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Proposta de construção em Eixos 
Transversais:

• Território Resiliente

• Participação Social e Governança

E Temáticos:

• Gestão Social da Terra

• Habitação e Regularização

• Ruralidades

• Mobilidade

• Meio Ambiente e Infraestrutura

• Desenvolvimento Econômico Sustentável 
e Centralidades



Etapas da metodologia PDOT 2020-2030

DIAGNÓSTICO PROGNÓSTICO PROPOSTA CONSOLIDAÇÃO

Elaboração da 
Leitura Técnica e 
da Leitura 
Comunitária

Formulação e 
pactuação de 
propostas de 
estratégias, 
instrumentos, 
diretrizes e 
zoneamento. 

Compatibilização 
das Leituras 
Técnica e 
Comunitária. 
Estabelecimento 
de subunidades 
espaciais de 
planejamento.
Construção de 
cenários.

Finalização da 
minuta de projeto 
de lei, elaboração 
de ação 
orçamentária e 
acompanhamento 
da aprovação junto 
à CLDF.

de onde viemos? 
aonde estamos? Aonde queremos 

chegar? 
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• 1 membro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 

Habitação do Distrito Federal;

• 1 membro da Secretaria de Estado do Governo do Distrito Federal;

• 1 membro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA;

• 1 membro da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural – SEAGRI; 

• 1 membro da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal;

• 1 membro da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal – SEMOB;

• 2 representantes do Comitê de Gestão Participativa.    



• deliberar sobre divergências e mediar conflitos entre os órgãos do GTI;

• coordenar a articulação entre os órgãos e entidades do Distrito Federal;

• atuar de forma estratégica, sistêmica e complementar às ações dos 

órgãos constituídos neste Decreto, respeitando suas competências;

• articular e promover o diálogo para o adequado andamento dos 

trabalhos;

• assegurar a articulação das políticas públicas e promover a gestão 

interinstitucional no desenvolvimento dos trabalhos;

• participar e acompanhar as reuniões e audiências públicas realizadas no 

âmbito da revisão do PDOT.



• 4 membros da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação;
• 1 membro da Secretaria Executiva das Cidades;

• 4 representantes de entidades dos movimentos populares;
• 3 representantes de entidades empresariais;
• 3 representantes de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa;
• 2 representantes de organizações não-governamentais;
• 3 representantes de coletivos que atuam pelo direito à cidade;
• 3 representantes de coletivos e grupos identitários; 
• 3 representantes de comunidades tradicionais;
• 2 representantes de Universidades e Institutos Federais; 

• 2 representantes da Câmara Legislativa do DF;
• 5 representantes do CONPLAN;
• 5 representantes do CCPPTM; 
• 1 representante da Secretaria do Patrimônio da União.



• acompanhar todas as etapas do PDOT e se apropriar da metodologia, do plano de 
trabalho, do cronograma de revisão, dos seus prazos; 

• apoiar e acompanhar a implantação da metodologia de participação e as etapas de 
mobilização e participação social visando garantir a participação da sociedade civil em 
todas as etapas do processo de revisão do PDOT;

• mobilizar a 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;

• acompanhar a elaboração dos levantamentos, estudos e proposições desenvolvidos 
pelos Subgrupos de Eixos Transversais e Temáticos do processo de revisão do PDOT 
por meio dos representantes indicados - o CGP pode indicar até 5 componentes deste 
comitê para cada Eixo Temático e Transversal, designados de acordo com as áreas de 
atuação e competências;



• participar das oficinas nas Regiões Administrativas e nas Unidades de Planejamento 
Territorial, das Audiências Públicas e outras reuniões, conforme cronograma que faz 
parte da metodologia de revisão do PDOT e participar das Reuniões Temáticas e 
Reuniões Específicas que são parte da Leitura Comunitária no processo de revisão do 
PDOT, conforme deliberação em reuniões do CGP;

• propor recomendações para desenvolvimento da metodologia de participação e das 
etapas de mobilização e divulgação do CGP à população em geral.



• desenvolver a metodologia específica do Eixo Temático em consonância com a 

metodologia geral;

• desenvolver, sistematizar e consolidar os estudos técnicos referentes ao tema 

correspondente;

• consolidar as informações provenientes do debate técnico e da leitura 

comunitária;

• elaborar proposta técnica no âmbito do tema específico, considerando as 

demais políticas públicas, legislações e planos setoriais; e

• participar da elaboração da minuta de projeto de lei complementar do Plano 

Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal.Decreto
nº 40.088
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5 membros da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

I - efetuar a coordenação técnica e as articulações institucionais necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos;
II - elaborar a metodologia geral do processo de revisão do PDOT;
III - acompanhar a elaboração dos levantamentos, estudos e proposições desenvolvidos 
pelos Grupos Temáticos, definindo as diretrizes e premissas orientadoras;
IV - garantir a articulação entre os Subgrupos, promovendo o debate técnico;
V - organizar a base de dados georreferenciada integrada ao Sistema de Informações 
Territoriais e Urbanas do Distrito Federal;
VI - conduzir o processo participativo em conjunto com o GT do Eixo Transversal de 
Participação Social e Governança;
VII - mobilizar e elaborar proposta de discussão com a sociedade e articular-se aos 
demais debates públicos e conferências setoriais pertinentes aos temas objeto do Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal; 
VIII - propor a realização de Acordos de Cooperação e contratações necessárias à 
complementação dos trabalhos dos GT.
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