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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
O Plano Diretor Local de Planaltina, que restituímos à comunidade, expressa 

aquilo que concebemos sobre a sua realidade tão peculiar e a busca contínua de 
mecanismos para a superação de seus problemas locais. 

 
Os grandes problemas levantados e analisados refletem a situação da maioria 

das cidades brasileiras, tais como as desigualdades sociais e econômicas, a carência 
de projetos que devolvam à comunidade uma melhoria na qualidade de vida, nos 
serviços de transportes coletivos, no acesso aos programas habitacionais, na 
urbanização dos espaços públicos, na geração de emprego e renda, no saneamento 
básico, na gestão urbana, na educação, na saúde e na segurança. 

 
As propostas aqui apresentadas procuraram refletir uma aproximação da 

comunidade com o seu rico patrimônio histórico, artístico e cultural e com a delicadeza 
do meio ambiente da Região Administrativa de Planaltina. 

 
Para a elaboração deste instrumento básico da política de desenvolvimento 

urbano a equipe técnica contou com a participação de toda a sociedade organizada, 
pactuada por intermédio dos diversos segmentos profissionais, empresariais, 
comunitários, governamentais, meios de comunicação, dentre outros que bem 
representam a comunidade de Planaltina. 

 
A Estação Ecológica de Águas Emendadas, santuário ecológico, abriga fauna e 

flora de interesse da pesquisa científica e onde se encontra um dos acidentes 
geográficos de maior expressão existente no Brasil, onde ocorre o fenômeno da 
dispersão da água, em direções opostas, que forma duas grandes bacias hidrográficas 
da América Latina, a Tocantins/Araguaia e a Platina). Sua importância desafia a 
comunidade, planejadores urbanos, cientistas, pesquisadores, ambientalistas e demais 
especialistas para sua preservação integral, a constituir-se no possível núcleo 
ordenador desta Lei Complementar ou na identidade fundamental da Região 
Administrativa de Planaltina. 

 
A leitura desta Lei Complementar poderá permitir conhecer rapidamente os 

principais pontos destacados nos Programas e Projetos Estruturantes que constituem a 
linha mestra deste Plano Diretor Local.  
 

Houve a preocupação com a preservação ambiental de forma a consolidar um 
cinturão verde circundando a cidade de Planaltina com a constituição de 4 (quatro) 
parques ecológicos e 5 (cinco) parques de uso múltiplo, que somados à Estação 
Ecológica de Águas Emendadas e à Zona de Amortecimento que a circunda numa 
faixa de 3 (três) quilômetros, o Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado – CPAC 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, a fazenda onde 
encontra-se instalado o Colégio Agrícola de Brasília, os Espaços Culturais do Morro da 
Capelinha e da Pedra Fundamental de Brasília, que articulam-se com uma mancha que 
penetra o coração da cidade por meio da constituição do Cinturão Verde de 
Preservação Ecológica formada pelas áreas que margeiam, numa faixa de 50 
(cinqüenta) metros os Córregos Atoleiro, Buritizinho, Fumal e Ribeirão Mestre D’Armas. 
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Este Plano Diretor Local procurou priorizar também o fortalecimento das 
soluções e invenções culturais locais, algumas esquecidas e desvalorizadas, produtos 
que bem trabalhados poderão constituir-se em geração de emprego e renda para a 
população planaltinense. 

 
As proposições deste Plano Diretor caminharam no sentido da auto-

sustentabilidade da cidade e no bem estar da comunidade, sinalizando para a 
possibilidade de aumento na oferta de emprego na própria cidade. Esse fator 
preponderante propiciará à milhares de pessoas a possibilidade de deixarem de se 
deslocar diariamente para o Plano Piloto ou para outras cidades do Distrito Federal 
onde atualmente trabalham. Sai ganhando a população que cada vez mais se 
identificará com sua cidade, sua história e sua cultura. 
 

Planaltina é possuidora de grande potencial turistico nas modalidades cívico-
cultural, rural, ecológico, místico e religioso, destacando-se: a Pedra Fundamental de 
Brasília, o Núcleo Histórico, a Estação Ecológica de Águas Emendadas, o Vale do 
Amanhecer, o excelente artesanato e as grandes festas populares da cidade 
(principalmente a Via Sacra e a Festa do Divino Espírito Santo). Com essa vocação 
privilegiada, com ricos cenários a serem trabalhados, Planaltina tem a perspectiva de 
tornar-se o segundo pólo turístico do Distrito Federal, depois do Plano Piloto. Assim, 
delineou-se a necessidade da implantação do Pólo de Turismo da Região 
Administrativa de Planaltina. A implantação da infraestrutura necessária para a efetiva 
consolidação desse Pólo fará com que ocorra o fortalecimento do turismo local 
constituindo-se na alavanca propulsora para o desenvolvimento sustentável de toda a 
Região Administrativa de Planaltina.  

 
Os Projetos Especiais de Urbanismo são outras proposições que constituem 

em pequenas e grandes intervenções urbanas no sentido de alcançar os princípios 
estabelecidos nos Programas e Projetos Estruturantes. 

 
Também houve a preocupação em incorporar à cidade legal os espaços 

urbanos, os assentamentos urbanos populares e os loteamentos irregulares, que, 
foram reunidos, possibilitando a criação dos Setores Habitacionais Arapoanga, 
Aprodarmas, Mestre D’Armas e Vale do Amanhecer. 

 
Com a finalidade de elaborar um plano específico para a definição de 

parâmetros reguladores de uso e ocupação do solo e ser passível de tratamento 
diferenciado, foram definidas como Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS os 
Setores Habitacionais Arapoanga, Mestre D’Armas e Vale do Amanhecer. 

 
Agora que devolvemos a comunidade o seu Plano Diretor Local, caberá à 

sociedade planaltinense se organizar para que os Programas e Projetos Estruturantes, 
bem como os Projetos Especiais de Urbanismo sejam efetivamente estudados e 
projetados técnicamente, e devidamente implantados para que Planaltina seja 
reconhecida não somente por ser a Cidade Mãe, mas seja uma importante referência 
turística, histórica, cultural e artística do Distrito Federal. 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR no                   /  2005. 
 
 
 

Aprova o Plano Diretor Local da Região 
Administrativa de Planaltina / RA-VI, 
conforme o disposto no art. 316 da Lei  
Orgânica do Distrito Federal. 

 
 
 

O Governador do Distrito Federal, faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito 
Federal decreta, e eu sanciono a seguinte lei: 
 
 
 

TÍTULO I 
DA POLÍTICA URBANA E TERRITORIAL 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1° O Plano Diretor Local de Planaltina, instrumento básico de política de 
desenvolvimento urbano e territorial da Região Administrativa de Planaltina, tem como 
finalidades: 
I - orientar os agentes públicos e privados que atuam na produção e gestão do território 
para o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade e o 
bem-estar de seus habitantes; 
II - ordenar o desenvolvimento físico-territorial, compatibilizando-o com o 
desenvolvimento socioeconômico e a utilização racional e equilibrada dos recursos 
naturais; 
III - estabelecer as regras básicas de uso e ocupação do solo; 
IV - contribuir para a implantação do processo de planejamento permanente e 
participativo, no sentido da democratização da gestão urbana e territorial. 
Parágrafo único. O Plano Diretor Local de Planaltina articula-se com o Plano Diretor 
de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT, aprovado pela Lei 
Complementar no 17, de 28 de janeiro de 1997, detalhando e implementando suas 
diretrizes, no que diz respeito à Região Administrativa de Planaltina. 
 
Art. 2° Integram esta Lei Complementar os anexos I a VIII, com as seguintes 
denominações: 
I - Anexo I - Mapas: 
a) Mapa 1 – Macrozoneamento - PDOT; 
b) Mapa 2 – Setores e Áreas das Zonas Urbanas de Planaltina; 
c) Mapa 3 – Unidades de Conservação; 
d) Mapa 4 – Pólos de Atração Turística da Região Administrativa de Planaltina; 
e) Mapa 5 – Programas e Projetos Estruturantes; 
f)  Mapa 6 -  Sistema Viário Rodoviário e Urbano; 
g) Mapa 7 - Uso do Solo; 
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h) Mapa 8 – Coeficientes de Aproveitamento; 
i)  Mapa 9 – Projetos Especiais de Urbanismo; 
j)  Mapa 10 – Áreas passíveis de parcelamento; 
k) Mapa 11 – Coeficiente de ajuste da ODIR; 
II - Anexo II – Listagem de Atividades Incômodas; 
III - Anexo III – Quadros de Exigência de Vagas de Estacionamento Segundo o Porte e 
o Tipo de Atividade; 
IV – Anexo IV – Listagem de Endereços Segundo os Parâmetros Urbanísticos; 
V – Anexo V – Equipamentos Públicos Comunitários; 
VI – Anexo VI – Poligonais da Região Administrativa de Planaltina; 
VII– Anexo VII – Poligonais dos Setores Urbanos; 
VIII – Anexo VIII – Poligonais das Áreas Ambientais (Parques Ecológicos e de Uso 
Múltiplo). 
 
 

CAPÍTULO II 
DAS ESTRATÉGIAS E OBJETIVOS 

 
Art. 3°  O Plano Diretor Local de Planaltina é o instrumento básico de planejamento 
que define o modelo de desenvolvimento de Planaltina e se compõe das seguintes 
estratégias e objetivos: 
I - flexibilizar as regras de uso e ocupação do solo, restringindo-as àquelas necessárias 
à garantia do bem-estar da coletividade, com objetivo de estimular o desenvolvimento 
econômico da cidade concomitantemente com a qualidade de vida urbana e assegurar 
a recuperação e preservação dos recursos naturais; 
II - adotar parâmetros de uso e ocupação do solo segundo níveis de incomodidade 
gerados no meio urbano, com o objetivo de garantir o atendimento às necessidades da 
população local; 
III - promover o adensamento e a consolidação das áreas urbanas já constituídas, de 
forma a restringir a  criação de novas áreas, considerando as limitações ambientais, 
assim como a racionalização dos custos de urbanização e infra-estrutura; 
IV - estabelecer diretrizes e definir parâmetros específicos de uso e ocupação do solo 
das Áreas Especiais de Proteção de Mananciais e nas áreas com fragilidade físico-
ambiental, com o objetivo de melhorar a qualidade dos espaços públicos e preservar o 
meio ambiente e os recursos naturais; 
V – estabelecer diretrizes e definir parâmetros gerais de uso e ocupação do solo por 
meio de Projeto Especial de Urbanismo para os Setores Habitacionais criados neste 
Plano Diretor por Lei Complementar específica; 
VI - melhorar o sistema viário e oferecer condições de desempenho satisfatório das  
diferentes funções de circulação, segurança de veículos, ciclistas, pedestres e de 
articulação dos diversos setores da cidade; 
VII - promover a aplicação dos  instrumentos de política de desenvolvimento urbano e 
ambiental com o objetivo de garantir a qualidade dos espaços urbanos; 
VIII – incentivar o desenvolvimento do turismo, lazer e cultura por meio dos Programas 
e Projetos Estruturantes. 
 
 

TÍTULO II 
DAS ESTRATÉGIAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E 

DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO 
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Art. 4° A ação governamental relativa ao desenvolvimento territorial e urbano da 
Região Administrativa de Planaltina – RA VI será objeto de um processo permanente e 
participativo de planejamento, com vistas à melhoria da qualidade de vida de sua 
população e ao equilíbrio do meio ambiente. 
 
Art. 5° O planejamento territorial e urbano da Região Administrativa de Planaltina visa 
promover o ordenamento do uso e da ocupação do espaço urbano, de forma integrada 
com as políticas setoriais, com base nas condições socioeconômicas e ambientais de 
caráter local e regional. 
 
Art. 6° A Administração Regional de Planaltina integra o Sistema de Planejamento 
Territorial e Urbano do Distrito Federal – SISPLAN, como órgão local, conforme o 
disposto no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT. 
 
Art. 7° As informações relativas ao ordenamento territorial e urbano, produzidas pelas 
entidades públicas e privadas, no âmbito da Região Administrativa VI, alimentarão o 
Sistema de Informação Territorial e Urbano do Distrito Federal – SITURB. 
 
Art. 8° Compete ao Conselho Local de Planejamento – CLP de Planaltina, como órgão 
auxiliar da Administração, promover a discussão, análise e acompanhamento das 
questões relativas ao planejamento territorial e urbano da Região Administrativa VI. 
§1° A composição e a competência do CLP são disciplinadas por lei específica. 
§2° O CLP tem como Secretaria Executiva a Administração Regional de Planaltina, 
responsável pelo gerenciamento do planejamento territorial e urbano. 
§3° As resoluções e sugestões do CLP serão encaminhadas à Administração Regional 
e ao órgão gestor do Planejamento Urbano para conhecimento e, se for o caso, 
deliberação do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – 
CONPLAN, órgão superior do SISPLAN.  
 
Art. 9° Compete à Administração Regional de Planaltina: 
I – estabelecer e atualizar as prioridades para a ação governamental; 
II – participar, acompanhar e propor a realização de revisão do Plano Diretor Local – 
PDL, em conjunto com o órgão executivo do SISPLAN; 
III – propor alterações na legislação urbanística e edilícia de Planaltina; 
IV – participar do processo de elaboração dos Projetos Especiais de Urbanismo e, 
Programas e Projetos Estruturantes dispostos neste PDL; 
V – monitorar, sem prejuízo da atuação de outros órgãos, o uso e a ocupação do solo 
estabelecido no PDL e na legislação pertinente; 
VI – prever recursos financeiros no orçamento anual da Região Administrativa – VI, 
para implementação do PDL e do SITURB; 
VII – propor a localização e a implantação de Equipamentos Comunitários no âmbito de 
seu território. 
VIII – proporcionar a participação da comunidade e de associações representativas de 
vários de seus segmentos no processo de elaboração, execução, implantação, 
acompanhamento e avaliação dos Programas e Projetos Estruturantes, nas atividades 
com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente, o conforto ou a 
segurança da população; 
IX – proporcionar a participação popular na gestão orçamentária participativa; 
X – garantir o acesso e a publicidade dos documentos e informações produzidos, 
objetivando a fiscalização da implementação deste PDL, bem como subsidiar a 
população nas próximas revisões deste plano diretor. 
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TÍTULO III 

DA GESTÃO E DO ORDENAMENTO TERRITORIAL 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 10. O território da Região Administrativa de Planaltina – RA VI – é dividido 
conforme o Macrozoneamento instituído pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial 
do Distrito Federal – PDOT nas seguintes zonas, indicadas no Mapa 1 do Anexo I 
desta Lei Complementar: 
I – Zona Urbana de Consolidação; 
II – Zona Urbana de Uso Controlado; 
III – Zona Rural de Uso Controlado (I,II e III); 
IV – Zona Rural de Dinamização; 
V – Zona de Conservação Ambiental. 
Parágrafo único. Entende-se por zona a porção territorial sujeita aos mesmos critérios 
e diretrizes relativas ao uso e à ocupação do solo. 
 
Art. 11. Sobrepõem-se às zonas objeto do Macrozoneamento de Planaltina, conforme 
o disposto no PDOT e no presente Plano Diretor Local, as seguintes Áreas de 
Diretrizes Especiais, indicadas no Mapa 1, do Anexo I, desta Lei Complementar: 
I – Área Especial de Proteção de Manancial do Lago São Bartolomeu; 
II – Área Especial de Proteção de Manancial do Ribeirão Mestre D’Armas; 
III – Área Especial de Proteção de Manancial do Ribeirão Corguinho; 
IV – Área Especial de Proteção de Manancial do Ribeirão Fumal; 
V – Área Especial de Proteção de Manancial do Ribeirão Brejinho; 
VI – Área Especial de Proteção de Manancial do Córrego Quinze; 
VII – Área Especial de Proteção de Manancial da futura Barragem do Pipiripau; 
VII – Área Especial de Proteção de Lazer Ecológico Córrego João Pires; 
VIII – Área Especial de Proteção e Lazer Ecológico Córrego Água Rasa; 
IX – Área Especial de Proteção e Lazer Ecológico Córrego Taboca. 
Parágrafo único. Entende-se por Áreas de Diretrizes Especiais a porção territorial 
sujeita a critérios e diretrizes específicas em função das restrições físico-ambientais. 
 
Art. 12. As Áreas Especiais de Proteção são objeto de monitoramento especial pelo 
Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal. 
 
Art. 13. As Zonas e Áreas Especiais de Proteção de Planaltina devem atender, além do 
disposto nesta Lei, às disposições do PDOT e à legislação específica. 
Parágrafo único. As poligonais das Zonas e das Áreas de Diretrizes Especiais são 
definidas no Memorial Descritivo dos Perímetros das Zonas e Áreas constantes do 
Macrozoneamento, que integra o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito 
Federal – PDOT, e no Memorial Descritivo dos Perímetros dessas Áreas constante do 
Anexo VI, desta lei. 
 
 

CAPÍTULO II 
DAS DIRETRIZES GERAIS DE USO E OCUPAÇÃO 

 
Seção I 

Das Zonas Urbanas de Planaltina 
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Art. 14. A área urbana de Planaltina é composta por duas categorias: 
I –  Zona Urbana de Consolidação; 
II – Zona Urbana de Uso Controlado. 
 

Subseção I 
Da Zona Urbana de Consolidação 

 
Art. 15. A Zona Urbana de Consolidação de Planaltina é aquela onde a ocupação deve 
ocorrer mediante: 
I – o incentivo às atividades de turismo, lazer, cultura e educação por meio de parcerias 
com o setor privado; 
II – a capacidade de suporte dos corpos hídricos; 
III – o reforço à autonomia e revitalização da centralidade da cidade; 
IV – a flexibilização e a diversificação de usos na consolidação das funções urbanas; 
V –  a ocupação das áreas ociosas com disponibilidade de infra-estrutura; 
VI – a viabilidade de abastecimento de água.  
 
Art. 16. A Zona Urbana de Consolidação de Planaltina compreende os seguintes 
setores, relacionados no Mapa 2 do Anexo I desta Lei: 
I – Setor Tradicional; 
II – Setores Hospitalar, de Educação, de Comércio Central, de Hotéis e Diversões, 
Administrativo, Recreativo e Cultural, também denominados Centro Urbano; 
III - Vila Vicentina; 
IV – Setor Residencial Leste – SRL, Quadras 1 a 6, também denominado Buritis I; 
V – Setor Residencial Leste – SRL, Quadras 10 e 20, também denominado Buritis II; 
VI – Setor Residencial Leste – SRL, Quadras 11 a 17, também denominado Buritis III; 
VII – Setor Residencial Norte A – SRN A, também denominado Jardim Roriz; 
VIII – Setor Residencial Norte 1, também denominado PAPE; 
IX – Setor Residencial Oeste – SRO, também denominado Vila Nossa Senhora de 
Fátima; 
X – Setor de Oficinas, Áreas Especiais Norte – AEN, Cemitério Santa Rita e Setor de 
Desenvolvimento Econômico. 
 
Art. 17. Para o Setor Tradicional ficam definidas as seguintes diretrizes: 
I – a constituição da Área de Interesse de Preservação do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Cultural, composta pela poligonal traçada pelas seguintes vias: Avenida 
Hugo Lobo, entre a Rua 13 de Maio e a Rua Eugênio Jardim, Rua Eugênio Jardim, 
entre a Avenida Hugo Lobo e a Rua 1o de Junho, Rua 1o de Junho, entre a Rua 
Eugênio Jardim e a Rua Benjamim Constant, Rua Benjamim Constant, entre a Rua 1o 
de Junho e a Avenida Maranhão, Avenida Maranhão, entre a Rua Benjamim Constant 
e a Rua Padre Jurandir Ribeiro, Rua Padre Jurandir Ribeiro, Rua Salvador Coelho, 
entre a Rua Padre Jurandir Ribeiro e a Rua 13 de Maio, Rua 13 de Maio, entre a 
Avenida Salvador Coelho e a Avenida Hugo Lobo, conforme assinalado no Mapa 5, do 
Anexo I, desta lei, que será objeto de Programa e Projeto Estruturante disposto neste 
Título III, Capítulo III, Seção I, desta Lei Complementar; 
II – as modificações de fachadas das edificações localizadas na Área de Interesse de 
Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural descrita no inciso I, deverão 
ter anuência prévia dos órgãos gestores do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, e 
do Planejamento Urbano do Distrito Federal; 
III – os trechos da Rua Salvador Coelho e da Avenida Goiás compreendidos entre a 
Praça São Sebastião de Mestre D’Armas, a Praça Coronel Salviano Monteiro 
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Guimarães e a Praça Antônio Marcigaglia até a Avenida Independência constituirão o 
Eixo Histórico, objeto de Programa e Projeto Estruturante disposto no Título III, 
Capítulo III, Seção II, desta Lei Complementar; 
IV – a área compreendida entre a Praça São Sebastião de Mestre D’Armas, a Rua 
Salvador Coelho, a Avenida Maranhão e a Rua Padre Jurandir Ribeiro integra os 
estudos do Eixo Histórico, não podendo ser ocupada sem a prévia anuência dos 
órgãos gestores do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, do Planejamento Urbano e 
do Meio Ambiente do Distrito Federal; 
V – o Cemitério São Sebastião, denominado Cemitério antigo, será recuperado nas 
suas características originais, como elemento de interesse de preservação cultural pela 
sua relevante importância histórica, estabelecendo um conjunto urbanístico com a 
Igreja São Sebastião de Mestre D’Armas, tombada pelo Decreto nº 6.940 de 19 de 
agosto de 1982, e sua respectiva praça; 
VI –  poderá ocorrer o desmembramento dos lotes, exceto aqueles localizados na Área 
de Interesse de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, em unidades 
imobiliárias com área mínima de 240m2 (duzentos e quarenta metros quadrados) e 
testada mínima de 8,00m (oito metros); 
VII – a regularização do lote ocupado pelo Equipamento Público Comunitário, utilizado 
para ensino público, localizado na área compreendida pelas Ruas Marechal Deodoro, 
Hugo Lobo, Belo Horizonte e Dezenove de Agosto; 
VIII – com a finalidade de regularização urbanística e fundiária, poderão ser utilizados 
os instrumentos de política urbana dispostos no Título III desta Lei Complementar; 
IX –  o Setor Tradicional será objeto do Projeto Especial de Urbanismo I, conforme 
Mapa 9 do Anexo I e descrito no Capítulo II, Seção I, Subseção III, desta Lei 
Complementar. 
§1º O desmembramento de lotes no inciso VI é possível apenas para lotes situados em 
quadras registradas em Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e deverá 
ser aprovado pelo órgão gestor do Planejamento Urbano do Distrito Federal, cumprida 
a legislação de parcelamento do solo para fins urbanos. 
§2º Fica definida como área de proteção permanente aos recursos hídricos uma faixa 
de 50m (cinqüenta metros) ao longo das margens dos Córregos Atoleiro, Buritizinho e 
Ribeirão Mestre D’Ármas, sendo vedada nesta área a remoção da vegetação nativa, a 
implantação de atividades potencialmente poluidoras capazes de afetar os mananciais 
de água e a construção de qualquer tipo de edificação. 
 
Art. 18. A Vila Vicentina passa a abranger o seu entorno imediato, compreendido entre 
a Avenida Contorno, a Via NS-1 e o Córrego Atoleiro, excluído o Setor Hospitalar, 
conforme o Anexo I, Mapa 2. 
Parágrafo único. A área descrita no caput, bem como as quadras 16A e 17, serão 
objeto do Projeto Especial de Urbanismo II, disposto no Capítulo II, Seção I, Subseção 
III, desta Lei Complementar. 
 
Art. 19. Os Setores de Educação, de Comércio Central, de Hotéis e Diversões, 
Administrativo, Recreativo e Cultural ficam definidos como Centro Urbano, que será 
objeto de Programa e Projeto Estruturante, disposto no Título III, Capítulo III, Seção III 
desta Lei Complementar, a ser desenvolvido pelo órgão gestor do Planejamento 
Urbano com a participação de técnicos da Administração Regional de Planaltina, com a 
finalidade de reestruturação urbana. 
 
Art. 20. Para o Setor Residencial Leste – SRL – Quadras 1 a 6, denominado Buritis I, 
ficam definidas as seguintes diretrizes: 
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I –  deslocamento, por meio de estudos específicos conduzidos pelo Poder Executivo, 
dos lotes H dos Centros de Quadras, destinados a Centros de Ensino Público, de forma 
a garantir a regularização da Via 2; 
II – supressão dos lotes E dos Centros de Quadra 1/2 e 5/6, destinados a agências 
postais telegráficas, de forma a garantir a regularização da Via 3; 
III – supressão da Projeção L do Centro de Quadra 1/2; 
IV –  a previsão de lotes para Equipamentos Públicos Comunitários, de acordo com o 
Anexo V desta Lei; 
§1º Poderá ocorrer a ampliação dos lotes D e F dos Centros de Quadras, por meio de 
desafetação de área pública, para até 1.445m2 (mil quatrocentos e quarenta e cinco 
metros quadrados) com as dimensões máximas de 34m (trinta e quatro metros) por 
42,50m (quarenta e dois metros e cinqüenta centímetros), cumpridas as legislações 
pertinentes. 
§2º Os lotes das Quadras 5 e 6 que se encontram fora da área de preservação 
permanente do Córrego Atoleiro, serão objeto do Projeto Especial de Urbanismo III 
disposto no Capítulo II, Seção I, Subseção III desta Lei Complementar, resguardadas 
as condicionantes ambientais. 
§3º Os Centros de Quadra e as Vias 2 e 3 serão objeto do Projeto Especial de 
Urbanismo IV disposto no Capítulo II, Seção I, Subseção III desta Lei Complementar. 
 
Art. 21. Para o Setor Residencial Leste – SRL, Quadras 10 e 20, denominado Buritis II, 
fica definido que a área da Entrequadra 10/20 será objeto do Projeto Especial de 
Urbanismo V, descrito no Capítulo II, Seção I, Subseção III, desta Lei Complementar. 
 
Art. 22. Para o Setor Residencial Leste – SRL, Quadras 11 a 17, denominado Buritis III 
fica definido que as referidas quadras serão objeto do Projeto Especial de Urbanismo 
VI, disposto neste Capítulo II, Seção I, Subseção III desta Lei Complementar. 
 
Art. 23. Para o Setor de Oficinas, as Áreas Especiais Norte e o Cemitério Santa Rita, 
com sua área adjacente, ficam definidas as seguintes diretrizes: 
I – nas Áreas Especiais Norte – AEN’s poderão ocorrer habitações coletivas onde cada 
torre de edificação deverá ocupar área mínima de 650 m2 (seissentos e cinquenta 
metros quadrados); 
II - a possibilidade de desmembramento de lotes prevista no inciso anterior deverá ser 
aprovada pelo órgão gestor do Planejamento Urbano do Distrito Federal, cumprida a 
legislação de parcelamento do solo para fins urbanos; 
III – a Área Especial Norte 9 fica destinada prioritariamente ao uso coletivo, atividade 
educação; 
IV – a Área Especial Norte 9A, poderá ser ampliada, estendendo-se até a Área 
Especial Norte 9; 
V – a área do Cemitério Santa Rita poderá ser ampliada, observadas as condicionantes 
físico-ambientais; 
VI – a área localizada entre a Avenida Independência e Áreas Especiais Norte 14 a 18 
será objeto do Projeto Especial de Urbanismo VII disposto neste Capítulo II, Seção I, 
Subseção III desta Lei Complementar. 
 
Art. 24. Fica criado o Setor de Desenvolvimento Econômico – SDE, localizado na Via 
WL-A, nas áreas adjacentes ao Cemitério Santa Rita e a Área Especial Norte 13, que 
será objeto de Projeto Especial de Urbanismo VIII disposto neste Capítulo II, Seção I, 
Subseção III desta Lei Complementar. 
 



 10

Art. 25. Para o Setor Residencial Norte – A, Jardim Roriz, ficam definidas as seguintes 
diretrizes: 
I – as áreas públicas localizadas entre os Comércios Locais e as Áreas Especiais 
poderão ser incorporadas aos lotes do comércio local, mediante o instrumento jurídico 
de investidura, com a alienação aos proprietários dos imóveis lindeiros; 
II – será objeto do Projeto Especial de Urbanismo IX, disposto no Capítulo II, Seção I, 
Subseção III desta Lei Complementar. 
 
Art. 26. O Setor Residencial Oeste, também denominado Vila Nossa Senhora de 
Fátima, será objeto do Projeto Especial de Urbanismo X disposto no Capítulo II, Seção 
I, Subseção III, desta Lei Complementar, com a finalidade de regularização urbanística. 
 
 

Subseção II 
Da Zona Urbana de Uso Controlado de Planaltina 

 
Art. 27. A Zona Urbana de Uso Controlado de Planaltina é aquela na qual será: 
I – permitido o uso predominante habitacional, com comércio local e Equipamentos 
Públicos Comunitários inerentes à ocupação; 
II – adotada forma de parcelamento que garanta densidades brutas máximas admitidas 
no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT; 
III – desenvolvido um programa para solucionar os parcelamentos irregulares em áreas 
públicas e privadas, implicando na regularização ou desconstituição, individualmente 
ou por conjunto, de parcelamentos, com a participação dos órgãos competentes e da 
comunidade, na forma da legislação pertinente; 
IV – respeitada a capacidade de suporte dos recursos hídricos, as limitações de 
abastecimento e esgotamento sanitário e as restrições ambientais; 
V – priorizada a implantação de área para atividades econômicas geradoras de 
emprego e renda. 
 
Art. 28. A Zona Urbana de Uso Controlado de Planaltina compreende: 
I – setores e áreas regularizadas; 
II – setores que deverão ser objeto de estudo urbanístico; 
III – áreas com possibilidade de parcelamento; 
IV – setores e áreas objeto de Projetos Especiais de Urbanismo; 
V – Zona Tampão. 
 
Art. 29. Os setores e áreas regularizadas são os seguintes:  
I – Setor  Residencial  Leste, Quadras 18, 19 e 21 a 26, também denominado Buritis IV; 
II – Área universitária nº 01; 
III – Área destinada à Clube Esportivo – Avenida Goiás, margem esquerda, trecho DER 
e Córrego Mestre D’ármas; 
IV – Área Isolada nº 01 – entre a Avenida Goiás e Rodovia DF-130 – Lote destinado à 
CAESB; 
V – Setor de áreas isoladas – SAI, Lote nº 01, próximo ao Buritis III – Reservatório e 
Estação de Tratamento de Água – ETA da CAESB;  
VI – Setor de Hospedaria e Motéis. 
VII – Rodovia BR-020 Km 17, sentido Brasília/Fortaleza – Reservatório e Estação de 
Tratamento de Água – ETA da CAESB; 
VIII – Rodovia DF-130 Km 16,5 - margem direita, sentido Rodovia BR-020/Planaltina, 
destinado a Posto de Abastecimento de Combustíveis - PAC; 
IX –Área nº 02 destinada a PAC - Rodovia BR-020 Km 19,2; 
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X – Fazenda Mestre D’Ármas MR 05/L, via de acesso ao Vale do Amanhecer, margem 
esquerda, sentido Planaltina/Vale do Amanhecer; 
XI – Rodovia DF-130, Km 24, margem direita, sentido Planaltina/Unaí; 
XII – Rodovia BR-020, Km18, margem direita – sentido Brasília/Fortaleza, destinado a 
PAC;  
XIII – as áreas e setores regularizados descritos nos incisos I a V, estão delimitadas no 
mapa 2 do Anexo I, desta Lei Complementar. 
§1º O Setor de Hospedarias e Motéis fica suprimido e será objeto de reparcelamento 
destinado ao uso coletivo, prioritariamente para Equipamentos Públicos Comunitários, 
respeitadas as condicionantes físico-ambientais. 
§2º A área discriminada no inciso III deste artigo poderá ser desmembrada mediante 
estudos técnicos ambientais e urbanísticos desde que os lotes resultantes do 
desmembramento sejam destinados ao uso coletivo, atividade educação e entidades 
recreativas, culturais e desportivas. 
 
Art. 30. Os setores que deverão ser objeto de estudo urbanístico estão delimitados no 
Mapa 2 do Anexo I desta Lei e relacionados a seguir: 
I – Setor Habitacional Mestre D’Armas; 
II – Setor Habitacional Arapoanga; 
III – Setor Habitacional Aprodarmas; 
IV – Setor Habitacional Vale do Amanhecer. 
§1º Ficam criados os Setores Habitacionais mencionados nos incisos I a IV, os quais 
serão objeto de estudo de regularização, reunindo os parcelamentos irregulares 
existentes e garantindo a implantação dos equipamentos urbanos e comunitários 
necessários.  
§2º As poligonais dos setores habitacionais definidas no Anexo VII serão objeto de 
Projeto Especial de Urbanismo visando a regularização urbanística, dispostos da 
seguinte maneira: 
I – Projeto Especial de Urbanismo XI: regularização urbanística do Setor Habitacional 
Mestre D’Armas - SHMD; 
II – Projeto Especial de Urbanismo XII: regularização urbanística do Setor Habitacional 
Arapoanga - SHA; 
III – Projeto Especial de Urbanismo XIII: regularização urbanística do Setor 
Habitacional Aprodarmas; 
IV – Projeto Especial de Urbanismo XIV: regularização urbanística do Setor 
Habitacional Vale do Amanhecer. 
§3º Os Setores Habitacionais serão objeto de estudos urbanísticos e ambientais, que 
antecederão a realização dos respectivos Projetos Especiais de Urbanismo. 
§4º As poligonais definidas no Anexo VII desta Lei Complementar poderão ser 
alteradas de acordo com as condicionantes previstas nos estudos citados no parágrafo 
anterior.  
§5º Os parâmetros de uso e ocupação do solo a serem adotados nos Setores 
Habitacionais deste artigo serão estabelecidos por estudos a serem realizados pelos 
órgãos responsáveis pelo planejamento físico-territorial, devendo ser aprovados por lei 
complementar específica. 
§6º A região conhecida como Capemi e o Bairro Nossa Senhora de Fátima passam a 
compor o Setor Habitacional Arapoanga; 
§7º No Setor Habitacional Arapoanga, o Bairro Nossa Senhora de Fátima será objeto 
de reparcelamento, observadas as seguintes diretrizes: 
I – a área localizada à leste da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE da CAESB 
será destinada ao uso prioritariamente comercial e industrial, respeitadas as 
condicionantes ambientais; 
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II – a área localizada ao norte da ETE, citada no inciso anterior, será destinada aos 
usos coletivo e comercial de grande porte, como ensino superior, clubes e clínicas, 
dentre outros, com criação e adequação de lotes para habitação unifamiliar e coletiva, 
desde que reservadas áreas para Equipamento Público Comunitário, de acordo com o 
Anexo V desta Lei Complementar; 
III – o reparcelamento disposto no caput poderá prever áreas para lazer e ecoturismo, 
respeitadas as condicionantes ambientais. 
§8º O Setor Habitacional Aprodarmas fica destinado a abrigar, prioritariamente, usos 
compatíveis com a dinâmica rural, ficando resguardada a regularização fundiária dos 
parcelamentos urbanos implantados e das glebas com dimensões inferiores a 2ha (dois 
hectares) com produção rural existentes na data de publicação desta Lei 
Complementar. 
I – será incentivado o desenvolvimento e implantação de atividades agrícolas, agro-
industriais e agro-turísticas, visando a preservação dos recursos naturais existentes; 
II – serão permitidas atividades de suporte à dinâmica rural e urbana que não 
comprometam a preservação dos cursos de água, dos aqüíferos subterrâneos e das 
matas originais remanescentes, de acordo com as diretrizes do Plano Diretor de Água 
e Esgoto do Distrito Federal e do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do 
Distrito Federal; 
III – quaisquer atividades degradadoras ou poluentes serão submetidas ao 
licenciamento conforme critérios definidos na legislação ambiental; 
IV – a área mínima da gleba permitida será de 2ha (dois hectares), sendo admitida a 
edificação em condomínio, por unidade autônoma, conforme o disposto na alínea “a” 
do artigo 8, da Lei Federal 4.591 de 16 de dezembro de 1964, sendo obrigatória a 
manutenção de área comum de circulação que garanta acesso a todas as unidades. 
V – Ficam excluídos do disposto no inciso anterior os Equipamentos Públicos 
Comunitários. 
VI – Os usos urbanos e rurais serão definidos no respectivo estudo urbanístico. 
 
Art. 31. As áreas com possibilidade de parcelamento, delimitados no Mapa 10 do 
Anexo I desta Lei Complementar, são as seguintes: 
I – a área compreendida entre a Zona Rural de Uso Controlado e o Setor Residencial 
Norte A - Jardim Roriz,  ao sul da Rodovia BR-020 e ao norte do Setor Residencial 
Leste, Buritis II e III, denominada Área 1, na qual deverá ser prevista a criação de 1 
(um) lote para Curral Comunitário; 
II – a área localizada ao sul do Setor Residencial Leste, Quadras 18, 19 e 21 a 26, 
excluída a área destinada para Zona Tampão, denominada Área 2; 
III – a área localizada a leste da Rodovia DF-130, ao norte do Córrego Quinze e ao sul 
do Vale do Amanhecer, denominada Área 3. 
§1º O lote destinado à curral comunitário terá as seguintes diretrizes: 
I – utilização coletiva pelas famílias beneficiárias ; 
II – utilização coletiva pelos carroceiros da Região Administrativa de Planaltina; 
III – instalação de galpão coletivo e baias em madeira para contenção e alimentação de 
animais; 
IV – é vedada a edificação pelos beneficiários, bem como a individualização de glebas 
por meio de cerca viva, arame ou qualquer outro divisor; 
V – a utilização da área, pelo beneficiário, não gera a posse da terra;. 
VI – desenvolvimento de plantio de forrageiras; 
VII – as atividades desenvolvidas deverão ser supervisionadas pela Administração 
Regional e pelos órgãos gestores de Assistência Social, do Meio Ambiente, de Parques 
e Unidades de Conservação, da Agricultura, da Fiscalização, da Vigilância Sanitária e 
do Abastecimento do Distrito Federal. 
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§2º  O Poder Executivo, por meio de ato próprio, definirá os projetos de implantação do 
curral comunitário, a ser desenvolvido com a participação de técnicos representantes 
da Administração Regional e dos órgãos responsáveis pela gestão da Assistência 
Social, do Meio Ambiente, de Parques e Unidades de Conservação, da Agricultura, da 
Fiscalização, da Vigilância Sanitária e do Abastecimento do Distrito Federal. 
 
Art. 32. Para a Zona Urbana de Uso Controlado ficam definidos os seguintes Projetos 
Especiais de Urbanismo: 
I - Projeto Especial de Urbanismo XV, para criação da Área de Desenvolvimento 
Econômico – ADE, localizada a leste da via NS2 e ao norte do Setor Residencial Leste, 
Buritis II e III; 
II - Projeto Especial de Urbanismo XVI, para parcelamento da área localizada no Setor 
Residencial Leste, compreendida entre o Buritis III e as Quadras 21 e 22 do Buritis IV; 
III – Projeto Especial de Urbanismo XVII, para parcelamento da área localizada entre a 
Rodovia BR-020, o Setor Residencial Oeste - Vila Nossa Senhora de Fátima, a Avenida 
Independência e a Área Universitária nº 1, incluída a área referente ao Setor de 
Hospedarias e Motéis; 
IV - Projeto Especial de Urbanismo XVIII, para parcelamento da área localizada entre o 
Setor Residencial Oeste - Vila Nossa Senhora de Fátima, o Setor Tradicional, a 
Avenida Independência e o Parque Sucupira; 
V – Projeto Especial de Urbanismo XIX, para parcelamento da área compreendida 
entre a Rodovia BR-020, o Setor Residencial Norte A - Jardim Roriz, a Avenida 
Independência e o prolongamento da Via NS-2 até a Rodovia BR-020. 
Parágrafo único. Nas áreas descritas nos incisos I a V do caput, a definição dos Usos 
Básico e Adicional dar-se-á de acordo com as restrições e limites físicos constantes 
das diretrizes de uso do zoneamento das respectivas Áreas de Proteção Ambiental, 
bem como os planos de proteção existentes para a Bacia do Rio São Bartolomeu. 
 
Art. 33. Para a Zona Tampão, localizada entre o Setor Residencial Leste e o Córrego 
Atoleiro, delimitada no Mapa 2 do Anexo I desta Lei, ficam definidas as seguintes 
diretrizes: 
I – é destinada a abrigar usos compatíveis com a dinâmica rural, resguardando o uso 
agropecuário e agroindustrial, visando a preservação dos recursos naturais existentes, 
desde que comprovada a compatibilidade desses usos com o disposto no artigo 31 da 
Lei Complementar nº 17 de 28/12/98 – Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 
Distrito Federal – PDOT; 
II – a  taxa de ocupação do solo deverá ser inferior a 5% (cinco por cento); 
III – as atividades a serem desenvolvidas na Zona Tampão deverão ser 
supervisionadas pelos órgãos gestores do Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 
do Distrito Federal; 
IV – será objeto do Projeto Especial de Urbanismo XX. 
 
 

Subseção III 
Dos Projetos Especiais de Urbanismo das Zonas Urbanas 

 
Art. 34. Projetos Especiais de Urbanismo são aqueles elaborados para as áreas 
públicas ou de interesse público coletivo, conforme critérios de ocupação e uso do solo 
estabelecidos por este Plano Diretor Local ou por lei específica e aprovados pelo 
CONPLAN, ouvido o Conselho Local de Planejamento. 
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Parágrafo único. Na elaboração e implantação dos Projetos Especiais de Urbanismo, 
poderão ser utilizados os instrumentos de política de desenvolvimento urbano 
constantes neste Plano Diretor. 
 
Art. 35. Serão objeto de Projetos Especiais de Urbanismo as seguintes áreas 
localizadas na Zona Urbana de Consolidação e Zona Urbana de Uso Controlado, 
indicadas no Anexo I, Mapa 9: 
I – Zona Urbana de Consolidação: 
a) Projeto Especial de Urbanismo I – área definida no mapa 09 do Anexo I; 
b) Projeto Especial de Urbanismo II – parcelamento da área descrita no artigo 18, que 
passa a compor a Vila Vicentina; 
c) Projeto Especial de Urbanismo III - regularização do parcelamento das Quadras 5 e 
6 do Setor Residencial Leste, Buritis I; 
d) Projeto Especial de Urbanismo IV – revitalização da estrutura viária e urbana dos 
Centros de Quadra e das vias 2 e 3 do Setor Residencial Leste, Buritis I; 
e) Projeto Especial de Urbanismo V – revitalização urbana da Entrequadra 10/20 do 
Setor Residencial Leste, Buritis II; 
f) Projeto Especial de Urbanismo VI – regularização do parcelamento do Setor 
Residencial Leste, quadras 11 a 17, denominado Buritis III; 
g) Projeto Especial de Urbanismo VII – parcelamento da área localizada entre a 
Avenida Independência e as Áreas Especiais Norte 14 a 18; 
h) Projeto Especial de Urbanismo VIII – criação do Setor de Desenvolvimento 
Econômico, localizado na via WL-A, nas áreas adjacentes ao Cemitério  Santa Rita e a 
Área Especial Norte 13; 
i) Projeto Especial de Urbanismo IX – reformulação urbanística do Setor Residencial 
Norte – A; 
j) Projeto Especial de Urbanismo X – regularização do parcelamento do Setor 
Residencial Oeste, denominado Vila Nossa Senhora de Fátima; 
II – Zona Urbana de Uso Controlado: 
a) Projeto Especial de Urbanismo XI – regularização urbanística do Setor Habitacional 
Mestre D’Armas - SHMD; 
b) Projeto Especial de Urbanismo XII – regularização urbanística do Setor Habitacional 
Arapoanga - SHA; 
c) Projeto Especial de Urbanismo XIII – regularização urbanística do Setor Habitacional 
Aprodarmas; 
d) Projeto Especial de Urbanismo XIV – regularização urbanística do Setor Habitacional 
Vale do Amanhecer; 
d) Projeto Especial de Urbanismo XV – criação da Área de Desenvolvimento 
Econômico, conforme inciso I do artigo 32;   
e)  Projeto Especial de Urbanismo XVI – parcelamento da área localizada no Setor 
Residencial Leste compreendida entre o Buritis III e as Quadras 21 e 22 do Buritis IV; 
f) Projeto Especial de Urbanismo XVII – parcelamento da área localizada entre a 
Rodovia BR-020, a Vila Nossa Senhora de Fátima, a Avenida Independência e a Área 
Universitária nº 1, incluída a área referente ao Setor de Hospedarias e Motéis; 
g) Projeto Especial de Urbanismo XVIII - parcelamento da área localizada entre a Vila 
Nossa Senhora de Fátima, o Setor Tradicional, Avenida Independência e o Parque 
Sucupira; 
h) Projeto Especial de Urbanismo XIX – parcelamento da área localizada entre a 
Rodovia BR-020, o Jardim Roriz, a Avenida Independência e o prolongamento da Via 
NS-2 até a Rodovia BR-020; 
i) Projeto Especial de Urbanismo XX – criação da Zona Tampão conforme artigo 33. 
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Parágrafo único. Os Projetos Especiais de Urbanismo deverão atender às normas de 
acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais, conforme disposto 
em legislação específica. 
 
Art. 36. O Projeto Especial de Urbanismo I, deverá prever: 
I – a possibilidade de regularização urbanística; 
II – a possibilidade de criação de lotes para uso coletivo. 
 
Art. 37. O Projeto Especial de Urbanismo II – parcelamento da área descrita no artigo 
18, que passa a compor a Vila Vicentina, deverá obedecer as seguintes diretrizes: 
I - respeito às condicionantes ambientais; 
II - a criação de lotes para: 
a - equipamentos públicos comunitários; 
b - praça pública; 
c - habitação coletiva e unifamiliar; 
d - usos coletivo e comercial. 
III - estudo de viabilidade de regularização urbanística das quadras 4A, 16A e 17; 
IV – garantia de ligação direta da via NS-1 e a Rodovia DF-130, com a alteração da 
geometria  viária do referido entroncamento; 
V - estudo visando a criação de uma avenida margeando o Córrego Atoleiro, ligando o 
Setor Tradicional ao Setor Residencial Leste. 
 
Art. 38. O Projeto Especial de Urbanismo III – regularização do parcelamento referente 
às Quadras 5 e 6 do Setor Residencial Leste – Buritis I, respeitadas as condicionantes 
ambientais. 
 
Art. 39. O Projeto Especial de Urbanismo IV – revitalização da estrutura viária e urbana 
dos Centros de Quadra e das vias 2 e 3 do Setor Residencial Leste, Buritis I deverá 
prever: 
I – a ligação com o Setor Habitacional Arapoanga; 
II – o desenvolvimento e a implantação de projetos de paisagismo para as praças 
públicas dos Centros de Quadras; 
III – regularização urbanística das vias internas do setor e dos Centros de Quadra. 
 
Art. 40. O Projeto Especial de Urbanismo V – revitalização urbana da Entrequadra 
10/20 do Setor Residencial Leste, Buritis II com a regularização das atuais ocupações. 
 
Art. 41. O Projeto Especial de Urbanismo VI – regularização do parcelamento do Setor 
Residencial Leste, Quadras 11 a 17, Buritis III deverá prever: 
I – a revisão de parcelamento das seguintes áreas públicas intersticiais: 
a) entre os conjuntos residenciais; 
b) entre os conjuntos residenciais e os Equipamentos Públicos Comunitários; 
c) entre os conjuntos residenciais e as vias públicas. 
II – a criação de lotes prioritariamente para o uso coletivo; 
III – a revisão do sistema viário de forma a garantir estacionamentos públicos e uma 
conexão com os outros parcelamentos urbanos. 
 
Art. 42. O Projeto Especial de Urbanismo VII – parcelamento da área localizada entre a 
Avenida Independência e as Áreas Especiais Norte 14 a 18 deverá prever o estudo da 
viabilidade de parcelamento da referida área prioritariamente para os usos coletivo, 
comercial e habitação coletiva. 
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Art. 43. O Projeto Especial de Urbanismo VIII – criação do Setor de Desenvolvimento 
Econômico, localizado na via WL-A, nas áreas adjacentes ao Cemitério Santa Rita e à 
Área Especial Norte 13 deverá prever: 
I – ampliação do Cemitério Santa Rita; 
II – criação de lotes destinados à Equipamentos Públicos Comunitários, uso coletivo, 
comercial e industrial, respeitadas as condicionantes ambientais, configurando o Setor 
de Desenvolvimento Econômico; 
§1º O Setor de Desenvolvimento Econômico, atendidas as legislações ambiental e 
urbanística, terá os seguintes parâmetros de uso e ocupação do solo: 
I – usos e coeficientes permitidos: 
a) coletivo: grau de restrição R2 e coeficiente de aproveitamento de até 2,1; 
b) comercial de bens e serviços: grau de restrição R4 e coeficiente de aproveitamento 

de até 2,1; 
c) industrial: grau de restrição R4 e coeficiente de aproveitamento de até 2,1; 
II – dimensão mínima dos lotes de 300m2 (trezentos metros quadrados); 
§2º Fica vedado o uso residencial. 
 
Art. 44. O Projeto Especial de Urbanismo IX – reformulação urbanística do Setor 
Residencial Norte A – Jardim Roriz deverá prever: 
I – o estudo da viabilidade de parcelamento da área localizada entre a Avenida 
Independência e a Quadra 1, conjuntos A e I, prioritariamente para habitação coletiva, 
usos coletivo e comercial; 
II – a modificação da  Entrequadra 4, regularizando um lote para a Feira de 
Hortifrutigranjeiros existente e redefinindo a praça pública local; 
III – o estudo da viabilidade de adequação urbanística dos conjuntos 7A e 7C da 
Quadra 7, respeitadas as condicionantes ambientais; 
IV –o estudo da viabilidade de adequação urbanística dos lotes voltados para a Via 
WL-C. 
 
Art. 45. O Projeto Especial de Urbanismo X - regularização do parcelamento do Setor 
Residencial Oeste, Vila Nossa Senhora de Fátima deverá prever a criação de lotes 
para Equipamentos Públicos Comunitários, praça pública e lotes para os usos 
residencial unifamiliar, coletivo e comercial. 
 
Art. 46. O Projeto Especial de Urbanismo XI – regularização do Setor Habitacional 
Mestre D’Armas – SHMD deverá prever a criação de lotes para Equipamentos Públicos 
Comunitários, praça pública e lotes para os usos coletivo, comercial e habitação 
coletiva e unifamiliar. 
 
Art. 47. O Projeto Especial de Urbanismo XII – regularização urbanística do Setor 
Habitacional Arapoanga – SHA deverá prever a criação de lotes para Equipamentos 
Públicos Comunitários, praça pública e lotes para os usos coletivo, comercial e 
habitação coletiva e unifamiliar. 
 
Art. 48. O Projeto Especial de Urbanismo XIII – regularização urbanística do Setor 
Habitacional Aprodarmas deverá prever a criação de lotes para Equipamentos Públicos 
Comunitários, praça pública e lotes para os usos coletivo, comercial e habitação 
coletiva e unifamiliar. 
 
Art. 49. O Projeto Especial de Urbanismo XIV – regularização urbanística do Setor 
Habitacional Vale do Amanhecer deverá prever a criação de lotes para Equipamentos 
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Públicos Comunitários, praça pública e lotes para os usos coletivo, comercial e 
habitação coletiva e unifamiliar. 
 
Art. 50. O Projeto Especial de Urbanismo XV – criação da Área de Desenvolvimento 
Econômico, localizada a leste da via NS-2 e ao norte do Setor Residencial Leste, 
Buritis II e III, respeitadas as condicionantes ambientais e urbanísticas, que deverá 
prever: 
I – a criação de lotes destinados a Equipamentos Públicos Comunitários; 
II – a criação de lotes para os usos coletivo, comercial e industrial; 
III – ampliação do lote 01 do Setor de Áreas Isoladas, destinado à Reservatório de 
água da CAESB, totalizando uma área de 72.500 m2 (setenta e dois mil e quinhentos 
metros quadrados); 
§1º A Área de Desenvolvimento Econômico, obedecerá os seguintes parâmetros de 
uso e ocupação do solo: 
I – usos e coeficientes permitidos: 
a) uso coletivo: grau de restrição R2 e coeficiente de aproveitamento de até 2,0; 
b) comercial de bens e serviços: grau de restrição R4 e coeficiente de aproveitamento 

de até 2,0; 
c) industrial: grau de restrição R4 e coeficiente de aproveitamento de até 2,0; 
II – dimensão mínima dos lotes de 150m2 (cento e cinqüenta metros quadrados); 
§2º Fica vedado o uso residencial. 
 
Art. 51. O Projeto Especial de Urbanismo XVI – parcelamento da área localizada no 
Setor Residencial Leste compreendida entre o Buritis III e as Quadras 21 e 22 do 
Buritis IV, respeitadas as condicionantes ambientais. 
Parágrafo único. A Área definida no caput, atendidas as legislações ambiental e 
urbanística, obedecerá aos seguintes parâmetros de uso e ocupação do solo: 
I – usos e coeficientes permitidos: 
a) coletivo: grau de restrição R2 e coeficiente de aproveitamento de até 2,1; 
b) comercial de bens e serviços: grau de restrição R2 e R3 e coeficiente de 

aproveitamento de até 2,1; 
c) uso residencial – habitação unifamiliar: grau de restrição R1 e coeficiente de 

aproveitamento de até 1,4. 
d) uso residencial – habitação coletiva: grau de restrição R1 e coeficiente de 

aproveitamento de até 5,0. 
II – dimensão mínima dos lotes de 112,50m2 (cento e doze metros quadrados e 
cinqüenta decímetros quadrados); 
III – dimensão mínima dos lotes no interior de praças de 25,00m2 (vinte e cinco metros 
quadrados); 
 
Art. 52. O Projeto Especial de Urbanismo XVII – parcelamento da área localizada entre 
a Rodovia BR-020, o Setor Residencial Oeste - Vila Nossa Senhora de Fátima, a 
Avenida Independência e a Área Universitária nº 1, incluída a área referente ao Setor 
de Hospedarias e Motéis, definirá como predominantes os usos para atividades de 
exposição, lazer e abrigo para as festividades e manifestações culturais da Região, 
reservados lotes para Equipamentos Públicos Comunitários. 
 
Art. 53. O Projeto Especial de Urbanismo XVIII – parcelamento da área localizada 
entre o Setor Residencial Oeste - Vila Nossa Senhora de Fátima, o Setor Tradicional, a 
Avenida Independência e o Parque Sucupira, definirá como predominante o uso 
residencial, habitação coletiva e unifamiliar, reservados lotes para Equipamentos 
Públicos Comunitários, conforme Anexo V desta Lei.  
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Parágrafo único. A Área definida no caput, atendidas as legislações ambiental e 
urbanística, obedecerá aos seguintes parâmetros de uso e ocupação do solo: 
I – usos e coeficientes permitidos: 
a) uso coletivo: grau de restrição R2 e coeficiente de aproveitamento de até 2,1; 
b) comercial de bens e serviços: grau de restrição R2 e R3 e coeficiente de 

aproveitamento de até 2,1; 
c) uso residencial – habitação unifamiliar: grau de restrição R1 e coeficiente de 

aproveitamento de até 1,4. 
d) uso residencial – habitação coletiva: grau de restrição R1 e coeficiente de 

aproveitamento de até 5,0. 
II – dimensão mínima dos lotes de 112,50m2 (cento e doze metros quadrados e 
cinqüenta decímetros quadrados); 
III – dimensão mínima dos lotes no interior de praças de 25,00m2 (vinte e cinco metros 
quadrados); 
 
Art. 54. O Projeto Especial de Urbanismo XIX - parcelamento da área localizada entre 
a Rodovia BR-020, o Setor Residencial Norte A - Jardim Roriz, a Avenida 
Independência e o prolongamento da Via NS-2 até a Rodovia BR-020 deverá prever a 
criação de área destinada a Equipamento Público Comunitário, respeitadas as 
condicionantes ambientais e a proximidade com a Estação Ecológica de Águas 
Emendadas. 
 
Art. 55. O Projeto Especial de Urbanismo XX – criação da Zona Tampão localizada 
entre o Setor Residencial Leste – Buritis IV e o Córrego Atoleiro poderá prever a 
criação de até 2 (duas) unidades imobiliárias destinadas a hortas comunitárias. 
§1º Os lotes destinados as hortas comunitárias obedecerão às seguintes diretrizes: 
I – o cultivo coletivo pelas famílias beneficiárias; 
II – o cultivo exclusivo de olerícolas; 
III – a instalação de galpão coletivo para apoio ao armazenamento e seleção de 
olerícolas; 
IV – o desenvolvimento prioritário de práticas de agricultura sustentável. 
§2º Vedada a edificação pelos beneficiários. 
§3º Vedada a individualização de glebas por meio de cerca viva, arame ou qualquer 
outro divisor; 
§4º O cultivo na área não gera a posse da terra; 
§5º As atividades desenvolvidas deverão ser supervisionadas pela Administração 
Regional e pelos órgãos gestores de Assistência Social, do Meio Ambiente, de Parques 
e Unidades de Conservação, da Agricultura, da Fiscalização, da Vigilância Sanitária e 
do Abastecimento do Distrito Federal. 
§6º  O Poder Executivo, por meio de ato próprio, definirá os projetos de implantação 
das hortas comunitárias, a serem desenvolvidos com a participação de técnicos 
representantes da Administração Regional e dos órgãos responsáveis pela gestão da 
Assistência Social, do Meio Ambiente, de Parques e Unidades de Conservação, da 
Agricultura, da Fiscalização, da Vigilância Sanitária e do Abastecimento do Distrito 
Federal. 
 
Art. 56. Os Projetos Especiais de Urbanismo I, II, XI, XII, XIII, XIV e XX serão objeto de 
Estudos  Urbanísticos e Ambientais que antecederão a sua realização. 
§1º Os Estudos Urbanísticos citados no caput, definirão os índices de uso e ocupação 
do solo das áreas a que se referem, os quais serão submetidos ao CONPLAN. 
§2º Os índices citados no parágrafo anterior serão aprovados por Lei Complementar 
específica. 
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Art. 57. Os Projetos Especiais de Urbanismo serão submetidos a audiência pública e 
ao CONPLAN, com exceção dos Projetos Especiais de Urbanismo VI, VIII, X, XV, XVI e 
XVIII. 
 
 

Seção II 
Das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS 

 
Art. 58. A Zona Especial de Interesse Social – ZEIS é aquela onde ocorre a 
diversidade de ocupações existentes, passíveis de tratamento diferenciado e onde se 
permite a elaboração de um plano específico para a definição de parâmetros 
reguladores de uso e ocupação do solo, mediante: 
I – incorporação dos espaços urbanos, dos assentamentos urbanos populares e 
loteamentos irregulares à cidade legal; 
II – intervenção do Poder Público com a finalidade de regularização urbanística e 
fundiária; 
III – complementação da infra-estrutura urbana e dos Equipamentos Públicos e 
recuperação ambiental; 
IV – requalificação urbanística e ambiental; 
V – incentivo a atividades culturais e de lazer; 
VI – controle da qualidade da paisagem; 
VII – proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural. 
 
Art. 59.  Ficam definidas como Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS os 
seguintes setores: 
I – Setor Habitacional Mestre D’Armas;  
II – Setor Habitacional Arapoanga; 
III – Setor Habitacional Vale do Amanhecer; 
 
Art. 60. Deverão ser realizados estudos específicos a fim de detectar as 
condicionantes técnicas para a regularização dos setores mencionados no artigo 
anterior. 
§1º Os estudos de que trata o caput, serão realizados pelos órgãos gestores do 
Planejamento Urbano e do Meio Ambiente, pela Companhia Imobiliária de Brasília – 
TERRACAP e pelas concessionárias de serviços públicos. 
§2º A regularização dos setores ocorrerá por meio de Lei Complementar específica.  
 
 

Seção III 
Da Zona de Conservação Ambiental 

 
Art.61. A Zona de Conservação Ambiental é definida pelo seu caráter de 
intangibilidade, por encerrar ecossistemas de grande relevância ecológica e demais 
atributos especiais, merecendo tratamento visando a sua preservação, conservação ou 
recuperação. 
§1º A Zona de Conservação Ambiental compreende a Estação Ecológica de Águas 
Emendadas, regida por legislação específica. 
§2º O órgão gestor da Estação Ecológica deverá realizar o Plano de Manejo num prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de publicação desta Lei Complementar; 
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Art.62. Fica criada a Zona de Amortecimento da Estação Ecológica de Águas 
Emendadas numa faixa de 03 (três) quilômetros a partir de seu perímetro. 
§1º Entende-se por Zona de Amortecimento o entorno da unidade de conservação com 
o objetivo de garantir sua integridade, onde as atividades humanas estão sujeitas a 
normas e restrições específicas, sendo estimulada a criação de áreas de recuperação 
e experimentação, visando a preservação dos corredores contínuos de vegetação 
nativa, minimizando assim os impactos negativos sobre a unidade. 
§2º A faixa definida para a Zona de Amortecimento poderá ser redefinida conforme as 
condicionantes estabelecidas no Plano de Manejo; 
§3º Na Zona de Amortecimento, a implantação de qualquer atividade que possa afetar 
a biota, deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente; 

 
 

Seção IV 
Das Áreas de Diretrizes Especiais 

 
Art. 63. A Área Especial de Proteção é aquela que apresenta situações diversas de 
proteção e fragilidade ambientais. 
Parágrafo único. As Áreas Especiais de Proteção se dividem em: 
I – Áreas de Proteção de Mananciais; 
II – Áreas com Restrições Físico-Ambientais; 
III – Áreas de Lazer Ecológico; 
IV – Áreas Ambientais de Proteção. 
 
Art. 64. As Áreas de Proteção de Mananciais são aquelas destinadas à conservação, 
recuperação e manejo das bacias hidrográficas a montante dos pontos de captação da 
Companhia de Água e Esgotos de Brasília – CAESB, sem prejuízo das atividades e 
ações inerentes à competência de captar e distribuir água de boa qualidade em 
quantidade suficiente para o atendimento da população. 
§1º Nas áreas definidas neste artigo e delimitadas no Mapa 3 do Anexo I, será: 
I – vedado o parcelamento de solo urbano e rural, à exceção dos parcelamentos 
regulares já existentes ou com projetos registrados em cartório nas bacias das 
captações do Ribeirão Mestre D’Armas e Córrego Quinze; 
II – restrita a atividade agropecuária, devendo ser implantadas tecnologias de controle 
ambiental e uso adequado do solo; 
III – mantida a existência de maciços florestais, estabelecendo um plano de manejo 
que permita transformar os maciços homogêneos em heterogêneos; 
IV – proibido o lançamento direto e indireto de efluentes; 
V – exigido licenciamento ambiental para qualquer atividade potencialmente poluidora, 
causadora de erosão ou outras formas de degradação ambiental; 
VI – vedada a instalação de indústrias poluentes; 
VII – vedada a exploração de minerais; 
VIII – disciplinado o uso de águas subterrâneas. 
§2° É proibido o lançamento direto e indireto de efluentes nas áreas que drenem para 
as Áreas de Proteção de Mananciais. 
§3º As alterações de uso do solo nas Áreas de Proteção de Mananciais serão 
submetidas à apreciação dos órgãos gestores das respectivas áreas. 
§4º As Áreas de Proteção de Mananciais serão disciplinadas por legislação específica 
e terão como objetivo primordial o planejamento e a gestão das bacias e microbacias 
hidrográficas nas quais se inserem.  
 



 21

Art. 65. As Áreas com restrições Físico-Ambientais são aquelas cujas características 
ou proximidade com Zonas de Conservação Ambiental justificam cuidados especiais 
quanto ao seu uso e ocupação. 
§1° As Áreas com Restrições Físico-Ambientais compreendem as faixas de 
tamponamento no entorno de unidades de conservação, bem como as áreas com 
restrições físicas e bióticas, nas imediações de zonas urbanas. 
§2° A aprovação dos tipos de uso permitidos estará condicionada à análise do órgão 
gestor da unidade e às recomendações contidas nesta Lei Complementar. 
 
Art. 66. As Áreas de Lazer Ecológico são aquelas relativas às unidades de 
conservação de uso sustentável cuja legislação admite atividades de lazer e educação 
ambiental. 
§1° As Áreas de Lazer Ecológico compreendem as Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural – RPPN, os parques ecológicos e de uso múltiplo e os monumentos 
naturais, exceto cavernas, consideradas áreas de preservação permanente. 
§2° As Áreas de Lazer Ecológico são regidas por legislação específica. 
§3° A implantação de infra-estrutura adequada à visitação pública deverá ser 
estimulada nas Áreas de Lazer Ecológico. 
§4° Os proprietários das áreas onde se encontram inseridos o balneário da Piteira, a 
Lagoa da Fervedeira e a Bica do DER, poderão adotar as medidas necessárias ao seu 
reconhecimento como Unidade de Lazer Ecológico. 
 
Art. 67. As Áreas Ambientais de Proteção são as áreas com vegetação exótica, nativa 
ou restaurada, de baixa densidade de ocupação, relevantes quanto ao aspecto 
ecológico, com as seguintes diretrizes básicas: 
I - as Áreas Ambientais de Proteção localizam-se a 50m (cinqüenta metros) das 
margens do Córrego Fumal, do Ribeirão Mestre D’Armas, do Córrego Atoleiro e do 
Córrego Buritizinho e comporão o Cinturão Verde de Preservação Ecológica; 
II - os 50m (cinqüenta metros) mencionados no parágrafo anterior, serão contados a 
partir das margens, tendo como referência o nível mais alto do leito na estação 
chuvosa; 
III - fica vedada qualquer edificação nas áreas citadas nos parágrafos anteriores; 
IV - as áreas públicas e privadas degradadas serão objeto de recuperação por 
intermédio de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, elaborado através 
de Termo de Referência, conforme se segue: 
a) nas áreas privadas e nas áreas objeto de concessões de uso, o PRAD deverá ser 
elaborado e executado pelos respectivos proprietários ou concessionários; 
b) nas áreas públicas, o PRAD deverá ser elaborado e executado pelo Poder Público; 
V - para a implantação e administração das Áreas Ambientais de Proteção, serão 
obedecidas as disposições das legislações ambientais específicas. 
 
 

CAPÍTULO III 
DOS PROGRAMAS E PROJETOS ESTRUTURANTES 

 
Art. 68. Por meio deste Plano Diretor são propostos Programas e Projetos 
Estruturantes, com a finalidade de atingir os seguintes objetivos: 
I – criação do Programa para a Área de Interesse de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Cultural, com a finalidade de promover a preservação das 
edificações de interesse histórico, a atividade turística e a revitalização de praças; 
II – criação do Eixo Histórico, com a finalidade de revitalizar parte significativa da 
cidade, bem como ser um espaço reservado às manifestações artísticas e culturais; 
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III – criação do Projeto Centro Urbano, com a finalidade de reestruturar os Setores 
Hospitalar, Educacional, de Comércio Central, de Hotéis e Diversões, Administrativo, 
Recreativo e Cultural, tornando-se assim um centro de referência para toda a cidade; 
IV - implantação do Projeto Pedestre/Ciclista 24h, com a finalidade de priorizar a 
circulação e o acesso dos pedestres e ciclistas em toda cidade; 
V - consolidação do Programa de Desenvolvimento do Turismo de Planaltina, com a 
finalidade de integrar a Região Administrativa ao circuito turístico do Distrito Federal, 
apoiando as manifestações artísticas e culturais; 
VI - criação de um Centro de Eventos, com a finalidade de dotar Planaltina de um 
espaço de âmbito Regional, que apoie a vocação agropecuária, através da realização 
de festividades e exposições; 
VII - criação do Centro de Educação Ambiental de Águas Emendadas, com a finalidade 
de estimular a consciência ambiental da população do Distrito Federal e apoiar as 
iniciativas de educação ambiental através de parcerias com escolas e outras 
instituições; 
VIII - consolidação dos Parques de Uso Múltiplo e Ecológico, com a finalidade de 
proporcionar um complexo de áreas de lazer e ecoturismo e estimular o 
desenvolvimento da educação ambiental e preservar os ecossistemas. 
 
Art. 69. Os Programas e Projetos Estruturantes de que trata este capítulo terão a 
participação da comunidade local e serão submetidos a audiência pública e à 
aprovação do Conselho Local de Planejamento. 
§1° Caso os estudos técnicos realizados para a implantação dos Programas e Projetos 
Estruturantes concluam pela necessidade de alteração dos índices de uso e ocupação 
do solo, definidos neste Plano Diretor, os novos índices serão submetidos ao 
CONPLAN e aprovados por Lei Complementar específica. 
§2° Os Projetos de Urbanismo, quando necessários, obedecerão ao disposto no Título 
IV, Capítulo VII, Seção I, desta Lei Complementar. 
§3º Os Programas e Projetos Estruturantes deverão atender às normas de 
acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais, conforme disposto 
em legislação específica. 
§4° Para a implementação dos Programas e Projetos Estruturantes poderão ser 
utilizados os instrumentos de política urbana constantes neste Plano Diretor. 
 
Art. 70. Os Programas e Projetos Estruturantes para Planaltina são os seguintes: 
I - Área de Interesse de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural; 
II - Eixo Histórico; 
III - Centro Urbano; 
IV - Espaços Culturais; 
V - Pedestre/Ciclista 24 horas; 
VI - Desenvolvimento do Turismo; 
VII - Centro de Eventos; 
VIII - Centro de Educação Ambiental de Águas Emendadas; 
IX - Parques Ecológicos; 
X - Parques de Uso Múltiplo. 

 
 

Seção I 
Do Programa para a Área de Interesse de Preservação  

do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural 
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Art. 71. Será desenvolvido o Programa de Preservação e Restauração para o Setor 
Tradicional por técnicos representantes dos órgãos responsáveis pela Preservação 
Histórica, Cultural e Artística, Planejamento Urbano, Finanças, Tributos e 
Administração Regional. 
 
Art. 72. A poligonal da Área de Interesse de Preservação do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Cultural, no Setor Tradicional, está descrita no artigo 17 desta Lei 
Complementar.  
 
Art. 73. Será promovida a parceria entre a iniciativa privada e o Poder Executivo 
através dos instrumentos de política urbana previstos nesta Lei Complementar, com o 
objetivo de revitalização e recuperação dos exemplares arquitetônicos históricos, 
artísticos e culturais. 
 
 

Seção II 
Do Eixo Histórico 

 
Art. 74. O Programa e Projeto Eixo Histórico de Planaltina é um projeto urbanístico, 
paisagístico e de programação de atividades que propõe a caracterização, qualificação 
e utilização dos espaços públicos interligando e dinamizando o trecho entre a Praça 
São Sebastião de Mestre D’Armas, a Praça Coronel Salviano Monteiro Guimarães e a 
Praça Antônio Marcigaglia, passando pela Avenida Goiás até a Avenida 
Independência, no Setor Tradicional, conforme Mapa 5 do Anexo I desta Lei 
Complementar. 
§1° A consolidação do Eixo Histórico será promovida pela revitalização e recuperação 
dos equipamentos existentes, quais sejam, a Igreja de São Sebastião de Mestre 
D’Armas (tombada pelo Decreto nº 6.940 de 19 de agosto de 1982), o Museu Histórico 
e Artístico de Planaltina (tombado pelo Decreto nº 6.939, de 19 de agosto de 1982), a 
Igreja Matriz e respectivos logradouros públicos. 
§2° Serão previstos mobiliários urbanos e equipamentos de lazer e recreação que 
serão dispostos nas praças e vias de pedestres ao longo do Eixo Histórico. 
§3° Serão estimulados, nas edificações ao longo do Eixo Histórico, os usos comercial e 
coletivo atraentes ao lazer e turismo, tais como: bares, restaurantes, pousadas, 
docerias, galerias de arte, lojas de artesanato e demais atividades afins. 
§4º Serão incentivadas a recuperação e revitalização das edificações ao longo do Eixo 
Histórico de forma a reconstituir o conjunto arquitetônico histórico nesse trecho.  
§5° A pavimentação das vias e das calçadas do Eixo Histórico deverá ter tratamento 
diferenciado dos demais pavimentos e calçadas da cidade. 
§6° Será implantado um novo projeto de iluminação pública em todo o perímetro do 
Programa e Projeto Eixo Histórico. 
 
 

Seção III 
Do Centro Urbano 

 
Art. 75. O Projeto Centro Urbano é um projeto de reformulação e  reestruturação 
urbana que visa  requalificar e dinamizar os espaços compostos pelos Setores 
Hospitalar, de Educação, de Comércio Central, de Hotéis e Diversões, Administrativo, 
Recreativo e Cultural, atribuindo ao conjunto um caráter de centro urbano para 
Planaltina. 
§1° O Centro Urbano está assinalado no Mapa 5 do Anexo I desta Lei. 
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§2° Deverão ser previstas atividades que reforcem a convergência da população e a 
utilização diurna e noturna do Centro Urbano, contribuindo para interligar os setores 
que o circundam. 
§3° Serão priorizados a circulação, o lazer, a recreação, a segurança e o conforto dos 
usuários. 
§4° As Áreas Especiais Norte 10 e 10A serão ampliadas, por meio de desafetação da 
área pública lindeira, para até 3.862,50m2 (três mil oitocentos e sessenta e dois metros 
quadrados e cinqüenta decímetros quadrados) cada uma, cumpridas as legislações 
pertinentes. 
§5° Fica permitida a ampliação dos lotes A, B e C do Setor de Hotéis e Diversões, por 
meio de desafetação da área pública lindeira ao lote. 
§6° Fica prevista área para implantação de restaurante comunitário no Setor Recreativo 
e Cultural. 
§7° Deverá ser elaborado um Plano Diretor para o Setor Recreativo e Cultural com a 
finalidade de estabelecer diretrizes de ocupação, com a participação de representantes 
da comunidade, em especial do setor esportivo e cultural local, e de técnicos dos 
órgãos gestores dos seguintes setores: 
I – Administração Regional; 
II – Ação Social; 
III – Cultura; 
IV – Desenvolvimento Econômico; 
V – Educação; 
VI – Esporte e Lazer; 
VII – Infância e Juventude; 
VIII – Infra-estrutura e Obras; 
IX – Meio Ambiente; 
X – Solidariedade; 
XI – Trabalho; 
XII – Transportes; 
XIII – Turismo. 
§8° O Plano Diretor disposto no parágrafo anterior deverá ser submetido à apreciação 
do CONPLAN e aprovado por meio de Lei Complementar específica. 
§9° Fica permitida, no Setor Recreativo e Cultural, a instalação de conjunto de 
equipamentos de infra-estrutura de apoio à cultura, esporte, lazer e turismo, mediante 
consulta aos órgãos gestores do Planejamento Urbano e Meio Ambiente. 
§10 Deverão ser previstas aberturas de vias para favorecer a acessibilidade às 
diversas atividades existentes, bem como a reformulação dos estacionamentos 
implantados. 
§11 Deverá ser prevista abertura de via entre a Quadra 01 do Setor Comercial Central 
e o Setor Recreativo e Cultural e entre a Quadra 02 do Setor Comercial Central e o 
Setor de Educação, para o acesso às respectivas unidades imobiliárias do Setor 
Comercial Central; 
§12 Fica prevista a regularização urbanística das feiras de Confecções e de Importados 
existentes até dezembro de 2003; 
§13 Deverá ser previsto o estudo de viabilidade técnica para extensão do Eixo Histórico 
até a via NS-1. 
 
 

Seção IV 
Dos Espaços Culturais 
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Art. 76. Fica criado o Espaço Cultural da Pedra Fundamental, localizado no Morro 
Centenário. 
§1° O Poder Executivo, por seus órgãos competentes, definirá a respectiva poligonal. 
§2° Caberá ao Poder Executivo a adoção das medidas legais necessárias à 
transformação da área em bem de uso comum do povo. 
 
Art. 77. O Poder Executivo definirá a poligonal do Espaço Cultural Morro da Capelinha, 
em conformidade com o artigo 1º da Lei nº 2.486, de 23 de novembro de 1999. 
 
Art. 78. Os projetos para a implantação dos Espaços Culturais serão desenvolvidos 
com a participação de técnicos representantes dos órgãos responsáveis pela gestão do 
Meio Ambiente, Planejamento Urbano, Turismo, Cultura e Educação, da Administração 
Regional e representantes da comunidade. 
Parágrafo único. São permitidos: 
I - a instalação de conjunto de equipamentos de infra-estrutura ao turismo, pousadas e 
restaurantes; 
II - o desenvolvimento de projetos que contemplem atividades relacionadas ao ensino 
profissionalizante, vinculados ao esporte, cultura, lazer e meio ambiente. 
 
 

Seção V 
Do Projeto Pedestre/Ciclista 24 horas 

 
Art. 79. O Programa e Projeto Pedestre/Ciclista 24 horas consiste na implantação de 
ciclovia na área urbana de Planaltina. 
§1° Serão criados calçadões e ciclovias ligando os setores residenciais ao Centro 
Urbano, dando-se preferência pela menor distância, conforme traçado prioritário 
indicado no Mapa 5 do Anexo I desta Lei Complementar. 
§2° Serão criadas calçadas e ciclovias dentro dos Parques de Uso Múltiplo e de Uso 
Ecológico. 
§3° As calçadas e ciclovias deverão ser dotadas de iluminação pública e sinalizações 
indicativas de trânsito horizontal.  
§4° Serão desenvolvidos projetos paisagísticos que criem espaços com pontos 
sombreados para os ciclistas e pedestres. 
§5° Para a implantação do Projeto Pedestre/Ciclista 24 Horas poderão ser utilizados os 
instrumentos da gestão do ordenamento territorial e da política de desenvolvimento 
urbano dispostos nos Títulos III e V, respectivamente, desta Lei Complementar. 
 
 

Seção VI 
Do Programa de Desenvolvimento do Turismo 

 
Art. 80. O Programa de Desenvolvimento do Turismo de Planaltina deverá ser 
elaborado com a participação de técnicos dos órgãos gestores do Patrimônio, Cultura, 
Turismo e Planejamento Urbano, da Administração Regional e representantes da 
comunidade nas seguintes modalidades de turismo: 
I – turismo Cívico-Cultural; 
II – turismo Rural; 
III – ecológico; 
IV – turismo Místico. 
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Art. 81. Serão previstos quiosques destinados ao Centro de Atendimento ao Turista, 
localizados nos seguintes locais: 
I – Praça Coronel Salviano Monteiro Guimarães; 
II – Vale do Amanhecer; 
III – Rodoviária; 
IV – Rodovia BR-020. 
Parágrafo único. A Administração Regional de Planaltina e os órgãos gestores do 
Planejamento Urbano e do Turismo definirão a localização e diretrizes básicas para o 
projeto dessas áreas. 
 
Art. 82. Será prevista a sinalização das edificações tombadas pelo Patrimônio 
Histórico, Artístico e Cultural bem como dos demais Monumentos Históricos de 
Planaltina. 
 
Art. 83. Deverá ser implementado o Pólo de Turismo da Região Administrativa de 
Planaltina, nos termos da Lei 3.123, de 16 de janeiro de 2003. 
 
 

Seção VII 
Do Centro de Eventos de Planaltina 

 
Art. 84. Fica criado pelo Projeto Especial de Urbanismo XVII o Centro de Eventos de 
Planaltina, com espaço destinado a exposição, lazer e abrigo para as festividades e 
manifestações culturais da região, localizado na área entre a Rodovia BR-020, o Setor 
Residencial Oeste - Vila Nossa Senhora de Fátima, a Avenida Independência e a Área 
Universitária nº 1, incluída a área referente ao Setor de Hospedarias e Motéis. 
§1° Será implantada edificação adequada para exposição de animais, produtos 
agropecuários, e demais eventos. 
§2° O projeto executivo do Centro de Eventos será desenvolvido pela Administração 
Regional de Planaltina com a participação dos demais órgãos responsáveis pelo 
Planejamento Urbano, Infraestrutura e Obras, Meio Ambiente, Agricultura, Turismo e 
Desenvolvimento Econômico. 
§3° Será desenvolvido e implementado projeto paisagístico que recupere a vegetação 
nativa. 
 
 

Seção VIII 
Do Centro de Educação Ambiental de  Águas Emendadas 

 
Art. 85. Fica criado o Centro de Educação Ambiental de Águas Emendadas destinado 
à exposição de material de informação sobre a origem e condição atual do cerrado e 
recursos naturais. 
Parágrafo único. A localização do Centro de que trata o caput, será definida por 
estudo a ser elaborado pelos órgãos gestores da Estação Ecológica de Águas 
Emendadas. 
 
Art. 86. O gerenciamento do Centro de Educação Ambiental será de responsabilidade 
dos órgãos gestores do Meio Ambiente. 
 
 

Seção IX 
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Dos Parques Ecológicos 
 
Art. 87. Os Parques Ecológicos da Região Administrativa de Planaltina são os 
seguintes: 
I – Parque do Colégio Agrícola, criado pela Lei Complementar nº 630/02; 
II – Parque do DER, criado pela Lei nº 2.312/99; 
III – Parque Joaquim de Medeiros, criado pela Lei nº 2.247/98; 
IV – Parque dos Pequizeiros, criado pela Lei nº 2.279/99; 
§1º As poligonais dos Parques Ecológicos estão definidas no Anexo VIII desta lei. 
§2º A instalação de atividades e equipamentos no interior dos Parques Ecológicos 
ficará a critério do órgão gestor dos Parques. 
 
Art. 88. Os Parques Ecológicos distribuídos na Região Administrativa têm o objetivo 
de: 
I – conservar amostras dos ecossistemas naturais; 
II – proteger paisagens naturais de beleza cênica notável, bem como atributos 
excepcionais de natureza geológica, geomorfológica, espeliológica e histórica; 
III – proteger e recuperar recursos hídricos, edáficos e genéticos; 
IV – promover a recuperação de áreas degradadas e a sua revegetação com espécies 
nativas; 
V – incentivar atividades de pesquisa, estudos e monitoramento ambiental; 
VI – estimular o desenvolvimento da educação ambiental e das atividades de recreação 
e lazer em contato harmônico com a natureza. 
 
 

Seção X 
Dos Parques de Uso Múltiplo 

 
Art. 89. Fica criado o Parque do Vale do Amanhecer, localizado no Anexo I, Mapa 3, 
desta Lei Complementar. 
 
Art. 90.  Os Parques de Uso Múltiplo da Região Administrativa de Planaltina são os 
seguintes: 
I – Parque Cachoeira do Pipiripau, criado pela Lei nº 1.299/96; 
II – Parque Estância Mestre D´Armas, criado pela Lei  Complementar nº 623/02; 
III – Parque do Retirinho, criado pela Lei 2.355/99; 
IV – Parque Sucupira, criado pela Lei 1.318/96; 
V – Parque do Vale do Amanhecer, criado por esta Lei Complementar. 
§1º As poligonais dos Parques de Uso Múltiplo estão definidas no Anexo VIII desta lei. 
§2º A instalação de atividades e equipamentos no interior dos Parques de Uso Múltiplo 
ficará a critério do órgão gestor dos Parques. 
 
Art. 91. Ficam definidas as poligonais dos Parques de Uso Múltiplo distribuídos na 
Região Administrativa, criados por meio de Lei Complementar com o objetivo de: 
I – conservar áreas verdes, nativas, exóticas ou restauradas, de grande beleza cênica; 
II – promover a recuperação de áreas degradas e a sua revegetação, com espécies 
nativas ou exóticas; 
III- estimular o desenvolvimento da educação ambiental e das atividades de recreação 
e lazer em contato harmônico com a natureza. 
 
 

TÍTULO IV 
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DO CONTROLE DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO 
 

CAPÍTULO I 
DO USO DO SOLO URBANO 

 
Seção I 

Da Classificação de Usos e Atividades e  
Especificação de Lotes por Uso 

 
Art. 92. O uso do solo urbano no âmbito da Região Administrativa de Planaltina, para 
efeito desta Lei Complementar, divide-se em residencial e não residencial. 
 
Art. 93. O uso residencial do solo urbano divide-se em: 
I – unifamiliar; 
II – multifamiliar. 
 
Art. 94. O uso não residencial do solo urbano subdivide-se em: 
I - comercial; 
II - coletivo;  
III - industrial. 
 
Art. 95. As atividades do uso não residencial são permitidas para as categorias de lote 
definidas no Anexo II desta Lei Complementar, em função dos critérios de 
incomodidade dessas atividades geradas no meio urbano e hierarquia viária. 
§1° As categorias de lote, segundo o grau de restrição de atividades, são as seguintes: 
I - lotes de alta restrição ao uso comercial, industrial e coletivo – R1; 
II - lotes de média restrição ao uso comercial , industrial e coletivo – R2; 
III - lotes de baixa restrição ao uso comercial, industrial e coletivo – R3; 
IV - lotes com restrição a residência – R4. 
§2° O grau de restrição está relacionado com os critérios de incomodidade, sua 
localização na hierarquia viária e as características das áreas nas quais se inserem.  
§3° A localização na malha urbana das categorias de lote está indicada no Mapa 7, e 
as atividades incômodas discriminadas no Anexo II.  
§4° O critério de incomodidade é a condição inerente às atividades que, devido ao 
porte e natureza do uso, provocam maior ou menor transtorno ao meio urbano. 
§5° O porte da atividade é caracterizado pela área de construção da atividade 
permitida no lote. 
§6° As naturezas de incômodo da atividade podem ser: 
I - ambientais: 
a) geração de ruídos; 
b) geração de resíduos, emissões e efluentes poluidores; 
II - relativas a riscos de segurança; 
III - relativas à circulação: 
a) atração de automóveis; 
b) atração de veículos pesados; 
IV - especiais; 
V - outras: 
a) visual; 
b) cultural ou moral; 
c) interferências de ondas eletromagnéticas. 
§7° Quando os lotes remembrados tiverem grau de restrição de atividades diferente, 
prevalecerá aquele referente ao da via de acesso principal à nova unidade imobiliária. 
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§7° No caso de desmembramento de lotes o grau de restrição de atividades será 
referente ao da via de acesso principal às novas unidades imobiliárias. 
 
Art. 96. Ficam estabelecidas duas categorias de uso conforme se segue: 
I – Uso Básico; 
II – Uso Adicional. 
§1° Considera-se Uso Básico aquele previsto nas normas de uso e ocupação do solo 
anteriores a esta Lei Complementar constante do Anexo IV. 
§2° Considera-se Uso Adicional aquele estabelecido por esta Lei Complementar, 
constante do Anexo IV e indicado no Mapa 7 do Anexo I. 
 
Art. 97. As atividades de incômodo de natureza especial são aquelas com 
características de interferência no meio natural, edilício e na infra-estrutura urbana 
existente, especificadas no Anexo II. 
Parágrafo único. A aprovação de atividades de incômodo de natureza especial estará 
condicionada à apresentação, pelo proponente, de Estudo de Impacto de Vizinhança – 
EIV, a ser aprovado pelo órgão gestor do Planejamento Urbano, contendo, pelo menos: 
I - anuência dos órgãos executivos competentes, conforme discriminado a seguir: 
a) as atividades com incômodo de natureza ambiental serão analisadas pelo órgão 
gestor do Meio Ambiente; 
b) as atividades com incômodo de natureza relativa a riscos de segurança e relativa à 
circulação, serão analisadas pelo órgão gestor da Segurança Pública, ouvido o órgão 
de Planejamento Urbano no que diz respeito à circulação; 
II - medidas mitigadoras das interferências no meio natural ou construído, que ficarão a 
cargo do proponente; 
III – consulta às concessionárias de serviços públicos, quando couber. 
 
Art. 98. A implantação de atividades admitidas na Categoria R1, conforme previsto no 
Anexo II, será autorizada somente se: 
I – o porte da atividade não ultrapassar 50m2 (cinqüenta metros quadrados); 
II – o porte da atividade não ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) da área construída 
da edificação.  
 
Art. 99.  O Alvará de Funcionamento será concedido conforme legislação específica, 
excepcionando a sua aplicação naquilo que estiver em desacordo com esta Lei 
Complementar, e de acordo com o estabelecido neste Plano Diretor Local. 
§1° Deverão ser obedecidos os parâmetros de uso do solo urbano estabelecidos nesta 
Lei Complementar e em seus Anexos II e IV. 
§2° Os Alvarás de Funcionamento expedidos, a título precário, pela Administração 
Regional até a data de publicação desta Lei Complementar, poderão ser renovados 
pelo prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de 
publicação deste Plano Diretor Local. 
§3° Para o caso de irregularidade da edificação poderá ser expedido Alvará de 
Funcionamento a título precário pelo prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses 
contados a partir da data de publicação desta Lei Complementar. 
§4º Entende-se por irregularidade da edificação: 
I – a inexistência de Alvará de Construção; 
II – a inexistência de Carta de Habite-se; 
III – a existência de irregularidade na fiscalização de obras e posturas. 
§5° Depois de decorridos 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de 
publicação desta Lei Complementar, os casos citados nos parágrafos 2° e 3° deste 
artigo, deverão atender as disposições deste Plano Diretor Local. 
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§6° Caso a regularização urbanística dos locais abaixo relacionados não estiver 
concluída depois de decorridos 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de 
publicação desta Lei Complementar, os Alvarás de Funcionamento poderão ser 
expedidos a título precário, por irregularidade da edificação, obedecidos os parâmetros 
de uso do solo dispostos neste Plano Diretor, pelo prazo de 12 (doze) meses, passível 
de renovação por igual período, até o término do processo de regularização: 
I - Setor Tradicional; 
II - Quadras 5 e 6 do Setor Residencial Leste (Buritis I); 
III - Setor Residencial Leste – Buritis III; 
IV - Setor Residencial Oeste – Vila Nossa Senhora de Fátima. 
§7º Para lotes com grau de restrição R1, o Alvará de Funcionamento será expedido a 
título precário, obedecido o disposto nesta Lei Complementar, com validade máxima de 
12 (doze) meses, podendo ser renovada por igual período. 
§8º O Alvará de Funcionamento em habitação coletiva para atividades em edificações 
destinadas a modalidade multifamiliar fica condicionado à anuência da assembléia do 
condomínio, obedecidas os demais condicionantes desta Lei Complementar e da 
legislação específica. 
§9º Para atividades de Uso Rural, localizadas nas Zonas Rurais de Dinamização e de 
Uso Controlado da Região Administrativa de Planaltina, poderá ser expedido Alvará de 
Funcionamento a título precário, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovado 
por igual período, respeitadas as condicionantes agrária, do meio ambiente, do Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT e deste Plano Diretor,. 
 
Art. 100. Nos lotes com restrição à residência – R4, é vedado o uso residencial, com 
exceção de uma residência para zeladoria, cuja área máxima de construção não 
poderá ultrapassar aquela definida pelo Código de Edificações do Distrito Federal para 
residências econômicas. 
 
Art. 101. Nas Áreas Especiais, nos lotes ou nas projeções destinadas exclusivamente 
ao uso coletivo, será permitida apenas uma residência para zeladoria, cuja área 
máxima de construção não poderá ultrapassar aquela definida pelo Código de 
Edificações do Distrito Federal para residências econômicas. 
 
Art. 102. A atividade de Posto de Abastecimento de Combustível será permitida em 
lotes com área mínima de 800m2 (oitocentos metros quadrados) e testada mínima de 
30m (trinta metros), com acesso por vias interurbanas, principais ou secundárias. 
§1° As demais exigências serão definidas pelo órgão gestor do Planejamento Urbano. 
§2° É exigida a realização de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, pelo proponente, 
submetido à aprovação do órgão gestor do Planejamento Urbano, para os lotes que 
não tenham esta destinação específica no Uso Básico definido nesta Lei 
Complementar. 
 
Art. 103. A aprovação de atividades na Zona Urbana estará condicionada às 
disposições desta Lei Complementar, às normas para o licenciamento ambiental e à 
legislação específica. 
 
 

CAPÍTULO II 
DO USO DO SOLO EM ZONA RURAL 
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Art. 104. As atividades permitidas em Zona Rural estão definidas no Anexo II desta Lei 
Complementar, condicionadas aos respectivos licenciamentos, anuências dos órgãos e 
Estudos de Impacto de Vizinhança – EIV, quando for o caso. 
 
Art. 105. A implantação de atividades urbanas em Zona Rural deverá ser precedida de 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, conforme disposto no Título V, Capítulo XI, 
desta Lei Complementar. 
§1º As atividades urbanas estão definidas no Anexo II desta Lei Complementar. 
§2º  Para a implantação de atividade urbana em Zona Rural deverá ser criada uma 
unidade imobiliária específica, respeitadas as disposições do Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial – PDOT, a legislação agrária, urbanística e ambiental. 
 
Art. 106. Para as atividades rurais e urbanas que não constarem do referido Anexo II, o 
órgão gestor do Planejamento Urbano deverá ser consultado. 
 
Art. 107. Caso ocorra transformação em zona urbana, de área inserida em zona rural, 
em decorrência de revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, será 
feita a necessária adequação deste Plano Diretor Local, nos termos da Lei Orgânica do 
Distrito Federal. 
 
Art. 108. Os índices e parâmetros urbanísticos definidos no EIV, serão apreciados pelo 
CONPLAN, e encaminhado, pelo Poder Executivo, à Câmara Legislativa do Distrito 
Federal para aprovação por Lei Complementar específica. 
 
 

CAPÍTULO III 
DO USO DO SOLO NAS ÁREAS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO  

 
Art. 109. Nas Áreas de Proteção de Mananciais - APM serão obedecidas as 
disposições do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, sendo proibidos: 
I - o uso industrial, incluída a prospecção e extração mineral, vegetal e agroindústrias; 
II - atividades potencialmente causadoras de poluição, erosão e outras formas de 
degradação ambiental. 
§1° As ocupações existentes nas APM não poderão sofrer adensamento, expansão ou 
desmembramento e as atividades ali desenvolvidas deverão ser rigorosamente 
controladas. 
§2° Qualquer atividade a ser desenvolvida em APM será objeto de licenciamento 
ambiental, ouvido obrigatoriamente os órgãos gestores da APM.  
§3° Quaisquer atividades permitidas nas APM deverão prever soluções técnicas para 
destinação adequada das águas pluviais, aprovadas pelo órgão gestor do Meio 
Ambiente, visando a manutenção da qualidade da água captada e dos mananciais a 
que pertencem. 
§4° Cada uma das APM será objeto de plano de gestão e uso sustentável, que 
estabelecerá formas de ocupação específica, em função das suas características 
particulares. 
 
Art. 110. Nos Polígonos de Contribuição das Captações das Áreas de Proteção de 
Mananciais- APM, é proibida a ocupação por quaisquer atividades que não sejam as 
inerentes à captação e distribuição de água potável. 
Parágrafo único. Qualquer ocupação do solo existente nessas áreas deverá ser objeto 
de monitoramento pelos órgãos competentes, a fim de resguardar a qualidade e a 
quantidade da água captada. 
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Art. 111. Nas Áreas de Complementação ao Polígono de Contribuição das Áreas de 
Proteção de Mananciais – APM, as atividades agropecuárias deverão prever 
implantação de tecnologia de controle de poluição ambiental, bem como o uso 
adequado do solo, sendo expressamente proibidos:  
I - o uso de agrotóxicos; 
II - o uso de fertilizantes sem prescrição e orientação técnica dos órgãos de extensão 
rural e de saúde, de acordo com a legislação vigente; 
III - o desenvolvimento de oleicultura e/ou outras atividades de ciclo curto e médio; 
IV - a criação intensiva e o abate de animais. 
Parágrafo único. As agroindústrias regularizadas existentes serão objeto de 
monitoramento a cargo dos órgãos gestores da Agricultura, Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano.  
 
 

CAPÍTULO IV 
DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 

 
Art. 112. Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros básicos de controle da 
ocupação do solo: 
I - coeficiente de aproveitamento; 
II - taxa de permeabilidade do solo; 
III - afastamentos mínimos; 
IV - quantidade mínima de vagas para estacionamento de veículos; 
V - quantidade máxima de domicílios por lote. 
 
 

Seção I 
Do Coeficiente de Aproveitamento 

 
Art. 113. O coeficiente de aproveitamento é o índice que, multiplicado pela área do 
lote, resulta na área máxima de construção permitida, conforme  se segue: 
I – Coeficiente de Aproveitamento Básico; 
II – Coeficiente de Aproveitamento Máximo. 
§1° O Coeficiente de Aproveitamento Básico é o potencial construtivo definido para o 
lote nas normas de uso e ocupação do solo anteriores a esta Lei Complementar, sendo 
outorgado gratuitamente. 
§2° O Coeficiente de Aproveitamento Máximo é o potencial construtivo definido neste 
Plano Diretor Local para o lote, sendo outorgada onerosamente a diferença entre os 
coeficientes Máximo e Básico. 
 
Art. 114. Os coeficientes de aproveitamento básicos estabelecidos para os lotes de 
Planaltina estão discriminados no Anexo IV. 
 
Art. 115. Os coeficientes de aproveitamento máximos estabelecidos para os lotes de 
Planaltina estão indicados no Mapa 8 do Anexo I e discriminados no Anexo IV desta Lei 
Complementar. 
 
Art. 116. Para efeito do cálculo da área de construção, serão computadas todas as 
áreas edificadas cobertas, com exceção das áreas previstas nos termos do Código de 
Edificações do Distrito Federal. 
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Art. 117. Os lotes com atividade de postos de abastecimento de combustível terão 
coeficiente de aproveitamento correspondente a 0,25 (vinte e cinco décimos), excluída 
a cobertura  do pátio de abastecimento, independentemente de sua localização. 
Parágrafo único. Nos casos em que a atividade de abastecimento de combustível 
concorrer com outra atividade no mesmo lote, o cálculo do coeficiente de 
aproveitamento indicado no caput,  aplica-se para a área ocupada pela atividade de 
abastecimento de combustível e as outras atividades complementares. 
 
Art. 118. No caso em que o projeto arquitetônico englobar um conjunto de lotes 
contíguos ou no caso de remembramento de lotes, com coeficientes de aproveitamento 
diferentes, o coeficiente de aproveitamento do conjunto de lotes ou do novo lote daí 
resultante será correspondente à média ponderada entre os coeficientes de 
aproveitamento e as áreas de cada lote, aplicando-se a legislação específica. 
Parágrafo único. No caso de desmembramento de lotes os Coeficientes de 
Aproveitamento Básico e Máximo serão referentes aos da via de acesso principal às 
novas unidades imobiliárias. 
 
Art. 119. Nos lotes de categoria R3 e R4 é obrigatória a construção de no mínimo 20% 
(vinte por cento) da área do lote. 
 
 

Seção II 
Da Taxa de Permeabilidade do Solo 

 
Art. 120. A Taxa de Permeabilidade do solo é o percentual mínimo da área do lote 
onde é proibida a sua impermeabilização por edificação ou pavimentação. 
Parágrafo único. O subsolo deverá respeitar a Taxa de Permeabilidade. 
 
Art. 121. A Taxa de Permeabilidade do solo é exigida em função da dimensão do lote, 
conforme discriminado a seguir: 
I - para os lotes com área de até 350 m2 (trezentos e cinqüenta metros quadrados), não 
é exigida a taxa de permeabilidade do solo; 
II - para os lotes com área superior a 350 m2 (cento e cinqüenta metros quadrados) e 
até 500 m2 (quatrocentos metros quadrados), a taxa de permeabilidade do solo é 
correspondente a 10% (dez por cento) da área do lote; 
III - para os lotes com área superior a 500 m2 (quatrocentos metros quadrados) e  até 
2.000 m2 (dois mil metros quadrados), a taxa de permeabilidade do solo será 
correspondente a 15% (quinze por cento) da área do lote; 
IV - para os lotes com área superior a 2.000 m2 (dois mil metros quadrados), a taxa de 
permeabilidade do solo será o correspondente a 20% (vinte por cento) da área do lote. 
§1° Para os lotes cujas normas anteriores à aprovação desta lei previam taxas de 
permeabilidade superiores àquelas resultantes do disposto neste artigo, a Taxa de 
Permeabilidade do solo será correspondente ao disposto neste artigo. 
§2° Para as projeções não será exigida taxa de permeabilidade do solo. 
§3° Não será exigida taxa de permeabilidade do solo para os lotes isolados localizados 
nos seguintes setores: 
I – Setor Comercial Central; 
II – Setor de Hotéis e Diversões; 
III – Centro de Quadra do Setor Residencial Leste – Buritis I; 
IV – Quadra 17 do Setor Residencial Leste – Buritis III. 
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Art. 122. Nos casos de remembramento de lotes ou naqueles em que o projeto 
arquitetônico englobar um conjunto de dois ou mais lotes contíguos, será considerada 
para o cálculo da Taxa de Permeabilidade do solo, a área total resultante dos lotes. 

 
 

Seção III 
Dos Afastamentos Obrigatórios 

 
Art. 123. Os afastamentos obrigatórios representam as distâncias mínimas que devem 
ser observadas entre as fachadas das edificações e as divisas do lote. 
 
Art. 124. O afastamento mínimo das fachadas voltadas para logradouro público será 
exigido conforme o Anexo IV. 
 
Art. 125. O afastamento mínimo nos trechos das fachadas, com abertura de vãos de 
iluminação e aeração voltados para lotes vizinhos, obedecerá às disposições do 
Código de Edificações do Distrito Federal.  
 
Art. 126. Nos casos em que o projeto arquitetônico englobar um conjunto de dois ou 
mais lotes contíguos, esse conjunto será considerado como um único lote, para efeito 
das definições relativas a afastamentos mínimos. 
 
Art. 127. Nos casos em que não for exigido o afastamento mínimo obrigatório de 
acordo com o disposto no Anexo IV desta Lei Complementar, será observado o 
disposto no Código de Edificações do Distrito Federal e nas normas estabelecidas 
pelas concessionárias de serviços públicos. 
 
 

Seção IV 
Da Quantidade Mínima de Vagas para  

Estacionamento de Veículos 
 
Art. 128. Será exigida quantidade mínima de vagas para estacionamento de veículos 
no interior do lote, em função da atividade a ser desenvolvida e seu respectivo porte, 
segundo os critérios estabelecidos nos quadros constantes do Anexo III. 
Parágrafo único. As vagas mencionadas no caput poderão ocorrer em um ou mais 
subsolos, em superfície e em pavimentos superiores. 
 

Seção V 
Da Quantidade Máxima de Domicílios por Lote 

 
Art. 129. Fica estabelecida a quantidade máxima de domicílios por lote, nas unidades 
imobiliárias anteriormente destinadas à habitação unifamiliar, conforme se segue: 
I – 02 (dois) domicílios por lote: 
a) no Setor Tradicional, exceto na Área de Interesse de Preservação do Patrimônio  
Histórico, Artístico e Cultural, e na Vila Vicentina, para lotes provenientes ou não de 
remembramento com dimensão igual ou superior a 240m2 (duzentos e quarenta metros 
quadrados); 
b) no Setor Residencial Leste - Buritis I, para lotes provenientes ou não de 
remembramento com dimensão igual ou superior a 200m2 (duzentos metros 
quadrados); 
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c) no Setor Residencial Leste - Buritis II, III e IV para lotes provenientes ou não de 
remembramento com dimensão igual ou superior a 250m2 (duzentos e cinqüenta 
metros quadrados); 
d) para lotes provenientes ou não de remembramento com dimensão igual ou superior 
a 250 m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados) nos seguintes setores: 
1 - no Setor Residencial Norte 1 - PAPE;  
2 - no Setor Residencial Norte A - Jardim Roriz; 
3 - no Setor Residencial Oeste - Vila Nossa Senhora de Fátima; 
4 - nos Comércios Locais das Entrequadras do Setor Residencial Norte A - Jardim 
Roriz; 
II – 03 (três) ou mais domicílios por lote, mediante o instrumento da outorga onerosa 
disposto no Título V, Capítulo V desta Lei Complementar: 
a) para lotes destinados a residência multifamiliar; 
b) no Setor Tradicional, nas Avenidas Independência, Floriano Peixoto e Marechal 
Deodoro, para lotes provenientes ou não de remembramento com dimensão igual ou 
superior a 240m2 (duzentos e quarenta metros quadrados); 
c) na Vila Vicentina, nos lotes voltados para a Avenida Independência, provenientes ou 
não de remembramento, com dimensão igual ou superior a 240m2 (duzentos e 
quarenta metros quadrados); 
d) para os lotes do Setor Comercial Central e as projeções G, H, J, e M do Setor de 
Hotéis e Diversões, no Centro Urbano; 
e) no Setor Residencial Leste - Buritis II, Entrequadra 10/20, para lotes provenientes ou 
não de remembramento com dimensão igual ou superior a 250 m2 (duzentos e 
cinqüenta metros quadrados); 
f) nos lotes de 12 a 19 das Áreas Especiais Norte – AEN e Quadra 17 do Setor 
Residencial Leste – Buritis III.  
§1º A implantação de um número maior de domicílios por lote, nas áreas definidas no 
inciso I do caput deste artigo, será condicionada à apresentação, pelo interessado, de 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, que será submetido à aprovação do órgão 
gestor do Planejamento Urbano, conforme o disposto no Título V, Capítulo XI. 
§2º A implantação de dois ou mais domicílios por lote, nos casos estabelecidos no 
inciso I e II, não constituirá o desmembramento da unidade imobiliária, com exceção 
dos casos enquadrados no inciso VI do artigo 17. 
§3º Nas demais localidades é permitido somente 01 (um) domicílio por lote; 
 
Art. 130. A quantidade máxima de domicílios por lote, nos casos de remembramento 
de lotes ou naqueles cujo projeto arquitetônico englobe um conjunto de dois ou mais 
lotes contíguos, será o somatório da quantidade máxima de domicílios permitidos para 
cada lote.  
 
 

Seção VI 
Do Acesso e dos Demais Parâmetros  

de Ocupação do Solo 
 
Art. 131. O acesso de veículos ao lote se dará: 
I - em caso de uso residencial, por via de hierarquia inferior; 
II - em caso de uso não residencial, por via secundária, quando houver divisa voltada 
para essa categoria de via; 
III - em caso de uso não residencial, por via local, quando não houver divisa voltada 
para via secundária; 
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IV - em caso de inexistência das alternativas mencionadas nos incisos anteriores, pela 
via principal. 
Parágrafo único. O acesso de veículos deverá ter largura mínima de 3m (três metros) 
e máxima de 10m (dez metros), e deverá corresponder à largura do rebaixamento do 
meio fio da calçada. 

 
Art. 132. Para o acesso de veículos à postos de abastecimento de combustíveis – 
PAC, localizados em vias marginais, principais e secundárias, serão exigidos: 
I – entrada e saída por uma única via; 
II – afastamento de 20m (vinte metros) contados do meio fio da esquina mais próxima 
até o início do lote, teiper ou do raio de giro de acesso ao lote; 
III – largura de acesso entre 5m (cinco metros) e 10m (dez metros); 
Parágrafo único. Para os postos localizados em rodovias, será também exigida 
anuência do órgão gestor da via.  
 
Art. 133. Para atividades consideradas pólos geradores de tráfego, conforme Anexo III 
desta Lei Complementar, deverá ser apresentado projeto de acesso de veículos para 
análise e anuência do órgão gestor de Trânsito ou de Estrada e Rodagens, conforme 
jurisdição da via, e do órgão gestor do Planejamento Urbano. 
 
Art. 134. O acesso aos blocos do Setor Comercial Central se dará pelas vias definidas 
no parágrafo 11 do artigo 74. 
 
Art. 135. Nos lotes de categorias R1, R2, R3 e R4 será permitida a construção de 
marquise sobre área pública, resguardada a distância necessária do meio-fio, de modo 
a não interferir com as redes aéreas de serviços públicos. 
Parágrafo único. Serão estabelecidas para conjunto de lotes, pela Administração 
Regional, a largura, a altura e as distâncias das marquises, e obedecidas as seguintes 
condicionantes: 
I - normas das concessionárias de serviços públicos; 
II - distância mínima de 1,0m (um metro) do meio-fio; 
III - altura mínima de 3,0m (três metros); 
IV - largura máxima de 3,0m (três metros); 
V - ser em balanço. 
 
Art. 136. Nos casos em que for adotada galeria para circulação de pedestres, será 
observado o disposto no Código de Edificações do Distrito Federal e o que se segue: 
I - pelo menos um dos acessos da galeria deverá estar no nível do respectivo meio-fio; 
II - serão criadas rampas ou escadas de acomodação, nos casos em que a galeria não 
acompanhar a declividade do meio-fio; 
III – atender as normas de acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades 
especiais, conforme disposto em legislação específica. 
 
Art. 137. Para os casos de ocupação de área pública em subsolo, ao nível do solo ou 
em espaço aéreo, deverão ser obedecidas as disposições estabelecidas em legislação 
específica. 
Parágrafo único. A ocupação disposta no caput se aplica a projeções ou lotes das 
categorias R1, R2 e R3.  
 
Art. 138. Será obrigatório acesso independente para residência, nos casos de 
edificações onde ocorrer o uso residencial concomitantemente com os demais usos e 
atividades estabelecidas nesta Lei Complementar. 
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Art. 139. Será permitido apenas 01 (um) subsolo, caso este seja destinado para 
depósito. 
 
Art. 140. Para a elaboração de projetos arquitetônicos de edificações e campanários, 
cuja altura ultrapasse respectivamente 30 (trinta) e 15 (quinze) metros de altura, a 
Administração Regional deverá consultar os órgãos competentes quanto a: 
I – cones de aproximação de aeronaves; 
II – faixas de limitação de gabarito para construção civil, estabelecidas pela Agência 
Nacional de Telecomunicações - ANATEL; 
III – exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; 
IV – exigências da Companhia de Água e Esgotos de Brasília; 
V – exigências da Companhia Energética de Brasília. 
Parágrafo único. A edificação de torres e castelos d’água terá o mesmo tratamento 
que os campanários. 
 
Art. 141. Para as habitações coletivas fica permitido o aproveitamento da cobertura e 
do pilotis conforme legislação específica, desde que respeitados os índices 
estabelecidos neste Plano Diretor. 
 
 

CAPÍTULO V 
Dos Equipamentos Públicos Urbanos e Comunitários e  

dos Equipamentos Privados de Consumo Coletivo 
 
Art. 142. Consideram-se Equipamentos Públicos urbanos os de captação, tratamento e 
distribuição de água, coleta e disposição de lixo, esgoto sanitário, águas pluviais e de 
resíduos sólidos, distribuição de telefonia e gás canalizado, produção e distribuição de 
energia elétrica. 
 
Art. 143. Consideram-se Equipamentos Públicos Comunitários os de uso coletivo, 
destinado a atividades de Administração Pública, Defesa e Seguridade Social, 
Educação, Saúde, Serviços Sociais, Associativas, Recreativas, Culturais e Desportivas, 
e de uso comercial de bens e de serviços. 
 
Art. 144. Deverão ser criados ou reservados lotes para Equipamentos Públicos 
Comunitários, conforme Anexo V desta Lei Complementar. 
§1° O Poder Executivo promoverá a reserva de lotes para atender à demanda por 
Equipamentos Públicos Comunitários, obedecendo às diretrizes deste PDL e demais 
legislações pertinentes. 
§2° A previsão de áreas para Equipamentos Públicos Comunitários, indicados no 
Anexo V, passa a constituir diretriz mínima condicionante para aprovação de 
parcelamentos, obedecidas as legislações pertinentes. 
 
Art. 145. Deverão ser previstos lotes destinados a Equipamentos Privados de 
Consumo Coletivo, inseridos em novos parcelamentos urbanos. 
 
Art. 146. As áreas para atividades esportivas, indicadas no Anexo V desta Lei 
Complementar, deverão ser destinadas ao lazer e recreação, não podendo ser 
desconstituídas até a revisão deste PDL. 
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CAPÍTULO VI  
DO SISTEMA VIÁRIO 

 
Seção I 

Das Disposições Gerais 
 

Art. 147. São definidas como Vias Urbanas as ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e 
similares abertos à circulação pública, situados na área urbana e caracterizados 
principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão, próximos 
às calçadas ou não, e em conformidade com o Sistema Viário Urbano, com o Sistema 
de Circulação e com o Sistema de Transporte Público de Passageiros, contendo as 
seguintes categorias funcionais descritas em ordem decrescente de hierarquia: 
Parágrafo único. As vias urbanas se classificam em: 
I - Vias Interurbanas: vias que ligam cidades, pontos de uma área conurbada ou áreas 
rurais, permitindo o tráfego livre e o desenvolvimento de velocidade, podendo ser: 
a) Rodovia; 
b) estrada. 
II - Vias de Trânsito Rápido: vias de grande abrangência e fluidez de tráfego, 
caracterizada por acessos especiais, pela ausência de interseções e de travessia de 
pedestre em nível e por não permitir acessibilidade direta aos lotes lindeiros; 
III - Vias Principais ou Arteriais: vias de grande autonomia que estruturam a malha 
urbana e possibilitam o trânsito entre as regiões da cidade, caracterizadas por 
interseções em nível, conciliando a fluidez do tráfego, o transporte coletivo, a 
acessibilidade às atividades lindeiras e às vias secundárias, podendo ser Avenida de 
Atividades e Avenida de Circulação; 
IV - Vias Secundárias ou Coletoras: vias de autonomia intermediária, destinada a 
coletar e distribuir o trânsito entre as vias principais e as locais; 
V - Vias Locais: vias de autonomia limitada, destinadas ao acesso às unidades 
imobiliárias e aos logradouros públicos de caráter local; 
VI - Vias Especiais: vias especializadas em um determinado modo de circulação como 
ciclovias, canaletas para ônibus, via de pedestre, dentre outras; 
VII - Vias Marginais: auxiliares de uma via de maior hierarquia, localizadas em trecho 
ou região urbana, podendo promover acesso às atividades lindeiras. 
 
Art. 148. A hierarquização do sistema viário, indicada no Mapa 6 do Anexo I, desta Lei 
Complementar, tem como objetivo favorecer a circulação e a acessibilidade às diversas 
atividades, levando em conta o equilíbrio da repartição de fluxos na rede viária e a 
otimização do potencial do sistema viário existente. 
 
Art. 149. Para os pontos elencados no Anexo I Mapa 6, desta Lei Complementar, onde 
foram identificados conflitos, deverão ser previstos estudos de suporte para elaboração 
de projetos executivos visando a melhoria da circulação e acessibilidade. 
 

Seção II 
Do Sistema Viário Principal 

 
Art. 150. Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes de intervenção para as vias 
principais: 
I – duplicação da Via NS2 em toda a sua extensão, desde a Rodovia BR-020 até o 
Setor Habitacional Arapoanga; 
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II – reformulação dos acessos ao Vale do Amanhecer a partir da Rodovia DF-130, com 
implantação de via marginal na qual serão feitas as interseções das vias principais 
conciliando o tráfego rodoviário, o tráfego urbano e a circulação de pedestres; 
III – elaboração do Projeto Especial de Urbanismo II para a Via NS1, com o objetivo de 
garantir sua duplicação e ligação com a Rodovia DF-130 e alteração da geometria 
viária do entroncamento, com a melhoria de acesso ao Setor Habitacional Arapoanga; 
Parágrafo único. Serão desestimulados novos acessos às avenidas de atividades e 
circulação, mantendo-se preferencialmente aqueles já existentes, com a instalação de 
semáforos nos cruzamentos, quando for o caso. 
 
Art. 151. Serão criadas as seguintes vias e intervenções: 
I – ligação do Setor Tradicional com o Setor Habitacional Mestre D’Armas - SHMD; 
II – ligações do Setor Tradicional com as áreas do entorno imediato: 
a) ao sul, pela Avenida Marechal Deodoro até a Rodovia DF-230, Avenida 
Independência e Avenida Maranhão para o Bairro Nossa Senhora de Fátima, no Setor 
Habitacional Arapoanga; 
b) ao norte, pela Avenida Gomes Rabelo para o Setor Residencial Oeste - Vila Nossa 
Senhora de Fátima; 
III – ligação da Via NS2 com a Avenida Maranhão, margeando o Córrego Atoleiro. 
 
 

Seção III 
Do Sistema Viário Secundário 

 
Art. 152. Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes de intervenção para as vias 
secundárias ou coletoras: 
I – reformulação das interseções das vias secundárias com as avenidas de circulação e 
de atividades; 
II – regularização, como vias secundárias, das vias de pedestres dos Centros de 
Quadras do Setor Residencial Leste – Buritis I, entre as Vias NS1 e NS2. 
 
Art. 153. Será criado um projeto especial para o sistema viário destinado a operar 
como binário no Setor Residencial Norte A - Jardim Roriz, com as Vias WL2 e WL3. 
 
 

Seção IV 
Do Sistema Viário Local 

 
Art. 154. Serão abertas à circulação local as vias que dão acesso aos lotes 
residenciais dos seguintes setores: 
I – Setor Residencial Norte A – Jardim Roriz; 
II – Setor Residencial Norte 1 – PAPE; 
III – Setor Residencial Leste – Buritis I, entre os Blocos K e L , P e Q das Quadras 1 a 
6; 
IV – Setor Residencial Leste – Buritis III.  
 
 

Seção V 
Dos Estacionamentos 

 
Art. 155. Serão previstos trechos de estacionamento no canteiro central da Via NS1 e 
Avenida Independência. 
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Art. 156. Serão previstos trechos de estacionamentos, preservando-se o espaço 
mínimo para calçadas, ao longo das seguintes vias: 
I – Via WL-1; 
II – Via 1do Setor Residencial Leste; 
III – Vias SW/NE 1, SW e WE 1 do Setor Residencial Leste - Buritis III. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DIRETRIZES PARA O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO 

 
Seção I 

Das Diretrizes Básicas 
 
Art. 157. O parcelamento do solo para fins urbanos deve observar: 
I – as disposições das legislações federal e distrital específica; 
II – o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Distrito Federal; 
III – o Plano Diretor de Água e Esgoto do Distrito Federal; 
IV – as normas definidas pelo órgão gestor do Planejamento Urbano do Distrito 
Federal; 
V – as diretrizes contidas neste PDL; 
VI - as normas de acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais, 
conforme disposto em legislação específica. 
 
Art. 158. Os projetos urbanísticos deverão obedecer às seguintes diretrizes básicas: 
I – otimizar as áreas públicas, abolindo os espaços vazios sem destinação; 
II – garantir áreas destinadas a praças públicas, equipamentos de lazer, cultura e 
esportes; 
III – garantir um percentual mínimo de 10% (dez por cento) da área pública com solo 
permeável; 
IV – definir áreas para Equipamentos Públicos Urbanos e Comunitários em 
conformidade com este PDL e com a população prevista para o projeto; 
V – restringir a criação de estacionamentos de veículos em área pública, especialmente 
nas áreas centrais, prevendo-se estacionamentos de veículos preferencialmente dentro 
dos lotes, e em conformidade com o uso previsto para os mesmos; 
VI – atender às normas de acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades 
especiais, conforme disposto em legislação específica, garantindo espaço necessário 
para instalação de redes de distribuição de energia elétrica. 
 
Art. 159. Os índices de uso e ocupação do solo serão aprovados por Lei 
Complementar específica. 
 
Art. 160. Os Projetos de Urbanismo serão aprovados por ato do Poder Executivo. 
 
Art. 161. Para as áreas públicas destinadas ao lazer, deverão ser previstos mobiliários 
urbanos para a dinamização das mesmas, de acordo com projeto a ser elaborado pela 
Administração Regional. 
 
 

TÍTULO V 
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 

DA GESTÃO DO ORDENAMENTO TERRITORIAL 
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CAPÍTULO I 

DOS INSTRUMENTOS EM GERAL 
 

Art. 162. O Poder Público aplicará, na Região Administrativa de Planaltina, os 
instrumentos jurídicos, tributários e financeiros da política de desenvolvimento urbano e 
de ordenamento territorial, instituídos pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 
Distrito Federal - PDOT, pela Lei Orgânica do Distrito Federal, pela Lei Federal nº 
10.257 de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, e criados por lei específica, 
atendendo aos objetivos e diretrizes expressos nesta Lei Complementar. 
Parágrafo único. Os instrumentos definidos no caput, serão aplicados com a 
finalidade de promoção, planejamento, controle e gestão do desenvolvimento urbano. 
 
Art. 163. Serão adotados, dentre outros, os seguintes instrumentos de política urbana: 
I - instrumentos de planejamento: 
a) planos nacionais e regionais de ordenação territorial e de desenvolvimento 

econômico e social; 
b) planejamento da região do Entorno do Distrito Federal, aglomerações urbanas e 

microrregiões; 
c)    Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT; 
d) Plano Diretor Local – PDL de Planaltina; 
e) Plano Plurianual; 
f)   Diretrizes Orçamentárias; 
g)  orçamento anual; 
h)  disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 
i)   planos de desenvolvimento econômico e social; 
j)   planos, programas e projetos setoriais; 
k)   Área de Proteção Ambiental – APA do Planalto Central; 
l)  rezoneamento da Área de Proteção Ambiental – APA do Rio São Bartolomeu; 
II – institutos tributários e financeiros: 
a) tributos diversos do Distrito Federal;  
b) contribuição de melhoria; 
c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros; 
d) instituição de unidades de conservação;  
e) zoneamento ambiental; 
III - institutos jurídicos e urbanísticos: 
a) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 
b) IPTU progressivo no tempo; 
c) desapropriação; 
d) desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública; 
e) instituição de Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS; 
f) Outorga Onerosa do Direito de Construir e da Alteração de Uso; 
g) Transferência do Direito de Construir; 
h) Operações Urbanas Consorciadas; 
i) Consórcio Imobiliário; 
j) Direito de Preempção; 
k) Direito de Superfície; 
l) Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); 
m) licenciamento Ambiental; 
n) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; 
o) compensação ambiental; 
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p) Concessão de Direito Real de Uso; 
q) concessão de  uso especial para fins de moradia; 
r) usucapião especial de imóvel urbano; 
s) regularização fundiária; 
t) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos 

favorecidos; 
u) servidão administrativa e limitações administrativas; 
v) concessão, permissão ou autorização de uso de bens públicos do Distrito Federal; 
w) contratos de concessão dos serviços públicos urbanos; 
x) contratos de gestão com concessionária pública de serviços urbanos do Distrito 

Federal; 
y) convênios e acordos técnicos, operacionais e de cooperação institucional; 
z)  dação de imóveis em pagamento da dívida; 
aa)  Investidura; 
bb)  Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUNDURB; 
IV - Instrumentos de democratização da gestão urbana: 
a) Conselho Local de Planejamento; 
b) audiências e consultas públicas; 
c) iniciativa popular de projetos de lei; 
d) referendo popular e plebiscito; 
e) conferências, seminários, palestras, debates e outras formas de divulgação de 

dados urbanísticos e sociais. 
 
 

CAPITULO II 
DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS 

 
Art. 164. São passíveis de Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios os 
imóveis não edificados, subtilizados ou não utilizados localizados na Zona Urbana de 
Consolidação e de Uso Controlado. 
§1º Consideram-se solo urbano não edificado:  
I – os lotes, projeções e glebas com área igual ou superior a 2.000m2 (dois mil metros 
quadrados), localizados nas Zonas Urbanas, quando o Coeficiente de Aproveitamento 
utilizado for igual a zero; 
II – os lotes e projeções destinados à habitação coletiva, localizados nas Zonas 
Urbanas, quando o Coeficiente de Aproveitamento utilizado for igual a zero; 
§2º Consideram-se solo urbano subutilizado os lotes, projeções e glebas com área 
igual ou superior a 1.500m2 (mil e quinhentos metros quadrados), situados nas Zonas 
Urbanas, quando o Coeficiente de Aproveitamento não atingir a metade do Coeficiente 
de Aproveitamento Básico, definido para a unidade imobiliária, conforme Anexo IV. 
§3º Considera-se solo urbano não utilizado todo tipo de unidade imobiliária cuja 
edificação esteja desocupada ou inacabada há mais de 05 (cinco) anos,  contados 
retroativamente a partir da publicação deste PDL, ressalvados os casos em que a 
desocupação decorra de pendências judiciais incidentes sobre o imóvel. 
§4º Fica facultado aos proprietários dos imóveis de que trata este artigo, propor ao 
Governo do Distrito Federal o estabelecimento do Consórcio Imobiliário, conforme 
disposições do Estatuto da Cidade. 
§5º Ficam excluídos da obrigação estabelecida no caput, os imóveis: 
I – exercendo função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pelo órgão 
competente do Distrito Federal; 
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II – de interesse de preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural ou ambiental; 
III – de interesse do Poder Público; 
IV – de propriedade de cooperativas habitacionais. 
 
Art. 165. Os imóveis nas condições a que se refere o artigo anterior serão identificados 
e seus proprietários notificados, devendo a notificação ser averbada no cartório de 
registro de imóveis. 
§1º A notificação far-se-á: 
I - por funcionário do órgão competente do Governo do Distrito Federal, ao proprietário 
do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência 
ou administração; 
II - por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma 
prevista pelo inciso I. 
§2º Os proprietários notificados deverão, no prazo máximo de um ano a partir do 
recebimento da notificação, protocolar pedido de aprovação de projeto e execução de 
parcelamento ou edificação. 
§3º Os pedidos de aprovação de projeto de edificação poderão ser apresentados até 
02 (duas) vezes para o mesmo lote. 
§4º Os parcelamentos e edificações deverão ser iniciados no prazo máximo de 02 
(dois) anos a contar da aprovação do projeto. 
§5º As edificações enquadradas no § 3º do artigo 159 deverão estar ocupadas no 
prazo máximo de um ano a partir do recebimento da notificação. 
§6º Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, poderá ser prevista 
a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o 
empreendimento como um todo. 
§7º A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da 
notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas 
neste artigo, sem interrupção de quaisquer prazos. 
§8º Os lotes que se enquadrem nas condições estabelecidas nos parágrafos 1º e 2º do 
art. 159 não poderão sofrer parcelamento sem prévia aprovação de projeto de 
ocupação. 
 
Art. 166. Será constituída, no prazo máximo de 180 dias após publicação desta Lei 
Complementar, comissão composta por representantes da Administração Regional, 
Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e do órgão gestor da Fiscalização, 
para realizar o levantamento dos imóveis que se enquadrem nas condições do art. 159.  
§1º A relação dos imóveis será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal – 
D.O.D.F. 
§2º A notificação de que trata o art. 160 será aplicada ao proprietário ou representante 
legal do respectivo imóvel no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da 
data de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – D.O.D.F da relação de que 
trata o parágrafo anterior. 
 
 

CAPÍTULO III 
DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU  

PROGRESSIVO NO TEMPO  
 
Art. 167. Em caso de descumprimento das etapas e dos prazos estabelecidos nos 
artigos 164 e 165, o Poder Executivo aplicará alíquotas progressivas do Imposto sobre 
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a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, majoradas anualmente, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos consecutivos até que o proprietário cumpra com a obrigação de 
parcelar, edificar ou utilizar, conforme o caso. 
§1º Lei específica baseada no parágrafo 1º do artigo 7o da Lei Federal n0. 10.257, de 
10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, estabelecerá a gradação anual das alíquotas 
progressivas e a aplicação deste instituto. 
§2º Caso a obrigação de parcelar, edificar e utilizar não esteja atendida no prazo de 05 
(cinco) anos, o Governo do Distrito Federal manterá a cobrança pela alíquota máxima, 
até que se cumpra a referida obrigação, garantida a aplicação da medida prevista no 
artigo 168 desta Lei Complementar. 
§3º Os critérios e procedimentos da utilização deste instrumento de desenvolvimento 
de política urbana serão definidos por meio de lei específica. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TITULOS 

 
Art. 168. Decorridos os 05 (cinco) anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo 
sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação e 
utilização, o Poder Executivo poderá proceder à desapropriação do imóvel com 
pagamento em títulos da dívida pública. 
Parágrafo único. Os critérios e procedimentos da utilização deste instrumento de 
desenvolvimento de política urbana serão definidos por meio de lei específica. 

 
 

CAPÍTULO V 
DA OUTORGA ONEROSA 

 
Seção I 

Dos Princípios Gerais 
 

Art. 169. O Poder Executivo exercerá a faculdade de outorgar onerosamente o 
exercício do direito de construir e a alteração ou extensão de uso, mediante 
contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário, de acordo com os critérios e 
procedimentos definidos nesta Lei Complementar. 
Parágrafo único. Poderão ser isentos da cobrança de outorga onerosa os imóveis 
considerados como de relevante interesse social e público e assim declarados pelo 
Poder Público no competente Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. 
 
Art.170. A outorga onerosa do direito de construir e da alteração ou extensão de uso 
poderá ser negada pelo órgão gestor do Planejamento Urbano ou CONPLAN, caso se 
verifique a impossibilidade de atendimento pela infra-estrutura ou o risco de 
comprometimento ambiental e da paisagem urbana, sendo obrigatoriamente 
consultadas as concessionárias de serviços públicos e demais órgãos responsáveis 
pela gestão dos Equipamentos Urbanos e Comunitários, bem como do sistema viário, 
obedecidas as condicionantes ambientais.  
 
Art.171. A expedição do alvará de construção e o licenciamento da atividade pela 
Administração Regional ficam condicionados ao pagamento do valor relativo à outorga 
onerosa. 
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Seção II 

Da Outorga Onerosa do Direito de Construir - ODIR 
 
Art. 172. Será aplicada a Outorga Onerosa do Direito de Construir - ODIR para todo 
aumento de potencial construtivo permitido nesta Lei Complementar. 
Parágrafo único. Considera-se acréscimo de potencial construtivo a diferença entre o 
Coeficiente de Aproveitamento Básico e o Coeficiente de Aproveitamento Máximo 
definido, nesta Lei Complementar, para a unidade imobiliária.  
 
Art. 173. As áreas passíveis de ODIR são aquelas onde o direito de construir poderá 
ser exercido de acordo com o Anexo IV e mapa 11 do Anexo I. 
 
Art. 174.  Para efeito de cálculo do valor da outorga onerosa será aplicada a fórmula 
VLO = VAE x QA, onde: 
I -VLO  = valor a ser pago pela outorga; 
II -VAE = valor do metro quadrado do terreno, multiplicado por y;  
III - QA = quantidade de metros quadrados acrescidos; 
IV - y = coeficiente de ajuste, que na Região Administrativa de Planaltina corresponde a 
um valor entre 0,1 (um décimo) e 0,3 (três décimos). 
 
 

Seção III 
Da Outorga Onerosa da Alteração de Uso - ONALT 

 
Art. 175. Será aplicada a Outorga Onerosa da Alteração ou Extensão de Uso - ONALT 
para toda modificação ou extensão dos usos e dos diversos tipos de atividades que os 
compõem, permitidos nesta Lei Complementar, que venham a acarretar a valorização 
imobiliária. 
§1º Considera-se modificação de uso a mudança do Uso Básico previsto para a 
unidade imobiliária na legislação de uso e ocupação do solo anterior a esta Lei 
Complementar para o Uso Adicional estabelecido neste Plano Diretor, conforme o 
disposto no Anexo IV. 
§2º Considera-se extensão de uso a inclusão, no Uso Básico original previsto para a 
unidade imobiliária na legislação de uso e ocupação do solo anterior a esta Lei 
Complementar, de um novo uso ou tipo de atividade estabelecido neste Plano Diretor, 
conforme o disposto no Anexo IV. 
 
Art. 176. As áreas passíveis de ONALT são aquelas onde a alteração ou extensão de 
uso poderá ser exercida pela utilização do Uso Adicional, excetuando aqueles previstos 
no Uso Básico e atendendo as disposições da legislação específica. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

 
Art. 177. A transferência do direito de construir consiste na faculdade do Poder Público, 
por intermédio do órgão gestor do Planejamento Urbano, autorizar o proprietário de 
imóvel urbano a exercer em outro local, ou alienar, total ou parcialmente, mediante 
escritura pública, o potencial construtivo não utilizado no próprio lote, quando o referido 
imóvel for considerado necessário para fins de: 
I - interesse de preservação do patrimônio histórico, ambiental, paisagístico, social, 
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artístico e cultural; 
II - imóvel lindeiro ou defrontante a unidade de conservação ou a parque;  
III - exercer função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pelo órgão gestor 
do Meio Ambiente; 
IV – exercer função agrícola ou agroturística essencial, técnicamente comprovada pelo 
órgão gestor da agricultura ou de turismo; 
V - servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda e habitação de interesse social; 
VI - implantação de Equipamentos Urbanos e Comunitários. 
§1º A aplicação da transferência do direito de construir atenderá às disposições da 
legislação específica. 
§2º Os imóveis que se enquadrem nos incisos I a VI poderão transferir até 100% do 
Coeficiente de Aproveitamento Básico não utilizado, desde que respeitado o 
Coeficiente de Aproveitamento Máximo estabelecido para o imóvel receptor. 
§3º O potencial construtivo máximo acumulável por transferência de outros imóveis fica 
limitado ao Coeficiente de Aproveitamento Máximo do imóvel receptor. 
§4º Para os imóveis receptores deverá ser observado o disposto no Capítulo XI deste 
Título V. 
§5º A transferência do direito de construir poderá ser concedida ao proprietário que 
doar ao Poder Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a 
VI do caput. 
§6º Para os imóveis localizados no Setor Residencial Norte A – Jardim Roriz, no Setor 
de Oficinas, no Setor de Desenvolvimento Econômico – SDE, na Área de 
Desenvolvimento Econômico – ADE e na Vila Vicentina, fica vedada a transferência de 
potencial construtivo para outro local. 
§7º Os imóveis situados na Área de Interesse de Preservação do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Cultural, no Setor Residencial Leste (Buritis II e III) e no Setor Residencial 
Norte A – Jardim Roriz não são passíveis de receber o potencial construtivo advindo de 
outra unidade imobiliária. 
 
Art. 178. Os proprietários de imóveis tombados ou definidos como te interesse 
histórico, paisagístico, artístico ou cultural poderão transferir o potencial construtivo 
desses imóveis para outro local, observando-se o Coeficiente de Aproveitamento 
Máximo permitido para o imóvel receptor. 
Parágrafo único. A transferência do potencial construtivo de imóveis tombados ou 
definidos como de valor histórico, paisagístico, artístico ou cultural obriga o proprietário 
a mantê-lo conservado e preservado, mediante monitoramento do órgão gestor do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. 
 
Art. 179. Ficam permitidos aos imóveis lindeiros e defrontantes à Estação Ecológica de 
Águas Emendadas, aos parques ecológicos e de uso múltiplo em transferir seu 
potencial construtivo não utilizado para outro imóvel nos termos do parágrafo 2° do 
artigo 177. 
 
Art. 180. O impacto da outorga do aumento de potencial construtivo adicional e da 
transferência do direito de construir deverá ser monitorado permanentemente pelo 
Poder Executivo, que tornará públicos, anualmente, os relatórios do monitoramento. 
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CAPÍTULO VII 
DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

 
Art. 181. Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e 
medidas coordenadas pelo Poder Público, com a participação dos proprietários, 
moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar, 
num determinado perímetro contínuo ou descontinuado, transformações urbanísticas 
estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.  
 
Art. 182. As Operações Urbanas Consorciadas têm como finalidades: 
I – a implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano; 
II – a elaboração e implantação dos Programas e Projetos Estruturantes; 
III – a elaboração e implantação dos Projetos Especiais de Urbanismo;  
IV – a otimização de áreas envolvidas em intervenções urbanísticas de porte e 
reciclagem de áreas consideradas subutilizadas; 
V – a implantação de programas habitacionais de interesse social; 
VI – a ampliação e melhoria da rede estrutural de transporte público coletivo; 
VII – a implantação de espaços públicos; 
VIII – a valorização e criação de patrimônio histórico, artístico, cultural, arquitetônico, 
paisagístico e ambiental; 
IX – a melhoria e ampliação da infra-estrutura, do saneamento básico e do sistema 
viário. 
 
Art. 183. Ficam permitidas Operações Urbanas Consorciadas nas áreas objeto de 
Programas e Projetos Estruturantes constantes do artigo 69, nas áreas de Projetos 
Especiais de Urbanismo constantes do artigo 35 e nas Zonas Especiais de Interesse 
Social constantes do artigo 59. 
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá apresentar estudo técnico de necessidade 
de realização de operações urbanas consorciadas em outras áreas, mediante 
aprovação prévia do CONPLAN e autorização por meio de lei complementar. 
 
Art. 184. Da lei específica que aprovar a Operação Urbana Consorciada constará o 
Plano de Operação Urbana Consorciada, contendo, no mínimo:  
I - delimitação do perímetro da área de abrangência; 
II - finalidade da operação; 
III - programa básico de ocupação da área e intervenções previstas; 
IV - estudo prévio de impacto ambiental e de vizinhança; 
V - programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada 
pela operação; 
VI - solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima, no caso da 
necessidade de remover os moradores de favelas e cortiços; 
VII - garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial valor cultural 
e ambiental, protegidos por tombamento ou lei; 
VIII - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores 
privados em função dos benefícios recebidos; 
IX - forma de controle e monitoramento da operação, obrigatoriamente compartilhado com 
representação da sociedade civil; 
X - conta ou fundo específico que deverá receber os recursos de contrapartidas 
financeiras decorrentes dos benefícios urbanísticos concedidos. 
§1º Todas as Operações Urbanas Consorciadas deverão ser submetidas à audiência 
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pública e ao CONPLAN, ouvido o Conselho Local de Planejamento. 
§2º Os recursos obtidos pelo Poder Público na forma do inciso VIII deste artigo serão 
aplicados exclusivamente na própria Operação Urbana Consorciada.  
 
Art. 185.  Poderão ser previstas nas Operações Urbanas Consorciadas, entre outras 
medidas: 
I – a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo 
e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto 
ambiental delas decorrente e o impacto de vizinhança; 
II – a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a 
legislação vigente. 
Parágrafo único. Quando, em decorrências de Operações Urbanas Consorciadas,  for 
necessária a alteração dos índices urbanísticos estabelecidos neste Plano Diretor, o 
Poder Executivo apresentará estudo técnico contendo os novos índices, que deverão 
ser aprovados por lei complementar específica. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO 

 
Art. 186. O Poder Público poderá aplicar o instrumento do consórcio imobiliário nas 
situações previstas no artigo 159 desta Lei Complementar e nas áreas consideradas 
como Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, para implantação de 
empreendimentos habitacionais de interesse social e Equipamentos Públicos 
Comunitários.  
§1º Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de 
urbanização ou edificação, por meio do qual o proprietário transfere ao Poder Público 
local o seu imóvel e, após a realização das obras, recebe, como pagamento, unidades 
imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas. 
§2º O Governo do Distrito Federal poderá promover o aproveitamento do imóvel que 
receber por transferência nos termos deste artigo, direta ou indiretamente, mediante 
concessão de uso ou outra forma de contratação. 
 
Art. 187. O valor da unidade imobiliária a ser entregue ao proprietário será 
correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras. 
Parágrafo único. O valor real da indenização deverá: 
I - refletir o valor da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, 
descontado o montante incorporado em função das obras realizadas, direta ou 
indiretamente, pelo Poder Público, na área onde o mesmo se localiza; 
II - excluir do seu cálculo expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros 
compensatórios. 
 
Art. 188. O Consórcio Imobiliário aplica-se tanto aos imóveis sujeitos à obrigação legal 
de parcelar, edificar ou utilizar, nos termos desta Lei Complementar, quanto àqueles 
por ela não abrangidos, mas necessários à realização de intervenções urbanísticas 
previstas neste Plano Diretor Local. 
 
Art. 189. Os consórcios imobiliários deverão ser formalizados por termo de 
responsabilidade e participação, pactuados entre o proprietário privado e o Governo do 
Distrito Federal, visando à garantia da execução das obras do empreendimento, bem 
como das obras de interesse público. 
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CAPÍTULO IX 
DO DIREITO DE PREEMPÇÃO 

 
Art. 190. O direito de preempção confere ao Poder Público preferência para aquisição 
de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. 
Parágrafo único. O Direito de Preempção será exercido sempre que o Poder Público 
necessitar de áreas para: 
I - regularização fundiária; 
II - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 
III - constituição de reserva fundiária; 
IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 
V - implantação de Equipamentos Urbanos e Comunitários; 
VI - criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
VII - criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; 
VIII - proteção de áreas de interesse histórico, artístico, cultural ou paisagístico. 
 
Art. 191. Lei Complementar, baseada neste Plano Diretor, delimitará as áreas em que 
incidirá o Direito de Preempção nas Zonas Urbanas de Consolidação e de Uso 
Controlado, enquadrando cada área em uma ou mais das finalidades enumeradas nos 
incisos do parágrafo único do artigo 190. 
Parágrafo único. Os imóveis colocados à venda nas áreas definidas no caput  
deverão ser necessariamente oferecidos ao Governo do Distrito Federal, que terá 
preferência na aquisição. 
 
Art. 192. O Governo do Distrito Federal deverá notificar o proprietário do imóvel 
localizado em área delimitada, para o exercício do direito de preempção, dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias a partir da vigência da lei complementar que a delimitou. 
 
Art. 193. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel para que o 
Governo do Distrito Federal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, manifeste por escrito 
seu interesse em comprá-lo. 
Parágrafo único. A declaração de intenção de alienar onerosamente o imóvel, deve 
ser apresentada com os seguintes documentos: 
I - proposta de compra apresentada pelo terceiro interessado na aquisição do imóvel, 
da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade; 
II - endereço do proprietário, para recebimento de notificação e de outras 
comunicações; 
III - certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo cartório de registro de 
imóveis da circunscrição imobiliária competente; 
IV - declaração assinada pelo proprietário, sob as penas da lei, de que não incidem 
quaisquer encargos e ônus sobre o imóvel, inclusive os de natureza real, tributária ou 
executória. 
 
Art. 194. Recebida a notificação a que se refere o artigo anterior, o Governo do Distrito 
Federal poderá manifestar, por escrito, dentro do prazo legal, o interesse em exercer a 
preferência para aquisição de imóvel. 
§1º O Governo do Distrito Federal fará publicar no Diário Oficial do Distrito Federal e 
em jornal de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida, nos termos do 
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caput deste artigo, e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta 
apresentada. 
§2º O decurso de prazo de (trinta) dias, após a data de recebimento da notificação do 
proprietário, sem a manifestação expressa do Governo do Distrito Federal de que 
pretende exercer o direito de preempção, faculta o proprietário a alienar onerosamente 
o seu imóvel ao proponente interessado nas condições da proposta apresentada, sem 
prejuízo do direito do Governo do Distrito Federal exercer a preferência em face de 
outras propostas de aquisições onerosas futuras, dentro do prazo legal de vigência do 
direito de preferência.  
 
Art. 195. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a entregar ao 
órgão competente do Governo do Distrito Federal cópia do instrumento particular ou 
público de alienação do imóvel dentro do prazo de 30 (trinta) dias após sua assinatura. 
§1º O Governo do Distrito Federal promoverá as medidas judiciais cabíveis para a 
declaração de nulidade de alienação onerosa efetuada em condições diversas da 
proposta apresentada. 
§2º Em caso de nulidade da alienação efetuada pelo proprietário, o Governo do Distrito 
Federal poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do Imposto Predial e 
Territorial Urbano – IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for 
inferior àquele. 
 
Art. 196. Lei Complementar específica, com base no disposto na Lei Federal nº 10.257 
de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, definirá todas as demais condições para 
aplicação deste instrumento. 
 
 

CAPÍTULO X 
DO DIREITO DE SUPERFÍCIE 

 
Art. 197. O Direito de Superfície consiste na condição do proprietário urbano conceder 
a outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou 
indeterminado, mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório de 
Registro de Imóveis. 
 
Art. 198. O Direito de Superfície poderá ser exercido em toda a Região Administrativa 
de Planaltina. 
§1º O Poder Público poderá utilizar o Direito de Superfície em áreas particulares onde 
haja carência de Equipamentos Públicos e Comunitários. 
§2º O Poder Público poderá utilizar o Direito de Superfície em caráter transitório para 
remoção temporária de moradores de núcleos habitacionais de baixa renda, pelo 
tempo que durarem as obras de urbanização. 
 
Art. 199. O Poder Público poderá conceder onerosamente o Direito de Superfície do 
solo, subsolo ou espaço aéreo nas áreas públicas integrantes do seu patrimônio na 
Região Administrativa de Planaltina, para exploração por parte das concessionárias de 
serviços públicos. 
Parágrafo único. A concessão do Direito de Superfície de que trata esse artigo, não se 
aplica aos equipamentos de infra-estrutura básica conforme legislação específica. 
 
Art. 200. O proprietário de terreno poderá conceder ao Governo do Distrito Federal, por 
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meio da sua Administração Direta e Indireta, o Direito de Superfície, nos termos da 
legislação em vigor, objetivando a implementação de diretrizes constantes desta Lei 
Complementar. 
 
 

CAPÍTULO XI 
DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

 
Art. 201. O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV é o instrumento urbanístico para 
avaliar impactos, adicionalmente ao cumprimento dos demais dispositivos previstos na 
legislação urbanística, nos casos de aumento de potencial construtivo, transferência do 
direito de construir, alteração ou extensão de uso e instalação de atividades urbanas 
em zona rural. 
§1º Considera-se instalação de atividades urbanas em zona rural qualquer criação de 
área, por meio de desmembramento ou parcelamento de imóvel rural, que vise a 
constituir unidades com destinação diversa daquela definida pelo Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial – PDOT. 
§2º O EIV será executado de forma a analisar os efeitos positivos e negativos do 
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na 
área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 
I – adensamento populacional; 
II – equipamentos urbanos e comunitários; 
III – uso e ocupação do solo; 
IV – valorização imobiliária; 
V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 
VI – ventilação e iluminação; 
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural; 
VIII – aumento de demanda por água tratada e esgotamento sanitário; 
IX – localização na hierarquia viária. 
§3º Na análise de localização na hierarquia viária, será considerada a compatibilidade 
do porte e da natureza do uso ou atividade em relação à circulação, acessibilidade e 
geometria viária de uma via. 
 
Art. 202. A Administração Regional de Planaltina identificará a necessidade de 
elaboração de EIV e encaminhará o processo ao órgão gestor do Planejamento 
Urbano, nos seguintes casos: 
I – quando houver indicação no Anexo II – Listagem de Atividades Incômodas;  
II – quando identificados como sendo um pólo gerador de tráfego, segundo o Anexo III; 
III – quando houver interferência de elementos visuais, impactos de natureza cultural, 
moral e similares, a serem definidos pelo órgão gestor do Planejamento Urbano; 
IV – quando houver relações com os aspectos de preservação histórica, cultural e 
artística definidos nesta Lei Complementar; 
V – quando houver alteração ou extensão de uso e aumento de potencial construtivo 
para atividades de postos de abastecimento de combustíveis, motéis, uso coletivo, 
habitação coletiva e implantação de torres de telecomunicações em áreas privadas e 
públicas;  
VI – quando houver transtornos à comunidade inerentes à natureza de um uso e de 
sua respectiva ocupação não listados no Anexo II – Listagem de Atividades Incômodas 
desta Lei Complementar. 
VII – quando houver remembramento que se enquadre nos incisos anteriores. 
§1º Será de competência do órgão gestor do Planejamento Urbano a decisão final 
sobre a necessidade de elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, bem 
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como a formalização, em ato próprio, das normas e procedimentos destinados a 
orientar a elaboração desse estudo. 
§2º O EIV será realizado por profissionais legalmente habilitados, correndo as 
despesas e custos referentes à sua realização à conta do interessado. 
 
Art. 203. O Poder Executivo, para eliminar ou minimizar impactos negativos a serem 
gerados pelo empreendimento, deverá solicitar como condição para obter as licenças 
ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento, a execução de melhorias 
tais como: 
I - ampliação das redes de infra-estrutura urbana a ser definida em consulta às 
concessionárias de serviços públicos; 
II - ampliação e adequação do sistema viário, faixas de desaceleração, paradas de 
transporte coletivo, faixa de pedestres, semaforização e acessibilidade; 
III - proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem incômodos 
da atividade; 
IV - manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ou naturais 
considerados de interesse paisagístico, histórico, artístico ou cultural, bem como 
recuperação ambiental da área. 
§1º O percentual da área da unidade imobiliária ou da área edificada destinado à 
instalação de equipamentos comunitários, deve ser compatível com a demanda a ser 
gerada pelo empreendimento ou atividade; 
§2º As exigências previstas nos incisos anteriores deverão ser proporcionais ao porte e 
ao impacto do empreendimento. 
§3º A aprovação do empreendimento ficará condicionada à assinatura de Termo de 
Compromisso pelo interessado, em que este se comprometa a arcar integralmente com 
as despesas decorrentes das obras e serviços necessários à minimização dos 
impactos decorrentes de sua implantação e demais exigências apontadas pelo órgão 
gestor do Planejamento Urbano, antes da finalização do empreendimento. 
 
Art. 204. O EIV deverá ser apreciado e aprovado pelo órgão gestor do Planejamento 
Urbano. 
 
Art. 205. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão 
disponíveis para consulta na Administração Regional de Planaltina por um prazo de 15 
(quinze) dias, por qualquer interessado. 
 
Art. 206. O EIV não substitui a elaboração e a aprovação de Estudos Ambientais, 
quando exigidos por legislação específica. 

 
 

CAPÍTULO XII 
DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO  

DO DISTRITO FEDERAL – FUNDURB 
 

Art. 207. O Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, criado por meio de 
lei específica, é integrado pelos seguintes recursos: 
I – recursos oriundos da aplicação, pelo Distrito Federal, dos seguintes instrumentos de 
ordenamento territorial e de desenvolvimento urbano, além de outros previstos em leis 
específicas: 
a) concessão de uso; 
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b) concessão de direito real de uso; 
c) arrendamento; 
d) retrovenda; 
e) locação; 
f) alienação; 
g) outorga onerosa do direito de construir e da alteração de uso; 
II – contribuições e subvenções de instituições financeiras oficiais; 
III – recursos provenientes de convênios com organismos e entidades nacionais ou 
internacionais, governamentais e não governamentais; 
IV – doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas; 
V – retorno das aplicações nos projetos e programas; 
VI – rendas provenientes da aplicação financeira dos seus recursos próprios; 
VII – receitas diversas; 
VIII – outras receitas que lhe sejam destinadas por lei. 
 
Art. 208. Os recursos auferidos conforme o artigo anterior deverão ser aplicados, no 
percentual mínimo de 70% (setenta por cento), na Região Administrativa, para os 
seguintes fins: 
I - regularização fundiária; 
II - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 
III - constituição de reserva fundiária; 
IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 
V - implantação de Equipamentos Urbanos e Comunitários e ampliação das redes de 
infra-estrutura urbana existentes;  
VI - criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
VII - criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; 
VIII - proteção de áreas de interesse histórico, artístico, cultural ou paisagístico. 
 
Art. 209.  Na Região Administrativa de Planaltina, as propostas para utilização do 
FUNDURB serão aprovadas após a elaboração de estudos, programas, projetos e 
orçamentos de cada empreendimento, devendo ser consultado o Conselho Local de 
Planejamento – CLP. 
Parágrafo único. Após a consulta, o CLP encaminhará a proposta ao CONPLAN para 
anuência.  
 
 

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 210. O Plano Diretor Local de Planaltina será compatibilizado com a revisão do 
Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, o Zoneamento 
Ecológico Econômico – ZEE, o Plano Diretor de Água e Esgoto do Distrito Federal, o 
Plano Diretor Rural de Planaltina e o Sistema Integrado de Transportes do Distrito 
Federal, após a aprovação dos mesmos, nos termos do artigo 320 da Lei Orgânica do 
Distrito Federal. 
 
Art. 211. Deverão ser previstos recursos no Plano Plurianual – PPA para elaboração 
de Estudos e Projetos, de natureza urbanística e ambiental, para implantação de: 
I – Programas e Projetos Estruturantes; 
II – Projetos Especiais de Urbanismo; 
III – estudos ambientais e urbanísticos dos Programas e Projetos Estruturantes e dos 
Projetos Especiais de Urbanismo; 
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V – elaboração de Projetos Urbanísticos; 
VI – elaboação de Planos de Manejo; 
VII – elaboração de estudos e projetos dos pontos de conflito definidos no Anexo I 
Mapa 06 folha 1; 
VIII – implantação dos Programas e Projetos Estruturantes e dos Projetos Especiais de 
Urbanismo. 
 
Art. 212. O Poder Executivo constituirá, por ato próprio, comissão permanente de 
monitoramento do Plano Diretor de Planaltina, com a participação do Conselho Local 
de Planejamento e técnicos da Administração Regional, órgãos gestores do 
Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Fiscalização de Obras e Posturas. 
 
Art. 213. Será criada uma nova área para Cemitério, próxima ao Setor Residencial 
Leste na Zona Rural de Uso  Controlado, desde que atendidas as restrições 
ambientais. 
 
Art. 214.  Para a implantação dos usos e atividades não constantes do Anexo II desta 
Lei Complementar, deverá ser consultado o órgão gestor do Planejamento Urbano. 
 
Art. 215. Para efeito de aprovação de ocupação de área pública deverá ser seguida a 
legislação específica. 
 
Art. 216. Devem ser realizadas análises e emitidos pareceres conjuntos pelos órgãos 
gestores dos sistemas, nos seguintes casos: 
I – o uso exigir EIV, de acordo com o Anexo II – Atividades Incômodas; 
II – o porte da atividade configurar um pólo gerador de tráfego; 
III – quando o empreendimento interferir com as atividades de mais de um órgão nas 
questões ligadas a: 
a - planejamento urbano; 
b – situação fundiária; 
c - abastecimento de água e esgotamento sanitário; 
d - fornecimento de energia elétrica; 
e - águas pluviais; 
f - transporte coletivo; 
g – coleta de lixo; 
h - preservação histórica, artística e cultural; 
i - meio ambiente; 
j - sistema viário. 
§1º Os órgãos envolvidos no planejamento dos sistemas podem solicitar reunião 
conjunta, quando for o caso; 
§2º Os órgãos de planejamento dos sistemas podem solicitar análise detalhada de 
assuntos, quando for o caso, com tempo previamente determinado pelos demais 
órgãos envolvidos; 
§3º A coordenação dos trabalhos será exercida pelo órgão solicitante. 
 
Art. 217. Os imóveis a serem alienados pela Companhia Imobiliária de Brasília – 
TERRACAP, a partir da data de publicação desta lei, deverão obedecer aos novos 
índices e parâmetros urbanísticos desta Lei Complementar. 
 
Art. 218. Enquanto não houver lei específica que normatize o Estudo de Impacto de 
Vizinhança - EIV, será utilizada a legislação que trata do Estudo Prévio de Viabilidade 
Técnica – EPVT. 
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Art. 219. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 220. Revogam-se as Normas de Edificação, Uso e Gabarito - NGBs  de Planaltina. 


