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4. GESTÃO DO TERRITÓRIO

Os instrumentos de gestão urbana
atendem à necessidade de adaptação do escopo
do planejamento a novos paradigmas, em que se
considera a cidade como o resultado da produção
de múltiplos agentes que devem ter sua ação
coordenada, mediante ajustes e adequações na
legislação que acompanhem a dinâmica de
produção da cidade (Rolnik, 2000).

Os instrumentos de gestão urbana
constituem a interface do planejamento com as
dinâmicas socioeconômicas, mediando os
interesses de mercado e da coletividade. O PDOT
adota uma lista de instrumentos jurídicos,
tributários e financeiros que estão previstos na
Constituição Federal e no Estatuto da Cidade.

Os instrumentos fundamentais à gestão
urbana são detalhados pelo PDOT de modo a
viabilizar sua aplicação de forma eficaz. Estes
instrumentos estão vinculados a objetivos e
estratégias concretas do PDOT:

1. Instrumentos destinados à operacionalização
da estratégia de regularização fundiária:
Concessão de Uso Especial para Fins de
Moradia, Usucapião Urbano individual ou
coletivo e Concessão de Direito Real de Uso.

2. Instrumentos destinados à operacionalização
de intervenções urbanas, propostas nas
estratégias de Dinamização e Estruturação
Viária: Operação Urbana Consorciada, Outorga
Onerosa do Direito de Construir, Outorga

Onerosa da Alteração de Uso, Consórcio
Imobiliário.

3. Instrumentos destinados à otimização das
áreas ainda disponíveis na Zona Urbana do
Conjunto Tombado e na Zona Urbana
Consolidada: Parcelamento, Edificação ou
Utilização Compulsórios, IPTU Progressivo
no Tempo e a Desapropriação com
pagamento de títulos; Direito de Superfície,
Direito de Preempção.

4. Instrumentos destinados à operacionalização
de intervenções urbanas, propostas nas
estratégias de Revitalização: Transferência
do Direito de Construir.

5. Instrumentos destinados à operacionalização
da estratégia de oferta de áreas
habitacionais: Urbanizador social.

6. Instrumentos destinados à integração com os
municípios limítrofes do DF: Consórcio
Público.

4.1. Instrumentos destinados à
operacionalização da estratégia de
regularização fundiária

A existência de uma política urbana
desvinculada da política habitacional, associada
à complexa situação fundiária apresentada,
gerou um quadro de ocupação irregular com fins
especulativos (por meio da grilagem e ocupação
clandestina), em áreas privadas, em áreas
públicas do Governo do Distrito Federal e da
União, muitas das quais situadas em Áreas de
Preservação Ambiental - APA´s.

A adoção de certos instrumentos
capacita o poder público a interferir no processo de
regularização das áreas, buscando alternativas,
principalmente, aos problemas de titularidade e
renda.

A Concessão de Uso Especial para Fins
de Moradia, a Concessão de Direito Real de Uso
viabilizam a permanência, em terras públicas, da
população implicada na regularização fundiária. Já
o Usucapião Urbano Individual ou Coletivo viabiliza
a permanência de pessoas que habitam áreas
privadas.

A Concessão de Uso Especial para Fins
de Moradia (individual ou coletivo), para as terras
públicas, e o Usucapião Urbano individual ou
coletivo, para as terras privadas, estão voltadas à
regularização fundiária da moradia de populações
de baixa renda, em áreas menores que 250m2

habitadas há, no mínimo, cinco anos ininterruptos.

Já a Concessão de Direito Real de Uso
cede a posse, mas não a propriedade, de áreas
públicas para fins de urbanização, industrialização,
edificação, cultivo de terra ou outra utilização de
interesse social, podendo ser onerosa ou gratuita
dependendo do interesse público,
independentemente da renda dos interessados.

4.2. Instrumentos destinados à
operacionalização de intervenções urbanas
propostas nas estratégias de Dinamização e
Estruturação Viária

A necessidade de captar recursos
privados que viabilizem financeiramente
intervenções urbanas é o fundamento destes
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instrumentos. O principal, a Operação Urbana
Consorciada, é um instrumento que prevê a
implementação de um conjunto de intervenções e
medidas coordenadas pelo poder público, mediante
parcerias público-privadas com proprietários,
moradores, usuários e investidores privados para
execução de um projeto. Seu objetivo é alcançar
transformações urbanísticas estruturais em
determinada área, além de melhorias sociais e a
valorização ambiental, com apoio dos recursos dos
beneficiados. Opera pelo manejo e transação dos
direitos de uso e construção do solo. A Operação
Urbana Consorciada utiliza outros instrumentos
para sua viabilização, como a Outorga Onerosa do
Direito de Construir.

Caso as Áreas de Dinamização incidirem
sobre áreas carentes de infra-estrutura e serviços
urbanos, cujos proprietários não têm condições de
arcar com o custo de tais melhorias, o Poder
Público poderá utilizar o Consórcio Imobiliário para
viabilizar estas infra-estruturas. No Consórcio
Imobiliário, o proprietário transfere ao Poder
Público seu imóvel que será objeto de obras e, em
troca, recebe unidades imobiliárias.

Se as intervenções urbanas requerem a
implantação de equipamentos públicos e
comunitários, áreas de lazer, dentre outros, mas
não houver disponibilidade de terrenos, o Direito de
Preempção garante ao Poder Público a prioridade
na aquisição de terrenos que forem negociados no
mercado.

4.3. Instrumentos destinados à otimização
das áreas disponíveis na Zona Urbana do
Conjunto Tombado e na Zona Urbana
Consolidada

Tanto na Zona Urbana do Conjunto
Tombado, quanto na Zona Urbana Consolidada,
é necessário um melhor aproveitamento das
áreas com urbanização e ocupação
consolidadas, mediante ocupação de terrenos
vazios ou subutilizados.

O Parcelamento, Edificação ou
Utilização Compulsórios, o IPTU Progressivo no
Tempo e a Desapropriação com pagamento de
títulos são instrumentos voltados à indução da
ocupação urbana em áreas já dotadas de infra-
estrutura e equipamentos. Especialmente em
áreas centrais, onde alguns imóveis são
mantidos vazios, estes instrumentos pressionam
os empreendedores a dispor no mercado suas
propriedades. Como conseqüência, não são
todos os imóveis que estarão sujeitos à
aplicação destes instrumentos, mas
principalmente aqueles que supõem a redução
da oferta de áreas do mercado, implicando a
necessidade de expansão do perímetro urbano
para abrigar as demandas de urbanização ou
nos casos em que é notório o processo de
especulação imobiliária.

O Direito de Superfície é o
instrumento que têm como função separar a
propriedade do terreno do direito de edificação,
de tal forma que a propriedade do que for
construído em um terreno seja da pessoa que
detém o direito de superfície embora a

propriedade do terreno não seja necessariamente
desta mesma pessoa. Isso permite ao morador e
ao poder público usufruir do solo, subsolo ou
espaço aéreo de uma área sem transferência da
propriedade do terreno. Este instrumento aumenta
a capacidade do Poder Público de interferir nos
mercados imobiliários.

Na Zona Urbana Consolidada, a
otimização das áreas com urbanização e ocupação
consolidadas pode-se materializar no aumento do
potencial construtivo de certas áreas. Nestes
casos, serão necessários muitas vezes
investimentos públicos para que as infra-estruturas
se adeqüem às novas demandas. A Outorga
Onerosa do Direito de Construir concede o
aumento de potencial construtivo em troca do
pagamento de contrapartida, pecuniária ou em
forma de benfeitorias, como forma de compensar
os investimentos em infra-estrutura para atender a
este aumento de potencial construtivo.

Por outro lado, a otimização das áreas
com urbanização e ocupação consolidadas pode
ser promovida mediante alteração dos usos,
buscando-se atividades mais atrativas às
dinâmicas urbanas. A valorização de imóveis
particulares derivada da alteração de uso deverá
ser recuperada por meio da Outorga Onerosa da
Alteração de Uso.

4.4. Instrumentos destinados à
operacionalização de intervenções urbanas
propostas nas estratégias de Revitalização

Restrições legais ou obras públicas
voltadas à revitalização podem implicar prejuízos
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para proprietários de imóveis. Este grupo de
instrumentos tem a finalidade de compensar os
prejudicados neste processo.

A Transferência do Direito de Construir
tem como função compensar o proprietário de
imóvel por uma limitação ao uso do potencial
construtivo em função, por exemplo, de interesse
cultural, ambiental ou para regularização fundiária.
O potencial construtivo do imóvel não utilizado
pode ser negociado pelo proprietário com o
Governo do Distrito Federal para imóveis em outras
áreas, especialmente, para aquelas no perímetro
de uma Operação Urbana Consorciada, ou com o
mercado, transformando este potencial construtivo
em moeda - Certificados de Potencial Adicional de
Construção - CEPAC. Os CEPAC poderão ser
alienados em leilão ou empregados diretamente no
pagamento das obras e serviços necessários à
própria operação, podendo também ser ofertados
como garantia para obtenção de financiamentos
para implementação da operação. O Poder Público
indica quem pode doar e quem pode receber
potencial construtivo.

4.5. Instrumentos destinados à
operacionalização da estratégia de oferta de
áreas habitacionais

Considerando que a Estratégia de Oferta
de Áreas Habitacionais enfatiza a habitação
coletiva e a oferta de unidades imobiliárias voltadas
a diferentes faixas de renda, é necessária a ação
de empresários interessados em investir na
habitação social, especialmente para viabilizar a
construção de edifícios.

O Urbanizador social é o
empreendedor interessado em realizar
parcelamentos ou edificações destinadas à
habitação de interesse social, voltada para a
população com renda compreendida entre 2,5 e
5 salários mínimos. Este empreendedor poderá
doar ou disponibilizar imóveis abaixo do preço de
mercado em troca de contrapartidas, tais como
adoção de parâmetros diferenciados da
urbanização, financiamento público dos estudos
ambientais ou de obras de infra-estrutura e
financiamentos a juros baixos através da Caixa
Econômica Federal e do Sistema de
Financiamento Habitacional.

4.6. Instrumentos destinados à integração
com os municípios limítrofes do DF

O fortalecimento do papel
metropolitano de Brasília constitui ação
estratégica para a consolidação do Distrito
Federal como centralidade regional do centro-
oeste brasileiro. A prática de cooperação
intergovernamental é o mecanismo a ser
utilizado para promover um pacto capaz de
enfrentar as desigualdades sociais e regionais
existentes no interior de uma área metropolitana.
Estabelece maior articulação intergovernamental
para a gestão compartilhada de
responsabilidades públicas, fortalecendo a
relação entre os governos do Distrito Federal e
dos demais municípios goianos.

A Lei de Consórcios Públicos (Lei
Federal n° 11.107), sancionada em abril de 2005,
norteia a associação de Municípios, Estados,
Distrito Federal e União para a gestão dos

serviços públicos de interesse comum. Assim, a Lei
dos Consórcios Públicos institui um arcabouço
legal e institucional para a concretização do
federalismo cooperativo no país.

Para se ter uma idéia do atual estágio de
implementação dos consórcios públicos no Brasil,
segundo dados da pesquisa Perfil dos Municípios
Brasileiros – MUNIC (IBGE, 2004), 1.969 (35%)
municípios apresentaram consórcio intermunicipal
na área de saúde, 611 (11,1%) para tratamento ou
disposição final de lixo e 254 (4,6%) nas áreas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.
No universo de mais de 5.500 municípios, apenas
84 (1,5%) municípios apresentaram consórcio
intermunicipal na área de habitação.

Como se constata, a ampla maioria dos
consórcios concentra-se na área ambiental e de
saúde. Como exemplo da aplicação da figura dos
consórcios intermunicipais, pode-se citar a questão
do manejo dos resíduos sólidos nos municípios do
entorno do lago de Furnas, que atualmente envolve
45 municípios e 1.621.407 habitantes. Uma das
principais ações realizadas pelo consórcio foi a
elaboração de planos gestores de resíduos sólidos
a partir de um plano sub-regional de ação.

Outro exemplo é a utilização dos
consórcios públicos para o desenvolvimento local.
Na região do rio Paraguai, em Mato Grosso, cerca
de 9 municípios lindeiros ao rio estabeleceram
consórcio público para a gestão ambiental e
econômica como medida de incentivo à cadeia de
produção e de beneficiamento do abacaxi. Para
isto, adotaram um sistema de cooperação mútua
entre produtores e municípios, de forma a
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minimizar os custos de transporte e de
beneficiamento da produção com a utilização de
equipamentos comprados, de forma conjunta, pelas
prefeituras locais.

O consórcio público permite:

• o estabelecimento de convênios, contratos e
acordos de qualquer natureza;

• o recebimento de auxílios, contribuições e
subvenções sociais ou econômicas de outras
entidades e de órgãos do governo;

• os processos de desapropriações, nos termos
do contrato constitutivo;

• a instituição de servidões, nos termos da
declaração de utilidade, de necessidade
pública ou de interesse social, por parte do
poder público;

• a realização de compras por meio de licitação
conjunta;

• a criação de agência reguladora e escolas de
governo regionais;

• o compartilhamento de equipamentos e de
pessoal técnico; e

• a construção e o gerenciamento de unidades
de saúde consorciais, dentre outros.

Geralmente, a organização dos
consórcios segue as seguintes etapas:

1. Formulação com os entes interessados de um
Protocolo de Intenções, cujo conteúdo mínimo
deve conter o que consta na Lei de Consórcios
Públicos;

2. Ratificação, por meio de lei complementar,
das intenções e conteúdo presentes no
Protocolo;

3. Formulação e aprovação de Estatuto;

4. Eleição do corpo administrativo e deliberativo,
geralmente formado por presidente,
secretário executivo, coordenador financeiro
e conselhos.

O consórcio público poderá contribuir
para a promoção do desenvolvimento regional e
para a construção de um sistema urbano mais
coerente e eficiente de prestação de serviços
públicos. Nesse sentido, é igualmente importante
que o Governo do Distrito Federal exerça sua
atribuição de coordenação da gestão no âmbito
sub-regional, de forma a consolidar as instâncias
de cooperação horizontal entre municípios e
atuar na condição de intermediário que possa
coordenar o processo de regionalização de
políticas públicas e apoiar técnica e
financeiramente municípios limítrofes mais
pobres.

O Consórcio público no Distrito
Federal poderá contribuir para a resolução dos
problemas de transportes coletivos públicos do
Distrito Federal e região do Entorno. Segundo a
Secretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste,
do Ministério da Integração Nacional, encontra-
se em estudo proposta de consórcio público para
gerenciar o transporte coletivo no entorno do DF.

Por fim, pode-se afirmar que a gestão
compartilhada de responsabilidades públicas
fortalece as três esferas de governo na

realização de suas atribuições e pode viabilizar a
consolidação do processo de descentralização de
atribuições, garantindo dessa forma uma prestação
de serviços públicos de qualidade para o conjunto
da população residente no Distrito Federal e
municípios de sua área metropolitana. Além disso,
a criação de novos arranjos institucionais de
articulação entre os entes federados poderá
pavimentar a construção de um novo projeto
regional de desenvolvimento, que possibilite uma
inserção soberana do país no quadro do processo
de globalização econômica e que se consolida no
cenário internacional.
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QUADRO 44 – INSTRUMENTOS JURÍDICOS, TRIBUTÁRIOS E FINANCEIROS.

Instrumentos Jurídicos, Tributários e
Financeiros

Área de Aplicação Condições Instituição Legal

Parcelamento, Edificação ou Utilização
Compulsórios (Arts. 145 a 147  e Art. 136, XVII
do PDOT)

Na Zona Urbana do Conjunto Tombado; nas Vias
Principais, nas Vias de Atividades, nos Centros e
Subcentros da Zona Urbana Consolidada. Os
PDLs detalharão a localização dos lotes,
projeções e glebas objeto do instrumento.

O imóvel deve ser enquadrado nos
critérios de não edificação, subutilização
e não utilização constantes nos §§ 2º, 3º
e 4º do Art. 146 do PDOT, e estar
localizado em área passível de aplicação.

Lei Específica fixa condições e prazos da obrigação
de parcelar, edificar ou utilizar.

Imposto Predial e Territorial Urbano
Progressivo no Tempo (Art. 148 do PDOT)

Na Zona Urbana do Conjunto Tombado; nas Vias
Principais, nas Vias de Atividades, nos Centros e
Subcentros da Zona Urbana Consolidada. Os
PDLs detalharão a localização dos lotes,
projeções e glebas objeto do instrumento.

Descumprimento das condições e prazos
de parcelamento, edificação ou utilização
compulsórios constantes da notificação.

A mesma Lei Específica do Parcelamento,
Edificação ou Utilização Compulsórios estabelece a
gradação anual das alíquotas progressivas e a
aplicação do instituto.

Desapropriação em Títulos da Dívida Pública
(Art. 149 do PDOT)

Na Zona Urbana do Conjunto Tombado; nas Vias
Principais, nas Vias de Atividades, nos Centros e
Subcentros da Zona Urbana Consolidada. Os
PDLs detalharão a localização dos lotes,
projeções e glebas objeto do instrumento.

Poderá ocorrer a desapropriação após
cinco anos de cobrança do IPTU
Progressivo no Tempo caso o proprietário
não tenha cumprido a obrigação de
parcelamento, edificação e utilização
compulsórios; ou o Poder Público
mantém a cobrança da alíquota máxima
até o cumprimento da obrigação.

A mesma Lei Específica do Parcelamento,
Edificação ou Utilização Compulsórios estabelece
as condições de desapropriação; os títulos da
dívida pública terão prévia aprovação do Senado
Federal.

Direito de Superfície (Arts. 150; 151; 84, VI e
81, III do PDOT)

Não há necessidade de delimitação, porém nas
áreas de regularização de interesse social e
específico foi determinada sua aplicação
prioritária, entre outros instrumentos.

Promover a viabilidade da implementação
de diretrizes constantes no PDOT.

Lei Específica para cada caso autoriza o Distrito
Federal a adquirir ou conceder, de forma onerosa;
sua concessão ou extinção dar-se-á mediante
escritura pública e será averbada no cartório de
registro de imóveis.

Direito de Preempção (Arts. 152 a 156 e 84, IV
do PDOT)

Imóvel urbano situado na Zona Urbana do
Conjunto Tombado; nas Vias Principais, nas Vias
de Atividades, nos Centros e Subcentros da Zona
Urbana Consolidada e prioritariamente nas Áreas
de Regularização de Interesse Específico. Os
PDLs detalham a delimitação das áreas de
incidência do instrumento e a finalidade a que se
destina cada uma.

O imóvel deverá ser utilizado para os fins
previstos nos Arts. 26 do Estatuto da
Cidade e 152 do PDOT.

Lei Específica fixa o prazo de vigência, estabelece
normas sobre os procedimentos da notificação, as
condições de pagamento, de publicação, os órgãos
responsáveis e outras medidas necessárias para
dar execução do instituto, inclusive possibilidade de
desistência do Poder Público.

Outorga Onerosa do Direito de Construir (Arts.
157 a 163, 247, 256 e 84, IV do PDOT)

Núcleos Urbanos do Guará, Taguatinga,
Ceilândia, Samambaia, Gama, Sobradinho e
Planaltina inscritos na Zona Urbana Consolidada,
Áreas de Dinamização, Operações Urbanas e
Áreas de Regularização de Interesse Específico.
Os PDLs detalharão o perímetro das áreas de
aplicação da ODIR.

O beneficiário deverá prestar
contrapartida, de acordo com o disposto
no Art. 159 PDOT e com a Lei Específica.

Lei Específica estabelece as normas e
procedimentos gerais, determinando: a fórmula de
cálculo para a cobrança do valor de contrapartida, o
coeficiente de ajuste a ser inserido na forma de
cálculo da contrapartida, os casos passíveis de
isenção do pagamento da outorga e o tipo de
contrapartida do beneficiário que melhor satisfaça o
interesse público.
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CONTINUAÇÃO DO QUADRO 44– INSTRUMENTOS JURÍDICOS, TRIBUTÁRIOS E FINANCEIROS.

Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Arts. 157
a 161, 164 a 167 e 247 do PDOT)

Os PDLs estabelecerão os perímetros das áreas
de aplicação nos casos de incidência na Zona
Urbana do Conjunto Tombado, Zona Urbana
Consolidada e Zona de Uso Controlado I e II. Lei
Específica estabelecerá os perímetros das áreas
de aplicação, nos casos das Áreas de
Dinamização e áreas objeto de operações
urbanas consorciadas, podendo ser aplicada em
Áreas de Regularização de Interesse Específico.

O beneficiário deverá prestar contrapartida, de
acordo com o disposto no Art. 159 PDOT e com a
Lei Específica

Lei Específica estabelece as normas e
procedimentos gerais, determinando: a
fórmula de cálculo para a cobrança do valor
de contrapartida, o coeficiente de ajuste a
ser inserido na forma de cálculo da
contrapartida, os casos passíveis de
isenção do pagamento da outorga e o tipo
de contrapartida do beneficiário que melhor
satisfaça o interesse público.

Transferência do Direito de Construir (Arts. 168 a
170 do PDOT)

Para efeito de redução do potencial construtivo:
na Zona Urbana do Conjunto Tombado, na Zona
Urbana Consolidada, na Zona Urbana de Uso
Controlado II, nas Áreas de Regularização e nas
áreas objeto de operações urbanas
consorciadas. Para efeito de recebimento do
potencial construtivo: na Zona Urbana
Consolidada, na Zona Urbana de Expansão e
Qualificação, nas Áreas de Dinamização, nas
áreas objeto de Operações Urbanas
Consorciadas e nas  Áreas de Regularização de
Interesse Específico. Sendo os perímetros
estabelecidos nos PDLs. Lei Específica
estabelecerá os perímetros de aplicação nos
casos de Áreas de Dinamização e das áreas
objeto de Operações Urbanas Consorciadas.

Somente será realizada, mediante prévia
autorização da SEDUH, quando o imóvel,
submetido à limitação do uso do coeficiente de
aproveitamento, estiver enquadrado nas
situações previstas no Art. 168 do PDOT.

Lei Específica define os procedimentos
necessários à aplicação, Lei Autorizativa
para a transferência e alienação do direito
de construir.

Consórcio Imobiliário (Art. 171 do PDOT) Os mesmos do Parcelamento, Edificação e
Utilização Compulsórios e nos imóveis
necessários nas intervenções urbanísticas

O proprietário deverá transferir seu imóvel para o
Distrito Federal

Concessão ou outra forma de contratação.

Operações Urbanas Consorciadas (Arts. 172 a
177 do PDOT)

Lei Específica delimitará cada área, sendo
prioritárias para aplicação as Áreas de
Dinamização e de Otimização, dentre outras a
serem indicadas no âmbito do Plano do Conjunto
Urbanístico Tombado de Brasília e dos Planos de
Desenvolvimento Local. Os PDLs poderão indicar
novas áreas para aplicação.

Deverão atender os objetivos estabelecidos no
Art. 173 do PDOT, podendo a SEDUH propor
novas áreas mediante anuência do CPDU.

Lei Específica criará cada Operação Urbana
Consorciada e conterá o seu Plano, cujo
conteúdo mínimo deve atender ao disposto
nos art. 33 do Estatuto da Cidade e Art. 175
PDOT, além de delimitar o perímetro de
cada Operação.
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CONTINUAÇÃO DO QUADRO 44– INSTRUMENTOS JURÍDICOS, TRIBUTÁRIOS E FINANCEIROS.

Concessão de Uso Especial para fins de moradia
(Arts. 178 a 183 do PDOT)

Não há necessidade de delimitação, porém nas
áreas de regularização de interesse social foi
determinada sua aplicação prioritária.

Possuir como sua área urbana pública de até
250,00 m², pelo prazo ininterrupto de cinco anos
até 30/06/01, sem oposição, utilizando-a como
sua moradia ou de sua família, desde que não
seja proprietário ou concessionário de outro
imóvel urbano ou rural. Para aplicação coletiva, a
área deve ser maior que 250 m² e a população
deve ser de baixa renda (renda familiar de até 5
salários mínimos).

Via administrativa ou por sentença
judicial.

Concessão de Direito Real de Uso (Art. 184 do
PDOT)

Não há necessidade de delimitação, porém nas
áreas de regularização de interesse social e
específico foi determinada sua aplicação
prioritária.

É aplicada em terrenos públicos ou particulares,
para fins de urbanização, industrialização,
edificação, cultivo de terra ou outra utilização de
interesse social.

Contratos para cada área, mediante
licitação, observados os casos previstos
na lei.

Usucapião Especial de imóvel urbano e rural (Art.
185 a 187 do PDOT)

Não há necessidade de delimitação, porém nas
áreas de regularização de interesse social foi
determinada sua aplicação prioritária.

Possuir como sua área urbana particular de até
250,00 m², por cinco anos, ininterruptamente e
sem oposição, utilizando-a como sua moradia ou
de sua família, desde que não seja proprietário
ou concessionário de outro imóvel urbano ou
rural. Para aplicação coletiva, a área deve ser
maior que 250 m² e a população deve ser de
baixa renda, ou seja, renda familiar de 5 salários
mínimos.

Sentença Judicial conferindo título de
domínio.

Urbanizador Social (Art. 188 a 193 do PDOT) Haverá indicação da SEDUH. Será admitido: na produção e implantação de
parcelamento do solo ou edificação a atender
para demanda habitacional, na regularização das
Áreas de Regularização de Interesse Social e no
parcelamento de áreas destinadas à Área de
Especial de Interesse Social.

Lei Específica para regulamentação
dispondo sobre o Termo de Compromisso
e as responsabilidades  para a realização
da parceria
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5. SISTEMA DE PLANEJAMENTO

O Sistema de Planejamento Territorial e
Urbano do Distrito Federal – SISPLAN foi avaliado
como um tema específico no âmbito do processo
de revisão do Plano Diretor de Ordenamento
Territorial do Distrito Federal, por constituir tanto
um mecanismo de planejamento, como de gestão
urbana.

O Sistema de Planejamento Territorial e
Urbano do Distrito Federal foi originalmente
instituído pela Lei n.º 353, de 18 de novembro de
1992, que aprovou o antigo Plano Diretor de
Ordenamento Territorial do Distrito Federal, e
posteriormente incorporado à Lei Orgânica do
Distrito Federal (art. 326), com a finalidade de
promoção do desenvolvimento territorial. Consiste
na estrutura gerencial e decisória das ações de
planejamento e monitoramento da política de
desenvolvimento urbano e ordenamento territorial.

Entre as atribuições do SISPLAN está a
de constituir instância de articulação entre os
diversos níveis de governo e a sociedade, com
relação às políticas territoriais, configurando
suporte e forma de integração entre os
participantes no processo de planejamento e
produção da cidade. Compete, ainda, ao sistema a
elaboração, acompanhamento permanente e
fiscalização da execução dos instrumentos de
planejamento urbano e territorial, entre eles o Plano
Diretor de Ordenamento Territorial.

A estrutura do SISPLAN, prevista na Lei
Orgânica, contém órgão superior, central,

executivo, setoriais e locais. A partir desse
escopo, a Lei Complementar n° 17, de 28 de
janeiro de 1997, que institui o Plano Diretor de
Ordenamento Territorial do DF, definiu o seu
funcionamento tendo como órgão superior o
Conselho de Planejamento Territorial e Urbano –
CONPLAN; como órgão central, a Secretaria de
Obras e Serviços Públicos; como órgão
executivo, o Instituto de Planejamento Territorial
e Urbano do Distrito Federal – IPDF; como
órgãos setoriais, os órgãos e entidades do Poder
Executivo associados direta ou indiretamente ao
ordenamento e territorial e urbano; e como
órgãos locais, as Administrações Regionais.

A instituição do CONPLAN como
órgão superior do SISPLAN, reforça a tradição
de adotar órgãos colegiados para deliberar sobre
as questões relativas ao planejamento da cidade
iniciada em meados da década de sessenta com
a criação, pela Lei n.º 4.545, de 10 de dezembro
de 1964, do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo – CAU. Tal Conselho, vinculado à
Secretaria de Viação e Obras – SVO, tinha como
principal atribuição orientar o planejamento
urbanístico e arquitetônico da cidade.

Posteriormente, a Lei n.º 7.456, de 01
de abril de 1986, altera a denominação do CAU
para Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio
Ambiente do Distrito Federal – CAUMA, órgão
colegiado de intensa atuação no campo
urbanístico e ambiental. Entretanto, tanto o CAU,
quanto o CAUMA tinham uma composição muito
mais voltada para a esfera governamental, não
sendo representativa da comunidade.

Em linhas gerais, o SISPLAN incorporou
o então atuante Conselho de Arquitetura,
Urbanismo e Meio Ambiente - CAUMA, como seu
órgão principal, transformando-o no atual
CONPLAN.

A estrutura de articulação institucional
contida no SISPLAN promove o processo de
descentralização do planejamento urbano, na
medida em que se encontra na sua base os órgãos
setoriais e as Administrações Regionais.

Para subsidiar o funcionamento do
SISPLAN, foi concebido o Sistema de Informações
Territoriais e Urbanas do Distrito Federal - SITURB
responsável por coletar, organizar, produzir e
disseminar as informações sobre o território e sua
população. O SITURB, previsto na Lei Orgânica e
regulamentado na Lei Complementar nº 17/97, tem
como objetivo dotar a administração pública do
Distrito Federal e os cidadãos de um sistema de
informações confiável e preciso, com dados
relativos à realidade física e social, nos aspectos
que dão suporte à gestão do território e dos
espaços urbanos.

À Companhia do Desenvolvimento do
Planalto Central – CODEPLAN foi atribuída a
competência para atuar como órgão central do
Sistema, tendo como setoriais as entidades
integrantes da administração do Governo do
Distrito Federal e outras, públicas ou privadas,
destinadas a produzir informações de interesse do
ordenamento territorial e urbano. O SITURB
incorporou como referência obrigatória a base do
Sistema Cartográfico do Distrito Federal – SICAD,
estabelecido pelo Decreto nº 4008, de 26 de
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dezembro de 1977, instituindo, assim, uma base
geográfica única para todo o Distrito Federal.

A efetiva implantação do SISPLAN vem
enfrentando, ao longo dos cerca de 15 anos de sua
criação, inúmeras dificuldades de
operacionalização. Parte delas decorrem da
complexidade da estrutura administrativa e
institucional do Governo, que passou neste período
por pelo menos três grandes reformas
administrativas, em movimentos de expansão e
contração do número de unidades orgânicas. Por
outro lado, o aumento das Administrações
Regionais, de 19 para 29, criou outro ambiente de
divisão territorial, marcado pelo forte
fracionamento.

Na prática, deixou de existir a hierarquia
prevista pelo sistema para a gestão territorial,
composta de órgãos central, executivo, locais e
setoriais. Com a extinção do Instituto de
Planejamento Territorial e Urbano do DF-IPDF, a
então Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Habitação–SEDUH passou a ser, ao mesmo
tempo, o órgão central, coordenador e o órgão
executivo do SISPLAN. Além disso, acumulou o
papel de órgão central do SITURB, antes atribuído
à CODEPLAN.

Aliado a isso, a então SEDUH teve suas
atribuições largamente ampliadas passando a ser
responsável também pela manutenção da base
cartográfica do Distrito Federal e pela elaboração
de estudos demográficos antes realizados pela
CODEPLAN. Também, a promoção da Política
Habitacional, antes atribuição do Instituto de
Desenvolvimento da Habitação-IDHAB, e a

preservação do Conjunto Urbanístico do Plano
Piloto de Brasília, que era atribuída ao
Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico
do Distrito Federal–DEPHA, passaram à
SEDUH. Da mesma forma, foram repassadas à
Secretaria as atribuições relativas ao
parcelamento do solo e à política de
regularização fundiária, antes de competência da
Secretaria de Assuntos Fundiários – SEAF.

Com a última reforma administrativa
implementada pelo atual governo, a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente-SEDUMA reuniu as atribuições
referentes a SEDUH, a exceção daquelas
relativas à operacionalização do SITURB e
realização de estudos demográficos que
retornaram para a CODEPLAN, e incorporou
também as atribuições das extintas Secretarias
de Parques e Unidades de Conservação e de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Este fato
abre a possibilidade de que seja realizada uma
melhor gestão do território, uma vez que as
questões ambientais e as de política urbana
podem ser melhor articuladas sob uma mesma
coordenação institucional.

Entretanto, encontra-se ainda em
discussão a incorporação das atribuições de
planejamento urbano e territorial, hoje a
Subsecretaria de Planejamento Urbano da
SEDUMA, à estrutura da CODEPLAN,
implicando nova transformação no sistema de
planejamento do DF.

Quanto ao órgão superior, o Conselho
de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito

Federal – CONPLAN, percebe-se, além da
inadequação entre sua composição e a atual
estrutura administrativa do GDF, o
enfraquecimento na sua atuação a partir da criação
do Conselho de Preservação de Brasília -
CONPRESB, que foi concebido
independentemente do SISPLAN, para tratar das
questões relativas à área objeto de tombamento e
apresenta sobreposição de competência.

Com relação às competências do
CONPLAN, estabelecidas no art. 57 do PDOT/97,
as maiores dificuldades estiveram na falta de
acompanhamento da aplicação dos recursos
destinados ao desenvolvimento territorial e urbano.
O seu funcionamento, também, não contou com a
implementação das Câmaras Técnicas, idealizadas
para fornecer o apoio técnico multidisciplinar
necessário ao desempenho das suas atribuições.

Por outro lado, os Conselhos Locais de
Planejamento, criados para auxiliar as
Administrações Regionais, órgãos locais do
SISPLAN, não estão devidamente implantados.
Como conseqüência, o SISPLAN viu
comprometidos o seu ingrediente fundamental, a
participação da sociedade, e a descentralização
pretendida.

Somam-se, as questões apresentadas, a
proliferação de Regiões Administrativas,
envolvendo áreas sem autonomia urbana, e que
funcionam como bairros de outras RAs já
consolidadas. Esta nova situação institucional e
territorial dificulta a tarefa tanto de elaboração de
um número crescente de Planos Diretores Locais,
como também a sua articulação com o PDOT,
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dado o aumento e a grande fragmentação de
instrumentos.

Do ponto de vista legal, devem também
ser consideradas as novas disposições do Estatuto
da Cidade que reforça a inserção da participação
da sociedade como elemento necessário à gestão
da cidade.

Diante do quadro exposto, na revisão do
Plano Diretor de Ordenamento Territorial, consta
proposta de reestruturação do SISPLAN
adequando-o a realidade que se apresenta e
criando as condições para a sua efetiva
implementação. A proposta desenvolvida visa o
seu aprimoramento e o reforço do papel de
articulação e veículo de participação da sociedade.

A restruturação do SISPLAN busca:

a. Quanto ao funcionamento geral do sistema:

• proceder à adequação do SISPLAN à atual
estrutura administrativa do GDF;

• garantir a participação da sociedade em todas
as instâncias de planejamento;

• estabelecer instâncias intermediárias de
planejamento que permitam estruturar e
articular as diversas Regiões Administrativas
existentes;

• adotar as Unidades de Planejamento Territorial
como unidades de referência para o
planejamento territorial, compatibilizando-as
com os demais instrumentos de planejamento
setorial;

• articular o processo de planejamento do DF
com o dos municípios limítrofes;

• estabelecer mecanismos de
compatibilização e articulação entre as
políticas setoriais que tenham reflexo no
território;

• articular as políticas de desenvolvimento
urbano e de destinação orçamentária para
garantir a eficácia na sua implementação; e

• estabelecer mecanismos que garantam a
compatibilidade entre as leis orçamentárias
e as ações/programas e projetos prioritários
do PDOT.

b. Quanto aos Conselhos de Planejamento:

• rever as atribuições existentes nos
Conselhos relacionados ao ordenamento
territorial, em especial o CONPRESB, o
CONHAB e o CONPLAN;

• implementar Câmaras Técnicas de forma a
subsidiar o funcionamento do CONPLAN;

• implementar os Conselhos Locais de
Planejamento - CLPs em todas as Regiões
Administrativas do DF;

• agrupar os Conselhos Locais de
Planejamento por Unidades de
Planejamento, frente ao crescimento do
número de RAs; e

• incluir uma instância de acompanhamento e
avaliação dos Planos Setoriais.

c. Quanto ao SITURB:

• garantir recursos necessários à atualização
periódica da base cartográfica;

• estabelecer mecanismos de atualização dos
Sistemas de Informação; e

• promover o fortalecimento do SITURB no
âmbito intragovernamental.

d. Quanto às Administrações Regionais:

• criar Núcleos de Ordenamento Territorial na
estrutura administrativa das Ras; e

• estabelecer Gerências de Preservação nas
Administrações Regionais componentes do
Conjunto Urbano Tombado (Brasília, Cruzeiro,
Sudoeste/Octogonal, Candangolândia).

A nova estrutura proposta, conforme
Figura 114, estabelece como:

• órgão superior - Conselho de Planejamento
Territorial e urbano do Distrito Federal -
CONPLAN;

• órgão central - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente –
SEDUMA;

• órgão executivo - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente –
SEDUMA, que exercerá esta função por
intermédio da sua Subsecretaria de
Planejamento - SUPLAN;
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• órgãos setoriais - demais órgãos do GDF
associados ao ordenamento territorial e
urbano;

• órgãos auxiliares - Conselhos das Unidades de
Planejamento e Conselhos Locais de
Planejamento-CLPs;

• órgãos locais – Administrações Regionais.

Na reestruturação proposta foram
mantidas as denominações do Conselho de
Planejamento Territorial e Urbano – CONPLAN e
dos Conselhos Locais de Planejamento Territorial e
Urbano – CLP, reforçando as referências já
construídas em torno destes conselhos.

Buscou-se fortalecer o órgão superior,
unificando-as atribuições do antigo CONPLAN com
os demais conselhos que dividiam e
compartilhavam suas atribuições, em especial o
CONPRESB, e ainda dotá-lo de Câmaras Técnicas
para as áreas temáticas de preservação, habitação,
transporte, regularização fundiária e uso do solo,
entre outras necessárias ao seu melhor
desempenho e funcionamento. Com isso,
aproxima-se o órgão superior ao conceito aportado
pelo Estatuto da Cidade.

Em decorrência da adoção do
conceito de Unidade de Planejamento Territorial,
foram estabelecidos órgãos colegiados – os
Conselhos das Unidades de Planejamento -
CUP, permitindo a articulação das Regiões
Administrativas que se inserem em cada uma

delas, representando uma instância de participação
intermediária entre escala local – representada nos
Conselhos Locais de Planejamento – e a escala
superior – do Conselho de Planejamento Territorial
e Urbano - CONPLAN.

FIGURA 114 – ORGANOGRAMA DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO
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V - NOVOS RUMOS DA POLÍTICA URBANA

Quanto aos princípios e objetivos do
Plano, o novo PDOT não muda o foco da política
urbana. Entretanto, com relação ao
planejamento, projeto e gestão do território, a
avaliação do PDOT/97 evidenciou a necessidade
de adequação de diferentes questões frente ao
rumo que a urbanização no DF tomou nos
últimos 9 anos.

Por um lado, encontra-se o confronto
entre os vetores de crescimento propostos no
PDOT/97, confirmando o eixo oeste/sudoeste, e
a efetiva urbanização na direção dos municípios
limítrofes e no quadrante leste do DF. Tais
vetores de urbanização geram desconformidades
com o planejado no PDOT/97, especialmente no
que se refere ao macrozoneamento.

Além disso, a dinâmica metropolitana
consolidada nestes 9 anos demonstra a
necessidade de redirecionar projetos e ações. É
o caso de propostas emblemáticas do PDOT/97,
como o Centro Regional, que acabou por tomar
diferente configuração dada as forças de
mercado, ou ainda a proposta original das Áreas
de Desenvolvimento Econômico como áreas
exclusivamente produtivas, que hoje abrigam

informalmente a residência de muitos empresários
e trabalhadores.

Por outro lado, alterações na estrutura
administrativa do Governo do Distrito Federal
obrigam a revisão do Sistema de Planejamento
proposto no PDOT/97.

Finalmente, existem inúmeras questões
ainda pendentes que interferem na eficiência do
PDOT/97 e certamente interferirão neste PDOT. É
o caso dos zoneamentos ambientais que, mesmo
em 1997, desconsideraram a realidade da
ocupação de fato nas APAs do São Bartolomeu e
do Descoberto.

Destes aspectos emergem as principais
alterações na política urbana do DF.

a. Novas diretrizes do macrozoneamento

São traçadas novas diretrizes,
categorias e limites para o macrozoneamento e
zoneamento do DF, como conseqüência de uma
série de fatores, especialmente, a contradição de
que o vetor de expansão urbana principal do
PDOT/1997, proposto no eixo sul, está fortemente
sujeito a restrições devido à proteção de
mananciais para abastecimento público e às
diretrizes de manutenção dos espaços rurais

VV––  NNOOVVOOSS  RRUUMMOOSS  DDAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  UURRBBAANNAA
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produtivos entremeados às áreas urbanas. A
saturação destes espaços tem se agravado, ao
mesmo tempo em que os eixos de expansão
secundários em direção às cidades de Águas
Lindas e Santo Antônio do Descoberto, destinados
à contenção preferencial, têm se evidenciado. O
surgimento de um novo eixo de menor magnitude,
não apontado em 97, ao longo da DF 140, também
tem se intensificado.

Observa-se ainda, a expansão horizontal
ao redor das cidades de Planaltina, Sobradinho,
São Sebastião e dos condomínios da região da
ESAF, sujeitos às restrições de saneamento
ambiental e outras impostas pelo zoneamento, em
vigor, da APA do São Bartolomeu. Este último,
ainda sem horizonte definido para revisão,
confronta-se com a ocupação de fato na área.

Este quadro é acrescido da necessidade
de regularização de assentamentos informais, com
alto grau de irreversibilidade, a exemplo do Vicente
Pires, sujeito a altos custos de implantação de
infra-estrutura, devido às limitações impostas pela
capacidade de suporte da Bacia do Paranoá.

Para ajustar o planejamento à realidade
foi proposto o macrozoneamento do PDOT/2007.

b. A extinção das Áreas Rurais Remanescentes

Criadas com a finalidade de abrigar usos
compatíveis tanto com a dinâmica rural quanto
urbana, visando à preservação dos cursos d’água e
das áreas verdes remanescentes, estas áreas
sofreram processos de uso e ocupação bastante
diferenciados de acordo com características
peculiares de cada área. Algumas, devido a sua

localização ao longo de importantes corredores
de transporte coletivo, sofreram forte pressão por
urbanização, enquanto outras mantiveram
essencialmente a sua vocação rural.
Posteriormente à aprovação do PDOT/97 foram
ainda incluídas nesta categoria, por iniciativas
diversas do Legislativo, áreas com
características  de ocupação urbana de baixa
densidade. Embora o PDOT/97 assegure a
prevalência das diretrizes da área especial de
proteção sobre a zona na qual se insere, a
ambigüidade desses critérios vem trazendo ao
longo do tempo, prejuízos ao processo de
planejamento territorial. O PDOT/2007 propõe
que os espaços tenham sua destinação definida
com clareza, em função de sua ambiência, sem
prejuízo do exercício da atividade rural em meio
urbano. Desta forma, a categoria de Rural
Remanescente foi extinta e todas as áreas de
fato vocacionadas ao exercício de atividade rural
e que se mantiveram desta forma desde 1997,
retornam a categoria de zona rural. Enquadram-
se neste critério as Áreas Rurais Remanescentes
do Alagado, Cabeceira do Valo, Cana do Reino,
Crispim, Governador, Monjolo, Núcleo
Bandeirante, Ponte Alta Norte, Santa Maria,
Taguatinga, Vargem da Benção e Veredas,
perfazendo um total de aproximadamente 7.000
ha, que deixam de ser zona urbana.

c. Da idéia de centro regional à proposta de
novas centralidades

A área destinada ao Centro Regional,
definida de forma apenas indicativa pelo
PDOT/97 e detalhada pelos Planos Diretores

Locais de Taguatinga e de Ceilândia não se
consolidou neste período. Entretanto, as atividades
de caráter regional pretendidas para esta área
consolidaram-se ao longo do Pistão Sul de
Taguatinga, da EPIA, da EPNB e da EPTG. Por
outro lado, o PDOT/97 propunha Áreas de
Desenvolvimento Econômico como pólos locais de
desenvolvimento dispersos pelo território. A
proposta do PDOT/2007 é selecionar áreas
estratégicas com importância e porte regional que
configurem novas centralidades no território. O
Centro Regional do PDOT/97 mantém-se
configurado como uma destas centralidades – o
Pólo Taguatinga da Estratégia de Dinamização –
mas divide com as demais áreas de dinamização
sua função como uma centralidade metropolitana.
Opta-se, também, por estimular um número
reduzido de áreas que possam alavancar regiões,
em lugar da visão difusa das ADEs.

d.  Bases legais para a Regularização Fundiária

A não revisão dos zoneamentos
ambientais mantém no limbo legal muitas áreas
urbanizadas. Verificou-se, nestes 9 anos, que ao
não serem consideradas urbanas, tais áreas não
puderam ser objeto de melhorias na infra-estrutura
que contornassem problemas ambientais. A
inexistência de tributação pela ocupação urbana,
até 2005, favoreceu o aumento destas ocupações
ilegais. Nesse sentido, este PDOT/2007 propõe
ações que facilitam o processo de regularização
fundiária de forma a que tais assentamentos
informais possam constituir parte da cidade legal,
com seus direitos, mas também com seus deveres.
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e. Regionalização do território para aplicação
dos instrumentos de planejamento e gestão

Os instrumentos de planejamento como
os Planos Diretores Locais no âmbito do PDOT/97
deveriam ser tratados por Região Administrativa. O
novo PDOT regionaliza o território do Distrito
Federal, agregando Regiões Administrativas que
guardem similaridades e algum grau de
dependência de infra-estrutura viária,
equipamentos e serviços, em Unidades de
Planejamento Territorial. Tais unidades servirão
como base para a elaboração dos agora
denominados Planos de Desenvolvimento Locais –
PDLs, mas também para a elaboração de outros
plano setoriais, na medida em que estabelece uma
base coordenada para diferentes temas e evita as
ambigüidades de responsabilidades
administrativas.

Para o processo de regularização
fundiária, adota-se como unidade de planejamento
e gestão as Áreas de Regularização que, de certa
forma, também constituem uma regionalização do
território. Tais áreas subordinam-se às Unidades de
Planejamento. Sua função é evitar que o processo
de regularização ocorra de forma fragmentária caso
fosse tratado por parcelamentos, o que impediria
também certas exigências quanto à destinação de
equipamentos públicos.

As Unidades de Planejamento deverão
agrupar a representação dos Conselhos Locais de
Planejamento - CLPs (que compreendem
representantes da sociedade das diferentes
Regiões Administrativas), em órgãos colegiados, os
Conselhos das Unidades de Planejamento. Tendo

em vista a dificuldade na implantação nos CLPs,
com os Conselhos das Unidades de
Planejamento, ainda que não haja
representantes de todos os CLPs a curto prazo,
toda a região será representada e seus
interesses serão defendidos, fato que não ocorre
no presente.

f. Nova estrutura do SISPLAN

A revisão na concepção do SISPLAN
promoveu sua adequação com relação à atual
estrutura administrativa do Governo do Distrito
Federal. Especialmente o antigo CONPLAN
passa a ter a denominação de Conselho de
Política Urbana do Distrito Federal – CDPU,
atendendo-se ao escopo de amplitude de
atribuições, preconizado nos modelos adotados
pelos Conselhos da Cidade, abrangendo a
implementação da política urbana, habitacional e
territorial.


