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Regulamento da Audiência Pública 

 
Art.1º. Este regulamento define o procedimento que será adotado para o andamento 
da APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DA MINUTA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
DO PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA – PPCUB. 
Parágrafo único. A audiência pública é aberta aos cidadãos mediante credenciamento 
para participação no evento. 
 
Art.2º. A audiência pública será registrada por gravação de áudio, e vídeo, sendo que o 
material técnico produzido comporá a memória do processo de elaboração do projeto 
de lei complementar, sem prejuízo da ata a que se refere o art. 11.  
 
Art. 3º. A audiência pública do PPCUB possui caráter consultivo e tem como objetivo 
esclarecer dúvidas e recolher sugestões da sociedade para elaboração do Plano de 
Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, que envolve as regiões 
administrativas do Plano Piloto, Candangolândia, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal.  
 
Parágrafo único. A audiência pública terá como base este regulamento e a minuta de 
projeto de lei complementar no âmbito do Distrito Federal, disponibilizado na internet, 
na página da Sedhab - www.sedhab.df.gov.br, e em versão impressa disponível na 
Sedhab (6º andar). 
 
Art.4º. Integrará a mesa o Secretário de Estado de Habitação, Regularização e 
Desenvolvimento Urbano - Sedhab, e um relator, o qual será designado no início dos 
trabalhos. 
 
§ 1º. A coordenação da mesa ficará a cargo do Secretário de Estado de Habitação, 
Regularização e Desenvolvimento Urbano - Sedhab ou servidor por ele designado, o 
qual procederá à abertura dos trabalhos. 
 
§ 2º. Compete à coordenação da mesa dirimir as dúvidas e questionamentos dos 
participantes, bem como garantir o adequado desenvolvimento dos trabalhos 
podendo, para tanto, solicitar auxílio da equipe técnica da Sedhab. 
 

Art.5º. A leitura do presente regulamento será efetuada pela coordenação ou por 
integrante da mesa designado para esse fim.  
 

Art.6º. Imediatamente após a leitura do regulamento, será realizada a apresentação 
técnica referente à proposta da elaboração do Plano de Preservação do Conjunto 
Urbanístico de Brasília, que envolve as regiões administrativas do Plano Piloto, 
Candangolândia, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal. 
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§ 1º. No cadastramento, assim como no decorrer da apresentação técnica, serão 
abertas as inscrições para manifestação dos participantes credenciados, encerrando-se 
ao final da referida apresentação. 
 
§ 2º. Caso haja demanda, a coordenação da mesa abrirá novas inscrições para 
manifestação, a fim de garantir o uso da palavra a todos os participantes, observando 
a ordem de prioridade para aqueles que não tenham se manifestado anteriormente. 
 
§ 3º. A manifestação dos participantes poderá ser feita oralmente ou por escrito, 
respeitados, no primeiro caso, os seguintes tempos: 

I. duração de 6 (seis) minutos, quando se tratar de representantes de 
entidades; 

II. duração de 3 (três) minutos, no caso de manifestações individuais. 
 

§ 4º. A resposta às manifestações dos participantes será apresentada pela mesa, em 
tempo equivalente. 
 

Art.7º. Concluída a apresentação, será dada a palavra aos inscritos para sua 
manifestação, nos termos do disposto no Art. 6º.  
 

Art.8º. A coordenação do evento adotará os procedimentos necessários para garantir 
a palavra aos inscritos e a tranquilidade no desenvolvimento dos trabalhos. 
 

Art.9º. Somente serão discutidos assuntos que se relacionem com a matéria e com a 
etapa do desenvolvimento dos trabalhos.  
Parágrafo único. As propostas e sugestões que não estejam diretamente relacionadas 
com os trabalhos poderão ser apresentadas por escrito à organização do evento para 
subsídio à minuta de PLC, e nesta ocasião não serão lidas. 
 

Art.10. Todas as manifestações pertinentes ao tema serão seguidas de comentários 
dos integrantes da mesa. 
 

Art.11. A ata da audiência pública será disponibilizada, em até 45 (trinta) dias, no site 
da Sedhab na internet – www.sedhab.df.gov.br.  
 
Parágrafo único. A ata será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF. 
 

Art.12. Uma vez concluídas as manifestações de todos os participantes inscritos, a 
coordenação do evento dará por encerrada a reunião.  


