
EIXO – PARTICIPAÇÃO SOCIAL E 

GOVERNANÇA 

PDOT 2020/2030       



PREMISSAS - NOVO PDOT

• PROMOVER UMA GOVERNANÇA TERRITORIAL INTEGRADA E ESTRATÉGICA; 

• Articular o PDOT com as novas agendas locais e globais e com o Plano Estratégico do 

Distrito Federal 2019-2060;

• Promover a análise do território de maneira integrada;

• Combater o modelo de ocupação desordenada cada vez mais segregado e espraiado;

• Incorporar um novo modo de organização social e produtiva rural;

• Promover a gestão resiliente com qualidade ambiental e qualidade de vida;

• CONSIDERAR NOVAS CONCEPÇÕES DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL, NOVOS 

ATORES COLETIVOS E REDES SÓCIO TÉCNICAS;

• Promover a simplificação normativa.



A CONCEPÇÃO do processo é COLETIVA 

EM 2018 - Portaria nº28 - 16/03/2018

Estabelece Grupo de Trabalho para revisar PDOT (estrutura interna SEGETH)

SUPLAN – COPLAN

COGEST, COINST /SUGEST

COARQ,COURB/CAP

COSIT/UNTEC 

4 COORDENADORES 

GERAIS

+ 28 TÉCNICOS 



A CONCEPÇÃO do processo é COLETIVA 

EM 2019 – Reestrutura
Grupo de Trabalho para revisar PDOT mantido com ajustes

SUPLAN COORDENAÇÃO GERAL

• Metodologia do processo de revisão – colaborativa

(elaborada com colaboração de vários técnicos)

• Projeto Básico – colaborativo

(elaborado com colaboração de vários técnicos)



A CONCEPÇÃO do processo é COLETIVA 

EM 2019 – Decreto nº40.088/2019
Institui Grupos de Trabalho Interinstitucionais (GTI)

ÓRGÃOS DO GDF 28 ÓRGÃOS = 165 PESSOAS

• Realizar estudos, acompanhar os debates com a sociedade civil

e elaborar a minuta de projeto de lei complementar de revisão -

PDOT



INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL



COORDENAÇÃO 
GERAL

GOVERNANÇA
INTERINSTITUCIONAL

SOCIEDADE 
CIVIL

GRUPOS 
ORGANIZADOS

SUPLAN/SEDUH

Outros órgãos do GDF, 
grupos de trabalho, 

conselhos e comitês, etc...

Movimentos sociais, 
universidades, entidades de 
classe, coletivos, segmento 

empresarial, outros segmentos

ATORES NO PROCESSO DE 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL



ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E 

GESTÃO PARTICIPATIVA DO 

PROCESSO DE REVISÃO DO PDOT



ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E GESTÃO PARTICIPATIVA

COMISSÃO GOVERNANÇA - (CGO)

COMITÊ DE GESTÃO PARTICIPATIVA - (CGP)

COORDENAÇÃO GERAL - (CG)

GRUPO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL - (GTI)

Decreto
nº 40.088

2019



ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E GESTÃO PARTICIPATIVA

COMISSÃO

DE GOVERNANÇA

(CGO)

GRUPOS DE

TRABALHO         

INTERINSTITUCIONAL

(GTI)

COMITÊ DE GESTÃO

PARTICIPATIVA

(CGP)

COORDENAÇÃO

GERAL

(CG)

Decreto

nº 40.088

2019



 Metodologia, de Acordos de Cooperação e de contratações 

necessárias;  

 Planejamento e coordenação do processo

 Coordenação técnica e articulação

 Promoção de mediações e diálogos

 Coordenação da organização da base de dados

 Acompanhamento e execução das estratégias de mobilização, debates 

públicos e conferências

 Promoção Planejamento e  acompanhamento da minuta de projeto de 

lei

COORDENAÇÃO 

GERAL

CG

COMPOSIÇÃO 5 membros da SEDUH

Portaria nº 28 

2018
Em 

revisão



GRUPO DE TRABALHO         

INTERINSTITUCIONAL

(GTI)

I. Território Resiliente

II. Participação Social e Governança

III. Gestão Social da Terra

IV. Ruralidades

V. Mobilidade

VI. Habitação e Regularização Fundiária

VII. Desenvolvimento Econômico Sustentável e Centralidades

VIII. Meio Ambiente e Infraestrutura

CONSTITUI OS GRUPOS TEMÁTICOS 

GTI

Em 
revisão

Decreto
nº 40.088

2019

COMPOSIÇÃO 30 órgãos do GDF –

165 técnicos



COMPOSIÇÃO 

 Secretários/responsável pela pasta:

• SEDUH;

• SEGOV;

• SEMA; 

• SEAGRI; 

• SDE;

• SEMOB;

• SODF;

• Terracap; e,

 Coordenação Geral – CG (2)

 Comitê de Gestão Participativa – CGP (2)

COMISSÃO DE 

GOVERNANÇA

CGO



• Supervisão e a avaliação periódica do trabalho desenvolvido;

• Mediação sobre questões relevantes, situações, divergências e 

conflitos institucionais;

• Supervisão dos seus representantes no GTI; 

• Atuação estratégica, sistêmica e complementar às ações do 

órgão que representa;

• Promoção do diálogo e articulação entre os órgãos;

• Articulação das políticas públicas, promoção da gestão 

interinstitucional e o acesso às informações necessárias para o  

desenvolvimento dos trabalhos.

COMPETÊNCIAS

COMISSÃO DE 

GOVERNANÇA

CGO



 COMITÊ DE 

GESTÃO 

PARTICIPATIVA 

(CGP)

CGP

4 membros do Poder Executivo Distrital

12 membros da sociedade civil organizada no segmento movimentos sociais e

coletivos:

5 membros da sociedade civil organizada no segmento organizações não

governamentais

2 membros da sociedade civil organizada no segmento cooperativas e associações,

5 membros da sociedade civil organizada no segmento entidades do setor empresarial

3 membros da sociedade civil organizada no segmento entidade de representação

profissional

4 membros da sociedade civil organizada no segmento conselho de classe

profissional

4 membros da sociedade civil organizada no segmento entidades acadêmicas e de

pesquisa

5 membros do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal –

CONPLAN;

5 membros do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e

Metropolitano do Distrito Federal –– CCPPTM.

49 membros



 COMITÊ DE 

GESTÃO 

PARTICIPATIVA 

(CGP)

CGP

COMPOSIÇÃO 

GDF: 

• SEDUH (4 membros) e Sec. de Cidades (1 membro)

 SOCIEDADE CIVIL:

• movimentos sociais e coletivos (12 membros): de 

comunidades tradicionais, quilombolas ou ciganas; de comunidades 

indígenas; de população em situação de rua; pelo direito à cidade; de 

moradia; de reforma agrária e agricultura familiar;  de transporte e 

mobilidade; de mulheres e igualdade de gênero; de infância e 

juventude; de igualdade racial; de população LGBTQI+; de migrantes 

e refugiados.



 COMITÊ DE 

GESTÃO 

PARTICIPATIVA 

(CGP)

CGP

COMPOSIÇÃO 

 SOCIEDADE CIVIL:

• Organizações não governamentais/entidades: pelo direito 

à cidade; pelo direito à cultura; de acesso à terra; de meio ambiente; 

de mobilidade urbana.

• Cooperativas e associações que atuam:  por habitação e 

por regularização fundiária;

• Entidades do setor empresarial com atuação: na 

construção civil; no setor imobiliário; na indústria; no comércio; e 

como produtores rurais;

• Entidade profissional nas áreas de: arquitetura e urbanismo; 

produtores rurais; outros;



 COMITÊ DE 

GESTÃO 

PARTICIPATIVA 

(CGP)

CGP

COMPOSIÇÃO 

 SOCIEDADE CIVIL:

• Conselho de classe profissional em: arquitetura e urbanismo; 

engenharia e agronomia; serviço social; e de advogados;

• Entidades acadêmicas e de pesquisa: de ensino superior 

privado; de pesquisa e extensão; Universidade de Brasília e Instituto 

Federal de Brasília;

 CONPLAN; e CCPPTM.

2 a 5 membros do CGP participam de cada Grupo Temático

CGP pode convidar representantes da CLDF, SPU, MPDF, DPDF, etc...



 COMITÊ DE 

GESTÃO 

PARTICIPATIVA 

(CGP)

CGP

COMPETÊNCIAS

• Aprovação de calendário de suas reuniões ordinárias;

• Realização de reuniões extraordinárias sempre que 

deliberado;

• Contribuição na consolidação da metodologia geral do 

PDOT e demais documentos; 

• Acompanhamento de todas as etapas do PDOT;

• Apoio e acompanhamento da implantação da 

metodologia de participação visando garantir a 

participação da sociedade civil em todas as etapas do 

processo de revisão do PDOT;



 COMITÊ DE 

GESTÃO 

PARTICIPATIVA 

(CGP)

CGP

COMPETÊNCIAS

• Contribuição na mobilização da sociedade de forma a 

viabilizar a colaboração e a participação em todo o 

processo de revisão do PDOT, especialmente por meio 

de validação das ações de sensibilização, divulgação, 

informação, capacitação e organização da participação 

social;

• Acompanhamento das atividades dos Grupos 

Temáticos do Grupo de Trabalho Interinstitucional –

GTI, por meio dos representantes indicados conforme §

6º do art. 16;



 COMITÊ DE 

GESTÃO 

PARTICIPATIVA 

(CGP)

CGP

COMPETÊNCIAS

• Contribuição na consolidação dos produtos 

desenvolvidos pelo GTI, bem como da a minuta de Lei 

Complementar a ser enviada ao CONPLAN; 

• Participação, com no mínimo 2 representantes, das 

oficinas nas Regiões Administrativas e Unidades de 

Planejamento Territorial, das Oficinas Temáticas, das 

Audiências Públicas e outras reuniões previstas, 

conforme cronograma;

• Participação das  Reuniões Específicas que são parte 

da Leitura Comunitária no processo de revisão do 

PDOT, conforme deliberação em reuniões do CGP.



1. DIFICULDADE DE SE FAZER 

ENTENDER A 

IMPORTÂNCIA DO PDOT E 

COMO ISSO INFLUENCIA 

NO COTIDIANO

2. NECESSIDADE DE 

PREPARAÇÃO DOS 
TÉCNICOS PARA O 

PROCESSO PARTICIPATIVO

3. NECESSIDADE DE MAIOR 

CAPILARIDADE DA 

SECRETARIA

a. Há níveis diferenciados de 
entendimento e compreensão da 
temática a depender do território e 
faixa de renda; Há níveis 
diferenciados de engajamento;

b. Não há preparo para andamento do 
processo e dos encontros que saiam 
do planejado e/ou do esperado; Difícil 
responder a questões específicas e 
detalhadas que não sejam o tema da 
reunião em questão ou que não 
esteja na escala territorial;

c. Há dificuldade da Secretaria no 
acesso e abrangência ao território;

 Usar canais diversos de interação para 
alcance de grupos e pessoas com níveis 
diversos de engajamento e compreensão do 
tema

 Usar linguagem acessível que consiga levar 
a mensagem a mais público

 Gerar conteúdo informativo sobre PDOT e 
sua importância

 Sensibilização dos técnicos para a escuta 
não-violenta e escuta ativa

 Sensibilização dos técnicos para 
entendimento da participação como 
processo de aprendizado comunitário que 
vai além de resultados

 Trabalhar em conjunto com Administrações 
Regionais e outras instâncias locais para 
expansão do público envolvido no processo 
participativo

OFICINA PARTICIPAÇÃO
PONTOS DE DESTAQUE PROPOSTAS



órgãos colegiados superiores

LEVANTAMENTO SISPLAN - Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do DF

Conselho  de 
Planejamento 
Territorial e 

Urbano do DF –
CONPLAN;

consultivo e 
deliberativo

Conselho de 
Meio Ambiente 

do DF –
CONAM;

consultivo e 
deliberativo de

2º grau

Conselho de 
Recursos 

Hídricos do DF –
CRH;

articulador, 
consultivo e 
deliberativo

Conselho de 
Desenvolvi-
mento Rural 

Sustentável do 
DF – CDRS;

consultivo

Conselho  de 
Desenvolvimen-
to Habitacional 
– CONDHAB;

articulador, 
consultivo e 
deliberativo

Conselho de 
Transporte 

Público Coletivo 
do DF – CTPC;

consultivo

órgãos colegiados regionais e locais

Conselhos das 
Unidades de 

Planejamento 
Territorial – CUP

articulador e 
participativo

Conselhos 
Locais de 

Planejamento 
Territorial 

Urbano - CLP

consultivo

Comissões de 
Defesa do Meio 

Ambiente –
COMDEMA

participativo

Conselho Gestor 
das Unidades de 

Conservação

consultivo / 
gestor

Comitês de 
Bacias 

Hidrográficas

participativo

Conselhos 
Regionais de 

Desenvolvimen-
to Rural –
CRDRS/DF

consultivo

SEDUH SEMA SEMA SEAGRI SEDUH SEMOB

SEDUH

Ex: Guará, Lago Norte

SEDUH SEMA SDUC Singreh SEAGRI

Ex: Fercal, Park Way *são 3 no DF *são 9 no DF*são 4 no DF

! !



Conselho  de 
Planejamento 

Territorial e 
Urbano do DF –

CONPLAN;

Conselho de 
Meio 

Ambiente do 
DF – CONAM;

Conselho de 
Recursos 

Hídricos do 
DF – CRH;

Conselho de 
Desenvolvi-
mento Rural 
Sustentável 

do DF –
CDRS;

Conselho  de 
Desenvolvi-

mento
Habitacional 
– CONDHAB;

Conselho de 
Transporte 

Público 
Coletivo do 
DF – CTPC;

Conselhos das 
Unidades de 

Planejamento 
Territorial -

CUP

Conselhos 
Locais de 

Planejamento 
Territorial 

Urbano - CLP

Comissões 
de Defesa do 

Meio 
Ambiente -
COMDEMA

Conselho 
Gestor das 

Unidades de 
Conservação

Comitês de 
Bacias 

Hidrográficas

Conselhos 
Regionais de 
Desenvolvi-

mento Rural –
CRDRS/DF

órgãos colegiados superiores

órgãos colegiados regionais e locais

! !

Lei Complementar nº 803/2009LEVANTAMENTO SISPLAN - Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do DF



CONTINUIDADE LEVANTAMENTO

Levantamento – outras instâncias

Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano de DF - CCPPTM

Conselho de Regularização das Áreas Públicas Rurais de DF - COREG - SRF

Conselho de Política de Assentamento do DF - CPA/DF

Conselho Gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF - FUNDURB

Conselho Gestor do Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social - FUNDHIS

Conselho Gestor do Fundo de Desenvolvimento Rural do DF - FDR 

Conselho de Administração do Fundo Único de Meio Ambiente do DF - CAF 

...



DESAFIOS 

 Como envolver, por meio do CGP, os administradores regionais, 

lideranças locais e comunidade das Administrações Regionais de 

cada Unidade de Planejamento Territorial – UPT ?

 Como desenvolver um plano de comunicação que use as novas 

tecnologias, tenha linguagem simples e acessível e a capilaridade 

necessária para atingir toda a população do DF?

 Como qualificar o processo participativo para que a sociedade civil 

tenha conhecimento e contribua de fato com o debate e propostas?

 Como desenvolver ações que capacitem atores da sociedade civil e 

estes sejam agentes multiplicadores de informações/propostas no 

território?



htttp://www.pdot.seduh.df.gov.br /

http://www.pdot.seduh.df.gov.br/

