
II - o acesso de todos a condições adequadas de moradia, saneamento básico, 
transporte, saúde, segurança pública, educação, cultura e lazer; 

III - a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização; 

IV - a manutenção, segurança e preservação do patrimônio paisagístico, histórico, 
urbanístico, arquitetônico, artístico e cultural, considerada a condição de Brasília 
como Capital Federal e Patrimônio Cultural da Humanidade; 

V - a prevalência do interesse coletivo sobre o individual e do interesse público 
sobre o privado; 

VI - o incentivo ao cooperativismo e ao associativismo, com apoio a suas 
iniciativas, na forma da lei; 

VII - o planejamento para a correta expansão das áreas urbanas, quer pela 
formação de novos núcleos, quer pelo adensamento dos já existentes; 

VIII - a adoção de padrões de equipamentos urbanos, comunitários e de 
estruturas viárias compatíveis com as condições sócio-econômicas do Distrito 
Federal; 

IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem 
como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; 

X - o combate a todas as formas de poluição; 

XI - o controle do uso e da ocupação do solo urbano, de modo a evitar: 

a) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

b) o parcelamento do solo e a edificação vertical e horizontal excessivos com 
relação aos equipamentos urbanos e comunitários existentes; 

c) a não edificação, subutilização ou não utilização do solo urbano edificável. 

Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a 
exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor 
de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e 
ambiental, especialmente quanto: 

I - ao acesso à moradia; 

II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de 
sua ação; 

III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio 
ambiente. 

SEÇÃO I 

DOS PLANOS DIRETORES DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E LOCAIS 

DO DISTRITO FEDERAL 

Art. 316. O Distrito Federal terá obrigatoriamente plano diretor de ordenamento 
territorial e planos diretores locais, instrumentos básicos das políticas de 
ordenamento territorial e desenvolvimento urbano, aprovados por lei 
complementar. 

Art. 317. O plano diretor de ordenamento territorial abrangerá todo espaço físico 
do território do Distrito Federal e regulará, basicamente, a localização dos 
assentamentos humanos e das atividades econômicas e sociais da população. 

Parágrafo único. O plano diretor de ordenamento territorial do Distrito Federal será 
elaborado para um período de doze anos, passível de revisão a cada quatro anos. 

Art. 318. Os planos diretores locais, coerentes com o plano diretor de 
ordenamento territorial, são parte integrante do processo contínuo de 



planejamento que deverão abranger as áreas urbanas e de expansão urbana do 
Distrito Federal. 

Art. 319. Os planos diretores locais abrangerão cada núcleo urbano e 
regulamentarão o direito ao uso e ocupação do solo, com objetivo de ordenar o 
desenvolvimento urbano, mediante adensamento de áreas já urbanizadas ou 
ocupação por urbanização de novas áreas. 

Parágrafo único. Os planos diretores locais serão elaborados para período de oito 
anos, passíveis de revisão a cada quatro anos. 

Art. 320. Só serão admitidas modificações nos planos diretores de ordenamento 
territorial e locais, em prazos diferentes dos estabelecidos nos artigos anteriores, 
por motivos excepcionais e por interesse público comprovado. 

Art. 321. É atribuição do Poder Executivo conduzir, no âmbito do processo de 
planejamento do Distrito Federal, as bases de discussão e elaboração dos planos 
diretores de ordenamento territorial e locais, bem como sua implementação. 

Parágrafo único. É garantida a participação popular nas fases de 
elaboração, implementação e avaliação dos planos diretores. 

Art. 322. Do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento 
anual deverão constar as propostas integrantes dos planos diretores de 
ordenamento territorial e locais. 

NOVA REDAÇÃO DADA AOS ARTIGOS 316 A 322, 
PELA EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 49, DE 

17/10/07 – DODF DE 22/10/07. 

Art. 316. O Distrito Federal terá, como instrumento básico das políticas de 
ordenamento territorial e de expansão e desenvolvimento urbanos, o Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e, como instrumentos 
complementares, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e os Planos de 
Desenvolvimento Local. 

§ 1º No sítio urbano tombado e inscrito como Patrimônio Cultural da 
Humanidade, o Plano de Desenvolvimento Local será representado pelo Plano 
de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. 

§ 2º O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, a Lei de Uso e 
Ocupação do Solo, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e 
os Planos de Desenvolvimento Local serão aprovados por lei complementar. 

Art. 317. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal 
abrangerá todo o espaço físico do território e estabelecerá o macrozoneamento 
com critérios e diretrizes gerais para uso e ocupação do solo, definirá estratégias 
de intervenção sobre o território, apontando os programas e projetos prioritários, 
bem como a utilização dos instrumentos de ordenamento territorial e de 
desenvolvimento urbano. 

§ 1º O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal tem como 
princípio assegurar a função social da propriedade, mediante o atendimento das 
necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à preservação do meio 
ambiente, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. 

§ 2º O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal deverá 
conter, no mínimo: 

I — densidades demográficas para a macrozona urbana; 

II — delimitação das zonas especiais de interesse social; 

III — delimitação das áreas urbanas onde poderão ser aplicados parcelamento, 
edificação ou utilização compulsórios; 

IV — delimitação das Unidades de Planejamento Territorial; 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=49&txtAno=2007&txtTipo=3&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=49&txtAno=2007&txtTipo=3&txtParte=.
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