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II – elaboração e revisão do Plano Diretor de Transporte Urbano do Distrito 
Federal; 

III – desafetação de áreas públicas; 

IV – apreciação de Estudos de Impacto de Vizinhança; 

V – os especificados nos Planos de Desenvolvimento Locais e no Plano de 
Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília; 

VI – naqueles estabelecidos nos arts. 289 e 362 da Lei Orgânica do Distrito 
Federal. 

§ 1º A audiência pública será convocada com antecedência mínima de trinta 
dias, por meio de edital publicado por três dias consecutivos em órgão de comunicação 
oficial e em pelo menos dois jornais de circulação em todo o território do Distrito 
Federal. 

§ 2º Todos os documentos relativos ao tema da audiência pública, tais como 
estudos, mapas, planilhas e projetos, serão disponibilizados à consulta pública com 
antecedência mínima de trinta dias da realização da respectiva audiência pública. 

Art. 212. O plebiscito e o referendo serão convocados nos casos previstos na 
legislação federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. 

TÍTULO V 
DA GESTÃO DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO 

CAPÍTULO I 
DA CONCEITUAÇÃO, FINALIDADE E ABRANGÊNCIA 

Art. 213. O processo de planejamento e gestão do desenvolvimento territorial 
se dará por meio do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal 
– SISPLAN, estruturado em órgãos e colegiados institucionais. 

Art. 214. O SISPLAN, em consonância com o disposto na Lei Orgânica do 
Distrito Federal, tem por finalidade básica a promoção do desenvolvimento do território 
com vistas à melhoria da qualidade de vida da população e ao equilíbrio ecológico do 
Distrito Federal, mediante a promoção de ações voltadas para: 

I – elaboração, acompanhamento permanente e fiscalização do PDOT, da Lei 
de Uso e Ocupação do Solo, do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de 
Brasília e dos Planos de Desenvolvimento Locais; 

II – permanente articulação e compatibilização entre as diversas políticas 
setoriais e o ordenamento territorial; 

III – garantia da compatibilidade entre os instrumentos que compõem o 
planejamento governamental – o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
o Orçamento Anual, o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social – e as diretrizes 
fixadas pelo PDOT, pelos Planos de Desenvolvimento Locais e pelo Plano de 
Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília;  

IV – cooperação e articulação das ações públicas e privadas no território do 
Distrito Federal e seus municípios limítrofes; 
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V – aperfeiçoamento e modernização do instrumental técnico e legal e dos 
procedimentos administrativos, objetivando-se maior eficácia na execução da política 
de ordenamento territorial, urbano e ambiental; 

VI – articulação e cooperação entre o Distrito Federal e os Estados de Goiás e 
Minas Gerais para o encaminhamento de ações integradas com os municípios limítrofes 
do Distrito Federal, no que se refere às questões de ordenamento territorial; 

VII – fiscalização e acompanhamento da ocupação territorial e da gestão no 
Distrito Federal, de forma permanente, contínua e integrada; 

VIII – garantia da aplicação dos instrumentos de política urbana; 

IX – promoção da participação da sociedade por meio de organizações 
representativas no ordenamento e na gestão territorial. 

Art. 215. O SISPLAN atuará nos seguintes níveis: 

I – formulação de políticas, estratégias, programas e ações coordenadas; 

II – gerenciamento e atualização dos instrumentos que o compõem; 

III – fiscalização, controle e monitoramento do uso e da ocupação do 
parcelamento do solo e da aplicação da legislação urbanística no território do Distrito 
Federal; 

IV – promoção do controle, monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento da 
gestão urbana, realizada por meio do licenciamento urbanístico e ambiental e da 
fiscalização exercida pelos órgãos competentes. 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA E DAS ATRIBUIÇÕES DOS SEUS COMPONENTES 

Art. 216. Compõem o SISPLAN: 

I – como órgãos colegiados superiores: 

a) o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – 
CONPLAN; 

b) o Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM; 

c) o Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal – CRH; 

d) o Conselho de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – CDR; 

e) o Conselho de Habitação; 

f) o Conselho de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – CTPC; 

II – como órgãos colegiados regionais e locais: 

a) os Conselhos das Unidades de Planejamento Territorial – CUP; 

b) os Conselhos Locais de Planejamento Territorial e Urbano – CLP; 

c) as Comissões de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA; 

d) os Conselhos Gestores das Unidades de Conservação; 
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