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PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA – 
PPCUB 

RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS E COMENTÁRIOS ENCAMINHADOS A SEDUMA. 

SUGESTÕES 
1. Consolidar as sugestões oferecidas, apresentando uma lista indicando as 

consideradas e apresentação de razões ou justificativas para as não 
utilizadas. 
Comentário:  
Essa sugestão será observada no decorrer do processo. 
 

2. Listar as áreas públicas “non aedificandi” que foram apropriadas por 
terceiros com ou sem amparo legal. 
Comentário:  
Esse é um dos itens técnicos contemplado no diagnóstico da área tombada, que 
está sendo elaborado. 
 

Hamilton Henriques dos Anjos – Associação Comercial Vila Planalto e Comissão 
pró-regularização fundiária da Vila Planalto. 

1. Dinamização das praças, calçadas e estacionamentos públicos; 
priorizando iluminação, fontes luminosas, coretos, cobertura vazada, 
calçadas arborizadas, espécies apropriadas para áreas urbanas; 
pavimentação porosa, praças, ruas internas; 
Comentário: ver abaixo 
 

2. Revitalização dos parques urbanos como centros de lazer e de convivência 
pública; 
Comentário:  
Um dos itens a ser contemplado no PPCUB é a indicação de projetos urbanos 
específicos, que atendam tais demandas. 
 

3. Combater as ocupações indevidas dos espaços públicos; olhando a cidade 
como um todo para a coletividade; 

4. Propor punições severas para descumprimentos das normas; 
Comentário:  
As questões 3/4 sintetizam parte dos desafios impostos ao PPCUB. O que se 
pretende é que ele venha cumprir com seus objetivos de conduzir o processo de 
preservação da área tombada. 
 

5. Como sugestão a esta plenária: Que sejam informadas aos participantes 
destes encontros quais devem ser as abordagens específicas a serem 
pautadas e discutidas; 
Comentário:  
Essa providência já foi tomada para as próximas reuniões. A apresentação a ser 
feita nos dias 7 e 8 de maio (reuniões plenárias), já está disponível na internet, 
enumera os itens propostos para discussão nesses encontros. 
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6. Propor que o comando da AGEFIS seja técnico, com autonomia, sem estar 

atrelado a comando político, mas sim cumprir as normas vigentes; 
Comentário:  
Essa providência foge do âmbito de discussão do PPCUB e desta Seduma. 
 

7. Fazer um concurso público para apresentação de um modelo padrão dos 
quiosques, determinando os produtos a serem comercializados. 
Comentário:  
A SEDUMA elaborou um projeto padrão de quiosques, já aprovado em ato 
próprio, para que seja paulatinamente implantado em todo o Distrito Federal.  
 

Heliete de Almeida Ribeiro Bastos 
1. Considerando que Brasília está tombada como Patrimônio Histórico 

Nacional e inscrita como Patrimônio Cultural da Humanidade:  
Considerando que o Decreto de Tombamento 10.829/1987 e a Portaria 
314/1992 – Iphan diferem, basicamente o que, do Plano Urbanístico da 
cidade não pode ser alterado? 
O que exatamente se pretende colocar em discussão com a sociedade? 

Comentário:  
Como se sabe Constituição define que legislar sobre a proteção ao patrimônio 
histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico é competência concorrente da União, 
Estados e Distrito Federal. Em relação a esse tema a Lei Orgânica do Distrito Federal 
(LODF) estabelece; 

Art. 247. O Poder Público adotará medidas de preservação das manifestações e dos 
bens de valor histórico, artístico e cultural, bem como das paisagens notáveis, naturais e 
construídas, e dos sítios arqueológicos, buscada a articulação orgânica com as 
vocações da região do entorno. 

§ 1º O disposto no caput abrange bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, relacionados com a identidade, ação e memória dos 
diferentes grupos integrantes da comunidade. 

§ 2º Esta Lei resguardará Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade, nos termos 
dos critérios vigentes quando do tombamento de seu conjunto urbanístico, conforme 
definição da UNESCO, em 1987. (Parágrafo com a redação da Emenda à Lei Orgânica 
n° 11, de 1996.) 

De outro modo, a Constituição também define que a execução da política de 
desenvolvimento urbano é uma prerrogativa municipal e sua configuração deve ser 
estruturada no Plano Diretor. No caso de Brasília o Plano Diretor recebeu a 
denominação de Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT. Portanto, como o 
Distrito Federal é um ente federativo híbrido, que acumula competências legislativas 
estaduais e municipais, seguindo as determinações constitucionais (Art.182) é sua 
obrigação instituir a política de desenvolvimento urbano. 
Nesse contexto, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, conforme 
determina a LODF, é um instrumento jurídico complementar das políticas de 
ordenamento territorial e de expansão urbana e de desenvolvimento urbano do Distrito 
Federal. E como sua abrangência é o sitio urbano tombado de Brasília ele representa, 
também, o Plano de Desenvolvimento Local – PDL, conforme se lê abaixo. 
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Art. 316. O Distrito Federal terá, como instrumento básico das políticas de ordenamento 
territorial e de expansão e desenvolvimento urbanos, o Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial do Distrito Federal e, como instrumentos complementares, a Lei de Uso e 
Ocupação do Solo e os Planos de Desenvolvimento Local. (Caput com a redação da 
Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 2007.) 

§ 1º No sítio urbano tombado e inscrito como Patrimônio Cultural da Humanidade, o 
Plano de Desenvolvimento Local será representado pelo Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasília. (Parágrafo acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 
49, de 2007.) 

§ 2º O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, a Lei de Uso e 
Ocupação do Solo, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e os 
Planos de Desenvolvimento Local serão aprovados por lei complementar. (Parágrafo 
acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 2007.) 

Em relação ao conteúdo dos PDL a LODF assim determina: 
Art. 319. Os Planos de Desenvolvimento Local tratarão das questões específicas das 
Regiões Administrativas e das ações que promovam o desenvolvimento sustentável de 
cada localidade, integrando áreas rurais e urbanas, assim como detalharão a aplicação 
dos instrumentos de política urbana previstos no Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial. (Artigo com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 2007.) 

§ 1º Os Planos de Desenvolvimento Local serão elaborados por Unidades de 
Planejamento Territorial, a partir do agrupamento das Regiões Administrativas definidas 
no Plano Diretor de Ordenamento Territorial, em função da forma e da natureza das 
relações sociais e suas interações espaciais, além de fatores socioeconômicos, 
urbanísticos e ambientais. 

§ 2º Os Planos de Desenvolvimento Local serão elaborados e encaminhados à Câmara 
Legislativa do Distrito Federal pelo Poder Executivo, no prazo máximo de 3 (três) anos, a 
partir da data de vigência do Plano Diretor de Ordenamento Territorial. 

§ 3º Os Planos de Desenvolvimento Local terão como conteúdo mínimo: 

I – projetos especiais de intervenção urbana; 

II – indicação de prioridades e metas das ações a serem executadas; 

III – previsões orçamentárias relativas aos serviços e às obras a serem realizados. 

§ 4° Os Planos de Desenvolvimento Local serão elaborados pelo Poder Executivo, para 
o período de 5 (cinco) anos, passíveis de revisão a cada ano, por iniciativa do Poder 
Executivo ou por iniciativa popular, mediante lei complementar específica, desde que 
comprovado o interesse público. 

§ 5° O prazo de vigência do Plano de Desenvolvimento Local poderá ser prorrogado, 
mediante lei complementar específica de iniciativa do Poder Executivo, por até cinco 
anos, dentro da vigência do Plano Diretor de Ordenamento Territorial. 

Sabe-se, também, que o tombamento histórico é um instrumento de proteção 
específico e muitas vezes insuficiente para proteção de áreas urbanas. Haja vista, a 
sua notória limitação de acompanhar a dinâmica de desenvolvimento de qualquer 
cidade. Considerando que esta (a cidade) é decorrente de um movimento histórico em 
constante transformação e determinado pelo inerente dinamismo das relações 
humanas. Daí a necessidade do aperfeiçoamento contínuo da legislação urbana para 
que o tombamento não se torne um instrumento de proteção anacrônico e sem sentido. 
Posto isso, entende-se que não há nenhuma incompatibilidade jurídica (nem pode 
haver) entre o Tombamento Federal e a elaboração do PPCUB. Pois, na verdade, 
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tratam-se de instrumentos jurídicos de controle urbano complementares, que operam 
em esferas distintas de poder.  
O que se busca com o PPCUB não é negar ou desregulamentar o tombamento e sim 
ratificar as suas determinações (causas pétreas) e detalhar o que está omisso ou 
definido de maneira genérica na legislação de proteção existente (Portaria 
314/92/IPHAN e Decreto 10.829/1987/GDF). Como exemplo pode-se citar 
resumidamente: 

A) Definir critérios específicos de proteção por setores urbanos, de acordo com as 
características de cada um (Cruzeiro, Candangolândia, Sudoeste, etc.) - hoje a 
área tombada é tratada como um conjunto urbano monolítico; 

B) Instituir penalidades para descumprimento das normas de proteção – as 
existentes são frágeis e genéricas; 

C) Instituir um sistema de controle da área urbana tombada, com definição de 
competências e responsabilidades institucionais – atualmente não há  

D) Identificar áreas urbanas já degradadas e definir ações de 
revitalização/recuperação – W3, SCS 

Portanto, tendo como parâmetro as determinações legais de proteção já estabelecidas, 
o que se colocará (está) em debate com a sociedade é exatamente a identificação, 
sistematização e hierarquização dos problemas referentes à proteção/preservação da 
área tombada, e as necessárias ações para enfrentá-los. O resultado desse trabalho 
será configurado em um Projeto de Lei a ser acordado em audiência pública, para 
posterior encaminhamento à Câmara Legislativa para deliberação.  
Maiores esclarecimentos sobre os procedimentos, conteúdo, formatação e 
apresentação do PPCUB poderá ser obtido no Termo de Referência de Contratação 
dos Serviços (PPCUB), que está disponível na página da Seduma, no item que trata do 
Plano de Preservação do Conjunto Tombado de Brasília - http://www.seduma.df.gov.br/  
 
Pedro Paulo Palazzo 
1. Para evitar o tumulto ocorrido, divulgações deviam ter circulado amplamente 

no rádio e na TV, com antecedência. 
Comentário:  
Essa providência já foi tomada e para as próximas reuniões o processo de 
divulgação foi ampliado. A etapa de reuniões plenárias está sendo divulgada em 
rádios e jornais de grande circulação. Além das convocações publicadas por três 
dias subseqüentes, há outros anúncios pagos, em maior formato, de que é exemplo 
o publicado no Correio Braziliense em 4 de maio (caderno Cidades, p. 33). As 
chamadas estão sendo feitas em onze emissoras de rádio. Quanto aos anúncios 
pagos em televisão, embora tenhamos empenhado esforços no sentido de atender 
essa importante sugestão, não foi possível veiculá-los nesse meio de comunicação, 
por razões alheias à vontade da SEDUMA.
 

Yuriê Baptista César 
1. Como entidades e grupos podem se credenciar para participar dos momentos 

previstos na qual serão consultados? 
Comentário:  
Esse cadastramento pode ser feito de duas maneiras: 

http://www.seduma.df.gov.br/
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a) Por meio do site da Seduma na internet - http://www.seduma.df.gov.br, 

enviando mensagem ao endereço - ppcub@seduma.df.gov.br - contendo o nome 
da entidade/grupo e de seu responsável/coordenador; 

b) Nas próprias reuniões ou audiências, no período que antecede seu início, 
preenchendo o cadastro de entidades disponível em cada uma das reuniões. 

 
2. Que a tabela-resumo dos diagnósticos seja disponibilizada com antecedência 

antes das plenárias. 
Comentário:  
As tabelas/fichas referentes a essa etapa de trabalho estão em fase de elaboração, 
e serão exibidas nas próximas reuniões, em forma de painéis impressos, a título de 
exemplo, e serão disponibilizadas na internet antes da audiência pública no site da 
Seduma – Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB. 
 

3. Que as plenárias de diagnósticos sejam divulgadas com antecedência e 
utilizando todos os meios disponíveis, inclusive e principalmente, a televisão 
e jornal impresso. 
Comentário:  
Essa providência já foi tomada e para as próximas reuniões o processo de 
divulgação foi ampliado. A etapa de reuniões plenárias está sendo divulgada em 
rádios e jornais de grande circulação. Além das convocações publicadas em três 
dias subseqüentes, há outros anúncios pagos, em maior formato, de que é exemplo 
o publicado no Correio Braziliense em 4 de maio (caderno Cidades, p. 33). As 
chamadas estão sendo feitas em onze emissoras de rádio. Quanto aos anúncios 
pagos em televisão, embora tenhamos empenhado esforços no sentido de atender 
essa importante sugestão, não foi possível veiculá-los nesse meio de comunicação, 
por razões alheias à vontade da SEDUMA. 
 

4. Que as plenárias e audiências sejam realizadas em locais que proporcionam 
facilidade de acesso e conforto a todos os cidadãos interessados inclusive, 
pensando em acesso e transporte a todos. 
Comentário:  
Entende-se que os locais definidos até agora para tais encontros com a 
comunidade são de fácil acesso. Além disso, não há grande variedade de 
alternativas para abrigar convenientemente um evento dessa natureza. Dentre as 
opções existentes, após verificada a disponibilidade dos espaços para as datas 
demandadas pela SEDUMA, procuramos sempre observar os requisitos apontados, 
tais como facilidade de acesso e conforto dos usuários. 
 

5. Que o GDF demonstre a importância do Plano de Preservação Urbanística de 
Brasília e paralise e cancele as licenças concedidas aos empreendimentos 
que afetarão a área tombada tais como o VLT, Setor Noroeste, Expansão do 
Sudoeste, Via Interbairros, entre outros, até a aprovação do PPCUB. 
Comentário:  
O trabalho desenvolvido pela Seduma em relação ao PPCUB tem buscado destacar 
a sua importância como instrumento jurídico fundamental para fortalecer o processo 
de preservação da área urbana de Brasília sob proteção histórica. Inclusive, por sua 

mailto:ppcub@seduma.df.gov.br
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elaboração e conteúdo ser determinada pela Lei Orgânica do Distrito Federal 
(LODF) – Art.316 § 1º. 

Art. 316. O Distrito Federal terá, como instrumento básico das políticas de ordenamento 
territorial e de expansão e desenvolvimento urbanos, o Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial do Distrito Federal e, como instrumentos complementares, a Lei de Uso e 
Ocupação do Solo e os Planos de Desenvolvimento Local. (Caput com a redação da 
Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 2007.) 

§ 1º No sítio urbano tombado e inscrito como Patrimônio Cultural da Humanidade, o 
Plano de Desenvolvimento Local será representado pelo Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasília. (Parágrafo acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 
49, de 2007.) 

§ 2º O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, a Lei de Uso e 
Ocupação do Solo, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e os 
Planos de Desenvolvimento Local serão aprovados por lei complementar. (Parágrafo 
acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 2007.) 

Quanto a paralisar e cancelar as licenças de empreendimentos governamentais 
contratados e em andamento, por conta do PPCUB, entende-se que pelas 
implicações que uma medida radical e juridicamente complexa como essa acarreta, 
a mesma deverá ser encaminhada no âmbito judicial. Não só por extrapolar a 
competência institucional da SEDUMA, mas, sobretudo, por envolver o rompimento 
de contratos já assinados pelo GDF – o que seguramente envolve questões legais 
de grande complexidade – parece-nos que essa proposição foge do âmbito das 
discussões do PPCUB.  

 
6. Que as devidas respostas aos questionamentos sejam publicadas antes das 

plenárias. 
Comentário:  
Essa medida já foi providenciada. As perguntas encaminhadas até o momento, 
agora incluindo estas, já estão respondidas no site da SEDUMA. 
 

Brasília, 6 de maio de 2010 


