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Regulamenta a 3ª Audiência Pública 
Geral sobre a Proposta de Revisão do 
Plano Diretor de Ordenamento Territorial 
do Distrito Federal - PDOT 

 
 
O Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito 
Federal – SEDUMA, no uso de suas atribuições regimentais, visando atender às 
disposições específicas da Constituição Federal, da Lei Orgânica do DF, do 
Estatuto das Cidades e da Lei Complementar n.º 17, de 28 de janeiro de 1997, 
que aprova o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – 
PDOT, estabelece o presente Regulamento para a 3ª Audiência Pública Geral 
relativa à Proposta de Revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 
Distrito Federal - PDOT, a ser realizada no dia 2 de junho de 2007, das 8:00 às 
17:00 horas, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília-DF.  
 Art. 1º Este Regulamento fixa os procedimentos a serem adotados na 
realização da 3ª Audiência Pública Geral a que se refere o Edital de Convocação 
publicado no DO/DF do dia 18 de abril de 2007.  

Art. 2º A Audiência Pública Geral será integrada por uma Mesa Diretora e 
um Plenário. 

Art. 3º A Audiência Pública Geral obedecerá à seguinte programação: 
I. Credenciamento; 
II. Abertura; 
III. Apresentação do Regulamento e Síntese dos Processos do PDOT; 
IV. Apresentação do Projeto de Lei; 
V. Inscrições para Manifestações Orais e Escritas; 
VI. Manifestação Pública; 
VII. Encerramento. 
Art. 4o Compete à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente - SEDUMA por meio de equipe designada para coordenação da 
Audiência, as providências pertinentes ao registro dos participantes, em lista 
apropriada, constando nome, número do documento de identidade, Região 
Administrativa de domicílio e organização/instituição/grupo que representa.  
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Art. 5o A Audiência Pública Geral será presidida pelo Secretário de Estado 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal que, após a 
abertura do evento, transmitirá a coordenação dos trabalhos a um moderador. 

 Art. 6o Na sessão de abertura a Mesa Diretora será composta por 
representantes de organismos públicos do Governo Federal e do Governo do 
Distrito Federal, convidados pela SEDUMA.  

Art. 7º O Plenário será composto pelas pessoas presentes à Audiência 
Pública Geral. 

Art. 8º A Audiência Pública Geral será gravada e filmada, ficando tais 
registros em poder da SEDUMA para consulta e comprovação, quando  
necessário. 

§1º Atuarão, durante todo o período de realização da 3a Audiência Pública 
Geral, um moderador e dois relatores.  

§2º  A SEDUMA providenciará o registro da 3ª Audiência Pública em Ata, 
que será lavrada e assinada pelos integrantes da Mesa Diretora, sendo a ela 
anexada a lista de presença dos participantes. 

§3º  A Ata da 3a Audiência Pública Geral será divulgada pela SEDUMA por 
meio da Internet, no Portal do Governo do Distrito Federal e no portal da própria 
Secretaria,  no prazo máximo de quinze dias úteis após a realização da Audiência.  

Art. 9o Para a realização da 3a Audiência Pública Geral serão adotados os 
seguintes procedimentos: 

I. Os trabalhos serão abertos pelo Secretário de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal, que 
passará a palavra aos demais membros da Mesa Diretora. 

II. A abertura da 3ª Audiência Pública terá duração de trinta minutos. 
III. As demais autoridades presentes na sessão de abertura da 3a 

Audiência Pública Geral serão nomeadas pelo Cerimonial. 
IV. Em seguida, a equipe de Coordenação da Audiência fará uma 

apresentação sucinta do conteúdo deste Regulamento e orientará os 
participantes quanto à metodologia a ser cumprida para realização 
dos trabalhos. 

V. Caberá à SEDUMA realizar a síntese do processo de revisão do 
PDOT do Distrito Federal.  

VI. Também à SEDUMA caberá, em seqüência, no prazo máximo de 
quarenta e cinco minutos, apresentar a Proposta de Revisão do 
Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT. 

VII. Os pedidos de esclarecimentos e as contribuições  dos participantes 
com relação à proposta apresentada terão lugar na sessão de 
Manifestação Pública, descrita no Artigo 10º, a seguir.  
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VIII. Na seqüência dos trabalhos, será realizado intervalo de trinta 
minutos para que os participantes da 3a Audiência Pública Geral 
possam realizar as inscrições de manifestação oral ou escrita, na 
sessão de Manifestação Pública. 
a. Para  facilitar tal processo, a equipe de Coordenação fornecerá 

aos participantes um formulário de inscrição para manifestação 
escrita.  

b. Os participantes que desejarem se manifestar, por ocasião da 
sessão de Manifestação Pública, deverão se inscrever junto aos 
integrantes da equipe de Coordenação que estarão posicionados 
em local devidamente identificado. 

c. Inscrições posteriores ao intervalo estabelecido ficam 
condicionadas ao disposto no inciso IX, do Artigo 10° deste 
Regulamento.  

Art. 10o Para realização da sessão de Manifestação Pública serão 
adotados os seguintes procedimentos: 

I. A Mesa Diretora da sessão de Manifestação Pública será constituída 
por um moderador, pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente e por membros da equipe técnica da 
Secretaria, sob a Presidência do primeiro. 

II. A sessão de Manifestação Pública terá a duração de quatro horas, 
com intervalo de noventa minutos para lanche.  

III. Todos os presentes terão o direito de manifestar-se na forma 
disposta no presente Regulamento. 

IV. Serão admitidas duas modalidades de manifestação: por escrito ou 
oral, observado o Inciso VIII, do Artigo 9°. 

V. Na sessão de Manifestação Pública haverá alternância nas 
apresentações de manifestação oral e escrita. 

VI. Cada participante previamente inscrito terá dois minutos para 
manifestação oral e mais dois minutos para réplica, desde que o 
questionamento ou observação seja pertinente ao objeto da 
Audiência.  

VII. Os esclarecimentos e/ou respostas fornecidos pela Mesa Diretora 
poderão ser feitos a cada manifestação oral ou em bloco, a critério 
da Mesa, devendo cada resposta ter a duração máxima de  cinco 
minutos. 

VIII. As manifestações dos participantes dirigidas à Mesa por escrito 
serão lidas e respondidas, se assim couber, pelos seus componentes 
da Mesa Diretora.  

IX. A Mesa Diretora poderá, eventualmente, impugnar manifestações 
não pertinentes ao objeto da Audiência. 
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X. O tempo disponível para a realização da sessão de Manifestação 
Pública condicionará o número de manifestações dos participantes e 
o número de esclarecimentos e respostas a serem dadas pela Mesa 
Diretora.  

XI. O moderador poderá intervir para preservar o objetivo da Audiência 
Pública e disciplinar o seu desenvolvimento, caso julgue necessário, 
ou a pedido dos membros da Mesa Diretora.  

Art. 11 Durante o período de realização da 3a Audiência Pública Geral, a 
SEDUMA disponibilizará para a consulta pelos participantes, em sala devidamente 
identificada, um Banco de Informações relativo ao processo de revisão do PDOT. 

Art. 12 O encerramento da 3a Audiência Pública Geral relativa à 
apresentação do PDOT/DF será realizado pelo Secretário de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal.  

Art. 13 Os casos omissos neste Regulamento serão dirimidos em Plenário, 
no tempo e na forma estabelecidos pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal. 
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