao 
Central do Sistema Juridico do Governo do Distrito Federal, que exarou 0 parecer n° 
0136/2007-PROFIS (anexo), da lavra do lIustrissimo Procurador Dr. Marlon 
Tomazetle, aprovado pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral Adjunto do Distrito Federal, 0 

qual, em sintese, concluiu ser incabivel a continuidade das liquidacoes da SAB e da 
CEASA, sem a adocao das medidas necessaries para a lncorporacao da SAB pela 
CEASAlDF, que deverao ser efetivadas somente ap6s a cessacao do estado de 
llquidacao das referidas empresas e cumprido 0 procedimento disposto na Lei 
Federal n° 6.404/76. 

3. Portanto, para conheclmehto e demais providencias que entender 
necessarlas, encaminho a Vossa Exc,elencia a c6pia do referido Parecer, com 0 qual 
manifesto assentimento. ( 

Anexos: 02/18. \ ( 

Atenoiosamente,-, 

\ ,(,~) 
~~>\, I 

LOURENCO GROBEL DIEHL 
Corregedor-Geral Substituto 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Deputado Rubens Cesar Brunelli Junior 
Camara Legislativa do Distrito Federal, GAB..: 19 
Brasilia - DF 

"Brasilia - Patrimonlo Cultural da Humanidade"
 
Corregedoria-Geral do DF - SRTV/S Q. 701 BI."K" Terreo - Ed. Embassy Tower.Tel: 3962-9523/ Fax: 3962-9522.
 



Governo do Distrito Federal
 

Corregedoria-Geral do Distrito Federal
 

OFjCIO N°Jj~?O /2008-GAB/CGDF 

Brasilia, .10 de julho de 2008. 

Senhor Deputado, 

Cumprimentando-o, reporto-me ao Oficio nO. 326/2007-GAB 19, de 
10/09/2007 (anexo), por meio do qual Vossa Excelencia solicitou a esta 
Corregedoria-Geral, instauracao de procedimento a fim de apurar alguma omlssao 
por parte dos gestores pub/icos da SAB - Sociedade de Abastecimento de Brasilia e 
da CEASA - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal, alegando que as 
mesmas nao estariam em estado de liquidacao, em conformidade com as Leis nOs. 
3761/2006, 3863/2006 e a 3929/2006. 

2. Por se tratar de materia que necessita de lnterpretacao legal, foi 
solicitado 0 pronunciamento da ilustre Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Orgao 
Central do Sistema Juridico do Governo do Distrito Federal, que exarou 0 parecer n° 
0136/2007-PROFIS (anexo), da lavra do lIustrissimo Procurador Dr. Marlon 
Tomazette, aprovado pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral Adjunto do Distrito Federal, 0 

qual, em sintese, concluiu ser incabivel a continuidade das /iquidac;oes da SAB e da 
CEASA, sem a adocao das medidas necessarias para a lncorporacao da SAB pela 
CEASAlDF, que deverao ser efetivadas somente ap6s a csssacao do estado de 
llquldacao das referidas empresas e cumprido 0 procedimento disposto na Lei 
Federal n° 6.404/76. 

3. Portanto, para conhec~~to e demais providencias que entender 
necessarias, encaminho a Vossa Exc\enCia a c6pia do referido Parecer, com 0 qual 
manifesto assentimento. . 

Anexos: 02/18. (" 

Ateno~amente, 

~)
 
LOURENCO GRUBEl DIEHL
 
Corregedor-Geral Substituto
 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Deputado Rubens Cesar Brunelli Junior 
Camara Legislativa do Distrito Federal, GAB - 19 
Brasilia - DF 

"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade" 
Corrpnpdorj,,_Ger,,1 do OF SRntlS Q 701 BI."K" Terreo - Ed. Embassv Tower.Tel: 3962-95231 Fax: 3962-9522. 
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OF.N° 326/2007- GAB 19 Brasilia, OF em 10 de setembro 2007. 

Senhor Corregedor, 

e Antes rnesrno de adentrarmos no objeto desta correspondencia, 
informamos a Vossa Excelencla que offcios semelhantes a este ja foram 
encaminhados para as seguintes autoridades: Governador do Oistrito 
Federal, offcio nO 294/07; Vice-Governado do Oistrito Federal, offcio nO 
295/07; Secretario de Estado de Agricultura, Abastecimentos e 
Pecuaria, offcio nO 296/07 e Presidente do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, offcio nO 321/007. 

Faz mister esclarecermos a Vossa Excelencia que a Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia - SAB e a Centrais de Abastecimento do 
Oistrito Federal '- CEASA, nao se encontram em estado de 
Iiquldacao, conforme Lei nO 3.761, de 25 de janeiro de 2006, Lei nO 
3.863, de 30 de maio de 2006 e Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 
2006, todas de autoria do Poder Executivo. 

E born que flque claro que a SAB foi incorporada pelo Poder 
Executivo a Ceasa confo /e preve a Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, acima citada. 

?)'\ ...., 
~(OA,C...:> 

PA 020003018/2001 
RUB ~(\ 11 010 13 

A Sua Excelencia 0 Senhor \
 
ROBERTO EDUARDO VENTURA GIFFONI
 
Corregedor-Geral do Distrito Federal
 
NESTA
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Atualmente a SAB possui 406 (quatrocentos e seis) servidores, 
lotados nos seguintes 6rgaos: 1 na Casa Militar do OF, 10 na CAESB, 1 
na Terracap, 1 na CEB, 69 na Emater-OF, 65 na Secretaria de Estado 
de Educacao, 188 na Secretaria de Estado de Saude, 2 no Zooioqico, 
25 na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, 3 
na Presidencia da Republica, 1 no Procon, 25 na Secreta ria de Estado 
de Trabalho e solidariedade, 1 na CLOF, 12 na pr6pria SAB e 1 na 
Secretaria de Estado de Oesenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do 
OF. 

• 
Esse remanejamento cornecou no ana de 1998, se intensificando 

em 2000, quando 0 GOF deu infcio a Reforma Polftica de que trata 0 

Oecreto nO 21.j 70, de 15 de maio de 2000, que privativa alern da SAB e 
Ceasa, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB e 
posteriormente a reestrutura da Companhia de Oesenvolvimento do 
Planalto Central - COOEPLAN. 

Em 15 de janeiro de 2001 esta Casa aprovou e 0 Poder Executivo 
sancionou a Lei n? 2.681/01, que possibilitava 0 aproveitamento desses 
trabalhadores no ambito da Adrninlstracao Oireta, Autarquica e 
Fundacional do Oistrito Federal, atraves da criacao de uma tabela de 
empregos oubllcos em extincao, mantendo-se o. mesmo Regime 
Trabalhista - CLT. 

Em 11 de junho de 2002 0 Poder Executivo editou a Lei nO 2.989, 
alterandoa . Lei nO 2.681/2002 em seu art. 1°, incisos III e IV, 
possibilitando 'que 111 (cento e onze) trabalhadores remanescentes da 
TCB, que forarn admitidos em data posterior a 5 de outubro de 1988 e 
sem concurso publico, pudessem ingressar no service plJblico, ferindo 
assim a CF/88. 

Essa situacao gerou em 10 de junho de 2003 a A9ao Civil Publica 
576/03 - 9a VT - TRT/DF, processo n?030.004.330/2004, contra a TCB, 
SAB, CEASA e COOEPLAN, movida pelo Minlsterio Publico do 
Trabalho, alegando a inconstitucionalidade das leis que permitiram 0 

remanejamento dos servidores dessas empresas em outros orgaos do 
GOF. 

Em 17 de junho de 2003 0 Dr. Fernando Gabriel Bernardes - JUiZX' 
do Trabalho da 9a \l~r~ rieferiu a Liminar, determinando que 0 GOF ' 
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RUB 1101013 
cessasse a transferencia dos trabalhadores da TCB para 0 GDF, como 
tambem todos os empregados das empresas SAB, CEASA e 
CODEPLAN. 

A partir dessa Liminar, nosso gabinete e a associacao dos 
empregados da SAB!-- juntamente com todos os nossos advogados, 
demos lnlcio a uma intensa mobilizacao na busca de uma solucao que 
garantisse os empregos dessas pessoas. 

• 
Passamos a coordenar acoes pollticas, atraves de uma comissao 

corn representantes de todas as empresas, junto ao Ministerio Publico 
do Trabalho, Procuradoria-Geral do DF, 0 departamento Juridico da 
TCB, Secretaria de Estado de Gestae Administrativa e Supremo 
Tribunal Federal, no afa de obter uma salda jurldlca para essa situacao 
que, a cada momenta se agravava mais. 

Atraves de nossos advogados especialistas em leqlslacao 
trabalhista e, apes ardua neqoclacao, conseguimos em 20 de agosto de 
2003, efetivar uma proposta de Conclhacao com 0 Minlsterlo Publico do 
Trabalho, onde demitiria-se os 111 (cento e onze) empregados da TeB, 
irregularmente transferidos e, em contra partida, a reqularnentacao da 
transferencia dos 3.000 (tres mil) empregados das empresas publicae 
regularmente contratados.. 

Infelizmente em 23 de fevereiro de 2005 a Juiza da ga Vara do 
Trabalho - TRT, D~ Tamara Gil, no julgamento do processo epigrafado, 
desconsiderou 0 acordo pactuado com 0 MPDFT e julgou 
lnconstitucional as Leis que possibilitavam 0 apostilamento dos 
trabalhos. 

Em 25 de janeiro de 2006 a CLDF aprovou e 0 GDF sancionou a 
Lei n? 3.761, que criavam na Secretaria de Estado de Gestae 
Administrativa e na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento do Distrito Federal, unidades de manutencao de pessoal 
de Empresas em processo de extincao, privatlzacao ou de 
reorqaruzacao, com 0 objetivo de manter os assentamentos cadastrais, 
conceder vantagens e 'oeneffcios.previstos em regulamento, elaborar 
atos de melhorias funcionais, bem.como proceder aelab racao de folha 
de pagamento, dos respectivos quadros de empregos. 7 
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·~ CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Em 30 de maio de 2006 a CLDF aprovou e 0 GDF Sancionou a Lei 
nO 3.861 que autorizava a incorporacao da SAS, em liquidacao, as 
CEASA em liquidacao. PEeA <or-~ 

Os arts. 4° e 5° da referida Lei afirmam~A 020003078/2001 
. . RUB 1: 11G101 a 

"Art. 4° 0 Distrito Federal transferlra ao patrlmonlo 
das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 
S.A. - CEASA-DF, em IiqUida~ao, mediante doacao, 
todos os bens lmovels transferidos ao seu dominio 
por forca das Leis nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, e 
nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002, que nao tenham 
side allenados a terceiros ou entregues atraves do 
Programa de Desenvolvimento Economico do Distrito 
Federal - PRO-DF ate a data da publlcacao desta Lei. 

Art. 5° As Centrais de Abastecimento do Distrito 
Federal S.A. - CEASA-DF, em IiqUida~ao, alaborarao, 
no prazo de ate sessenta dias, projeto de alteracao de 
seu Estatuto; e, no mesmo prazo, em conformidade 
com 0 art. 71, § 1°, IV, da Lei Organica do Distrito 
Federal, encamlnharao a Camara Legislativa do 
Dlstrlto Federal projeto de lei dispondo sobre a 
reestruturacao da empresa. 

Portanto, conforme demonstrado, desde janeiro de 2003, inlcio de 
nosso primelro mandato, estamos juntos na luta pela rnanutencao dos 
empregos dos servidores da CEASA, SAB e TCB. 

Alem· disso, dia 02/08/2007, grac;as ao nosso trabalho junto ao 
STF, explicando que as diversas leis que deram motivo a ADIN contra 
os servidores dessas ernpresas, haviam side revogadas por outras leis. 
distritais, ja citadas neste oflcio, 0 Ministro Celso de Mello do Supremo 
Tribunal Federal (STF), arquivou 0 processo por cessacao 
superveniente da eficacia da lei arquida inconstitucional, por falta de seu 
objeto. 

Estranhamente, quando se esperava que 0 assunto tivesse SidOX····
 
resolvido, a surpresa: no dia 23 de julho de 2007, foi publicada a . . 

SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8196 - Fax: 3966-8193 
WNW.deputado@brunelli.com.br 

\ 

. 

\ \ 



,

CAMARA lEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARlAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAl BRUNELLI 

Portaria 47/DODF, do Secretarlo Estado de Agricultura, Wilmar Luis da 
Silva, criando a Grupo de Trabalho encarregado de dar prosseguimento 
ao processo de llquidacao da CEASA. 

Ora, como dar prosseguimento a liquldacao se as empresas, 
dentre elas a Ceasa-, ja nao se encontram mais nessa situacao, 
Acreditamos que tal Portaria foi publicada sem ter sido levado em 
conslderacao a leqlslacao vigente que retiraram essas empresas do 
estado de liquidez. 

A referida Portaria, portanto, mostra-se ilegal, pois vai de encontro 
a leqlslacao hierarquicamente superior a ela. Alem disso, toda 
liquidacao de .ernpresas e 6rgaos do GDF, tern necessariamente de 
passar pela aprovacao da Camara Legislativa do Distrito Federal, 
segundo determina a Lei Orqanica do DF. 

Diante desses fates, sugerimos a Vossa Excelencia que a Portaria 
nO 47, de 23 de julho de 2007, seja revogada imediatamente e a Lei de 
lncorporacao da SAB a Ceasa de nO Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, bern como a Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 2006, que trata 
de sua reestruturacao, sejam realmente efetivadas. 

Outrossim, esclarecemos a Vossa Excelencla que para que haja 
essa incorporacao e necessaria que a SAB e a Ceasa, como 
Sociedades An6nimas - S/A, tomem as provldencias insertas na Lei nO 
6404/76 (Lei das SociedadesAnonimas), como par exemplo: 

Art. 98. Arquivados os documentos relativos a 
constltulcao da companhia, os seus administradores 
provldenciarao, nos 30 (trinta) dias subsequentes, a 
publlcacao deles, bern como a de certldao do 
arquivamento, em argao oficial do local de sua sede. 
§ 10 

.. 

§ 3° A ata da assernolela-geral que aprovar a 
incorporacao devera identificar 0 bern com preclsao, 
mas podera descreve-Io sumariamente, desde que 
seja suplementada por deolaracao, assi ada pelo 
subscritor, contendo todos os eleme ecassarios 
para a transcrlcao no registro publico. 

0 
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. A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

..-GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTAOO DISTRITAl-BRUNElLi 

Art. 122. Compete privativamente it assernblela
geral:IRedacao dada pela Lei nO 10.303, de 20011 
I -- . 
VIII deliberar sobre transformacao, fusao, 
incorporacao e clsao da companhia, sua dissolucao e 
tlquldacac, eleger e destituir Iiquidantes e julgar-Ihes 
as contas; e {Redacao dada pela Lei nO 10.303, de 
20011 
••..•.•••.................••.•••.•......•.••..•.....•.•...................•..........•........ 
"Quorum" Qualificado 
Art. 136. E necessaria a aprovacao de acionistas que 
representem metade, no minimo, das a~oes com 
direito a voto, se maior quorum nao for exigido pelo 
estatuto da companhia cujas a~oes nao estejam 
admitidas it negocia~ao em bolsa ou no mercado de 
balcao, para dellberacao sobre: JRedacao dada pela 
Lei nO 9.457, de 1997} 
I -- . 
IV - fusao da companhia, ou sua Incorporacao em 
outra; ,CRedacao dada pela Lei nO 9.457, de 19971 

iI't, I )9, ............................................................p.(.y".,(•••• w. J.;;. ..
 

............... PA 020U03078/2001 
Art. 163. Compete ao conselho fis1RlB ') 11 d10 13 

:,i ··:···;;-~i~~~····~;;-b~~···~~····~~;;;b;t~s d~S 6rgiios da 
adrnlnlstracao, a serem submetidas it assemblela
geral, relativas a modiflcacao do capital social, 
emlssac de debentures ou bonus de subscrlcao, 
pianos de investimento ou orcamentos de capital, 
dlstrlbulcao de dividendos, transforrnacao, 
incorporacao, fusao ou clsao". 

De certo outras medidas legais, alern das mencionadas acima, 
deverao ser tomadas para que nao haja nenhum empecilho para a 
incorporacao dessas empresas, ate porque ja foi demonstrado atraves 
de estudos minuciosos do Poder Executivo, ao encaminhar todas as 
Merisagens que ensejaram as leis acima, que a juncao da SAB e Ceasa 
trariam beneffcios a comunidade de todo 0 Distrito Federal, preservaria 

SAIN - Parque Rural - 70086-900 ~ Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8196 - Fax: 3966-8193
 
www.deputado@brunelli.com.br
 

" 

http:��..�.���.................��.���.�......�.��..�.....�.�...................�..........�


CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE-PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OS empregos de seus bravos servidores, alern de se mostrar viavel do 
ponto de vista econ6mico. 

o que causa-nosestranheza e saber que na leis que retiram a 
... SAB e a Ceasa do estado de llquldacao e os gestores dessas. 

companhias insistirem-em nao tomar as provldenclas legais para que se 
efetive 0 que determine as Leis acima mencionadas, em total 
desobediencia a elas. Pelo contrario, 0 que se ve inserto na Ata da 
SAB, publicada no DODF nO 170, de 3 de setembro de 2007, p. 7, vem 
de encontro ao que 0 Poder Executivo legislou. 

Por tim, solicitamos a Vossa Excelencia se ater aos fatos narrados 
acima e, s.rn.]., instaure procedimento a tim de apurar se ha alguma 
ornlssao por parte dos gestores publlcos dessas companhias. 

Atenciosamente, 

" f." C,t,~)7 1 --p~ 020003018/200 
_ <i-"

glill '~ 1101013 
JI 
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PARECER N° 0 ~I3 6 /2007 - PROFIS
 

PROCESSO N° 020003.078/2007
 

ASSUNTO: L1QUIDAC;AO - SAB - CEASA
 

EMENTA: SAB - CEASA - CESSACAO - ESTADO DE 

L1QUIDACAO - CESSACAO - NECESSIDADE - LEI 

3.863/2006 - AUTORIZACAO - INCORPORACAO 

A lei distrital 3.863/206 nao e capaz de fazer cessar 0 estado de 

liquidacao, 0 que depende de deliberacao da assernblela geral. 

Contudo, tal lei nao autoriza 0 prosseguimento da liquidacao, 

tendo em vista a autorlzacao para lncorporacao da sociedade. 

Assim, faz-se necessaria tal deliberacao, em atencao ao 

comando da Lei 3.863/2006 que autoriza a lncorporacao da 

SAB pela CEASA, pois para poder haver deliberacao sobre 

uma incorporacao, e	 fundamental haver a deliberacao previa 

sobre a cessacao do estado de liquidacao de ambas, pois se 

trata de ato negocial que nao pode ser praticado em estado de 

llquldacao. 

•
 
RELATORIO:
 

Trata-se de consulta	 sobre a rnanutencao ou nao do estado de 

liquldacao da Sociedade de Abastecimento de Brasflia S.A. - SAB e das Centrais 

de Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, tendo em vista 0 texto 

das leis 3.761/2006. 3.863/2006 e 3.929/2006 e a portaria publicada em 2007 

determinando 0 prosseguimento da liquidacao das referidas entidades. 



PARECER: 

1 - DO ESTADO DE L1QUIDACAO 

As sociedades anonimas embora normalmente se destinem a 

•
 

atividades par prazo indeterminado, podem, no correr de sua existencla, sujeitar


se a fatos que Ihes acarretam a extincao. Estes fatos desencadeiam a processo
 

de encerramento da sociedade anonlrna, que denominamos dlssolucao /ato sensu,
 

abrangendo tres fases distintas, a dlssolucao stricto sensu, a liquidacao e a
 

extincao ' .
 

o processo de encerramento da sociedade deve ter urn marco inicial, 

isto e, deve ocorrer urn fato para desencadear todo a processo. Esse fato e a que 

denominamos dissolucao "stricto sensu", que pode ser entendido como a causa do 

encerramento da sociedade. 

• 

Nesse momenta, opera-se uma alteracao no objetrvo da sociedade, 

ao inves de objetivar a producao dos lueras, a sociedade passa a objetivar 0 

acerto de sua situacao patrimonial, para uma eventual divisao do seu patrlmonio 

entre as socios/. A sociedade ainda existe, ainda ha uma pessoa jurtdlca, um 

centro autenorno de direito e obrlqacoes" (art. 207 da Lei 6.404/76), todavia, a 

sociedade s6 pode ultimar as neg6cios pendentes, praticar os inadiaveis e as 

necessaries a sua extlncao. 

Cessa a atividade negocial ampla da sociedade, nao se autorizando 

legalmente a pratica de novas atos negociais pelos administradores, exceto as 

urgentes e estritamente necessaries. A partir desse momenta, presume-se que 

outros atos que nao as estritamente necessarios ao novo objetivo da pessoa 

I PENTEADO, Mauro Rodrigues. Dissolucao e liquidacao de sociedades. 2. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2000, p. 
18.
 
2 JAEGER, Pier Giusto; DENOZZA, Francesco. Appunti di diritto commerciale. 5. ed. Milano: Giuffre, 2000,
 
v. 1, p. 167; FERRARA .JUNIOR, Francesco; CORSI, Francesco. Gli imprenditori e Ie societa.ll. ed.
 
Milano: Giuffre, 1999, p. 339.
 
3 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Dissolucao e liquidacao de sociedades, p. 85.
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jurldica, sao praticados em desacordo com os interesses desta, e em favor dos 

administradores, imputando-se a estes e nao asocledade", 

Apesar dessa situacao, e certo que a lei distrital nO 3.863/2006 

determinou que se procedesse a incorporacao da SAB a CEASA-DF. A prop6sito, 

vale a pena transcrever a 0 texto da referida lei: 

• 

Art. 10 0 Distrito Federal fica eutonzedo a proceder as medidas 

necesseties visando incorporar a Sociedade de Abastecimento 

de Brasflia S.A. - SAB, em IiqOidar;ao, as Centrais de 

Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em 

Iiqaidar;ao. 

Art. 2" As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. 

CEASA-DF, em IiqOidar;ao, essurnueo 0 eiivo, 0 passivo e os 

instrumentos contratuais vigentes firmados pela Sociedade de 

Abastecimento de Brasflia S.A. - SAB, em Iiqaidar;ao. 

• 

Art. 30 Os atuais empregados da Tabela de Empregos 

Perrnanentes da Sociedade de Abastecimento de Brasilia S.A. 

- SAB, em Iiqaidar;ao, serab incorporados pelas Centrais de 

Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em 

Iiqaidar;ao, mantendo os respectivos vfnculos empregatfcios, 

conforme prescrito no art. 10, § 30, da Lei nO 3.761, de 25 de 

janeiro de 2006. 

Art. 4° 0 Distrito Federal trensterire ao patrimonio das Centrais 

de Abastecimento do Distrito Federal S.A. - CEASA-DF, em 

Iiqaidar;ao, mediante doar;ao, todos os bens imoveis 

transferidos ao seu dominic por terce das Leis n° 3.125, de 16 

de janeiro de 2003, e nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002, que 

nao tenham sido elienedos a terceiros ou entregues eireves do 

Programa de Desenvolvimento Economico do Distrito Federal 

4 COELHO, Fabio Ulhoa, Curso de direito comercial. Sao Paulo: Saraiva, 1999, v. 2, p. 442. 
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PRO-OF ate a data da publicay80 desta Lei. 

Art. 5° As Centrais de Abastecimento do Oistrito Federal S.A. 

CEASA-OF, em IiqOiday8o, eteborerso, no prazo de ate 

sessenta dias, projeto de alteray80 de seu Estatuto; e, no 

mesmo prazo, em conformidade com a art. 71, § 1°, IV, da Lei 

Organica do Oistrito Federal, enceminnereo a Camara 

Legislativa do Oistrito Federal projeto de lei dispondo sabre a 

reestruturecso da empresa. 

• Tal lei representa, em ultima analise, a vontade do acionista 

controlador, mas nao representa ainda a vontade das referidas sociedades, uma 

vez que a vontade do controlador nao e a mesma coisa que a vontade da 

sociedade. Para se tornar vontade das sociedades, e certo que deve haver a 

rnanifestacao da assemblela geral das referidas sociedades. 

Entretanto, tanto a CEASA quanta a SAB estao em estado de 

llquidacao, logo, nao podem praticar novos atos negociais como a aprovacao de 

uma mcorporacao, Par isso, e fundamental fazer cessar 0 estado de liquidac;:ao 

que pode ser reconhecido em uma assernblela geral de cada sociedade. Nesse 

sentido, vale a pena transcrever a Iic;:ao de Modesto Carvalhosa: 

•..A 

"A sociedade dissolvida pooer« ser reativada dependendo 

da causa de sua dissolur;ao. Assim, desaparecendo esta, 

a essembtete geral podere validamente dec/arar a volta da 

companhia aplena atividade social na consecucso de seu 

objetivo estetutsrio". 

Veja-se que nao e a lei que faz cessar 0 estado de liquidacao, mas a 

deliberacao da assernbteia geral. Assim, apenas com uma deliberacao da 

5 CARYALHOSA, Modesto. Comentarios it lei de Sociedades An6nimas. Sao Paulo: Saraiva, 1997, v. 4, 
tomo l,p. 83. 

I .------.--~ 

: r~<:'1 nO /3 \\ ,... 1.. ._.._.~..1_4 .,._.. ~_,_ .. __ ... ,! 
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assernblela geral e que podera ser cessado 0 estado de liquidacao, Ora, cessado 

o estado de liquidacao, restabelece-se plenamente a capacidade negocial das 

companhias, com a volta a persecucao de seu objeto social e a restauracao da 

admlnistracao, 

2 - DA IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR A L1QUIDACAO 

• 
Embora ainda nao seja vontade da sociedade, e certo que ja foi 

editada lei, que representa a vontade do Distrito Federal, autorizando a realizacao 

da tncorporacao e, consequentemente, 0 nao prosseguimento da iiquidacao . 

Embora, as referidas sociedades ainda se encontrem em estado de liquldacao, e 
necessario que se atenda ao comando da Lei 3.863/2006 e se pratiquem os atos 

necessaries a lncorporacao determinada, ou seja, nao se prossiga com a 

liquidacao. 

Pelo principio da legalidade, a adrnlnlstracao s6 pode fazer 0 que a 

lei expressamente autoriza ou permite (arts. 5°, II e 37 da Constitulcao Federal). 

Vejamos a li9ao de Maria Sylvia Zanella di Pietro: 

• 
"Sob a inttuencte do positivismo juridico, 0 ptincipio da 

legalidade a que se submete 0 administrador, passou a 

ser visto de forma adversa. Enquanto 0 Estado de Direito 

Liberal se reconhecia a administrar;ao ampla 

discricionariedade no especo livre deixado pela Lei, 

significando que ela pode fazer tudo a que a Lei neo 

proibe, no Estado de Diretto Social, a vincular;ao a Lei 

passou a abranger toda atividade administrativa; 

princlpio da legalidade ganhou um sentido novo, 

significando que 0 administrador s6 pode fazer 0 que a Lei 

permite'". 

0 



No mesmo sentido, esta a Ii<;ao de Hely Lopes Meirelles: 

"0 administrador publico este, em toda a sua atividade 

funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e as exiqencie« 

do bem-comum, e deles neo se pode afastar ou desviar, 

sob pena de praticar ate invalido e expor-se a 
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforrne 0 

ceso'". 

A jurisprudencia vern dando a mesma extensao ao principio da 

legalidade, senao vejamos: 

"No Estado Democretico de Diretto, 'ninquem sera 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao 

em virtude de lei' (eF art. 5°, II). (. ..) Na Administrar;ao 

Publica s6 e permitido fazer 0 que a lei autoriza. (. ..) 

Somente a tei erie, modifica e extingue direitos e 

obrigar;oes ou estabelece restricoes a igualdade, a 
liberdade e a propriedade ou a/terar;ao no estado das 

pessoas" (AMS nO 01090554-MG, 28 Turma do TRF da 18 

Regiao, I. 18.09.90, OJ 15. 10.90, p. 24036, Rei. Juiz 

Souza Prudente). " 

Na hip6tese em tela, a lei nao autoriza 0 prosseguimento da 

llquldacao, mas sim a incorporacao da SAB a CEASA/DF. Em razao disso, e 
fundamental que .se obedeca ao principio da legalidade, convocando uma 

assernbleia geral para deliberar pela cessacao do estado de liquldacao e posterior 

pratica dos atos necessaries a incorporacao. 

6 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na Constituiciio de /988. Sao Paulo:
 
Atlas, 1991, p. 27.
 
7 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 15. ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais,
 
1990, p. 79.
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CONCLUSAO: 

Ante todo 0 exposto, entendemos que nao se pode prosseguir com a 

tlquldacao, devendo-se adotar todas as medidas necessarias para 0 procedimento 

de incorporacao da SAB pela CEASA, a partir da cessacao do estado de 

liquldacao e 0 cumprimento de todos os passos previstos na Lei 6.404/76. 

,------------~

Folhtl no d-6 ....-....----- \I 
cessc n'')o''~ -'~ o-')u1hJ..Pro oJ•••·•.! .. __~OO~~-_6-f' 17 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
 

PROCURADORIA FISCAL
 

Folha nO: It 
p;:O~Q nO: 0~1)-;OO3.078/07 
RUbrie~:<'.· 

/ .. ' .,... 

PROCESSO N°: 020.003.078/2007 
. INTERESSADO: CORREGEDORIA-GERAL DO D1STRITO FEDERAL 
ASSUNTO: UQUIDACAO SAB/CEASA 

Excelentissimo Senhor Procurador-Geral, 

Apresento a superior consideracao de Vossa Excelencia 0 

Parecer n° 0136/2007-Profis da lavra do ilustre Procurador Marlon 

Tomazette, acostada as fls. 10/16, que analisou a possibilidade da 

manutencao ou n80 do estado de liquidacac da Sociedade de Abastecimento 

de Brasilia S.A. - SAB e das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 

S.A. - CEASA-DF, tendo em vista 0 texto das leis 3.761/2006, 3.863/2006 e 

3.929/2006 e a portaria publicada em 2007 determinando 0 prosseguimento 

da liquidacao das referidas entidades. 

De acordo com 0 ilustre Parecerista, a Lei Distrital n° 

3.863/2006 determinou que se procedesse a incorporacao da SAB a CEASA

DF e, consequentemente, 0 n80 prosseguimento da tiquidacao. Acrescenta 

que pelo princfpio da legalidade, a Adrrunistracao 56 pode fazer 0 que a lei 

expressamente autoriza ou permite. Na hip6tese em tela, a lei n80 autoriza 0 

prosseguimento da liquidacao, mas sim a incorporacao da SAB a CEASAIDF. 

Em razao disso, e fundamental que se obedeca ao principio da legalidade, 

convocando, dessa forma, uma assernbleia geral para deliberar pela 

ItK"~ 
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cessacao do estado de liquidacao e posterior pratica dos atos necessaries a 
incorporacao. 

Conclui 0 ilustre Parecerista que nao se pode prosseguir com 

a liquidacao, devendo-se adotar todas as medidas necsssarias para 0 

procedimento de incorporacao da SAB pela CEASA, a partir da cessacao do 

estado de liquidacao. 

Nestas condicoes, APROVO a rnanifestacao em referencia, 

endossando as justas e bem ponderadas razoes que 0 fundamentam, 

submetendo-o ao elevado descortino de Vossa Excelencia. 

Brasilia, 23 de outubro de 2007. 

, J\ic~ -*~ 
MARIO HERMES TRIGO DE LOUREIRO FILHO 

Procurador-Chefe da PROFIS 

'"~.'.,~'.- . . . . ..-~ ~ , 
.- <.> 

to· ~:;:.~: 
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PROCESSO N°: 020,003,078/2007 
INTERESSADO: Corregedoria-Geral do Distrito Federal 
ASSUNTO: Processo de liquidacao da SAB e da Ceasa 

A Corregedoria-Geral do Distrito Federal solicita-nos 

pronunciamento acerca da possibilidade de prosseguimento do estado 

de liquidacao da Sociedade de Abastecimento de Brasilia S/A. - SAB e 

das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEASAlDF, tendo 

em vista 0 disposto nas Leis n''s 3.761/2006, 3.863/2006 e 3.929/2006. 

Em seu opinativo, que contou com 0 endosso do 

Procurador-Chefe da Procuradoria Fiscal - PROF IS, 0 il. Procurador 

MARLON TOMAZETTE concluiu ser lncablvel a continuidade de 

referidas liqurdacoes, e recomendou a adocao das medidas necessarlas 

para a incorporacao da SAB pela CEASAlDF, a partir do momenta em 

que cessar 0 estado de hquidacao e estiver cumprido 0 procedimento 

disposto na Lei Federal nO 6.404/76. 

Posto isso, APROVO 0 PARECER N° 013612007 

PROFIS/PGDF, de lavra do il. Procurador MARLON TOMAZETTE, e 

r-··-------';----lL-...,.....,..-... 
, 0 

____________'_'Br_aS_f1_ia_-_Pa_trimoniO Cultural da Humanidad "Prr)Cesso---



determine a restituicao dos autos a Corregedoria-Geral do Distrito 

Federal, para conhecimento e providencias. 

Em () q / l ) / (] L 

\. . . 
, '/ ~ .1 " ,\'I \\ vVvII'vj ~Q'~/)~' ~/ /'v
VMARCOS SOUSA E SILVA 

Procurador-Geral Adjunto do Distrito Federal 

Folha nO {~O 
processo nO illCXJJ3(J~Vfi 
Rubdca _J!S£:::....__
Matr. 26,6-61-2 

LZAA 

"Brasilia - Patrimonlo Cultural da Humanidade" 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 296/2007- GAB 19 Brasilia, OF em 21 de agosto de 2007. 

Senhor Secretario, 

Antes mesmo de adentrarmos no objeto desta correspondencia, 
se faz mister esclarecermos a Vossa Excelencla que a Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia - SAB e a Centrais de Abastecimento do 
Oistrito Federal - CEASA, nao se encontram em estado de 
ltquldacao, conforme Lei nO 3.761, de 25 de janeiro de 2006, Lei nO 
3.863, de 30 de maio de 2006 e Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 
2006, todas de autoria do Poder Executivo. 

E bom que fique claro que a SAB foi incorporada pelo Poder 
Executivo a Ceasa conforme preve a Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, acima citada. 

Atualmente a SAB possui 406 (quatrocentos e seis) servidores, 
lotados nos seguintes 6rgaos: 1 na Casa Militar do OF, 10 na CAESB, 1 
na Terracap, 1 na CEB, 69 na Emater-OF, 65 na Secretaria de Estado 
de Educacao, 188 na Secretaria de Estado de Saude, 2 no Zool6gico, 
25 na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, 3 
na Presidencia da Republica, 1 no Procon, 25 na Secretaria de Estado 
de Trabalho e solidariedade, 1 na CLOF, 12 na pr6pria SAB e 1 na 
Secr taria de Estado de Oesenvolvimento Urbano e Meio Arnblente do 
OF. / 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Wilmar Luis da Silva 
Secretario Estado de Agricultura, Abastecimento e 
Pecuaria do Distrito Federal 
NESTA 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8196 - Fax: 3966-8193 
www.deputado@brunelli.com.br 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL· 

~ GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO D1STRITAL BRUNELLI 

Esse remanejamento cornecou no ana de 1998, se intensificando 
em 2000, quando 0 GDF deu inicio a Reforma Politica de que trata 0 

Decreto nO 21.170, de 15 de maio de 2000, que privativa alern da SAB e 
Ceasa, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB e 
posteriormente a reestrutura da Companhia de Desenvolvimento do 
Planalto Central- CODEPLAN. 

Em 15 de janeiro de 2001 esta Casa aprovou e 0 Poder Executivo 
sancionou a Lei nO 2.681/01, que possibilitava 0 aproveitamento desses 
trabalhadores no ambito da Adrninistracao Direta, Autarquica e 
Fundacional do Distrito Federal, atraves da crlacao de uma tabela de 
empregos publicos em extincao, mantendo-se 0 mesmo Regime 
Trabalhista - CLT. 

Em 11 de junho de 2002 0 Poder Executivo editou a Lei nO 2.989, 
alterando a Lei nO 2.681/2002 em seu art. 1°, incisos III e IV, 
possibilitando que 111 (cento e onze) trabalhadores remanescentes da 
TCB, que foram admitidos em data posterior a 5 de outubro de 1988 e 
sem concurso publico, pudessem ingressar no service publico, ferindo 
assim a CF/88. 

Essa situacao gerou em 10 de junho de 2003 a Acao Civil Publica 
576/03 - 9a VT - TRT/DF, processo nO 030.004.330/2004, contra a TCB, 
SAB, CEASA e CODEPLAN, movida pelo Mintsterio Publico do 
Trabalho, alegando a inconstitucionalidade das leis que permitiram 0 

remanejamento dos servidores dessas empresas em outros orqaos do 
GDF. 

Em 17 de junho de 2003 0 Dr. Fernando Gabriel Bernardes - Juiz 
do Trabalho da 9a Vara deferiu a Lirninar, deterrninando que 0 GDF 
cessasse a transferencia dos trabalhadores da TCB para 0 GDF, como. 
tambern todos os ernpregados das empresas SAB, CEASA e 
CODEPLAN. 

A partir dessa Liminar, nosso gabinete e a assoclacao dos 
empregados da SAB, juntamente com todos os nossos advogados, 
demos inicio a uma intensa rnobillzacao a busea de uma solucao que 
garantisse os empregos dessas pessoas. 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete - Tele 0 es: 3966-8190 a 8196 - Fax: 3966-8193 
www.deputado@brunelli.com.br 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRlTO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DlSTRITAL BRUNELLI 

Passamos a coordenar acoes polfticas, atraves de uma comissao 
com representantes de todas as empresas, junto ao Ministerlo Publico 
do Trabalho, Procuradoria-Geral do OF, 0 departamento Jurfdico da 
TCB, Secretaria de Estado de .Gestao Administrativa e Supremo 
Tribunal Federal, no afa de obter uma safda jurfdica para essa situacao 
que, a cada momento se agravava mais. 

Atraves de nossos advogados especialistas em leqislacao 
trabalhista e, ap6s ardua neqoclacao, conseguimos em 20 de agosto de 
2003, efetivar uma proposta de Concillacao com 0 Ministerlo Publico do 
Trabalho, onde demitiria-se os 111 (cento e onze) empregados da TCB, 
irregularmente transferidos e, em contra partida, a reqularnentacao da 
transferencla dos 3.000 (tres mil) empregados das empresas publicae 
regularmente contratados. 

Infelizmente em 23 de fevereiro de 2005 a Jufza da ga Vara do 
Trabalho - TRT, ora Tamara Gil, no julgamento do processo epigrafado, 
desconsiderou 0 acordo pactuado com 0 MPOFT e julgou 
inconstitucional as Leis que possibilitavam 0 apostilamento dos 
trabalhos. 

Em 25 de janeiro de 2006 a CLOF aprovou e 0 GOF sancionou a 
Lei nO 3.761, que criavam na Secretaria de Estado de Gestae 
Administrativa e na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento do Oistrito Federal, unidades de rnanutencao de pessoal 
de Empresas em processo de extincao, prlvatizacao ou de 
reorqanizacao, com 0 objetivo de manter os assentamentos cadastrals.. 
conceder vantagens e beneffcios previstos em regulamento, elaborar 
atos de melhorias funcionais, bem como proceder a elaboracao de folha 
de pagamento, dos respectivos quadros de empregos. 

Em 30 de maio de 2006 a CLOF aprovou e 0 GOF sancionou a Lei 
nO 3.861 que autorizava a incorporacao da SAB, em liquldacao, as 
CEASA em liquidacao. 

Os arts. 4° e 5° da referida Lei afirmam: 

"Art. 4° 0 Distrito Federal transferlra ao patrlmonlo 

' 
das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 
S.A. - CEASA-DF, em liqi.iida~ao, mediante doacao, 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8196 - Fax: 3966-8193 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPLITADO DISTRITAL BRUNELLI 

A referida Portaria, portanto, mostra-se ilegal, pois vai de encontro 
a leqislacao hierarquicamente superior a ela. Alern disso, toda 
liquldacao de empresas e 6rgaos do GDF, tern necessariamente de 
passar pela aprovacao da Camara Legislativa do Distrito Federal, 
segundo determina a Lei Orqanlca do DF. 

Diante desses fatos, sugerimos a Vossa Excelencia que a Portaria 
nO 47, de 23 de julho de 2007, seja revogada imediatamente e a Lei de 
Incorporacao da SAB a Ceasa de nO Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, bern como a Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 2006, que trata 
de sua reestruturacao, sejam rea/mente efetivadas. 

Outrossim, esclarecemos a Vossa Excelencia que para que haja 
essa lncorporacao e necessario que a SAB e a Ceasa, como 
Sociedades Anonlrnas - S/A, tomem as provldencias insertas na Lei nO 
6404/76 (Lei das Sociedades Anonirnas), como por exemplo: 

Art. 98. Arquivados os documentos relativos a 
constltulcao da companhia, os seus administradores 
provldenclarao, nos 30 (trinta) dias subseqi.ientes, a 
publlcacao deles, bem como. a de certldao do 
arquivamento, em 6rgao oficial do local de sua sede.
!i 1° . 
§ 3° A ata da assemblela-qeral que aprovar a
 
incorporacao devera identificar 0 bem com preolsao,
 
mas podera descreve-Io sumariamente, desde que
 
seja suplementada por declaracao, assinada pelo
 
subscritor, contendo todos os elementos necessaries
 
para a transcrlcao no registro publico.
 

Art. 122. Compete privativamente a assemblela

geral:{Redacao dada pela Lei nO 10.303, de 20011
 
I -- .
 
VIII deliberar sobre transforrnacao, fusao,
 
incorporacao e clsao da companhia, sua dlssolucao e
 
llquldacao, eleger e destituir Iiquidantes e julgar-Ihes
 
as cOl11a . e ,(Redacao dada pela Lei nO 10.303, de
 
2001),
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

............•..............................•.•....•..•...............................•........
 

"Quorum" Qualificado 
Art. 136. E necessaria a aprovacao de acionistas que 
representem metade, no minimo, das ac;oes com 
direito a voto, se maior quorum nao for exigido pelo 
estatuto da companhia cujas ac;oes nao estejam 
admitidas a neqoclacao em bolsa ou no mercado de 
balcao, para dellberacao sobre: {Redacao dada pela 
Lei nO 9.457, de 1997} 
I - . 
IV • fusao da companhia, ou sua lncorporacao em 
outra; {Redacao dada pela Lei nO 9.457, de 19971 
....................•........•••......•.....••.....•.•....•....•....•.....•......•.•..........
 

Art. 163. Compete ao conselho fiscal: 
I .
 
III • opinar sobre as propostas dos 6rgaos da
 
adrnlnlstracao, a serem submetidas a assernblela

geral, relativas a modlflcacao do capital social,
 
emlssao de debentures ou bonus de subscricao,
 
pianos de investimento ou orc;amentos de capital,
 
distribuic;ao de dividendos, transformacao,
 
incorporacao, fusao ou clsao".
 

De certo outras medidas legais, alem das mencionadas acima, 
deverao ser tomadas para que nao haja nenhum empecilho para a 
lncorporacao dessas empresas, ate porque [a foi demonstrado atraves 
de estudos minuciosos desse Poder, ao encaminhar todas as 
Mensagens que ensejaram as leis acima, que a [uncao da SAB e Ceasa 
trariam beneffcios a comunidade de todo 0 Distrito Federal, preservaria 
os empregos de seus bravos servidores, alem de se mostrar viavel do 
ponto de vista econornlco, 

BR LI
 
Oeputado is rtal - OEM
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io 
ASEAPA-DF 

os 
Secretaria de Estado de Agricultura, 10, 

Pecuaria e Abastecimentodo Distrito Federal 

Gabinete do Secretario 

Oficio 
N°.C£cG- GAB/SEAPA-DF 

Senhor Deputado, 

da 
us 

Brasilia, 13 de setembro de 2007. 
tra 

Em atencao ao OF. N° 296/20b7 - GAB 19, de 21 de agosto do 
corrente, venho dirigir-me a Vossa Excelencia, primeiramente para parabeniza
10 pelo brilhante relat6rio acerca da materia envolvendo as duas empresas 
vinculadas desta pasta, em seguida, respeitosamente, gostaria de tecer as 
seguintes consideracoes: 

1.	 Todo a arcabouco legal mencionado. em seu Oficio e fato, entretanto, a 
acionista majoritario das duas empresas, SAB e CEASA, que e a Governo 
do Distrito Federal, nao suspendeu a processo de liquidacao nas 
respectivas e competentes Assembleias Gerais. 

2.	 0 Grupo Misto de Trabalho criado pela Portaria N° 47 de 23 de julho de 
2007, teve como abjeto "dar prosseguimento d materia envolvendo a 
processo de liquidacao da CEASA!DF," e nao "dar prosseguimento ao 
processo de liquidacao da CEASA", II pais, inclusive, nao compete ao 
referido grupo tamar decisoes. E uma decisao de governo. Portanto nao ha 
aqui nenhuma ilegalidade au conflito hierarquico de legislacoes. 

ASua Excelencia, 
Senhor Deputado, 
JUNIOR BRUNELLI	 I -c 

Deputado Distrital. 
NESTA 

"Brasilia :- Patrimiinio Cultural da Humanidade" 
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3.	 Todos os cuidados com os corpos funcionais das empresas estao sendo 
tornados, pois esta e uma preocupacao constante de .nossa gestae. A 
criacao do quadro paralelo, junto a'SEPLAG, para abrigar os empregados 
e, inclusive, uma recomendacao do Relat6rio Final do Referido Grupo, 
enviado ao Excelentissimo Senhor Governador. 

Os representantes das Associacoes de Servidores da SAB e da 
CEASA foram ouvidos e tranquilizados com relacao a garantia de seus 
empregos. Esta e uma questao primordial para nosso governo. 

Portanto, ao mesmo tempo em que me desculpo pelo atraso em 
atende-lo em vossa demanda, espero estar fornecendo subsidios para 
tranquilizar seus eleitores. 

osarnente, 

., 
.. 1 '( 

"Brasilia - Patrimimio Cultural da Humanidade" 
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Fane: (61) 3348-7801 - Fax (61) 3273-9982 E-mail: gab@lsa.df.gav.br 

Oficio364 
29/05/2007 

mailto:gab@lsa.df.gav.br


CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 450/2008 - GAB 19 Brasilia, OF em de 16 de setembro de 2008. 

Senhor Secretario, 

Na legislatura passada Vossa Excelencia acompanhou de perto as 
agruras por que passaram os servidores da SAB, CEASA e da TCB para 
manterem seus empregos e, consequentemente, a manutencao de suas 
familias. 

Por algum tempo, gra~as ao esforco de muitos parlamentares desta 
Casa, dentre eles, Vossa Excelencia, conseguimos elaborar legisla~ao que, 
naquele momento, satisfazia a lacuna jurldica para a manutencao dos 
referidos empregos, como por exemplo, a publica~ao da Lei nO 3.761, que 
criavam na Secretaria de Estado de Gestao Administrativa e na 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento do 
Distrito Federal, unidades de manutencao de pessoal de Empresas em 
processo de extincao, prlvatlzacao ou de reorqanlzacao, com oobjetivo 
de manter os assentamentos cadastrais, conceder vantagens e 
beneficios previstos em regulamento, elaborar atos de melhorias 
funcionais, bem como proceder a elaboracao de folha de pagamento, 
dos respectivos quadros de empregos. 

Com relacao a SAB esclareco a Vossa Excelencia que hoje ela 
possui aproximadamente 395 (trezentos e noventa e cinco) servidores, 
dos quais, 182 (cento e oitenta e dois) sao desta Secretana de Estado 
de Saude. 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
AUGUSTO DE CARVALHO 
Secretario de Estado de Saude do Distrito Federal 
NESTA 

SAIN- Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19- Telefones: 3966-8190 a 8196- Fax: 3966-8193 
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GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Em 11 de julho de 2008 estive com JOSE RUBENS IGLESIAS, ex
secretario dessa pasta, oportunidade em que ficou acertada a permanencla 
desses 182 (cento e oitenta e dois) servidores nessa Seeretarla de Estado de 
Saude, conforme noticia 0 oftcio nO 365/2008, oriundo deste gabinete 
parlamentar. 

Portanto, como Vossa Excelencla e 0 novo gestor publico dessa 
importante pasta, venho solicitar e renovar a permanencia desses 
qualificados servidores nessa Secretaria de Estado de Saude, acreditando 
que todos salrao ganhando. De urn lado, a sociedade, pois continuaria a 
receber urn atendimento de qualidade, primada pela eficlencla e eftcacia. Do 
outro, as familias dos servidores da SAB, que nao terao mais que se 
preocupar com a iminemcia da perda de seus ernpregos. 

Atenciosarnente, 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasllia·OF - Gabinete 19- Telefones: 3966-8190 a 8196 - Fax:3966-8193 
www.deputado@brunelli.com.br 



·A . CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL .. 

~ GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 296/2007- GAB 19 Brasilia, OF em 21 de agosto de 2007. 

Senhor Secretario, 

Antes mesmo de adentrarmos no objeto desta correspondencia, 
se faz mister esclarecermos a Vossa Excelencla que a Sociedade de 
Abastecimento de Brasilia - SAB e a Centrais de Abastecimento do 
Oistrito Federal - CEASA, nao se encontram em estado de 
llquldacao, conforme Lei n? 3.761, de 25 de janeiro de 2006, Lei nO 
3.863, de 30 de maio de 2006 e Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 
2006, todas de autoria do Poder Executivo. 

E born que fique claro que a SAB foi incorporada pelo Poder 
Executivo a Ceasa conforme preve a Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, acima citada. 

Atualmente a SAB possui 406 (quatrocentos e seis) servidores, 
lotados nos seguintes 6rgaos: 1 na Casa Militar do OF, 10 na CAESB, 1 
na Terracap, 1 na CEB, 69 na Emater-OF, 65 na Secretaria de Estado 
de Educacao, 188 na Secretaria de Estado de Saude, 2 no Zool6gico, 
25 na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, 3 
na Presldencla da Republica, 1 no Procon, 25 na Secretaria de Estado 
de Trabalho e solidariedade, 1 na CLOF, 12 na pr6pria SAB e 1 na 
Secr taria de Estado de Oesenvolvimento Urbano e Meio Ambients do 
OF. 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Wilmar Luis da Silva 
Secretario Estado de Agricultura, Abastecimento e 
Pecuarla do Distrito Federal 
NESTA 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Esse remanejamento cornecou no ana de 1998, se intensificando 
em 2000, quando 0 GDF deu inicio a Reforma Politica de que trata 0 

Decreto nO 21.170, de 15 de maio de 2000, que privativa alern da SAB e 
Ceasa, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB e 
posteriormente a reestrutura da Companhia de Desenvolvimento do 
Planalto Central- CODEPLAN. 

Em 15 de janeiro de 2001 esta Casa aprovou e 0 Poder Executivo 
sancionou a Lei nO 2.681/01, que possibilitava 0 aproveitamento desses 
trabalhadores no ambito da Adrnlnistracao Direta, Autarquica e 
Fundacional do Distrito Federal, atraves da criacao de uma tabela de 
empregos publicos em extincao, mantendo-se 0 mesmo Regime 
Trabalhista - CLT. 

Em 11 de junho de 2002 0 Poder Executivo editou a Lei nO 2.989, 
alterando a Lei nO 2.681/2002 em seu art. 1°, incisos III e IV, 
possibilitando que 111 (cento e onze) trabalhadores remanescentes da 
TCB, que foram admitidos em data posterior a 5 de outubro de 1988 e 
sem concurso publico, pudessem ingressar no servlco publico, ferindo 
assim a CF/88. 

Essa sltuacao gerou em 10 de junho de 2003 a A9ao Civil Publica 
576/03 - 9a VT - TRT/DF, processo nO 030.004.330/2004, contra a TCB, 
SAB, CEASA e CODEPLAN, movida pelo Ministerlo Publico do 
Trabalho, alegando a inconstitucionalidade das leis que permitiram 0 

remanejamento dos servidores dessas empresas em outros 6rgaos do 
GDF. 

Em 17 de junho de 2003 0 Dr. Fernando Gabriel Bernardes - Juiz 
do Trabalho da 9a Vara deferiu a Liminar, determinando que 0 GDF 
cessasse a transferencia dos trabalhadores da TCB para 0 GDF, como, 
tarnbem todos os empregados das empresas SAB, CEASA e 
CODEPLAN. 

A partir dessa Liminar, nosso gabinete e a associacao dos 
empregados da SAB, juntamente com todos os nossos advogados, 
demos inlcio a uma intensa rnoblllzacao a busca de uma solucao que 
garantisse os empregos dessas pessoas. 
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..... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO D1STRITAL BRUNELLI 

Passamos a coordenar acoes polfticas, atraves de uma comissao 
com representantes de todas as empresas, junto ao Mmlsterlo Publico 
do Trabalho, Procuradoria-Geral do DF, 0 departamento Jurfdico da 
TCS, Secretaria de Estado de Gestae Administrativa e Supremo 
Tribunal Federal, no afa de obter uma salda juridica para essa situacao 
que, a cada momenta se agravava mais. 

Atraves de nossos advogados especialistas em legisla(fao 
trabalhista e, ap6s ardua neqociacao, conseguimos em 20 de agosto de 
2003, efetivar uma proposta de Conclliacao com 0 Ministerlo Publico do 
Trabalho, onde demitiria-se os 111 (cento e onze) empregados da TCB, 
irregularmente transferidos e, em contra partida, a reqularnentacao da 
transferencia dos 3.000 (tres mil) empregados das empresas publicae 
regularmente contratados. 

Infelizmente em 23 de fevereiro de 2005 a Jufza da 98 Vara do 
Trabalho - TRT, D~ Tamara Gil, no julgamento do processo epigrafado, 
desconsiderou 0 acordo pactuado com 0 MPDFT e julgou 
inconstitucional as Leis que possibilitavam 0 apostilamento dos 
trabalhos. 

Em 25 de janeiro de 2006 a CLDF aprovou e 0 GDF sancionou a 
Lei nO 3.761, que criavam na Secretaria de Estado de Gestae 
Administrativa e na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento do Distrito Federal, unidades de rnanutencao de pessoal 
de Ernpresas em processo de extlncao, prlvatizacao ou de 
reorqanizacao, com 0 objetivo de manter os assentamentos cadastrais, 
conceder vantagens e beneffcios previstos em regulamento, elaborar 
atos de melhorias funcionais, bem como proceder aelaboracao de folha 
de pagamento, dos respectivos quadros de empregos. 

Em 30 de maio de 2006 a CLDF aprovou e 0 GDF sancionou a Lei 
nO 3.861 que autorizava a lncorporacao da SAS, em llquidacao, as 
CEASA em liquidacao, 

Os arts. 4° e 5° da referida Lei afirmam: 

"Art. 4° 0 Distrito Federal transferlra ao patrlmonlo 
das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 

~ 

S.A. - CEASA-DF, em liqilldacao, mediante doacao, 
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todos os bens im6veis transferidos ao seu dominio 
por forca das Leis nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, e 
nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002, que nao ten ham 
side alienados a terceiros ou entregues atraves do 
Programa de Desenvolvimento Economico do Distrito 
Federal - PRO-DF ate a data da publloacaodesta Lei. 

Art. 5° As Centrais de Abastecimento do Distrito 
Federal S.A. - CEASA-DF, em IiqUida~ao, elaborarao, 
no prazo de ate sessenta dias, projeto de alteracao de 
seu Estatuto; e, no mesmo prazo, em conformidade 
com 0 art. 71, § 1°, IV, da Lei Organica do Distrito 
Federal, encaminharao" it Camara Legislativa do 
Distrito Federal projeto de lei dispondo sobre a 
reestruturacao da empresa. 

Portanto, conforme demonstrado, desde janeiro de 2003, infcio de 
nosso primeiro mandato, estamos juntos na luta pela rnanutencao dos 
empregos dos servidores da CEASA, SAB e TCB. 

Alem disso, dia 02/08/2007, qracas ao nosso trabalho junto ao 
STF, explicando que as diversas leis que deram motivo a ADIN contra 
os servidores dessas empresas, haviam sido revogadas por outras leis 
distritais, ja citadas neste offcio, 0 Ministro Celso de Mello do Supremo 
Tribunal Federal (STF), arquivou 0 processo por cessacao 
superveniente da eficacia da lei argOida inconstitucional, por falta de seu 
objeto. 

Estranhamente, quando se esperava que 0 assunto tivesse side 
resolvido, a surpresa: no dia 23 de julho de 2007, foi publicada por 
Vossa Excelencia a Portaria 47/DODF, criando 0 Grupo de Trabalho 
encarregado de dar prosseguimento ao processo de liquidacao da 
CEASA. 

Ora, como dar prosseguimento a liquidacao se as empresas, 
dentre elas a Ceasa, ja nao se encontram mais nessa sltuacao, 
Acreditamos que tal Portaria foi publicada sem ter sido levado em 
consideracao a legi lagao vigente que retiraram essas ernpresas do 
estado de Iiquidez. / 
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A referida Portaria, portanto, mostra-se ilegal, pais vai de encontro 
a leqislacao hierarquicamente superior a ela. A/em disso, toda 
liquidacao de empresas e 6rgaos do GDF, tem necessariamente de 
passar pela aprovacao da Camara Legislativa do Distrito Federal, 
segundo deterrnina a Lei Orqanica do DF. 

Diante desses fatos, sugerimos a Vossa Excelencla que a Portaria 
nO 47, de 23 de julho de 2007, seja revogada imediatamente e a Lei de 
Incorporacao da SAB a Ceasa de n? Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, bem como a Lei n? 3.929, de 28 de dezembro de 2006, que trata 
de sua reestruturacao, sejam realmente efetivadas. 

Outrossim, esclarecemos a Vossa Excelencla que para que haja 
essa incorporacao e necessaria que a SAB e a Ceasa, como 
Sociedades Anonlmas - S/A, tomem as providencias insertas na Lei nO 
6404/76 (Lei das Sociedades Anonimas), como par exemplo: 

Art. 98. Arquivados os documentos - relativos it 
constltulcao da companhia, os seus administradores 
provldenclarao, nos 30 (trinta) dias subsequentes, a 
publlcacao deles, bern como _ a de certldao do 
arquivamento, em 6rgao oficial do local de sua sede. 
§ 10 

§ 30 A ata da assemblsla-qeral que aprovar a 
incorporacao devera identificar 0 bern com preolsao, 
mas podera descreve-Io sumariamente, desde que 
seja suplementada por declaracao, assinada pelo 
subscritor, contendo todos os elementos necessarlos 
para a transcrlcao no registro publico. 
..............................................................................................
 

Art. 122. Compete privativamente it assemblela
geral:{Redacao dada pela Lei nO 10.303, de 20011 
I -- . 
VIII deliberar sobre transformacao, fusao, 
incorporacao e clsao da companhia, sua dlssclucao e 
llquldacao, eleger e destituir liquidantes e julgar-Ihes 
as cOrlta . e {Redacao dada pela Lei nO 10.303, de 

6-

20011 
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..............................................................•..........•...•................
 

"Quorum" Qualificado 
Art. 136. E necessaria a aprovacao de acionistas que 
representem metade, no mlnimo, das ayoes com 
direito a voto, se maior quorum nao for exigido pelo 
estatuto da companhia cujas ayoes nao estejam 
admitidas a negociayao em bolsa ou no mercado de 
balcao, para dellberacao sobre: IRedacao dada pela 
Lei nO 9.457, de 1997>'
 
I -- .
 

.--. IV • fusao da companhia, ou sua lncorporacao em 
.. 

outra; JRedacao dada pela Lei nO 9.457, de 1997>' 
...............•••....................••..........•••.......•••......•.•.........•••••........
 

Art. 163. Compete ao conselho fiscal: 
I .
 
III • opinar sobre as propostas dos orgaos da
 
admlnlstracao, a serem submetidas a assernblela

geral, relativas a rnodlflcacao do capital social,
 
ernlssao de debentures ou bonus de subscrlcao,
 
pianos de investimento ou oryamentos de capital,
 
dlstrlbulcao de dividendos, transformacao,
 
incorporacao, fusao ou clsao".
 

De certo outras medidas legais, alern das mencionadas acima, 
deverao ser tomadas para que nao haja nenhum empecilho para a 
lncorporacao dessas empresas, ate porque ja foi demonstrado atraves 
de estudos minuciosos desse Poder, ao encaminhar todas as 
Mensagens que ensejaram as leis acima, que a [uncao da SAB e Ceasa 
trariam beneffcios a comunidade de todo 0 Distrito Federal, preservaria 
os empregos de seus bravos servidores, alem de se mostrar viavel do 
ponto de vista economlco, 

BR~"'LJ.L-

Deputado 
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SEAPA-DF
 
Secretaria de Estado de Agricultura,
 

Pecuaria e Abastecimentodo Distrito Federal
 

Gabinete do Secretario 

Oficio
 
N°.UCG- GABjSEAPA-DF Brasilia, 13 de setembro de 2007.
 

Senhor Deputado,
 

Em atencao ao OF. N° 296/20b7 - GAB 19, de 21 de agosto do 
corrente, venho dirigir-me a Vossa Excelencia, primeiramente para parabeniza
10 pelo brilhante relatorio acerca da materia envolvendo as duas empresas 
vinculadas desta pasta, em seguida, respeitosamente, gostaria de tecer as 
seguintes consideracoes: 

1.	 Todo 0 arcabouco legal mencionado, em seu Oficio e fato, entretanto, 0 

acionista majoritario das duas empresas, SAB e CEASA, que e 0 Governo 
do Distrito Federal, nao suspendeu 0 processo de liquidacao nas 
respectivas e competentes Assembleias Gerais. 

2.	 0 Grupo Misto de Trabalho criado pela Portaria N° 47 de 23 de julho de 
2007, teve como objeto "dar prosseguimento d materia enuoluendo 0 

processo de liquidacao da CEASA!DF," e nao "dar prosseguimento ao 
processo de liquidacao da CEASA",h pois, inclusive, nao compete ao 
referido grupo tomar decis6es. E uma decisao de governo. Portanto nao ha 
aqui nenhuma ilegalidade ou conflito hierarquico de legislacoes, 

A Sua Excelencia, 
Senhor Deputado, 
JUNIOR BRUNELLI • ~ I '( 

Deputado Distrital. 
NESTA 

"Brasilia - Patrimimio Cultural da Humanidade" 

SAIN PARQUE RURAL - CEP 70.620-000 - BrasiliajDF 
Fone: (61) 3348-7801 - Fax (61) 3.2713-9982 E-mail: gab@sa.df.gov.br 
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3.	 Todos os cuidados com os corpos funcionais das empresas estao sendo 
tornados, pois esta e uma preocupacao constante de .nossa gestae. A 
criacao do quadro paralelo, junto a sEPLAG, para abrigar os empregados 
e, inclusive, uma recomendacao do Relat6rio Final do Referido Grupo, 
enviado ao Excelentissimo Senhor Governador. 

Os representantes das Associacoes de Servidores da SAB e da 
CEASA foram ouvidos e tranqiiilizados com relacao a garantia de seus 
empregos. Esta e uma questao primordial para nosso governo. 

Portanto, ao mesmo tempo em que me desculpo pelo atraso em 
atende-lo em vossa demanda, espero estar fornecendo subsidios para 
tranqiiilizar seus eleitores. 

.QSfW'.ente, 

., 
.. ! . ( 

., 

"Brasilia - Patrimiinio Cultural da Humanidade" 

SAIN PARQUE RURAL - CEP 70.620-000 - BrasiliajDF 
Fane: (61) 3348-7801 - Fax (61) 3273-9982 E-mail: gab@sa.df.gav.br 

Oflcio364 
29/05/2007 
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A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. 
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OF.N° 295/2007- GAB 19 Brasilia, OF em 21 de agosto de 2007. 

~.~ 
Senhor Vice-Governador, 

;\ J} vY 

4\ 
Antes mesmo de adentrarmos no objeto desta correspond A ia, 

se faz mister esclarecermos a Vossa Excelencla que a Socied tie de 
Abastecimento de Brasilia - SAB e a Centrais de Abasteci ento do 
Oistrito Federal - CEASA, nao se encontram em estado de 
liquldacao, conforme Lei nO 3.761, de 25 de janeiro de 2006, Lei nO 
3.863, de 30 de maio de 2006 e Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 
2006, todas de autoria do Poder Executivo. 

E born que fique claro que a SAB foi incorporada pelo Poder 
Executivo a Ceasa conforme preve a Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, acima citada. 

Atualmente a SAB possui 406 (quatrocentos e seis) servidores, 
lotados 110S seguintes 6rgaos: 1 na Casa Militar do OF, 10 na CAESB, 1 
na Terracap, 1 na CEB, 69 na Emater-OF, 65 na Secretaria de Estado 
de Educacao, 188 na Secretaria de Estado de Saude, 2 no Zool6gico, 
25 na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, 3 

(	 na Presidencla da Republica, 1 no Procon, 25 na Secretaria deEstado 
de Trabalho e solidariedade, 1 na CLOF, 12 na pr6pria SAB e 1 na 
Sec et 'a de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do 
OF.
 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Paulo Octavlo Alves Pereira 
Governador Do Distrito Federal 
NESTA 
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Esse remanejamento comecou no ana de 1998, se intensificando 
em 2000, quando 0 GDF deu infcio a Reforma PoHtica de que trata 0 
Decreto nO 21.170, de 15 de maio de 2000, que privativa alern da SAB e 
Ceasa, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasllia Ltda - TCB e 
posteriormente a reestrutura da Companhia de Desenvolvimento do 
Planalto Central - CODEPLAN. 

Em 15 de janeiro de 2001 esta Casa aprovou e 0 Poder Executivo 
sancionou a Lei nO 2.681/01, que possibilitava 0 aproveitamento desses 
trabalhadores no ambito da Admlnlstracao Direta, Autarqulca e 
Fundacional do Distrito Federal, atraves da criacao de uma tabela de 
empregos publlcos em extincao, mantendo-se 0 mesmo Regime 
Trabalhista - CLT. 

Em 11 de junho de 2002 0 Poder Executivo editou a Lei n? 2.989, 
alterando a Lei nO 2.681/2002 em seu art. 1°, incisos III e IV, 
possibilitando que 111 (cento e onze) trabalhadores remanescentes da 
TCB, que foram admitidos em data posterior a 5 de outubro de 1988 e 
sem concurso publico, pudessem ingressar no service publico, ferindo 
assim a CF/88. 

Essa situacao gerou em 10 de junho de 2003 a AC;80 Civil Publica 
576/03 - 9a VT - TRT/DF, processo nO 030.004.330/2004, contra a TCB, 
SAB, CEASA e CODEPLAN, movida pelo Ministerio Publico do 
Trabalho, alegando a inconstitucionalidade das leis que permitiram 0 
remanejamento dos servidores dessas empresas em outros 6rg80s do 
GDF. 

Em 17 de junho de 2003 0 Dr. Fernando Gabriel Bernardes - Juiz 
do Trabalho da 9a Vara deferiu a Liminar, determinando que 0 GDF 
cessasse a transfersncla dos trabalhadores da TCB para 0 GDF, como 
tarnbern todos os empregados das empresas SAB, CEASA e 
CODEPLAN. 

A partir dessa Liminar, nosso gabinete e a associacao dos 
empregados da SAB, juntamente com todos os nossos advogados, 
demos infcio a uma intensa moblllzacao a usca de uma solucao que 
garantisse os empregos dessas pessoas. 
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Passamos a coordenar acoes pollticas, atraves de uma comissao 
com representantes de todas as empresas, junto ao Ministerio Publico 
do Trabalho, Procuradoria-Geral do OF, 0 departamento Juridico da 
TCB, Secretaria de Estado de .Gestae Administrativa e Supremo 
Tribunal Federal, no afa de obter uma salda juridica para essa sltuacao 
que, a cada momenta se agravava mais. 

Atraves de nossos advogados especialistas em leqislacao 
trabalhista e, ap6s ardua neqociacao, conseguimos em 20 de agosto de 
2003, efetivar uma proposta de Conciliacao com 0 Ministerio Publico do 
Trabalho, onde demitiria-se os 111 (cento e onze) empregados da TCB, 
irregularmente transferidos e, em contra partida, a reqularnentacao da 
transferencia dos 3.000 (tres mil) empregados das empresas publicae 
regularmente contratados. 

Infelizmente em 23 de fevereiro de 2005 a Juiza da ga Vara do 
Trabalho - TRT, ora Tamara Gil, no julgamento do processo epigrafado, 
desconsiderou 0 acordo pactuado com 0 MPOFT e julgou 
inconstitucional as Leis que possibilitavam 0 apostilamento dos 
trabalhos. 

Em 25 de janeiro de 2006 a CLOF aprovou e 0 GOF sancionou a 
Lei nO 3.761, que criavam na Secretaria de Estado de Gestae 
Adrninistrativa e na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento do Oistrito Federal, unidades de manutencao de pessoal 
de Empresas em processo de extincao, prlvatizacao ou de 
reorqanlzacao, com 0 objetivo de manter os assentamentos cadastrais, 
conceder vantagens e beneficios previstos em regulamento, elaborar 
atos de melhorias funcionais, bem como proceder a elaboracao de folha 
de pagamento, dos respectivos quadros de empregos. 

Em 30 de maio de 2006 a CLOF aprovou e 0 GOF sancionou a Lei 
nO 3.861 que autorizava a lncorporacao da SAB, em liquidacao, as 
CEASA em liquidacao. 

Os arts. 4° e 5° da referida Lei afirmam: 

"Art. 4° 0 Distrito Federal transferlra ao patrlmonlo 
das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal

,S.A. - CEASA-DF, em llquldacao, mediante doac;a 
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todos os bens im6veis transferidos ao seu dominio 
por forca das Leis nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, e 
nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002, que nao tenham 
sido alienados a terceiros ou entregues atraves do 
Programa de Oesenvolvimento Economico do Oistrito 
Federal - PRO-OF ate a data da publlcacao desta Lei. 

Art. 5° As Centrais de Abastecimento do Oistrito 
Federal S.A. - CEASA-OF, em IiqUida~ao, elaborarao, 
no prazo de ate sessenta dias, projeto de alteracao de 
seu Estatuto; e, no mesmo prazo, em conformidade 
com 0 art. 71, § 1°, IV, da Lei Organica do Oistrito 
Federal, encamlnharao a Camara Legislativa do 
Oistrito Federal projeto de lei dispondo sobre a 
reestruturacao da empresa. 

Portanto, conforme demonstrado, desde janeiro de 2003, inlcio de 
nosso primeiro mandato, estamos juntos na luta pela rnanutencao dos 
empregos dos servidores da CEASA, SAB e TCB. 

Alern disso, dia 02/08/2007, gragas ao nosso trabalho junto ao 
STF, explicando que as diversas leis que deram motivo a ADIN contra 
os servidores dessas empresas, haviam side revogadas por outras leis 
distritais, ja citadas neste oflcio, 0 Ministro Celso de Mello do Supremo 
Tribunal Federal (STF), arquivou 0 processo por cessacao 
superveniente da eficacla da lei argOida inconstitucional, por falta de seu 
objeto. 

Estranhamente, quando se esperava que 0 assunto tivesse sido 
resolvido, a surpresa: no dia 23 de julho de 2007, foi publicada a 
Portaria 47/DODF, do Secretario Estado de Agricultura, Wilmar Luis da 
Silva, criando 0 Grupo de Trabalho encarregado de dar prosseguimento 
ao processo de liquldacao da CEASA. 

Ora, como dar prosseguimento a llquldacao se as empresas, 
dentre elas a Ceasa, ja n80 se encontram rnals nessa sltuacao, 
Acreditamos que tal Portaria foi publicada sem ter sido levado em 
conslderacao a Ie lslacao vigente que retiraram essas ernpresas do 
estado de liquidez. 
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A referida Portaria, portanto, mostra-se ilegal, pois vai de encontro 
a leqislacao hierarquicamente superior a ela. Alern disso, toda 
liquidacao de empresas e orqaos do GDF, tem necessariamente de 
passar pela aprovacao da Camara Legislativa do Distrito Federal, 
segundo determina a Lei Orqanica do DF. 

Diante desses fatos, sugerimos a Vossa Excelencia que a Portaria 
nO 47, de 23 de julho de 2007, seja revogada imediatamente e a Lei de 
lncorporacao da SAB a Ceasa de n? Lei nO 3.863, .de 30 de maio de 
2006, bem como a Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 2006, que trata 
de sua reestruturacao, sejam realmente efetivadas. 

Outrossim, esclarecemos a Vossa Excelencla que para que haja 
essa lncorporacao e necessario que a SAB e a Ceasa, como 
Sociedades Anonlrnas - S/A, tomem as providencias insertas na Lei n? 
6404/76 (Lei das Sociedades Anonirnas), como por exemplo: 

Art. 98. Arquivados os documentos relativos a 
ccnstltulcao da companhia, os seus administradores 
provldenclarao, nos 30 (trinta) dias subsequentes, a 
publlcacao deles, bern como. a de certldao do 
arquivamento, em 6rgao oficial do local de sua sede. 
§ 10 

§ 30 A ata da assemblela-qeral que aprovar a 
incorporacao devers identificar 0 bern com preclsao, 
mas podera descreve-Io sumariamente, desde que 
seja suplementada por declaracao, assinada pelo 
subscrltor, contendo todos os elementos necessaries 
para a transcrlcao no registro publico. 
..............................................................................................
 

Art. 122. Compete privativamente a asssmblela

geral :{Redacao dada pela Lei nO 10.303, de 20011
 
I -- .
 
VIII deliberar sobre transformacao, fusao,
 
incorporacao e clsao da companhia, sua dissclucao e
 
liquida;~ao, eleger e destituir liquidantes e julgar-Ihes
 
as con as; {Redacao dada pela Lei nO 10.303, de
 
2001} \
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.........................................................................••.......••..........
 

"Quorum" Qualificado 
Art. 136. Enecessaria a aprovacao de acionistas que 
representem metade, no minimo, das a~oes com 
direito a voto, se maior quorum nao for exigido pelo 
estatuto da companhia cujas a~oes nao estejam 
admitidas a negocia~ao em bolsa ou no mercado de 
balcao, para dellberacao sobre: {Redacao dada pela 
Lei nO 9.457, de 1997\ 
I - . 
IV • fusao da companhia, ou sua lncorporacao em
 
outra; {Redacao dada pela Lei nO 9.457, de 1997}
 

Art. 163. Compete ao conselho fiscal:
 
I - .
 
III - opinar sobre as propostas dos 6rgaos da
 
adminlstracao, a serem submetidas a assemblsla

geral, relativas a modlflcacao do capital social,
 
emlssao de debentures ou bonus de subscrlcao,
 
pianos de investimento ou orcamentos de capital,
 
dlstrlbulcao de dividendos, transforrnacao,
 
incorporacao, fusao ou clsao",
 

De certo outras medidas legais, alern das mencionadas acima, 
deverao ser tornadas para que nao haja nenhum empecilho para a 
incorporacao dessas empresas, ate porque ja foi demonstrado atraves 
de estudos minuciosos desse Poder, ao encaminhar todas as 
Mensagens que ensejaram as leis acima, que a junc;ao da SAB e Ceasa 
trariam beneflcios a comunidade de todo 0 Distrito Federal, preservaria 
os empregos de seus bravos servidores, alern de se mostrar vlavel do 
ponto de vista economico, 
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OF.N° 295/2007- GAB 19 Brasilia, OF em 21 de agosto de 2007. 

;\ 

\1 {)1 
Senhor Vice-Governador, 

Antes mesmo de adentrarmos no objeto desta corresponds ia, 
se faz mister esclarecermos a Vossa Excelencia que a Socied de de 
Abastecimento de Brasilia - SAB e a Centrais de Abasteci ento do 
Oistrito Federal - CEASA, nao se encontram em estado de 
Ilquldacao, conforme Lei nO 3.761, de 25 de janeiro de 2006, Lei nO 
3.863, de 30 de maio de 2006 e Lei nO 3.929, de 28 de dezembro de 
2006, todas de autoria do Poder Executivo. 

E bom que fique claro que a SAB foi incorporada pelo Poder 
Executivo a Ceasa conforme preve a Lei nO 3.863, de 30 de maio de 
2006, acima citada. 

Atualmente a SAB possui 406 (quatrocentos e seis) servidores, 
lotados nos seguintes orqaos: 1 na Casa Militar do OF, 10 na CAESB, 1 
na Terracap, 1 na CEB, 69 na Emater-OF, 65 na Secretaria de Estado 
de Educacao, 188 na Secretaria de Estado de Saude, 2 no Zool6gico, 
25 na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, 3 

(	 na Presidencia da Republica, 1 no Procon, 25 na Secretaria deEstado 
de Trabalho e solidariedade, 1 na CLOF, 12 na pr6pria SAB e 1 na 
Sec et ra de Estado de Oesenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do 

. ty

~\ 

OF.
 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Paulo Octavlo Alves Pereira 
Governador Do Distrito Federal 
NESTA 
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Esse remanejamento cornecou no ana de 1998, se intensificando
 
em 2000, quando 0 GDF deu inlcio a Reforma PoHtica de que trata 0 

Decreto n? 21.170, de 15 de maio de 2000, que privativa alern da SAB e 
Ceasa, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia Ltda - TCB e 
posteriormente a reestrutura da Companhia de Desenvolvimento do 
Planalto Central- CODEPLAN. 

Em 15 de janeiro de 2001 esta Casa aprovou e 0 Poder Executivo 
sancionou a Lei nO 2.681/01, que possibilitava 0 aproveitamento desses 
trabalhadores no ambito da Adminlstracao Direta, Autarquica e 
Fundacional do Distrito Federal, atraves da criacao de uma tabela de 
empregos publicos em extincao, mantendo-se 0 mesmo Regime 
Trabalhista - CLT. 

Em 11 de junho de 2002 0 Poder Executivo editou a Lei n? 2.989, 
alterando a Lei nO 2.681/2002 em seu art. 1°, incisos III e IV, 
possibilitando que 111 (cento e onze) trabalhadores remanescentes da 
TCB, que foram admitidos em data posterior a 5 de outubro de 1988 e 
sem concurso publico, pudessem ingressar no service publico, ferindo 
assim a CF/88. 

Essa sltuacao gerou em 10 de junho de 2003 a Acao Civil Publica 
576/03 - 9a VT - TRT/DF, processo nO 030.004.330/2004, contra a TCB, 
SAB, CEASA e CODEPLAN, movida pelo Ministerio Publico do 
Trabalho, alegando a inconstitucionalidade das leis que permitiram 0 

remanejamento dos servidores dessas empresas em outros 6rgaos do . 
GDF. 

Em 17 de junho de 2003 0 Dr. Fernando Gabriel Bernardes - Juiz 
do Trabalho da 9a Vara deferiu a Liminar, determinando que 0 GDF 
cessasse a transferencia dos trabalhadores da TCB para 0 GDF, como 
tarnbern todos os empregados das empresas SAB, CEASA e 
CODEPLAN. 

A partir dessa Liminar, nosso gabinete e a assoclacao dos 
empregados da SAB, juntamente com todos os nossos advogados, 
demos lnlcio a uma intensa mobillzacao a usca de uma solucao que 
garantisse os empregos dessas pessoas.
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Passamos a coordenar acoes pollticas, atraves de uma comissao 
com representantes de todas as empresas, junto ao Mlnlsterio Publico 
do Trabalho, Procuradoria-Geral do OF, 0 departamento Jurfdico da 
TCB, Secretaria de Estado de :Gestae Administrativa e Supremo 
Tribunal Federal, no afa de obter uma saida jurfdica para essa sltuacao 
que, a cada momenta se agravava mais. 

Atraves de nossos advogados especialistas em legislagao 
trabalhista e, ap6s ardua neqociacao, conseguimos em 20 de agosto de 
2003, efetivar uma proposta de Conci'iacao com 0 Minlsterio Publico do 
Trabalho, onde demitiria-se os 111 (cento e onze) empregados da TCB, 
irregularmente transferidos e, em contra partida, a reqularnentacao da 
transferencla dos 3.000 (tres mil) empregados das empresas publlcas 
regularmente contratados. 

Infelizmente em 23 de fevereiro de 2005 a Jufza da ga Vara do 
Trabalho - TRT, ora Tamara Gil, no julgamento do processo epigrafado, 
desconsiderou 0 acordo pactuado com 0 MPOFT e julgou 
inconstitucional as Leis que possibilitavam 0 apostllamento dos 
trabalhos. 

Em 25 de janeiro de 2006 a CLOF aprovou e 0 GOF sancionou a 
Lei nO 3.761, que criavam na Secretaria de Estado de Gestae 
Administrativa e na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento do Oistrito Federal, unidades de rnanutencao de pessoal 
de Empresas em processo de extlncao, prlvatizacao ou de 
reorqanizacao, com 0 objetivo de manter os assentamentos cadastrais, 
conceder vantagens e beneffcios previstos em regulamento, elaborar 
atos de melhorias funcionais, bem como proceder a elaboracao de folha 
de pagamento, dos respectivos quadros de empregos. 

Em 30 de maio de 2006 a CLOF aprovou e 0 GOF sancionou a Lei 
nO 3.861 que autorizava a incorporacao da SAS, em llquldacao, as 
CEASA em liquidacao. 

Os arts. 4° e 5° da referida Lei afirmam: 

"Art. 40 0 Distrito Federal transferira ao patrlrnonlo 
das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 
S.A. - CEASA-DF, em llqilldacao, mediante doac;a 
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todos os bens im6veis transferidos ao seu dominio 
por forca das Leis nO 3.125, de 16 de janeiro de 2003, e 
nO 2.891, de 23 de janeiro de 2002, que nao tenham 
sido alienados a terceiros ou entregues atraves do 
Programa de Desenvolvimento Economico do Distrito 
Federal - PRO-DF ate a data da publlcacao desta Lei. 

Art. 5° As Centrais de Abastecimento do Distrito 
Federal S.A. - CEASA-DF, em llqtlldacao, elaborarao, 
no prazo de ate sessenta dias, projeto de alteracao de 
seu Estatuto; e, no mesmo prazo, em conformidade 
com 0 art. 71, § 1°, IV, da Lei Organica do Distrito 
Federal, encamlnharac a Camara Legislativa do 
Distrito Federal projeto de lei dispondo sobre a 
reestruturacao da empresa. 

Portanto, conforme demonstrado, desde janeiro de 2003, inlcio de 
nosso primeiro mandato, estamos juntos na luta pela rnanutencao dos 
empregos dos servidores da CEASA, SAB e TCB. 

Alern disso, dia 02/08/2007, qracas ao nosso trabalho junto ao 
STF, explicando que as diversas leis que deram motivo a ADIN contra 
os servidores dessas empresas, haviam side revogadas por outras leis 
distritais, ja citadas neste offcio, 0 Ministro Celso de Mello do Supremo 
Tribunal Federal (STF), arquivou 0 processo por cessacao 
superveniente da eflcacia da lei argOida inconstitucional, por falta de seu 
objeto. 

Estranhamente, quando se esperava que 0 assunto tivesse sido 
resolvido, a surpresa: no dia 23 de julho de 2007, foi publicada a 
Portaria 47/DODF, do Secretarlo Estado de Agricultura, Wilmar Luis da 
Silva, criando 0 Grupo de Trabalho encarregado de dar prosseguimento 
ao processo de liquidacao da CEASA. 

Ora, como dar prosseguimento a tiquidacao se as empresas, 
dentre elas a Ceasa, [a nao se encontram mais nessa sltuacao, 
Acreditamos que tal Portaria foi publicada sem ter side levado em 
consideracao a Ie lstacao vigente que retiraram essas empresas do 
estado de liquidez. 
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A referida Portaria, portanto, mostra-se ilegal, pois vai de encontro 
a leqislacao hierarquicamente superior a ela. Alern disso, toda 
liquldacao de empresas e orqaosdc GOF, tem necessariamente de 
passar pela aprovacao da Camara Legislativa do Oistrito Federal, 
segundo determina a Lei Orqanica do OF. 

Oiante desses fatos, sugerimos a Vossa Excelencla que a Portaria 
n? 47, de 23 de julho de 2007, seja revogada imediatamente e a Lei de 
lncorporacao da SAB a Ceasa de n? Lei n? 3.863, de 30 de maio de 
2006, bem como a Lei nO 3.929, de 28 de dezernbro de 2006, que trata 
de sua reestruturacao, sejam realmente efetivadas. 

, Outrossim, esclarecemos a Vossa Excelencla que para que haja 
essa incorporacao e necessario que a SAB e a Ceasa, como 
Sociedades Anonlmas - SIA, tomem as providencias insertas na Lei nO 
6404/76 (Lei das Sociedades Anonlmas), como por exemplo: 

Art. 98. Arquivados os documentos relativos a 
constltulcao da companhia, os seus administradores 
provldenclarao, nos 30 (trinta) dias subseqlientes, a 
publlcacao deles, bern como a de certldao do 
arquivamento, em 6rgao oficial do local de sua sede. 
§1° ~ . 
§ 3° A ata da assamblela-qeral que aprovar a 
incorporacao devera identificar 0 bern com preclsao, 
mas podera descreve-Io sumariamente, desde que 
seja suplementada por declaracao, assinada pelo 
subscritor, contendo todos os elementos necessarlos 
para a transcrlcao no registro publico. 
...•••••••••••••••••....••••..•••....••..........•..•.•••••••.•.•.......•.•.............•.•...
 

Art. 122. Compete privativamente a assemblela

geral:{Redacao dada pela Lei nO 10.303, de 2001}
 
I -- .
 
VIII deliberar sobre transformacao, fusao,
 
incorporacao e clsao da companhia, sua dlssolucao e
 
Iiquida;~ao, eleger e destituir Iiquidantes e julgar-Ihes
 
as con, as; .... {Redacao dada pela Lei nO 10.303, de
 
2001} \
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........................................................ , .
 

"Quorum" Qualificado 
Art. 136. E necessaria a aprovacao de acionistas que 
representem metade, no minimo, das a~oes com 
direito a voto, se maior quorum nao for exigido pelo 
estatuto da companhia cujas a~oes nao estejam 
admitidas it negocia~ao em bolsa ou no mercado de 
balcao, para dellberacao sobre: {Redacao dada pela 
Lei nO 9.457, de 19971 
I - . 
IV - fusao da companhia, ou sua Incorporacao em
 
outra; ,(Redacao dada pela Lei nO 9.457, de 19971
 

Art. 163. Compete ao conselho fiscal:
 
I - .
 
III - opinar sobre as propostas dos 6rgaos da
 
admlnlstracao, a serem submetidas it assemblela

geral, relativas a modiflcacao do capital social,
 
ernlssao de debentures ou bonus de subscrlcao,
 
pianos de investimento ou orcarnentos de capital,
 
dlstrtbulcao de dividendos, transformacao,
 
incorporacao, fusao ou clsao",
 

De certo outras medidas legais, alern das mencionadas acima, 
deverao ser tomadas para que nao haja nenhum empecilho para a 
lncorporacao dessas empresas, ate porque [a foi demonstrado atraves 
de estudos minuciosos desse Poder, ao encaminhar todas as 
Mensagens que ensejaram as leis acima, que a juncao da SAB e Ceasa 
trariam beneffcios a comunidade de todo 0 Distrito Federal, preservaria 
os empregos de seus bravos servidores, alern de se mostrar viavel do 
ponto de vista econornico. 
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OF.N° 365/2008 - GAB 19 Brasrlia, DF em de 11 de julho de 2008. 

Senhor Secretario, 

Conforme acertado em reuniao ocorrida hoje com Vossa Excelencia, 
solicito a permanencia dos 181 servidores da Sociedade de Abastecimento 
de Brasflia S.A. - SAB nos quadros dessa Secretaria de Estado de Saude, 

Com a permanencia desses qualiflcados servidores nessa Secretaria, 
todos saem ganhando. A sociedade, pois contlnuarao a receber um 
atendimento qualidade, primada pela eflclencia e eflcacla. E as familias dos 
servidores da SAB, que nao terao mais que se preocupar com essa situacao. 

Atencios mente, 

UN LLI 
ado Dis ital - DEM 
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OF.N° 365/2008 - GAB 19 Brasilia, DF em de 11 de julho de 2008. 

Senhor Secretarlo, 

Conforme acertado em reuniao ocorrida hoje com Vossa Excelencia, 
solicito a perrnanencla dos 181 servidores da Sociedade de Abastecimento 
de Brasilia S.A.  SAB nos quadros dessa Secretaria de Estado de Saude. 

Com a permanencla desses qualificados servidores nessa Secretaria, 
todos saem ganhando. A sociedade , pois contlnuarao a receber urn 
atendimento qualidade, primada pela eflclencia e eficacla. E as familias dos 
servidores da SAB, que nao terao mais que se preocupar com essa situacao, 

, 
~ -_.... 

UN LLI 
ado Dis ital - DEM 
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~ GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 365/2008 - GAB 19 Brasilia, DF em de 11 de julho de 2008. 

Senhor secretarto, 

Conforme acertado em reuniao ocorrida hoje com Vossa Excelencia, 
solicito a perrnanencia dos 181 servldores da Sociedade de Abastecimento 
de Brasilia S.A. - SAB nos quadros dessa Secretaria de Estado de Saude, 

Com a permanencia desses qualificados servidores nessa Secretaria, 
todos saem ganhando. A sociedade, pois contlnuarao a receber um 
atendimento qualidade, primada pela eflclencla e eflcacia. E as familias dos 
servidores da SAB, que nao terao mais que se preocupar com essa sltuacao, 
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OF.N° 292/2008-GAB 19 Brasilia, 12 de junho de 2008. 

Senhor Governador, 

Sabedor de sua preocupacao com 0 social e da necessidade de se 
valorizar 0 trabalho do servidor publico do Distrito Federal, relata aqui minha 
apreensao com ato recente da Secretaria de Saiide. E que 0 orgao, de maneira 
unilateral, decidiu nao renovar 0 contrato de cessao dos servidores da SAB. 
Sao 181 servidores da SAB que estavam cedidos a Secretaria de Saiide e 
prestavam, ja ha nove anos, relevantes services para a comunidade. 

Com a decisao tomada pela Unidade de Administracao Geral da 
Secretaria de Sande, os servidores da SAB temem pela demissao em massa, 
com serias consequencias para as suas vidas e a de seus familiares. Nao custa 
lembrar que a regiao metropolitana do Distrito Federal contempla 0 maiOI 
Indice de desemprego do pais, 18% de desemprego aberto. 

Os 181 servidores estao surpresos e angustiados com a medida adotada 
pela Secretaria de Saiide. E importante assinalar que tais funcionarios, 
concursados, conhecem em detalhes os services administrativos que exercem 
na Secretaria de Saiide. Sendo assim, a retirada deles do service certamente 
ira prejudicar e piorar 0 atendimento ao publico. 

Em correspondencia encaminhada ao meu gabinete pelos servidores da 
SAB, contendo urn' detalhado hist6rico do problema, esta manifestado 
claramente 0 temor do desemprego. Os 181 funcionarios que estavam 
prestando services aSecretaria de Saiide nao entendem a medida adotada e 
clamam pOIuma solucao socialmente justa e equilibrada. 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
JOSE ROBERTO ARRUDA 
Governador do Distrito Federal 
NESTA 
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Diante desses fatos, Senhor governador, peco uma solucao urgente para 
a problema, de forma a tranquilizar as servidores e seus familiares, fazendo 
justica ao trabalho desses valorosos profissionais que ha dais anos prestam a 
Secretaria de Sande e ao publico. 

Alias, causa apreensao a argumento utilizado pela Secretaria de Saiide 
para interromper a trabalhos dos 181 funcionarios: a reducao das despesas de 
custeio do governo. Na verdade, em determinadas situacoes, nem sempre as 
solucoes devem ser apenas tecnicas e de carater financeiro. 

Vale olhar tambem para a lado humano, social e de preservacao da 
auto-estima do servidor. Como e do seu conhecimento, a servidor publico, 
infelizmente, tern sido vitima de medidas e estrategias que reduziram seu 
poder de compra e aviltaram seu salario, 

Conhecedor de seu sensa de justica, aproveito a oportunidade para 
solicitar de Vossa Excelencia que repense a dramatica situacao dos servidores 
da SAB dando-lhes urn tratamento justa e condizente com a capacidade 
profissional e intelectual dos mesmos. 

Muito obrigado. 

Respeitosamente,
 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital - DEM
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OF.N° 292/2008-GAB 19 Brasilia, 12 de junho de 2008. 

Senhor Governador, 

Sabedor de sua preocupacao com 0 social e da necessidade de se 
valorizar 0 trabalho do servidor publico do Distrito Federal, relata aqui minha 
apreensao com ato recente da Secretaria de Saiide. E que 0 orgao, de maneira 
unilateral, decidiu nao renovar 0 contrato de cessao dos servidores da SAB. 
Sao 181 servidores da SAB que estavam cedidos a Secretaria de Saiide e 
prestavam, ja ha nove anos, relevantes services para a comunidade. 

Com a decisao tomada pela Unidade de Administracao Geral da 
Secretaria de Saude, os servidores da SAB temem pela demissao em massa, 
com serias consequencias para as suas vidas e a de seus familiares. Nao custa 
lembrar que a regiao metropolitana do Distrito Federal contempla 0 maior 
Indice de desemprego do pais, 18% de desemprego aberto. 

Os 181 servidores estao surpresos e angustiados com a medida adotada 
pela Secretaria de Saiide. E importante assinalar que tais funcionarios, 
concursados, conhecem em detalhes os services administrativos que exercem 
na Secretaria de Saiide. Sendo assim, a retirada deles do service certamente 
ira prejudicar e piorar 0 atendimento ao publico . 

.Em correspondencia encaminhada ao meu gabinete pelos servidores da 
SAB, contendo urn detalhado hist6rico do problema, esta manifestado 
claramente 0 temor do desemprego. Os 181 funcionarios que estavam 
prestando services a Secretaria de Saiide nao entendem a medida adotada e 

. clamam por uma solucao socialmente justa e equilibrada. 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
JOSE ROBERTO ARRUDA 
Governador do Distrito Federal 
NESTA 
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Diante desses fatos, Senhor governador, pe~o uma solucao urgente para 
o problema, de forma a tranqiiilizar os servidores e seus familiares, fazendo 
justica ao trabalho desses valorosos profissionais que ha dois anos prestam a 
Secretaria de Saiide e ao publico. 

Alias, causa apreensao 0 argumento utilizado pela Secretaria de Satide 
para interromper 0 trabalhos dos 181 funcionarios: a reducao das despesas de 
custeio do governo. Na verdade, em determinadas situacoes, nem sempre as 
solucoes devem ser apenas tecnicas e de carater financeiro. 

Vale olhar tambern para 0 lado humano, social e de preservacao da 
auto-estima do servidor. Como e do seu conhecimento, 0 servidor publico, 
infelizmente, tern sido vitirna de medidas e estrategias que reduziram seu 
poder de compra e aviltaram seu salado. 

Conhecedor de seu senso de justica, aproveito a oportunidade para 
solicitar de Vossa Excelencia que repense a dramatica situacao dos servidores 
da SAB dando-lhes urn tratamento justa e condizente com a capacidade 
profissional e intelectual dos mesmos. 

Muito obrigado. 

Respeitosamente,
 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital - DEM
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