
 

 

 

Revisão Intermediária do Plano Diretor Estratégico (Lei nº 16.050, de 2014) 

Pactuação com o CMPU das Etapas e do processo Participativo a partir das propostas 

recebidas 

 

Etapa prévia 

Definição dos limites da revisão intermediária do PDE 

Constituição de Grupo de Trabalho composto por membros do CMPU e de SMUL para 

definição dos limites da revisão intermediária e detalhamento dos métodos de participação 

social das diversas etapas (planejamento das reuniões e oficinas, materiais de trabalho, 

capacitação de mediadores, divulgação, etc). 

Mês de fevereiro 

 

Etapa 1 

Diagnóstico e delimitação dos temas prioritários da revisão intermediária do PDE 

Apresentação do Relatório de Monitoramento do Plano Diretor e identificação dos problemas 

de implementação do PDE. 

Reuniões Temáticas virtuais. 

Consulta pública na plataforma Participe+. 

Prazo estimado: 30 dias 

Reuniões nos dias 7, 8, 9, 10 e 11 

Devolutiva das temáticas no dia 24 

 

Etapa 2 

Formulação de propostas para a revisão 

Elaboração coletiva de propostas para resolução dos problemas de implementação do PDE 

identificados na Etapa 1. 

Oficinas regionalizadas.  

Consulta pública na plataforma Participe+. 

Prazo estimado: 50 dias 

Oficinas nos dias 26 de março, 2 de abril, 9 de abril, e 30 de abril 

Atividade devolutiva no dia 14 de maio 

 

Etapa 3 

Elaboração da minuta do PL de Revisão Intermediária do PDE 



 

 

Audiências públicas regionalizadas com apresentação da minuta inicial. 

Consulta pública na plataforma Participe+. 

Minuta participativa online. 

Audiência geral devolutiva com apresentação da minuta final.  

Prazo estimado: 45 dias 

Audiências nos dias 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 de junho 

Audiência devolutiva no dia 31 de junho 

 

Transparência e divulgação 

Registro de todas as atividades em um único processo SEI, com acesso público, e 

disponibilização de todas as informações na plataforma Plano Diretor SP que estará integrada 

ao Gestão Urbana. 

 

Divulgação ampla dos atos convocatórios para os eventos do processo participativo, 

disponibilização nos sites de todas as secretarias e subprefeituras.  

Divulgação prévia do cronograma de todo o processo participativo.  

 

Apresentações devolutivas em todas as etapas do processo participativo. 

 

Participação online  

Em todas as etapas haverá possibilidade de envio de contribuições por meio digital, através da 

plataforma Participe+. 

 

Eventos presenciais 

Observação das recomendações sanitárias nos eventos presenciais. 

Caso novas restrições sanitárias sejam impostas, o cronograma e a metodologia poderão ser 

revistos. 

 

Responsabilidade técnica 

Coordenação do Diagnóstico e Revisão Intermediária do PDE conduzida por um profissional 

com diploma de Arquitetura e Urbanismo. 

 

 

 


