
§ 3º Os Planos de Desenvolvimento Local terão como conteúdo mínimo: 

I — projetos especiais de intervenção urbana; 

II — indicação de prioridades e metas das ações a serem executadas; 

III — previsões orçamentárias relativas aos serviços e às obras a serem realizados. 

§ 4° Os Planos de Desenvolvimento Local serão elaborados pelo Poder Executivo, 
para o período de 5 (cinco) anos, passíveis de revisão a cada ano, por iniciativa do 
Poder Executivo ou por iniciativa popular, mediante lei complementar específica, 
desde que comprovado o interesse público. 

§ 5° O prazo de vigência do Plano de Desenvolvimento Local poderá ser 
prorrogado, mediante lei complementar específica de iniciativa do Poder 
Executivo, por até cinco anos, dentro da vigência do Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial. 

Art. 320. Só serão admitidas modificações no Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial, em prazo diferente do estabelecido no art. 317, § 5°, para adequação 
ao zoneamento ecológico econômico, 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 do Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, da Lei de Uso e Ocupação 
do Solo e dos Planos de Desenvolvimento Local, bem como sua implementação. 

Parágrafo único. É garantida a participação popular nas fases de elaboração, 
aprovação, implementação, avaliação e revisão do Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial do Distrito Federal, da Lei de Uso e Ocupação do Solo e 
dos Planos de Desenvolvimento Local. 

Art. 322. Do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento 
anual deverão constar as propostas integrantes do Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial e dos Planos de Desenvolvimento Local. 

Art. 323. O Poder Público do Distrito Federal, em relação a áreas não edificadas, 
subutilizadas ou não utilizadas, aplicará o disposto no art. 182, § 4º da 
Constituição Federal, a fim de impedir distorções e especulação da terra como 
reserva de valor. 

SEÇÃO II 

DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TERRITORIAL E URBANA DO 

DISTRITO FEDERAL 

Art. 324. O sistema de informação territorial e urbana do Distrito Federal 
englobará informações sobre: 

I - aspectos regionais e microrregionais, físico-naturais, sócio-econômicos e 
institucionais; 

II - uso e ocupação do solo; 

III - habitação, indústria, comércio, agricultura, equipamentos urbanos e 
comunitários, sistema viário e demais setores da economia; 

IV - qualidade ambiental e saúde pública. 

Parágrafo único. Fica assegurado ao cidadão o acesso a informações constantes 
do sistema de informações territoriais e urbanas do Distrito Federal, 
obrigatória a divulgação pelo Poder Executivo daquelas de relevante interesse 
para a coletividade. 

SEÇÃO III 
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