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Sobradinho 

•  Área Especial para Indústria Nº 01 - Rua G foi criada e registrada  em 
cartório de imóveis pela PR CSS 1/2, em 02/06/1965,  e informações de 
registro da Terracap como aquisição por venda direta para indústria. 

 



Rua G 
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Fotos de vistoria feita em 2009 



Fotos de vistoria feita em 2009 



USOS 



Tabela com Parâmetros Urbanístico 
básicos para o MA 5 (modelo de Assentamento) 



Parâmetros urbanísticos do MA 5 alterados nesta 
PUR para a AE 1 rua G 

• Especial para Indústria 01 da Rua G do Setor Industrial. 
 
• A testada frontal do lote será considerada aquela voltada para a Rua G. 
 
• A altura máxima da edificação não inclui as caixas d’água nem as casas de máquinas – somente 

nos edifícios com mais de 2 (dois) pavimentos. 
 
• Deverão ser atendidos os demais parâmetros urbanísticos do PDL, que não constam nesta PUR, 

em especial as atividades estabelecidas pelo Anexo II para a SZEC – 4 
 
• A área de construção do subsolo ou semi-enterrado, quando utilizada para as mesmas atividades 

permitidas para o térreo, será computada na taxa máxima de construção. 
 
• O PDOT aprovado pela Lei Complementar Nº 803 de 25 de abril de 2009 estabeleceu apenas os 

valores do Coeficiente de Aproveitamento Básico e Máximo correspondente a 2,3 (dois vírgula 
três), os demais parâmetros urbanísticos estabelecidos pelo PDL continuam em vigor até a edição 
da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS 
 

• O PDOT aprovado pela Lei Complementar Nº 854 de 15 de outubro de 2012, que atualiza a Lei 
Complementar Nº 803 de 25 de abril de 2009, estabeleceu os valores do Coeficiente de 
Aproveitamento Básico e Máximo correspondente a 2,1 (dois vírgula um), os demais parâmetros 
urbanísticos estabelecidos pelo PDL continuam em vigor até a edição da Lei de Uso e Ocupação do 
Solo – LUOS 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº            DE 2016 

(autoria: Poder Executivo) 

 

 

 

 

 

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta: 

 

Art. 1º Ficam definidos os parâmetros de uso e ocupação do solo para a Área Especial para Indústria 1 da Rua G do 

Setor Industrial da Região Administrativa de Sobradinho – RA V, na forma a seguir discriminada: 

 

I – Uso/Atividades: estabelecidos na Lei Complementar nº 56, de 30 de dezembro de 1997, em especial as atividades 

definidas no Anexo II da referida Lei para a Subzona Especial de Conservação 4 – SCEC 4 e Modelo de Assentamento 

– MA 5; 

 

II – Coeficiente  de Aproveitamento = 2,1 (dois virgula um); 

 

III – Taxa  máxima de ocupação: 60% (sessenta por cento) da área total do imóvel; 

 

IV – Altura Máxima das Edificações: 12 (doze) metros a partir da cota de soleira a ser definida pela Administração 

Regional de Sobradinho, excluídas a caixa d’água e casa de máquinas somente nas edificações com mais de 2 (dois) 

pavimentos: 

 

V – Subsolo: optativo, com área máxima de ocupação de 60% (sessenta por cento) da área do imóvel, destinado a 

garagem, depósito e atividades do térreo. O subsolo ou semi-enterrado, quando utilizado para as mesmas atividades do 

térreo, será computado no coeficiente de aproveitamento do imóvel. 

 

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

Define os parâmetros de uso e ocupação do solo 

para a Área Especial para Indústria 1 da Rua G do 

Setor Industrial da Região Administrativa de 

Sobradinho – RA V. 

 


