
Conheça as fases de revisão do PDPC e os momentos de diálogo com a 
sociedade.

Sua participação  é fundamental do início ao fim!

A hora é agora!
Participe do desenvolvimento da sua localidade e do seu município. Se 

você não trouxer a sua realidade para o plano, quem trará?

APOIO: REALIZAÇÃO

Acesse o Site do PDPC. Lá você encontrará os documentos 
técnicos e poderá contribuir com sugestões

https://digital.arcadis.com.br/portal/caetite/

Visite o Espaço PDPC, Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública 
de Caetité - Centro Administrativo de Caetité, 1000

Você é muito bem-vindo!

Contato PDPC
pdpcaetite@arcadis.com    WhatsApp (11) 9 5848 0238         

Plano Diretor 
Participativo de 
Caetité - PDPC



Qual o melhor modo de ocupar 
o território municipal?

Quais os melhores lugares 
para o desenvolvimento das 
diferentes atividades?

Como proteger o 
Patrimônio Natural e Cultural?

Como prover as adaptações 
necessárias aos impactos das 
mudanças climáticas?

Como levar para todos, 
os benefícios da cidade?

Como promover a função social 
e ambiental da propriedade?

O Plano Diretor Participativo (PDP) é a forma do município garantir ao cidadão o
direito às condições dignas e seguras para viver em seu território, promovendo e
induzindo o desenvolvimento com sustentabilidade e resiliência.

Essa é uma oportunidade para você e sua comunidade construírem uma vida
melhor em Caetité. Para isso é importante conhecer a Caetité de hoje, saber o
que podemos melhorar e planejar a Caetité que queremos, tanto na zona
urbana, como na zona rural.

O que é o Plano Diretor Participativo?

A revisão do Plano Diretor Participativo de Caetité - PDPC

O Plano Diretor Participativo de Caetité (PDPC) foi instituído pela Lei Municipal
n°632, de 10 de outubro de 2006 e ao longo de 2022, será realizada a sua revisão.
A fim de regulamentar o processo participativo, e como medida de transparência,
foi publicado em 8 de Abril de 2022 o Decreto Municipal nº 20.

Todo o processo será realizado em duas fases, a primeira atualizará o diagnóstico
do município até junho de 2022, e a segunda, realizará seu planejamento até
setembro do mesmo ano.

Sua formalização engloba a realização de leituras técnicas e comunitárias,
buscando um planejamento efetivo capaz de valorizar as riquezas ecológicas e
culturais locais e incluir a diversidade social, cultural e econômica local.

Leitura Social – Como participar?
A participação social é fundamental em 
todas as etapas do planejamento. Sua 
participação é indispensável para que as 
necessidades e os anseios de sua 
localidade sejam incluídos no 
planejamento de uma Caetité mais justa, 
sustentável e resiliente para todos. 

Representantes dos diversos segmentos 
da sociedade de Caetité estão 
convidados a comporem a Rede de 
Participação e Engajamento, 
participando de Oficinas temáticas, 
Consultas Cidadãs e 
Audiências Públicas, dialogando com

técnicos de cada área de planejamento 
do território 

CONSULTORIA TÉCNICA

PARTICIPAÇÃO SOCIAL -
PÚBLICA

GRUPOS DE 
ACOMPANHAMENTO

NÚCLEO GESTOR 
PARTICIPATIVO

GRUPO TÉCNICO

Para facilitar a participação foram criados diferentes canais de comunicação e
interação social na construção do PDPC. Veja as diferentes formas para você
participar.

CONSULTAS 
ATRAVÉS DE 

FORMULÁRIOS 
ELETRÔNICOS

CONSULTAS 
ATRAVÉS DE 

FORMULÁRIOS 
FÍSICOS 

OFICINAS 
PARTICIPATIVAS 

MULTIPLATAFOR
MA DE 

MENSAGENS 
INSTANTÂNEAS

SITE E E-MAIL

ESPAÇO PLANO 
DIRETOR

REUNIÕES 
COM 
GRUPOS 
TEMÁTICOS

AUDIÊNCIAS 
PUBLICAS 

PDPC

As informações 
levantadas serão 
trabalhadas pela 
equipe técnica, 
resultando no 
planejamento do 
município de Caetité 
para os seus cidadãos 
rurais e urbanos.
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