
TÍTULO VIII 

CAPÍTULO ÚNICO 

DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, PRESERVAÇÃO, 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  

Seção I 

Das Disposições Comuns 

Art. A estrutura institucional de planejamento, gestão, preservação, controle e fiscalização 

do Conjunto Urbanístico de Brasília visa promover eficiência e transparência no processo de discussão 

e participação social na área de atuação do PPCUB, em consonância com a Política Nacional de 

Preservação do Patrimônio Cultural e com as recomendações da Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura – Unesco. 

Parágrafo único. Para a consecução do disposto no caput é instituída uma forma de 

organização para a gestão compartilhada do Conjunto Urbanístico de Brasília, descrita na Seção III 

deste Capítulo.  

Art. Integram a estrutura institucional de planejamento, gestão, preservação, controle e 

fiscalização do Conjunto Urbanístico de Brasília os seguintes órgãos: 

I – órgãos distritais de planejamento, gestão, preservação e fiscalização: 

a) órgão de planejamento urbano e territorial do DF; 

b) órgão de gestão do patrimônio cultural do DF; 

c) unidade da estrutura integrante do órgão de fiscalização de atividades urbanas do DF; 

d) Administrações Regionais do Plano Piloto – RAI, do Cruzeiro – RA XI, da 

Candangolândia – RA XIX, e do Sudoeste e Áreas Octogonais – RA XXII; 

II – Conselho do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUNDURB; 

III – órgãos colegiados de gestão participativa: 

a) CONPLAN; 

b) Conselho da Unidade de Planejamento Territorial Central – CUP da UPT Central; 

c) Conselhos Locais de Planejamento Territorial e Urbano – CLP. 

Art. A estrutura institucional de planejamento, gestão, preservação, controle e fiscalização 

do Conjunto Urbanístico de Brasília fundamenta-se na integração dos órgãos competentes dos 

Poderes Executivos distrital e federal, com a finalidade de:  

I –  elaborar e promover, de forma compartilhada, a política de preservação; 

II –  incentivar e promover a divulgação, a implementação e o cumprimento do PPCUB; 

III –  realizar a análise técnica de programas, projetos e intervenções incidentes sobre o 

Conjunto Urbanístico de Brasília; 

IV –  funcionar como sistema integrado com os demais órgãos distritais; 

V –  fomentar atribuições compartilhadas; 



VI –  integrar-se às instâncias colegiadas de decisão do Sistema de Planejamento Territorial 

e Urbano do Distrito Federal – SISPLAN; 

VII –  atuar concretamente, acionando as instâncias de fiscalização, de forma a coibir 

desconformidades urbanas; 

VIII –  articular-se com as demais esferas competentes. 

Seção II 

Da Forma de Organização para a Gestão Compartilhada do Conjunto Urbanístico de 

Brasília 

Art. Para a gestão compartilhada do Conjunto Urbanístico de Brasília, considerada a 

estrutura institucional de planejamento, gestão, preservação, controle e fiscalização do CUB,  descrita 

nas seções anteriores, os órgãos integrantes são organizados em três instâncias:  

I –  Grupo Técnico Executivo de Gestão Compartilhada do CUB – GTE-CUB 

II –  Câmara Técnica Permanente de Preservação Patrimonial do CONPLAN  

III –  Grupo de Acompanhamento do PPCUB – CCPPTM-DF 

Subseção I 

Do Grupo Técnico Executivo de Gestão Compartilhada do CUB 

Art. O Grupo Técnico Executivo de Gestão do CUB – GTE-CUB – é instância de composição 

paritária entre técnicos do GDF e do IPHAN, que atua na forma de reuniões conjuntas, tanto para a 

gestão e o planejamento das ações, quanto para a análise de temas relativos ao processo de gestão 

do Conjunto Urbanístico de Brasília.  

§ 1º O grupo referido no caput deverá ser promovido por meio de acordo de 

cooperação técnica e terá coordenação conjunta entre os órgãos. 

§ 2º A composição e o funcionamento do GTE-CUB serão instituídos por regulamento 

específico. 

Art. Compete ao GTE-CUB: 

I –  Acompanhar a implementação do PPCUB; 

II –  Propor projetos e estruturar o Programa Anual de Atividades; 

III –  Analisar e manifestar-se sobre os temas relativos ao processo de gestão e intervenções 

no CUB;  

IV –  Apoiar a implementação da política integrada de preservação do CUB; 

V –  Propor o desenvolvimento de programas, projetos e normas de interesse comum à 

preservação do CUB; 

VI –  Dar apoio às instituições integrantes na promoção, valorização e difusão do CUB como 

patrimonio nacional e cultural da humanidade 

VII –  Analisar e manifestar-se sobre projetos de intervenções urbanas no CUB 

VIII –  Apoiar a programação e o planejamento das ações de fiscalização quanto ao 

cumprimento da legislação vigente incidente sobre o CUB.  

 



Art. A participação dos organismos de preservação federal e internacional nas instâncias de 

Gestão Compartilhada do Conjunto Urbanístico de Brasília se fará por meio de Acordo de Cooperação 

Técnica, mediante manifesto interesse dessas instituições e resguardadas suas atribuições legais.  

 

Subseção II 

Da Câmara Técnica Permanente de Preservação Patrimonial do CONPLAN 

Art. A Câmara Técnica Permanente de Preservação Patrimonial do CONPLAN é instância 

consultiva e de caráter permanente, de composição paritária entre membros do GDF e sociedade civil, 

integrantes do colegiado do CONPLAN, que atua sob a requisição de qualquer uma das instâncias 

colegiadas superiores, regionais ou locais, componentes do SISPLAN. 

Parágrafo único. A Câmara Técnica Permanente do CONPLAN é presidida por um membro 

escolhido pelo colegiado e sua composição e funcionamento serão regulamentados por ato próprio 

do Poder Executivo. 

Art.  Compete à Câmara Técnica Permanente de Preservação Patrimonial do CONPLAN:  

I –  Analisar e apreciar previamente intervenções e projetos no Conjunto Urbanístico de 

Brasília que serão objeto de aprovação pelo CONPLAN; 

II –  Subsidiar e acompanhar a execução das ações do PPCUB de modo integrado e 

coordenado com as demais instâncias de gestão compartilhada do CUB. 

III –  Apreciar o Programa Anual de Atividades proposto pelo Grupo Técnico de Gestão do 

do CUB. 

 

Subseção III 

Do Grupo de Acompanhamento do PPCUB- CPPTM 

Art. O Grupo de Acompanhamento do PPCUB –é instância do Conselho Consultivo de 

Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano – CCPPTM-DF, integrado por conselheiros 

com formação e comprovada experiência em gestão do patrimônio cultural e urbanismo.   

§ 1º O Grupo de Acompanhamento do PPCUB deve ser composto por representantes do 

GDF, de organismos de proteção ao patrimônio cultural e da sociedade civil organizada.  

§ 2º Caberá ao órgão de planejamento e gestão urbana atuar como secretaria administrativa 

do Grupo de Acompanhamento do PPCUB- CCPPTM/DF.  

§ 3º As indicações dos membros e o funcionamento do GTCUB serão dispostos em 

regulamento específico.  

 

Art.. Compete ao Grupo de Acompanhamento do PPCUB-CCPTM-DF: 

I –  Acompanhar e fiscalizar a implementação do PPCUB; 

II –  Apresentar recomendações para a política de preservação no CUB; 

III –  Acompanhar e fiscalizar a implementação do Programa Anual de Atividades. 

 


