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Dos Planos Diretores de Ordenamento Territorial e Locais 
do Distrito Federal 

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. (Caput com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 2007.)77 

§ 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. (Parágrafo acrescido pela Emenda à Lei 
Orgânica nº 49, de 2007.) 

§ 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. 
(Parágrafo acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 2007.) 

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. (Artigo com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 2007.)78 

§ 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; 

V – limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento 
da macrozona urbana; 

                                                           
77 Texto original: 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. 
78 Texto original: 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. 
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