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Guia 
metodológico 
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Baseado no guia metodológico do processo 
participativo da elaboração do Plano 
Diretor de 2014, o guia metodológico foi 
complementado com o uso das novas 
ferramentas digitais.

O registro das estratégias, procedimentos e 
instrumentais utilizados tem a finalidade de 
apoiar as equipes técnicas no desenvolvimento 
das atividades participativas, oferecendo a 
experiência desenvolvida como referência para 
composição de novos processos participativos, 
envolvendo as frentes de mobilização, 
organização e operação das atividades 
participativas, sistematização das contribuições 
recepcionadas e devolutivas.

https://planodiretorsp.prefeitura.sp.gov.br/wp-
content/uploads/2021/08/Guia_do_Processo_P
articipativo_Revisao_PDE_2021.pdf
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março
 a julho

Diagnóstico inicial: 
desempenho dos 
instrumentos urbanísticos Nessa primeira etapa, um monitoramento do 

desempenho dos instrumentos urbanísticos previstos 
no Plano Diretor aponta qual a situação atual de cada 
um deles. 

O documento foi elaborado por técnicos da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Licenciamento e levou em 
consideração o período de 2014 a 2020. Nele foi  
possível constatar, por exemplo, que 68% dos 
instrumentos urbanísticos foram efetivados 
até o momento. Daqueles que dependiam de 
regulamentação, 67% foram regulamentados.

O monitoramento também indica o grau de efetividade 
de cada instrumento: 38% tiveram desempenho 
considerado bom, 23% médio, 5% ruim e, 
em 34% dos casos, não foi possível fazer, por 
enquanto, uma avaliação.

2021



Prefeitura inicia as primeiras ações 
presenciais para ouvir a população na 
revisão Plano Diretor.

Equipes com tablets conectados à internet 
visitam os 96 distritos da Cidade em uma 
busca ativa por contribuições dos 
paulistanos. 

Duração: 3 meses

Busca ativa
2021

julho a
outubro
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Respostas por macrorregião

Cidade de São Paulo
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Revisão PDE
Enquete nº 2 - Busca Ativa



Cidade de São Paulo
11.485 respostas

Revisão PDE
Enquete nº 2 - Busca Ativa

Se pudesse escolher, você moraria perto de:
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Quais temas você considera prioridade na revisão do Plano Diretor?
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Na sua opinião, do que seu bairro mais precisa?
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O que é mais importante que tenha na São Paulo do futuro?



Filipeta digital: ficha 
de propostas online

Outra ferramenta que foi utilizada no processo
participativo da elaboração do Plano Diretor de 2014,
a filipeta digital ou ficha de propostas segue a mesma 
metodologia, revisando os 12 objetivos na elaboração 
do PDE.

De outra parte, também a partir das contribuições de 
PLANURB, foram acrescidas três perguntas específicas 
sobre a pandemia do CORONAVÍRUS, em face de seu 
evidente impacto sobre a cidade e suas funções sociais.

Assim, a minuta de ficha de registro de propostas em questão 
buscou considerar a aplicação desta Política de 
Desenvolvimento desde sua aprovação em 2014, os objetivos 
nela previstos, os fatos supervenientes e, por fim, os impactos 
da Pandemia do COVID-19 sobre a cidade e suas funções 
sociais. 

https://planodiretorsp.prefeitura.sp.gov.br/cadastro-de-propos
ta/
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Audiências Públicas
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Secretaria Municipal
de Urbanismo e Licenciamento
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