
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do 

Distrito Federal  

Subsecretar ia  de Pol í t icas e  Planejamento  Urbano  

Coordenação de Preservação do Conjunto Urbanís t ico de Bras í l ia  

 

1 
 

Câmara Técnica e Grupo de Trabalho Executivo do PPCUB 

Proposta de Metodologia de Trabalho 

Tema: Revisão do Anteprojeto de Lei do Plano de Preservação do Conjunto 

Urbanístico de Brasília - PPCUB 

1. Equipe de Trabalho 

1.1. Câmara Técnica - CT CCPPTM 

A Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, 

instituída por meio da Portaria n° 59, de 30 de junho de 2016, publicada no DODF n° 128, 

de 06 de julho de 2016, é instância colegiada consultiva, de caráter permanente, formada 

por membros do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e 

Metropolitano – CCPPTM, que tem como premissa “promover o diálogo entre a sociedade 

civil e o Estado, com a finalidade de contribuir no processo decisório e na implementação 

das políticas de preservação e do planejamento metropolitano no âmbito do Conjunto 

Urbanístico de Brasília – CUB” (Art. 1°, Portaria n° 59/2016 – SEGETH).  

Conforme disposto no parágrafo único do art. 59 da citada Portaria, essa Câmara 

Técnica acompanhará os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho do Plano de 

Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB.  

A Câmara Técnica do PPCUB é presidida pelo Secretário de Estado de Gestão do 

Território e Habitação e tem como secretaria executiva a Assessoria dos Órgãos 

Colegiados - Ascol, unidade do Gabinete do Secretário da SEGETH, que presta apoio 

logístico, técnico e administrativo para as reuniões de trabalho conjunto da Câmara 

Técnica com o Grupo de Trabalho do PPCUB. 

1.2. Grupo de Trabalho Executivo – GT PPCUB 

O Grupo de Trabalho, formalizado por meio da Portaria n° 15, de 23 de fevereiro de 

2016, publicada no DODF n° 37, de 25 de fevereiro de 2016, é integrado por técnicos da 

Diretoria de Preservação - DIPRE e da Diretoria de Gestão do Conjunto Urbanístico de 

Brasília - DIGEB, ambas da Coordenação de Preservação do Conjunto Urbanístico de 

Brasília - COPRESB; da Diretoria de Mobilidade e Urbanização – DIMOB, da atual 

Coordenação de Projetos – COPROJ; da Diretoria de Geoinformações Urbanas e 

Territoriais – DIGEO, da Coordenação do SITURB; da Central de Aprovação de Projetos - 

CAP/SEGETH; e por Assessor do Gabinete do Secretário. 

No desenvolvimento da proposta do Projeto de Lei Complementar do PPCUB, “o 

Grupo de Trabalho observará o conteúdo básico do PPCUB, conforme disposições da Lei 
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Orgânica do Distrito Federal e da Lei Complementar 803, de 25 de abril de 2009, alterada 

pela Lei Complementar n° 854, de 15 de outubro de 2012, e da Portaria n° 299/2004 - 

IPHAN, que institui o Plano de Preservação de Sítios Histórico” (Parágrafo único do Art. 1° da 

Portaria n° 15/2016 – Segeth). 

O Grupo de Trabalho é constituído pelo Núcleo de Coordenação e pelo Núcleo 

Executivo, tendo como Coordenador Geral, o Subsecretário de Políticas e Planejamento 

Urbano – SUPLAN e como Coordenação Executiva, a Diretora de Preservação do Conjunto 

Urbanístico – DIPRE/COPRESB. 

2. Metodologia de Trabalho 

2.1 Documento Base de Discussão 

O trabalho conjunto da Câmara Técnica do CCPPTM e Grupo de Trabalho Executivo 

adota como documento-base o anteprojeto de lei resultante da discussão do PPCUB no 

Grupo Técnico Intersetorial, instituído em 2014, integrado por representantes da anterior 

SEDHAB, do IPHAN, do IAB/DF, do IHGDF, da UnB e da Assessoria Parlamentar da CLDF, 

como também, resultante da discussão na Câmara Técnica do CONPLAN, em 2014, e em 

reuniões do próprio Colegiado Superior do SISPLAN. 

2.2 Subgrupos para análise de temas-chave 

Como sistemática de trabalho, e de modo a tornar a discussão mais objetiva e 

profícua propõe-se a formação de subgrupos, compostos por membros da Câmara 

Técnica CCPPTM e do Grupo de Trabalho, para discutir e avaliar temas e questões mais 

relevantes do documento-base, que possam ser aprimoradas para serem levadas ao 

fórum maior de discussão, no âmbito da CT CCPPTM, para consolidação das propostas. 

A formação dos subgrupos poderá ocorrer de forma paulatina, ou seja, em 

momentos sucessivos, em conformidade com o andamento da discussão dos temas-

chave na Câmara Técnica do CCPPTM. Poderão ser formados mais de um subgrupo ao 

mesmo tempo, para tratar de assuntos concomitantes.  

A dinâmica dos trabalhos dos subgrupos se dará por meio de duas reuniões 

semanais na SEGETH, a serem previamente marcadas e divulgadas entre os componentes 

e contará, ainda, com as reuniões quinzenais com a Câmara Técnica do CCPPTM, para a 

consolidação das questões trabalhadas pelos subgrupos.  

2.3 Temas-chave para discussão nos Subgrupos 

2.3.a. Tema 1: Conceitos e espacialização das Escalas Urbanas no território do 

Conjunto Urbanístico de Brasília e Graus de Valor Patrimonial. (Título II, Capítulo I do 

documento-base do PPCUB e Anexos III, IV e VII). 
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2.3.b. Tema 2: Instrumentos de Controle Urbanístico e de Uso e Ocupação do 

Solo; e Dispositivos de Controle Urbanístico. (Seção I e II, Capítulo I do Título III do 

documento-base do PPCUB).  

2.3.c. Tema 3: Planilhas de Parâmetros Urbanísticos e de Preservação – PURP 

(Tabela de Usos e Atividades do PPCUB e Anexo VIII do documento-base). 

2.3.d. Tema 4: Áreas a serem desafetadas para criação/regularização de lotes 

(Título IV, Capítulo I, Seção IV, e Anexo X do documento-base); e Áreas com incidência de 

Outorgas Onerosas - ONALT e ODIR e de Operação Urbana Consorciada – OUC (indicadas 

nas Planilhas PURP e Anexo XI do documento-base do PPCUB). 

2.3.e. Tema 5: Diretrizes para intervenções relativas a paisagem urbana, 

urbanização, mobilidade e transportes e sistema viário. (Título III, Capítulo II do 

documento-base). 

2.3.f. Tema 6: Planos, Programas e Projetos Prioritários (Título III, Capítulo III 

do documento-base). 

2.3.g. Tema 7: Estrutura Institucional de Planejamento e Gestão do CUB 

(Título V do documento-base). 

 A consolidação da redação do trabalho realizado pelos subgrupos na revisão 

dos Temas 1 a 7 será realizada paulatinamente, à medida que esses temas sejam 

apresentados e consensuados nas reuniões ordinárias da CT do CCPPTM, conforme 

cronograma. 

3. Cronograma das Atividades da CT CCPPTM e GT PPCUB 

O cronograma das atividades do CT CCPPTM e GT Executivo, proposto no quadro a 

seguir, estabelece os prazos para o desenvolvimento dos trabalhos da elaboração do 

PPCUB em conformidade com o cronograma estimado no Acordo de Resultados para os 

Projetos Prioritários do Governo.  


