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1. APRESENTAÇÃO 

O presente Relatório, elaborado pela empresa RS Projetos Ltda, em 
atendimento ao contrato efetuado com o Governo do Distrito Federal, tem como 
objetivo a apresentação do Programa de Participação da População - PPP para a 
realização do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília.  

Todo o trabalho, que terá como produto final o Plano de Preservação, composto 
por Projeto de Lei Complementar e Memória Técnica do Plano, será dividido em 
produtos e subprodutos, que serão apresentados nas etapas de trabalho a serem 
desenvolvidas de acordo com a metodologia adotada e prazos estabelecidos no 
Cronograma Geral constante no Termo de Referência. Esse volume é denominado 
PRODUTO 1: PROJETO BÁSICO DE ELABORAÇÃO DO PLANO, Subproduto B: 
Programa de Participação da População – PPP, sendo que os demais produtos do 
trabalho serão apresentados nos seguintes volumes intitulados: 

 
Produto 2: SISTEMATIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS 
Subproduto A: RA XI, RA XIX e RA XXII 
Subproduto B: RA I 
 
Produto 3: DIAGNÓSTICO:  
Subproduto A: Relatório Preliminar  
Subproduto B: Relatório Consolidado 
 
Produto 4: PROGNÓSTICO 
Subproduto A: Relatório Preliminar  
Subproduto B: Relatório Consolidado 
 
Produto 5: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: versão preliminar 
 
Produto 6: MEMÓRIA TÉCNICA PARA O PPSH 
 
Produto 7: RELATÓRIO FINAL DO PLANO:  
Subproduto A: Projeto de Lei Complementar do PPCUB 
Subproduto B: Relatório Final e Memória Técnica do PPCUB 
 
Dados Gerais de Contrato: 
Processo Administrativo Número: 390.008.208/08 
Concorrência Nº 001/2008 - Ec/Cpl 
Data de Assinatura: 15/05/2009 
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2. EQUIPE TÉCNICA 

Supervisor Geral: 
Arq. Dr. Décio Rigatti – CREA 025.806 
 
Coordenador Geral: 
Arq. Me. Rafael Brener da Rosa – CREA 116.871 
 
Subcoordenador Geral: 
Arq. Marco Schmidt – CREA 116.994 
 
Equipe Técnica Especializada: 
Arq. Me. Luiz Merino de Freitas Xavier – CREA 073.584-D 
Arq. Me. Caroline Kuhn – CREA 135.173 
Eng. Civil Eveline Pedott – CREA 130.121 
Eng. Civil Esp. Maria Izabel Brener da Rosa – CREA 006.264 
 
Consultora Sênior: 
Arq. Dra. Briane Panitz Bicca – CREA 162506-D 
 
Consultoria Jurídica: 
Bel. Me. Maria Etelvina Bergamaschi Guimaraens – OAB/RS 15.823 
 
Assistente Geral: 
Arq. Sandra Helena Lehnen Becker – CREA 163.032 
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3. INTRODUÇÃO 

A participação da sociedade organizada e da população na formulação das 
políticas públicas em geral vem se consolidando no âmbito internacional desde a 
década de sessenta. No Brasil, a partir de 1988, foi consagrada na Constituição 
Federal, em seu artigo primeiro, o qual conjuga o exercício direto do poder pelo 
cidadão à democracia representativa. Trata-se, portanto, da combinação de 
participação e representação visando o aperfeiçoamento das instituições 
democráticas. 

Nessa linha, a participação na formulação das políticas, a par de ter sido 
experimentada desde a criação de órgãos colegiados com representação da 
sociedade com a função consultiva, nas diversas esferas administrativas e nas mais 
variadas áreas das políticas públicas, foi identificada como princípio constitucional na 
formulação da política urbana, de forma que o plano orientador desta política assume 
o caráter de pacto que envolve o governo e seus governantes, os representantes do 
povo, a sociedade organizada e os cidadãos. 

O mesmo se diga quanto à formulação da política de preservação do 
patrimônio cultural. Isto porque, também a partir da Constituição de 1988, o conceito 
de patrimônio cultural foi ampliado, e reconheceu a importância de bens que antes 
poderiam ser desconsiderados. Com efeito, conforme a definição constitucional, 
integram o patrimônio cultural os bens portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, incluídas as formas de 
expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações, espaços destinados a 
manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, e arqueológico. É o que expressa o art. 216 da Constituição 
Federal. 

Este conceito, portanto, exige o envolvimento da sociedade na indicação do 
patrimônio cultural, na indicação dos bens que considera representativos de sua 
formação, os quais muitas vezes passam despercebidos por olhares eminentemente 
técnicos e especializados. 

No que se refere ao Conjunto Urbano de Brasília, objeto do PPCUB, há farto 
material produzido por especialistas, dedicados ao seu estudo e registro, tanto no que 
se refere aos aspectos arquitetônicos como urbanísticos, cuja importância levou ao 
reconhecimento do conjunto como patrimônio da humanidade, que conduziu seu 
tombamento em nível federal e distrital. Este acervo será fundamental para a pesquisa 
técnica do PPCUB. A este acervo, no entanto, deverá se somar à produção resultante 
do amplo debate com a sociedade organizada e com a população em geral, produção 
esta que também deverá identificar referências para o desenvolvimento dos trabalhos, 
tanto na etapa de diagnóstico como no prognóstico.  

Com a finalidade de potencializar o debate e captar da melhor maneira o seu 
conteúdo, o Programa de Participação da População será desenvolvido de forma a 
buscar a participação significativa da população no processo de elaboração do 
PPCUB.  

O Programa de Participação da população será desenvolvido observando as 
normas Federais e Distritais incidentes. No que se refere às normas Federais, o 
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programa será orientado pelas disposições constantes da Lei Federal 10.257/2001 e 
sua regulamentação – Resoluções do Conselho das Cidades e das Conferências 
Nacionais das Cidades – bem como as diretrizes estabelecidas pelo IPHAN, em 
especial na Portaria n° 299/2004. No âmbito distrital, o programa observará as 
orientações dirigidas à gestão democrática e à participação da população constantes 
do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, Lei Complementar 803/2009 e 
especificamente os requisitos e orientações estabelecidas no Termo de Referência do 
Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. 

O exame sistemático do corpo normativo orienta a elaboração de um Programa 
que contemple a mobilização e a intervenção da população e da sociedade civil 
organizada para o debate que será desenvolvido durante a formulação do Plano de 
Preservação, em especial considerando a natureza, o conteúdo e as normas 
incidentes sobre a matéria em discussão. 
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4. OBJETIVOS 

O processo de elaboração do Programa de Participação da População deverá 
atender aos seguintes objetivos: 

a -  Desenvolver mecanismos, atividades, e instrumentos para 
esclarecimento, qualificação e inserção da sociedade no processo de 
formulação do PPCUB; 

b -  Promover a conscientização e sensibilização pública sobre os temas e 
objetivos do PPCUB, com a divulgação de informações e conceitos 
relacionados ao planejamento, gestão e preservação do sítio tombado e 
da condição de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade; 

c -  Fomentar a integração e cooperação entre os órgãos institucionais e a 
sociedade; 

d -  Incorporar os atores sociais, que direta ou indiretamente atuam na 
dinâmica urbana, ao processo de formulação dos princípios, diretrizes, 
objetivos do PPCUB, e, sobretudo, nos procedimentos para tomada de 
decisão dos rumos da cidade; 

e -  Propiciar as condições para a participação e o acompanhamento direto 
das atividades pela população e, assim, para o pleno exercício da 
cidadania, por meio de debates, plenárias, consultas, conferências e 
audiências públicas sobre assuntos de interesse do desenvolvimento e 
da preservação do sítio urbano tombado. 
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5. FORMAS E MOMENTOS DE ENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO 
DA POPULAÇÃO 

Tendo por base as orientações fornecidas através do Anexo III do Termo de 
Referência, em especial no “Conteúdo Mínimo do Programa de Participação Popular”, e 
as exigências constantes do Estatuto da Cidade e suas regulamentações, a participação 
da população no processo de desenvolvimento do PPCUB deverá ter um caráter 
consultivo permanente, mas estará particularmente enfatizada nas etapas 
correspondentes ao diagnóstico e prognóstico, através dos seguintes canais de 
comunicação previstos: 

1 -  Consultas; 

2 -  Reuniões Plenárias; 

3 -  Seminário Técnico; 

4 -  Audiências Públicas; 

5 -  Reuniões Temáticas. 

Com a finalidade de sensibilizar e mobilizar a população para a participação no 
debate da formulação do PPCUB, previamente à realização das reuniões e audiências 
será distribuído material informativo e educativo – cartilha e folhetos que esclareçam o 
objeto do PPCUB, os principais temas em debate e os principais elementos que se 
entenda como essenciais para o desenvolvimento do debate. 

Além da distribuição do material informativo, a íntegra dos documentos será 
disponibilizada na página do GDF, sendo que vias impressas serão colocadas à 
disposição para consulta em locais estratégicos. 

A distribuição e disponibilização deste material visa a educação técnica dos 
participantes, preparando e capacitando a população, representações dos diversos 
segmentos da comunidade para o adequado exercício da participação, em especial para 
a compreensão dos temas de planejamento, de preservação do patrimônio cultural, suas 
implicações na formulação do PPCUB, bem como, para a compreensão das 
possibilidades e limitações das propostas. 
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5.1   CONSULTAS 

As consultas pontuarão todo o processo, desde o início de desenvolvimento do 
trabalho e compreendem as formas sistemáticas de contato para coleta de contribuições 
à elaboração do PPCUB com setores representativos de grupos de interesse, com 
agentes de governo em suas várias instâncias e níveis, e com o conjunto da população. 
Tendo em vista a variedade dos grupos e as peculiaridades inerentes a este trabalho, as 
consultas serão realizadas através de mecanismos diversos, a serem detalhados a 
seguir. 

5.1.1   Instrumentos de Consulta 

São considerados instrumentos de consulta os mecanismos a serem utilizados 
para viabilizar a participação da população de modo amplo e considerando a diversidade 
que a caracteriza. Serão adotados como instrumentos para as consultas: 

a -  Internet – será inserido um atalho específico dentro do site do Governo do 
Distrito Federal, a qual dará acesso a uma página específica do PPPCUB, a 
qual ficara on-line durante o período do Plano de Preservação. Esta página 
será elaborada pelo setor responsável do GDF e sob a orientação da 
equipe técnica, o qual atenderá uma série de finalidades para o trabalho.  
No que se refere especificamente à utilização como instrumento de 
consulta, este será um dos canais por meio dos quais a população em 
geral poderá responder questionários a serem disponibilizados 
oportunamente, bem como postar suas sugestões e críticas, viabilizando o 
contato direto com o grupo de trabalho e o registro das avaliações e 
sugestões. Tais consultas serão recolhidas da base de dados mensalmente 
e organizadas como registro na Memória Técnica do PPCUB; 

b -  Correio eletrônico – a partir de endereço eletrônico definido desde o início 
de operação da página do PPCUB, o grupo de trabalho poderá ser 
contatado a qualquer momento e etapa, por qualquer interessado. E as 
respostas a esses contatos serão efetuados pela equipe contratada com 
periodicidade mensal, sendo que estas mesmas serão arquivadas como 
registro na Memória Técnica do PPCUB. 

c -  Urnas para coleta das sugestões para a equipe de trabalho – serão 
colocadas no mínimo uma urna por Região Administrativa, sendo que serão 
acrescentadas mais urnas de acordo com a extensão territorial e densidade 
populacional diária de cada Região Administrativa, em locais de grande 
concentração de pessoas como a Rodoviária e o Conjunto Nacional, dentre 
outros locais com tais características. As contribuições serão recolhidas 
mensalmente por um membro da equipe técnica; 

d -  Consultas a entidades com interesses no tema da preservação ou que 
possam contribuir fornecendo massa crítica para a elaboração do PPCUB. 
Sugere-se que entidades como o IAB/DF, a OAB/DF, o SINDUSCON/DF, 
Ministério Público Federal e Ministério Público do Distrito Federal, 
Universidades, o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal – 
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IHG/DF, organizações não governamentais que tenham pautado suas 
atividades nas questões de preservação do patrimônio cultural, dentre 
outras entidades representativas indicadas pela SEDUMA e Administrações 
Regionais. Os convites serão encaminhados com a maior brevidade 
possível e pretende-se que preferencialmente as contribuições sejam 
encaminhadas à equipe técnica até os trabalhos da etapa de Diagnóstico 
para que possam contribuir para a construção de um sólido arcabouço 
analítico, mas ressalta-se que estas contribuições podem se estender até a 
etapa de Prognóstico sem ônus para a elaboração do PPCUB. As 
contribuições poderão ser divulgadas nas reuniões públicas como 
contribuições formais das instituições e, deste modo, devidamente 
tornadas públicas e registradas. As contribuições integrarão o acervo 
divulgado no site do PPCUB, observada a responsabilidade pela autoria da 
contribuição. 
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5.2   REUNIÕES PLENÁRIAS 

São consideradas Reuniões Plenárias aquelas organizadas e realizadas junto às 
Regiões Administrativas incluídas na área de abrangência do PPCUB. As reuniões 
plenárias terão caráter consultivo, serão abertas ao público em geral, com prioridade para 
os moradores, entidades e movimentos que atuam na região de ocorrência e divulgadas 
com a antecedência mínima de quinze dias dos eventos. Pretende-se envolver a 
população para o debate das questões relativas à preservação de Brasília, com especial 
destaque à discussão dos aspectos de preservação do patrimônio cultural da região, não 
se perdendo de vista a preservação do conjunto urbanístico de Brasília considerado na 
sua integralidade. São previstas Reuniões Plenárias na Etapa do Diagnóstico e na Etapa 
do Prognóstico, considerando que em cada etapa ocorrerão: duas reuniões na Região 
Admnistrativa do Plano Piloto (uma conjuntamente para as Asas Norte e Sul e outra para 
a Zona Central) e uma reunião em cada uma das demais Regiões Administrativas 
(Cruzeiro, Candangolândia e Sudoeste/Octogonal). 

Previamente à realização das Reuniões Plenárias, em ambas as etapas, com 
antecedência de 30 (trinta) dias será realizada uma reunião com lideranças comunitárias 
e órgãos locais com a finalidade de promover a mobilização e a capacitação para a 
participação nas respectivas reuniões.  

Conforme cada etapa de desenvolvimento do trabalho, serão adotados 
procedimentos específicos para cada reunião, detalhados a seguir. 

 

5.2.1   Mecanismos de divulgação das Reuniões Plenárias  

Com a finalidade de que as Reuniões Plenárias contemplem a maior participação 
e representatividade possíveis, os eventos serão precedidos de ampla divulgação, com a 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sendo que em todo o material de divulgação 
deverão constar o objetivo do evento, a pauta do evento, os procedimentos a serem 
adotados, formas de acesso aos documentos de referência, local, data e hora do evento. 

Tendo em vista as especificidades de interesses e a dimensão da área de 
abrangência, a divulgação será feita de modo a alcançar o público alvo através dos 
mecanismos descritos no item 5.1.1, Instrumentos de Consulta. Serão utilizados como 
formas de divulgação dos eventos previstos para cada uma das etapas previstas: 

a -  Correspondência direta a ser enviada às diversas organizações e grupos de 
interesse a serem identificados e cadastrados previamente; 

b -  Correio eletrônico, que permita também o envio de material informativo e 
dos documentos de referência; 

c -  Cartazes com as convocatórias nos locais públicos mais importantes de 
cada região onde serão realizados os eventos, bem como nos 
estabelecimentos de comércio e serviços locais e na rede de transporte 
coletivo; 

d -  Inserções de chamadas em rádio e TVs institucionais, conforme 
programação, planejamento e produção da Assessoria de Imprensa do 
GDF; 
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e -  Site oficial do GDF em link específico do PPCUB, onde constarão todas as 
informações dos eventos; 

f -  Inserções ou correspondências anexas a contas de luz, água, carnês de 
arrecadação de tributos, etc, a serem ajustadas com as concessionárias 
respectivas. 

O Governo do Distrito Federal avaliará a necessidade e oportunidade de promover 
a inserção de chamadas em rádio e televisão, as quais ficarão a seu encargo. A 
Assessoria de Imprensa do GDF promoverá a divulgação dos eventos conforme 
avaliação do GDF. 

 

5.2.2   Instrumentos das Reuniões Plenárias 

5.2.2.1   Reuniões Plenárias do Diagnóstico 

As reuniões plenárias da etapa de diagnóstico além de permitir a caracterização 
das demandas da sociedade, identificará as questões presentes na escala de quem 
vivencia a cidade. Estas reuniões possuem uma tripla finalidade: um caráter 
sensibilizador para o tema da preservação, um papel informativo sobre o que consiste 
um Plano de Preservação e um papel consultivo, a partir dos mecanismos propostos a 
seguir.  

Como material de base para auxiliar nos trabalhos de divulgação do PPCUB e 
também como material informativo, temos os trabalhos de referência para cada um dos 
momentos de reunião pública e uma Cartilha informativa. O trabalho de referência será 
disponibilizado com a antecedência mínima de quinze dias no site do PPCUB, o qual será 
divulgado nos diversos meios de convocação para as Reuniões Plenárias Regionais. O 
documento impresso estará disponibilizado em locais estratégicos em cada região e 
permitirá que os debates sejam objetivos e que os participantes compareçam e discutam 
sobre um documento comum. 

Já a cartilha consistirá num documento impresso que trará informações acessíveis 
e básicas sobre um plano de preservação, com a inclusão de um glossário mínimo que 
permita não apenas esclarecer os eventuais usuários da cartilha, mas que também 
promova uma certa padronização de conceitos e termos para facilitar os momentos de 
discussão do tema1. A distribuição da cartilha também será feita com a antecipação 
necessária e contará com uma versão eletrônica no site do PPCUB. Este material pode 
servir como base para a estruturação posterior de programas de Educação Patrimonial, 
podendo envolver uma gama muito grande de público e faixas etárias.   

Em função das especificidades que a temática “Preservação do Conjunto 
Urbanístico de Brasília” impõe aos debates, foram identificadas algumas metodologias 

                                                 
1 A importância desta difusão no âmbito da esfera de debate é ressaltada por Jurgen Habermas na obra Direito e 
Democracia: entre a facticidade e validade. 2. ed. Rio de Janeiro: TEMPO BRASILEIRO: Biblioteca Tempo Universitário, 
2003, p. 29, sob pena de prejuízo ao conteúdo e à coerência do debate: 
Na prática os membros de uma determinada comunidade de linguagem têm que supor que falantes e ouvintes podem 
compreender uma expressão gramatical de modo idêntico. Eles supõem que as mesmas expressões conservam o 
mesmo significado na variedade de situações e dos atos de fala nos quais são empregadas.  
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consultivas, consagradas por diversos estudiosos para o desenvolvimento das atividades 
com a população presente nas reuniões: 

a -  Questionários: consiste em um dos métodos mais comuns para a coleta de 
informações sobre as atitudes e o grau de satisfação dos usuários em 
relação a diversos aspectos do ambiente construído 2 (LAY e REIS, 1993). 
Serão utilizadas perguntas fechadas, de simples e múltipla escolha, 
buscando identificar as principais referências culturais dos moradores das 
regiões em estudo, os problemas correspondentes, bem como as eventuais 
insatisfações em relação aos aspectos físico-espaciais, de infra-estrutura 
viária, de paisagem, de usos dos espaços, etc. Os resultados dos 
questionários deverão ser cotejados com as informações temáticas 
colhidas de outras fontes, permitindo avaliar as diferenças ou semelhanças 
entre as percepções dos usuários e as condições de fato existentes nos 
diversos locais e, ainda, a identificação dos motivos relacionados a tais 
atitudes (aos níveis de satisfação). Poderão ser utilizadas, também, 
perguntas abertas, que permitam o surgimento de informações não 
previstas. Os questionários serão recolhidos ao final das Plenárias, 
juntamente com a ficha de avaliação do evento, que também será entregue 
na inscrição. Além desse procedimento, o(s) questionário(s) estará(ão) 
permanentemente disponível no site do PPCUB, através do qual poderá ser 
submetido ao grupo de trabalho. Como fonte de informação, os 
questionários poderão ser aplicados diretamente à população em locais 
estratégicos e de grande movimento de pessoas, definidos em comum 
acordo com a SEDUMA, como forma de coleta das opiniões dos não 
moradores da região de abrangência do PPCUB.  

5.2.2.2   Reuniões Plenárias do Prognóstico  

Assim como na etapa anterior, a segunda etapa se abre com uma nova rodada de 
Reuniões Plenárias, duas na Região Administrativa do Plano Piloto e uma em cada uma 
das demais Regiões Administrativas abrangidas pelo PPCUB, as quais têm como objetivo 
debater e colher elementos para a elaboração do Prognóstico. Pretende-se discutir 
propostas para o PPCUB.  

O trabalho de referência que impulsionará a discussão do prognóstico será o 
resultado do Diagnóstico, definido a partir do Relatório Consolidado. Este documento 
também será disponibilizado com antecedência mínima de quinze dias, impresso nos 
locais estabelecidos ainda na etapa de Diagnóstico e em versão eletrônica no site do 
PPCUB. 

O trabalho de referência que impulsionará a discussão do Prognóstico será o 
resultado do Diagnóstico, definido a partir do Relatório Consolidado. Este documento 
também será disponibilizado com antecedência mínima de quinze dias, impresso nos 
locais estabelecidos ainda na etapa de Diagnóstico e em versão eletrônica no site do 
PPCUB. 
                                                 
2 LAY, Maria Cristina Dias; REIS, Antônio Tarcísio.  Satisfação e comportamento do usuário como critérios de avaliação 
pós-ocupação da unidade e do conjunto habitacional. V Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 
1993, São Paulo.  In: ENTAC 1993 – 2002. Primeira Coletânea de Anais dos Encontros Nacionais de Tecnologia do 
Ambiente Constituído. Foz do Iguaçu: ENTAC, 2002, p. 903-912. 
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Para facilitar as discussões para as finalidades da etapa será dada ênfase na 
apresentação de modelagens com alternativas de solução para o plano de preservação, 
constando inclusive modelagens vinculadas a cada uma das regiões e a discussão e 
obtenção de subsídios, sugestões e propostas para a elaboração do Prognóstico. Deste 
modo, pretende-se que estes procedimentos visuais dêem apoio aos aspectos que 
depois deverão ser normatizados pelo PPCUB. 

Nesse sentido foi definida a aplicação do método de Cenários Estruturados para o 
desenvolvimento das atividades com a população presente nas reuniões dessa etapa de 
trabalho. 

O Cenário Estruturado consiste numa técnica de representação onde o 
investigador apresenta ao público uma “situação” (uma hipótese sobre fatos que 
contemplem os objetivos de seu estudo), apontando diferentes desfechos possíveis entre 
os quais o público poderá se manifestar. Freqüentemente esta técnica está integrada a 
aplicação de questionários, abordagem que poderá ser utilizada para aferir as atitudes 
dos usuários do espaço em relação às simulações apresentadas. Estes cenários serão 
demonstrados por meio de simulações gráficas, como modelagens tridimensionais ou 
fotomontagens. 

5.2.3   Logística de realização das Reuniões Plenárias 

As Reuniões Plenárias terão um desenvolvimento comum e, dependendo da etapa 
do trabalho, acontecerão com algumas particularidades. 

Como já mencionado dos itens anteriores, a realização das reuniões plenárias 
regionais será precedida de reunião com as lideranças e da distribuição prévia de 
material informativo a cerca do objeto do PPCUB, sob a forma de cartilha que terá como 
objetivo a sensibilização e a educação técnica dos participantes. Ainda, previamente à 
realização das reuniões será realizada uma reunião com os representantes do GDF para 
a apresentação dos conteúdos e organização da reunião. 

Em todas as etapas, as discussões serão baseadas em um documento de 
referência divulgado previamente às reuniões com a antecedência mínima de quinze 
dias, permitindo que os debates sejam objetivos e que os participantes compareçam e 
discutam sobre um documento comum. 

Além disso, serão selecionados locais, para realização das Reuniões Plenárias, 
bem como para Audiências Públicas, com infra-estrutura e condições satisfatórias ao 
funcionamento desses eventos, tais como: condições de ventilação e iluminação 
adequadas, água e sanitários compatíveis para no mínimo 100 (cem) pessoas, 
sonorização que permita a comunicação entre a equipe técnica e os participantes. 

A Coordenação dos trabalhos ficará a encargo do GDF, sendo que a equipe 
técnica será responsável pela apresentação dos temas e orientação dos debates. 

 
Cada reunião plenária ocorrerá de acordo com os seguintes princípios: 

a -  Divulgação prévia conforme descrito no item 5.2.1, Mecanismos de 
divulgação das Reuniões Plenárias; 

b -  No dia da reunião e antes do horário de início, será realizado o cadastro 
dos participantes e o registro da presença em lista própria, de acordo com 
o modelo anexado neste trabalho; 
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c -  No início dos trabalhos será apresentada: a coordenação da reunião, a 
equipe técnica, sua pauta, bem como será lida e discutida uma proposta de 
regimento interno da reunião (a ser desenvolvido a partir do modelo 
anexado neste relatório), para o melhor andamento da mesma, definindo 
algumas regras mínimas de andamento que garantam a equidade nas 
participações; 

d -  Apresentação do documento de referência por parte da equipe técnica 
responsável pela elaboração do PPCUB; 

e -  Após a apresentação do documento de referência, serão abertos os 
debates ao público presente; 

f -  Apresentação do questionário para a etapa de diagnóstico, e da realização 
de cenário estruturado para a etapa de prognóstico; 

g -  Apresentação sucinta e discussão do resultado dos trabalhos realizados 
pela população; 

h -  Antes da conclusão será feita uma súmula da reunião, bem como serão 
prestados esclarecimentos e divulgados os próximos encontros no âmbito 
da região administrativa; 

i -  Todas as reuniões plenárias serão gravadas para registro e, com as listas 
de presença, farão parte do dossiê relativo à participação da população no 
processo. 
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5.3   SEMINÁRIO TÉCNICO 

O objetivo do seminário técnico é promover a discussão de questões relevantes 
para o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília a partir do ponto de vista 
de técnicos especialistas em diversos temas que direta ou indiretamente envolvem a 
preservação, tais como, mobilidade e acessibilidade, paisagem urbana, pressões 
demográficas, aspectos jurídico-institucionais, entre outros. Pretende-se que este 
seminário possa se constituir em um momento de contato tanto com as Universidades 
que desenvolvem pesquisas nesta área, quanto com outras instituições que possam 
oferecer contribuições importantes para o PPCUB. O convite à participação em temas 
específicos de pessoas com notório conhecimento dos assuntos permitirá que o 
andamento do trabalho seja permeado com contribuições qualificadas. 

5.3.1 Objetivos Específicos e Estrutura Proposta 

Considerando o cronograma proposto no Plano Geral de Trabalho (PGT), o 
seminário técnico ocorrerá na etapa de Prognóstico, tendo como documentos de base a 
Caracterização do Sítio e o Diagnóstico, este por sua vez já consolidado. Desta forma, o 
que se pretende é fomentar uma discussão acerca de propostas para o Conjunto 
Urbanístico de Brasília em áreas específicas tais como as citadas anteriormente, 
considerando o tema da preservação como viés principal, de forma a gerar subsídios 
para etapa do PPCUB em curso.  

A estrutura a ser aplicada ao seminário consiste na preparação dos envolvidos 
através de uma primeira etapa, onde serão apresentados os documentos de base 
(Caracterização do Sítio e Diagnóstico), além da apresentação de palestras sobre temas 
técnicos a serem considerados no desenvolvimento da segunda etapa (Propostas). Esta, 
por sua vez, consiste na formação de grupos de trabalho envolvendo os técnicos e 
demais participantes para a realização de oficinas expressas sobre temas específicos tais 
como acessibilidade, mobilidade urbana, paisagem entre outros que se julgarem 
necessários ao contexto de elaboração do plano. Tais propostas serão apresentadas 
pelos grupos de trabalho em um momento final de discussão com base no desenvolvido 
na etapa anterior, o qual visa investigar os impactos e demais rebatimentos de tais 
propostas na área de intervenção.     

5.3.2 Participantes e Momento de Realização 

Propõe-se que os participantes do seminário técnico sejam escolhidos de forma a 
constituir um corpo técnico capaz de produzir e discutir propostas sobre a área de 
intervenção. Assim sendo, o envolvimento das Universidades locais com seu corpo 
docente e discente é de fundamental importância, assim como os envolvidos com a 
gestão do Sítio nos seus dois níveis (distrital e federal), tais como os técnicos da 
SEDUMA, IPHAN e UNESCO.  

Considera-se que o seminário possa ter caráter aberto, na primeira e última etapa, 
onde serão apresentados os documentos de base e os resultados respectivamente, 
sendo que na segunda etapa (formulação de propostas), os técnicos e demais 
participantes deverão ser escolhidos em discussão com a SEDUMA e demais órgãos 
envolvidos na gestão do Sítio.  
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Sugere-se como momento ideal para a realização do seminário a semana de 
comemoração do 50º aniversário de Brasília (entre os dias 19 à 23 de abril de 2010) e 
que o mesmo esteja inserido na programação oficial do evento pelo GDF.  
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5.4   AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Consideram-se audiências públicas os momentos de apresentação e discussão 
ampla dos trabalhos relativos ao PPCUB em toda a sua área de abrangência. As 
audiências serão abertas ao público em geral e à sociedade organizada, sendo que, 
como forma de garantir a participação e a consideração do ponto de vista das diversas 
regiões administrativas ouvidas nas reuniões plenárias, seus representantes terão 
prioridade de manifestação. No entanto, a participação individual também será 
considerada e estimulada. São previstas três audiências públicas durante o 
desenvolvimento do trabalho: a primeira, prévia à conclusão do Diagnóstico, a segunda, 
prévia à conclusão do Prognóstico e a terceira, prévia à conclusão da redação final do 
Projeto de Lei do PPCUB. 

Da mesma forma que as reuniões plenárias, as audiências públicas terão um 
caráter consultivo, submetendo ao conjunto da população envolvida os produtos parciais 
que serão executados e apresentados pela equipe técnica.  

À semelhança das reuniões plenárias, nas audiências públicas será apresentado 
um documento de referência, o qual deverá conter o conteúdo principal da etapa em 
curso sendo este previamente discutido e aprovado em reunião com a SEDUMA e 
debatido na audiência, colhendo-se as contribuições decorrentes da participação. 

No caso das Audiências Públicas, os documentos de referência serão 
disponibilizados com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

5.4.1   Mecanismos de divulgação das Audiências Públicas  

Da mesma forma que nas Reuniões Plenárias, a divulgação dos documentos de 
referência será feita de modo a alcançar o público alvo descrito no item 6, Público Alvo,  
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo que em todo o material de 
divulgação deverão constar o objetivo do evento, a pauta do evento, os procedimentos a 
serem adotados, formas de acesso aos documentos de referência, local, data e hora do 
evento. 

Serão utilizadas como formas de divulgação dos eventos previstos para cada uma 
das etapas previstas: 

a -  Correspondência direta a ser enviada às diversas organizações e grupos de 
interesse a serem identificados e cadastrados previamente; 

b -  Correio eletrônico, que permite também o envio de material informativo e 
dos documentos de referência; 

c -  Cartazes com as convocatórias nos locais públicos mais importantes de 
cada região onde serão realizados os eventos, bem como nos 
estabelecimentos de comércio e serviços locais, bem como na rede de 
transporte coletivo; 

d -  Inserções de chamadas em rádio e TVs institucionais, a encargo do GDF e 
de acordo com sua avaliação; 

e -  Site oficial do GDF em link específico do PPCUB, onde constarão todas as 
informações (chamadas, cartilhas, relatórios, etc.); 
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f -  Inserções ou correspondências anexas a contas de luz, água, carnês de 
arrecadação de tributos, etc., a serem negociadas com as concessionárias 
respectivas. 

5.4.2   Instrumentos das Audiências Públicas 

As particularidades de cada uma dessas audiências estão descritas a seguir: 

5.4.2.1   Audiência Pública do Diagnóstico  

Na etapa do Diagnóstico será realizada a primeira Audiência Pública, de caráter 
distrital, na qual serão apresentados e debatidos os resultados das consultas setoriais e 
o Relatório Técnico do Diagnóstico – Versão Preliminar (Quadro Temático). 

Com base nos resultados da primeira Audiência Pública, e dos trabalhos até então 
desenvolvidos, será consolidado o Relatório Técnico do Diagnóstico – Versão 
Consolidada. 

5.4.2.2   Audiência Pública do Prognóstico  

Na etapa do Prognóstico será realizada a segunda Audiência Pública, de caráter 
distrital, na qual serão apresentados e debatidos os resultados do Relatório Técnico do 
Prognóstico – Versão Preliminar.  

Com base nos resultados da segunda Audiência Pública, e dos trabalhos até 
então desenvolvidos, será elaborado o Relatório Técnico do Prognóstico – Versão 
Consolidada. 

Nesta audiência serão discutidas as proposições e princípios que darão suporte à 
elaboração do projeto de lei de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Estas 
terão como base as discussões realizadas nas reuniões plenárias regionais e as 
avaliações efetuadas a partir das modelagens, tanto parciais quanto as de caráter mais 
geral. 

5.4.2.3   Audiência Pública de apresentação do PPCUB  

Antes da redação final do Projeto de Lei do PPCUB será realizada a terceira 
Audiência Pública, de caráter distrital, na qual serão apresentados e debatidos os 
resultados do trabalho desenvolvido. Na oportunidade será apresentado o processo 
desenvolvido e a proposta do PPCUB - Versão Preliminar. 

Com base nos resultados desta Audiência Pública será elaborada  a redação final 
do Projeto de Lei do PPCUB. 

 

5.4.3 Logística de Realização das Audiências Públicas 

Como um momento de síntese das principais etapas de desenvolvimento do 
trabalho, as Audiências Públicas se nortearão por uma série de requisitos: 

a -  Divulgação prévia conforme descrito no item 5.4.1 Mecanismos de 
divulgação das Audiências Públicas; 
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b -  No dia da audiência e antes do horário de início, será procedido o cadastro 
dos participantes e o registro da presença em lista própria, de acordo com 
o modelo anexado neste relatório; 

c -  No início dos trabalhos será apresentada a coordenação da audiência, a 
equipe técnica, sua pauta, bem como será lida e discutida uma proposta de 
regimento interno da reunião (com modelo anexo a este trabalho), para o 
melhor andamento da mesma, definindo algumas regras mínimas de 
andamento que garantam a equidade nas participações;  

d -  Apresentação do documento de referência por parte da equipe técnica 
responsável pela elaboração do PPCUB e posterior período de debates ao 
público presente; 

e -  Apresentação sucinta e discussão do resultado dos trabalhos; 
f -  Antes da conclusão será feita uma súmula da reunião, bem como serão 

prestados esclarecimentos e divulgados os desdobramentos do trabalho; 
g -  Todas as Audiências Públicas serão gravadas para registro e, com as listas 

de presença, farão parte do dossiê relativo à participação da população no 
processo. 

As audiências serão gravadas e registradas em relatório, o qual será 
acompanhado dos respectivos anexos, dentre os quais lista de presenças, propostas 
escritas e outros documentos apresentados no evento, os quais integrarão o dossiê 
relativo à participação da população no processo. 
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6. PÚBLICO ALVO E REPRESENTATIVIDADE REGIONAL 

Com o intuito de viabilizar a mais ampla participação, bem como a maior 
representatividade dos debates públicos, em cada uma das etapas terão como público 
preferencial: 

a -  População em geral – participação nas Plenárias Regionais, foro de debate 
da questão local, onde a população das diversas regiões da cidade no 
primeiro momento participará de forma ampla e sem requisitos prévios. O 
debate regionalizado permitirá uma discussão que tenha condições de 
avaliar tanto os pontos de vista relacionados com as questões mais globais 
do conjunto da área de abrangência, quanto as particularidades presentes 
em cada um dos territórios da cidade; 

b -  Entidades e lideranças comunitárias, sindicais e profissionais - especial 
atenção será dada para os contatos e mobilização das organizações e 
movimentos populares pré-existentes como associações de moradores, 
clubes, associações de bairro, as quais possuem papel multiplicador e 
estimulando a participação individual. A participação destas entidades se 
dará nas Plenárias Regionais e nas Audiências Públicas, bem como em 
qualquer tempo, através dos demais instrumentos de consulta previstos;  

c -  Universidades, entidades de pesquisa, ONGs, Associações empresariais, 
grupos de interesse que não são específicos de áreas ou regiões da 
cidade, mas que possuam um cunho mais geral e representem grupos de 
interesse para o conjunto da cidade como, entre outros, o Instituto dos 
Arquitetos do Brasil/DF, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Sindicato da 
Indústria da Construção Civil, Conselhos Regionais, entidades voltadas à 
pesquisa, bem como organizações não governamentais que atuam na área 
da preservação do patrimônio urbanístico e ambiental de Brasília. A 
participação se dará em todo o processo, além dos especificamente 
considerados nos instrumentos de consulta; 

d -  Integrantes da Câmara Distrital e representantes do setor público, 
especialmente os oriundos das instituições que atuam no exame e 
aprovação de projetos de impacto urbanístico em qualquer nível e escala e 
aqueles oriundos da área do patrimônio cultural, que deverão ter 
participação ativa em todo o processo de elaboração do PPCUB. 

Para a identificação e mobilização das entidades para a participação nos eventos 
será elaborado em conjunto com a SEDUMA um cadastro prévio das entidades com 
atuação em cada uma das regiões, bem como das entidades que de alguma forma se 
relacionem com o objeto do PPCUB. 

Nesse sentido, o debate será aberto à população em geral, sendo essencial, para 
garantir legitimidade e representatividade dos encontros, o envolvimento de lideranças 
comunitárias, organizações não governamentais, as quais terão importante papel 
mobilizador. 
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7. REGISTRO E CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS 

Todos os dados e informações obtidos durante o desenvolvimento do PPCUB 
serão apresentados em meio digital, permitindo divulgação, consultas, atualizações, 
reorganização por temas e/ou áreas de interesse. Isto se aplica tanto aos produtos 
parciais do trabalho nas fases de análise, diagnóstico, proposições e produção dos 
instrumentos legais correspondentes, registros das audiências públicas e outras formas 
de participação popular. Os produtos exigidos para este trabalho também poderão ser 
editados de acordo com temas ou áreas de interesse para divulgações parciais ou 
temáticas.  

As diversas contribuições provenientes dos debates com a população serão 
sistematizadas e classificadas pela equipe de trabalho a partir de critérios como 
relevância para o tema, abrangência territorial, recorrência, especificidades, etc. e 
deverão formar a base do relatório sobre o processo de participação popular na 
realização do PPCUB. As sugestões e informações espacializáveis poderão ser 
introduzidas no Banco de Dados, devendo constar explicitamente nas fases 
subseqüentes do trabalho, como contribuições da população. 

 As críticas e sugestões aos produtos e resultados do PPCUB serão discutidas no 
âmbito da Equipe Técnica e da SEDUMA e, de forma justificada, incorporadas ou não 
aos documentos nas etapas subseqüentes. 

A Equipe de Trabalho será constituída, no  mínimo, pelos seguintes profissionais: 
a -  Secretário Operacional, responsável pela organização geral do evento, 

preparação do espaço, checagem geral dos equipamentos, apresentação 
das reuniões, leitura da pauta, relatórios e encaminhamentos; 

b -  Profissional de áudio e vídeo, responsável pela instalação e operação de 
data-show e gravação das reuniões; 

c -  Recepcionistas: 3 a 5 profissionais, conforme o porte da reunião, 
responsáveis pelo cadastramento dos participantes, distribuição de 
formulários de perguntas e sugestões; distribuição de microfone; água e 
café. 
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8. CAPACITAÇÃO DA SEDUMA PARA AS TAREFAS DE 
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO 

O trabalho de capacitação da equipe local de governo para a participação da 
população no PPCUB ou outra atividade que preveja ou envolva este tipo de participação 
está sendo previsto como um processo neste trabalho. Isto significa que, além de alguns 
momentos que poderão ser especialmente destinados à reflexão e discussões 
metodológicas, a parte mais importante neste momento para a capacitação é o 
acompanhamento de todo o processo de estruturação da participação através das 
definições metodológicas, das técnicas a serem utilizadas, das formas de 
acompanhamento, avaliação e registro, dos critérios e procedimentos para a 
identificação do público alvo, formas de contato, entre outros. Compreende-se que a 
participação ativa da equipe de governo em todo o andamento do trabalho é parte 
fundamental para sua capacitação. É importante que seja destinado um momento 
especialmente definido para a avaliação dos contatos com a população previstos e 
realizados neste trabalho, com a finalidade de discutir os andamentos efetuados, os 
resultados obtidos e as possíveis correções que seriam importantes de serem 
implementadas em trabalhos futuros. Deste modo, é possível identificar as diferentes 
possibilidades de abordagem existentes e, ao mesmo tempo, considerar que para 
objetivos e clientelas distintas, é necessário pensar em formas alternativas de resolver o 
problema. 

No que se refere particularmente às reuniões de discussão do trabalho, como as 
reuniões plenárias, seminário técnico e audiências públicas, a equipe contratada para a 
elaboração do PPCUB é responsável pelas apresentações e discussões dos documentos 
de referência previstos em cada uma das etapas e, a equipe da SEDUMA fica 
encarregada pela coordenação dessas reuniões, tendo em vista a necessidade desta 
atividade ser desempenhada por alguma autoridade local, que fará o controle do 
andamento da pauta, a apresentação e discussão do regimento previsto, bem como a 
coordenação dos debates. Para tanto, a equipe contratada deverá organizar essas 
reuniões previamente com a equipe da SEDUMA para que sejam previstos e organizados 
não apenas o pessoal participante, mas também os encaminhamentos específicos 
necessários ao bom andamento dos trabalhos. Além do que foi especificado, a equipe 
contratada fica responsável pelas demais atividades necessárias para a realização das 
reuniões públicas, como cadastramento dos participantes – de três a cinco pessoas –  
dependendo do dimensionamento de cada evento - distribuição de material de apoio, 
aplicação e coleta de questionários e registro das reuniões para posterior análise e 
organização para as entregas previstas pelo cronograma de trabalho. 
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9. CRONOGRAMA GERAL DE EVENTOS 

Considerando o Plano Geral de Trabalho (PGT) e o Programa de Participação da 
População (PPP), apresenta-se em anexo o cronograma apresentado no PGT acrescido 
das datas propostas para a realização dos eventos de envolvimento da população. Tais 
datas foram propostas de acordo com o calendário do projeto e os eventos decorrentes 
do cinqüentenário de Brasília, assim como a população da cidade em cada período do 
ano. 

 
1. Plenárias: são locadas em datas intermediárias nas etapas de Diagnóstico e 

Prognóstico, sendo propostas em seqüência, conforme as RA’S. 
  
Plenárias do Diagnóstico: de 03 à 07 de março de 2010; 
Planárias do Prognóstico: de 19 à 23 de maio de 2010; 
 
2. Audiências Públicas: são locadas nos fechamentos de cada etapa (Prognóstico 

e Diagnóstico; 
 
Audiência Pública do Diagnóstico: 27 de março de 2010; 
Audiência Pública do Prognóstico: 04 de junho de 2010; 
Audiência Pública de Apresentação do PPCUB: 18 de setembro de 2010; 
 
3. Seminário Técnico: foi locado na abertura da etapa de Prognóstico, 

concomitantemente com a semana onde ocorre o cinqüentenário da inauguração de 
Brasília: 

 
Seminário Técnico: durante a semana de 19 à 23 de abril de 2010; 
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GLOSSÁRIO 
CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 
DF – Distrito Federal 
GDF – Governo do Distrito Federal 
IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil 
IHGDF – Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal 
IPHAN – Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
Link – palavra de origem inglesa, cujo significado é: “atalho”, “caminho” ou “ligação”. 
Designa elementos clicáveis, em forma de texto ou imagem, que levam a outras partes 
de um sítio eletrônico. 
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 
ONGs – Organizações não-governamentais 
PPCUB – Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília 
PLANO – Abreviação para Plano Piloto de Brasília 
PLANO PILOTO – Plano Piloto de Brasília; 
PGT – Plano Geral de Trabalho 
PPP – Programa de Participação da População 
PPSH – Plano de Preservação de Sítios Históricos 
RA I – Região Administrativa - Plano Piloto 
RA XI – Região Administrativa - Cruzeiro 
RA XIX – Região Administrativa - Candangolândia 
RA XXII – Região Administrativa - Sudoeste/Octogonal 
SEDUMA – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
SINDUSCON – Sindicato da Indústria e da Construção Civil 
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
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ANEXO 01 – MODELO DE LISTA DE PRESENÇA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DAS 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

EVENTO: 

LOCAL: DATA:   

 
 NOME RUBRICA 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   
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ANEXO 02 – MODELO DE CADASTRO DE PARTICIPANTES E DE SEGMENTOS 
REPRESENTATIVOS DA COMUNIDADE 

O conteúdo deste anexo consta no arquivo: PROJ_050-Brasília_PPP_Banco de 
dados participantes-R00.xls, gravado no CR-ROM de entrega do PRODUTO 1: 
PROJETO BÁSICO DE ELABORAÇÃO DO PLANO, Subproduto B: Programa de 
Participação da População – PPP. 
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ANEXO 03 – LEGISLAÇÃO INCIDENTE SOBRE O PPP 

Federal  
Estatuto da Cidade – Lei 10.257/01 
Diretriz - art. 2º - inc. II gestão democrática – 
participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da 
comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano 
 
 
 
 
 
 
art.40§4º- elaboração e fiscalização do plano 
diretor – audiências, públicas e debates –
população e associações representativas dos 
vários segmentos da comunidade; acesso 
aos e publicidade dos documentos e 
informações 
art.43 instr. de gestão democrática – órgãos 
colegiados de política urbana, debates, 
audiências e consultas públicas, 
conferências, iniciativa popular de projetos de 
lei, de planos, programas e projetos 
 

Resoluções - 1ª Conferência Nacional das 
Cidades [23 a 26/10/03] 
I – PRINCÍPIOS 
GESTÃO DEMOCRÁTICA E CONTROLE 
SOCIAL. 
- mecanismos de gestão descentralizada e 

democrática 
- acesso à informação, à participação e ao 

controle social nos processos de 
formulação, tomada de decisão, 
implementação e avaliação da política 
urbana 

- autonomia dos movimentos sociais, sem 
discriminação 

- direito universal a educação, saúde, 
moradia, trabalho, previdência social, 
transporte, meio ambiente saudável, 
cultura e lazer.                     

II-DIRETRIZES  
PARTICIPAÇÃO SOCIAL. 
- Sistema de conferências, conselhos 

(usuários; setor produtivo; organizações 
sociais –movimentos sociais e ONGs - 
entidades profissionais, acadêmicas e de 
pesquisa; entidades sindicais; 
operadores e concessionários de 
serviços públicos; e órgãos 
governamentais)  

- Participação social na definição, 
execução, acompanhamento e avaliação 
da política urbana de forma continuada 

- Combinação da democracia 
representativa com democracia 
participativa.                                                  

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO 
TÉCNICOINSTITUCIONAL. 
- Programas e ações de aperfeiçoamento 

tecnológico, capacitação profissional 
- Adequação e modernização do aparato 

institucional e normativo : regulação,  
regularização, a melhoria na gestão, 
ampliação da participação, redução de 
custos, a qualidade e a eficiência da 
política urbana, possibilitando a 
participação das universidades.                    

III-OBJETIVOS  
DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À 
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INFORMAÇÃO. 
- Sistema de informações, acessível a 

qualquer cidadão - dados sobre atos do 
poder público, aplicação de recursos dos 
programas e projetos em execução, valor 
dos investimentos, custos dos serviços e 
arrecadação.  

IV – AÇÕES  
INFORMAÇÃO E MONITORAMENTO 
- Censos, pesquisas, levantamentos, 
- Sistemas de indicadores e ambientes 

computacionais 
- Campanhas educativas  - instrumentos 

existentes  - direito à terra e à moradia  - 
estímulo à participação da comunidade - 
escolas, associações de moradores, 
sociedade civil organizada, mídia, divulgar 
fontes de financiamento etc, e as 
informações pertinentes ao uso e 
ocupação do solo 

- banco de dados  
- sistemas de informação e monitoramento 
- Regulamentar a obrigatoriedade de 

cessão de informações e tecnologia de 
interesse público 

- Sistema integrado de monitoramento, 
fiscalização e avaliação das políticas, 
programas e projetos urbanos 

- Indicadores sócioambientais e 
urbanísticos 

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 
- Conferência Nacional das Cidades -  

fóruns permanentes de discussão e de 
proposições às políticas – participação 
cidadã, de setores produtivos, sindicatos, 
ONGs, OSCIPs, universidades e outros 
níveis de governo na formulação e 
definição da política urbana  

- Fóruns de debates com as comunidades 
- Mecanismos para cumprir e fazer cumprir 

as normas de criação, capacitação e 
funcionamento dos conselhos 

Resolução n. 25 do Conselho Nacional das 
Cidades [ 18/3/2005] 
Art. 4º ...processo participativo ... a 
publicidade ... deverá conter os seguintes 
requisitos:  
I – ampla comunicação pública, em 
linguagem acessível, através dos meios de 
comunicação social de massa disponíveis; 
II- ciência do cronograma e dos locais das 
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reuniões, da apresentação dos estudos e 
propostas sobre o plano diretor com 
antecedência de no mínimo 15 dias; 
III- publicação e divulgação dos resultados 
dos debates e das propostas adotadas nas 
diversas etapas do processo; 
Art.5º ... organização do processo 
participativo ... garantir a diversidade, nos 
seguintes termos: 
I – ... debates por segmentos sociais, por 
temas e por divisões territoriais (bairros, 
distritos, setores entre outros); 
II -... alternância dos locais de discussão. 
 
Art.7º No processo participativo ... ações de 
sensibilização, mobilização e capacitação ... 
voltadas, preferencialmente, para as 
lideranças comunitárias, movimentos sociais, 
profissionais especializados, entre outros 
atores sociais. 
Art. 8º As audiências públicas  ... têm por 
finalidade informar, colher subsídios, debater, 
rever e analisar o conteúdo do Plano Diretor 
Participativo, e deve atender aos seguintes 
requisitos: 
I – ... convocada por edital ... imprensa local 
ou meios de comunicação de massa ao 
alcance da população local; 
II – ...locais e horários acessíveis à maioria da 
população; 
III – dirigidas pelo Poder Público Municipal, 
que após a exposição de todo o conteúdo, 
abrirá as discussões aos presentes; 
IV – ... presença de todos os cidadãos e 
cidadãs, independente de comprovação de 
residência ou qualquer outra condição 
V – ... gravadas e...lavrada ... ata, cujos 
conteúdos deverão ser apensados ao Projeto 
de Lei, compondo memorial do processo, 
inclusive na sua tramitação legislativa. 
Art. 9º ... audiência pública poderá ser 
convocada pela... sociedade civil .- no mínimo 
1 % dos eleitores  
Art.10. ...proposta ... aprovada em uma 
conferência ou evento similar, que deve 
atender aos seguintes requisitos: 
I – realização prévia de reuniões e/ou 
plenárias para escolha de representantes de 
diversos segmentos da sociedade e das 
divisões territoriais; 
II – divulgação e distribuição da proposta do 
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Plano Diretor para os delegados eleitos com 
antecedência de 15 dias da votação da 
proposta; 
III – registro das emendas apresentadas nos 
anais da conferência; 
IV – publicação e divulgação dos anais da 

conferência. 
Decreto-Lei 25/37 
Tombamento Federal 

Portaria 299/ IPHAN – PPSH 
Art. 7º - princípios 
... 
f) estabelecimento do processo participativo, 
iniciado mediante compromisso firmado nos 
termos do Anexo II desta Portaria. 
Art. 9º - Comissão Gestora Local – CGL 
mecanismo de gestão estruturador do 
desenvolvimento do PPSH – interinstitucional, 
consultiva, deliberativa e executiva, 
Art. 13 - dimensão normativa do PPSH – 
procedimentos operacionais: 
a) realização de reunião preparatória; 
b) realização de seminário técnico na cidade; 
c) realização dos atos solenes; 
d) elaboração do Termo de Referência 
específico para o PPSH, conforme Anexo I a 
esta Portaria; 
e) validação dos estágios do trabalho; 
f) consolidação e conclusão dos trabalhos 
correspondentes; 
g) apresentação dos documentos para 
aprovação. 
Art. 14 - dimensão estratégico operacional do 
PPSH -  procedimentos operacionais: 
a) realização de oficina de planejamento, 
elaborando o programa de atuação para o 
sítio histórico urbano; 
b) desenvolvimento dos projetos executivos; 
c) realização das oficinas de promoção de 
investimentos privados; 
d) implementação do respectivo programa de 
atuação. 
Art. 15 - dimensão avaliadora do PPSH -  
procedimentos operacionais: 
a) definição de sistemática de avaliação do 
Plano de Preservação; 
b) implementação dessa sistemática segundo 
suas dimensões normativa e estratégico 
operacional. 

Plano Diretor   Termo de referência 
Lei complementar n. 803/2009   - Plano Diretor 
de Ordenamento Territorial do Distrito Federal 
— PDOT 

Art. 7º - princípios: 
... 
VIII – participação da sociedade no 
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 planejamento, gestão e controle do território; 
IX – reconhecimento da necessidade de 
gestão compartilhada entre os setores 
públicos, privados e a sociedade civil, 
envolvendo os municípios limítrofes ao Distrito 
Federal 
Art. 8º  -obetivos gerais do PDOT: 
... 
VI – promoção da participação da sociedade 
no planejamento, gestão e controle das 
políticas de ordenamento territorial; 
 
Art. 148. ... os instrumentos de política urbana  
I – de planejamento territorial e urbano: 
... 
d) Plano de Preservação do Conjunto 
Urbanístico de Brasília; 
... 
IV – de participação popular: 
a) debates; 
b) consulta pública; 
c) audiência pública; 
d) outros instrumentos jurídicos. 
§ 3º Os instrumentos de política urbana que 
demandem dispêndio de recursos por parte 
do Poder Público do Distrito Federal devem 
ser objeto de controle social, garantida a 
participação da comunidade, movimentos e 
entidades da sociedade civil. 
... 
 
Art. 209. ...gestão democrática do Distrito 
Federal se dará mediante os seguintes 
instrumentos: 
I – debates; 
II – consultas públicas;  
III – audiência pública; 
IV – Conferência Distrital das Cidades; 
V – plebiscito; 
VI – referendo; 
VII – órgãos colegiados; 
VIII – programas e projetos de 
desenvolvimento territorial e urbano de 
iniciativa popular. 
Art. 210. Poderão ser realizados debates e 
consultas públicas durante o processo de 
elaboração de estudos e projetos 
urbanísticos, como forma de garantir a gestão 
democrática do território do Distrito Federal. 
Art. 211. O Distrito Federal, para efeito desta 
Lei Complementar, realizará audiências 
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públicas nos seguintes casos: 
I – elaboração e revisão do PDOT, dos Planos 
de Desenvolvimento Locais e do Plano de 
Preservação do Conjunto Urbanístico de 
Brasília;  

... 
V– os especificados nos Planos de 
Desenvolvimento Locais e no Plano de 
Preservação do Conjunto Urbanístico de 
Brasília; 
§ 1º A audiência pública será convocada com 
antecedência mínima de trinta dias, por meio 
de edital publicado por três dias consecutivos 
em órgão de comunicação oficial e em pelo 
menos dois jornais de circulação em todo o 
território do Distrito Federal. 
§ 2º Todos os documentos relativos ao tema 
da audiência pública, tais como estudos, 
mapas, planilhas e projetos, serão 
disponibilizados à consulta pública com 
antecedência mínima de trinta dias da 
realização da respectiva audiência pública. 
Art. 219. Compete ao CONPLAN: 
... 
IV – aprovar as propostas ... do Plano de 
Preservação do Conjunto Urbanístico de 
Brasília e suas respectivas revisões e 
alterações; 
Art. 220. Os Conselhos das Unidades de 
Planejamento Territorial do Distrito Federal – 
CUP ... órgãos colegiados auxiliares do 
SISPLAN nas discussões, análises e 
acompanhamento das questões relativas ao 
ordenamento e à gestão territorial, 
constituídos para cada Unidade de 
Planejamento Territorial definida nesta Lei 
Complementar. 
Art. 221. Compete aos CUPs: 
I – promover a participação da sociedade na 
gestão e no ordenamento territorial da sua 
respectiva Unidade de Planejamento 
Territorial; 
II – subsidiar a elaboração, a revisão e a 
implementação dos respectivos Planos de 
Desenvolvimento Locais e, no caso do 
Conselho da Unidade de Planejamento 
Territorial Central, do Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasília; 
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ANEXO 04 – MODELO DE RELATÓRIO DAS REUNIÕES  

Reunião: [identificar a reunião ou audiência pública] 
Data: 
Local: 
Horário de início: 
Horário de conclusão: 
Coordenação: 
Equipe: 
Número de participantes: 
 
 
Pauta:  
 
 
 
Procedimento: [momentos e técnicas utilizadas] 
 
 
 
Contribuições: [conteúdo e autoria] 
 
 
 
 
Sugestões e críticas: [conteúdo e autoria] 
 
 
 
 
Representantes: [escolha/eleição na primeira reunião plenária regional e identificação dos 
representantes plenárias e audiências subseqüentes. Este item poderá constar de anexo ao 
relatório] 
 
 
Encaminhamentos: [identificação dos encaminhamentos relativos ao prosseguimento dos 
debates e dos trabalhos]  
 
 
Observações: 
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ANEXO 05 – MODELO DE QUESTIONÁRIO 

ENTREVISTA 

Características Pessoais 
1 Há quanto tempo você mora aqui? 
2 Com o que você trabalha? E, onde? 

Gerais / Adequação / Identidade 
3 Em termos gerais, como você descreveria o lugar onde mora? 
 
 
 

Você gosta de morar nesse lugar? 4 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Outra: 

Por quê? 
 
 
6 Que coisas boas existem e o que falta neste lugar? 
Coisas boas: 
 
 
O que falta: 
 
 

Você costuma utilizar os espaços públicos do seu bairro, quadra? 12 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Às vezes 

13 Caso sim, com que finalidade? 
 
 

Você acha que falta alguma coisa, algum equipamento público no seu barro, quadra, 
etc?  

15 

(  ) Sim (  ) Não  
Se sim, o quê? 
 
 

Segurança 
Você se sente seguro, em relação a assaltos, violência, etc., no seu bairro, quadra, etc?  20 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Outra: 

Por quê? 
 
 

Você ou alguém que conhece já sofreu algum tipo de crime no seu bairro ou arredores?  24 
(  ) Sim (  ) Não  

Se sim, onde (em casa, em alguma rua – anotar o local)? 
 
 

Aparência 
25 Você acha bonito o lugar onde mora?  
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(  ) Sim (  ) Não (  ) Outra: 
O que mais lhe chama atenção? 
 
 

Acessibilidade / Inserção no entorno 
28 Você poderia descrever o trajeto que faz para ir ao trabalho ou estudo?  
 
 
 
 
29 Que meios de transporte costuma utilizar para isso? 
 
 
30 Você acha que a sua residência é bem localizada em relação ao seu trabalho e estudo? 
 
 

Centralidade / Distribuição de usos 
36 Onde você costuma fazer suas compras? 
 
 
 
37 Você acha que no seu bairro e arredores há locais de comércio suficiente para atender à 

comunidade? 
 
 
 
38 Que lugares você freqüenta nas horas livres e finais de semana? 
 
 
 
39 Quais os lugares mais movimentados daqui, onde reúnem mais pessoas, e com que 

finalidade?  
 
 
41 Você poderia avaliar a atividade de hoje? 
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ANEXO 06 – MODELO DE REGIMENTO PARA REUNIÕES PLENÁRIAS E AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: COMO AS REUNIÕES PÚBLICAS EM BRASÍLIA 
POSSUEM UM CARÁTER CONSULTIVO, O REGIMENTO DAS REUINIÕES DEVERÁ 
SER ADAPTADO DE REGIMENTOS QUE ORGANIZEM REUNIÕES COM CARÁTER 

DELIBERATIVO, COMO NO REGIMENTO ABAIXO. O TEOR E FORMA DE 
ORGANIZAÇÃO PODERÁ TAMBÉM SER ADEQUADO ÀS METODOLOGIAS 
PROPOSTAS NO PPP E SER ALTERADO DE ACORDO COM AS REUNIÕES 

PLENÁRIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 

REGIMENTO PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PACTUAÇÃO DAS PROPOSTAS DO 
PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO  

Capítulo I 

Dos Objetivos 

Art.1º - A Audiência Pública Municipal será realizada no dia x de x de x, nas 
dependências do x, das 9:00 h às 12:00 h e das 13:30 h às 16:30 h e tem por 
finalidade o cumprimento da Etapa de Pactuação das Propostas para elaboração da 
revisão do Plano Diretor Participativo do Município, ocasião em que as proposições 
serão apresentadas à comunidade, discutidas e votadas para que sejam referência 
para a elaboração do Projeto de Lei do Plano Diretor Participativo de Santo Antônio da 
Patrulha.  

Parágrafo Único - O funcionamento da Audiência Pública referida no caput do artigo 
será regido por este regimento, que será apresentado para aprovação da comunidade 
no início dos trabalhos.  

Capítulo II 

Da Realização 

Art.2º - A Audiência Pública Municipal realizar-se-á sob a responsabilidade da 
Prefeitura Municipal de x, x.  

Art.3º - A Coordenação geral das atividades será exercida pela Prefeitura Municipal, 
através da equipe de trabalho do Plano Diretor Participativo, conjuntamente com o 
grupo assessor.  

Capítulo III 

Do Desenvolvimento dos Trabalhos 

Art.4º - Logo após a abertura dos trabalhos, será procedida a leitura do presente 
Regimento para apreciação e aprovação do público cadastrado.  
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Art.5º - Uma vez aprovado o Regimento, será apresentado o conjunto das propostas 
técnicas, sem interrupções, para posterior discussão.  

Art.6º - Concluída a apresentação das propostas, estas serão reapresentadas uma a 
uma para que seja possível identificar aquelas para as quais serão oferecidas 
alterações, através da solicitação de destaques pelo público. 

Parágrafo Único – Considera-se destaque a proposta alternativa à proposta original 
apresentada pela Coordenação da audiência.  

Art.7º - A solicitação de destaque deverá ser indicada oralmente pelo interessado, que 
se identificará para os devidos registros.  

Art.8º - Para a apresentação dos destaques pelo interessado e para o debate, será 
destinado um tempo máximo de 3 (três) minutos por intervenção, limitada a 5 
intervenções por destaque, sem direito a mais de uma inscrição por pessoa para a 
mesma proposta, podendo a fundamentação ser apresentada de forma oral.  

Art.9º - Finda a discussão do destaque, será procedida a defesa do destaque e a 
defesa da proposta original, através de uma única intervenção para cada uma delas e 
também limitadas ao tempo de 3 (três) minutos.  

Art.10 - Concluída a defesa de cada proposta e destaques, entrar-se-á em regime de 
votação, não sendo mais permitido o debate desse item.  

§ 1º - Votam todos os inscritos que tiverem direito a senha para a votação.  

§ 2º - Serão identificados os votos a favor da proposta original, a favor da proposta 
oriunda de pedido de destaque e as abstenções, primeiramente através de contraste 
e, em caso de dúvida, pela sua contagem.  

§ 3º - Considera-se aprovada a proposta que obtiver maioria simples.  

§ 4 º- Propostas para as quais não são apresentados destaques são consideradas 
automaticamente aprovadas.  

Capítulo IV 

Da Plenária 

Art.11 - A Audiência Pública Municipal produzirá um relatório final contendo o conjunto 
das propostas aprovadas em plenária, que servirão de referência para a elaboração do 
Plano Diretor Participativo do Município de Santo Antônio da Patrulha.  

Art.12 - Não serão discutidas nessa audiência assuntos que não constem na pauta 
dos trabalhos, os quais poderão ser encaminhados para a Prefeitura Municipal, através 
do protocolo.  

Capitulo V 

Dos Participantes 
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Art. 13- A Audiência Pública Municipal é aberta a todos os cidadãos que queiram 
participar, sendo que todos os credenciados até o inicio dos trabalhos e com direito a 
senha para as votações terão direito a voz e a voto.  

Parágrafo Único - Tem direito a senha para as votações todos os cidadãos residentes 
no município e com mais de 16 anos de idade.  

 

x, 00 de x de 2010  
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ANEXO 07 – MODELO DE FICHA DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES  

EVENTO:   REUNIÃO PLENÁRIA – ETAPA DIAGNÓSTICO – RA - I PLANO PILOTO – ZONA CENTRAL 

NOME: 

LOCAL DE ORIGEM: ENTIDADE QUE REPRESENTA:   

 
COMENTÁRIOS / SUGESTÕES:  
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