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A – ATRIBUTOS DE CONFIGURAÇÃO URBANA: 

TECIDO 
(MALHA / PARCELAMENTO DO SOLO / CHEIOS E VAZIOS) 

ESPAÇOS ABERTOS 
(DESENHO URBANO / VEGETAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO / CAMINHOS DE PEDESTRES / 

MOBILIÁRIO / ESCULTURA / ADORNO / USOS) 

EDIFICAÇÕES 
(VOLUMETRIA / LINGUAGEM / COMPOSIÇÃO / VALOR HISTÓRICO / USOS) 

Parcelamento com malha viária e traçado urbano 
diferenciado da concepção de superquadras do 
Plano Piloto, constituído por quadras com 
tipologia de habitação coletiva de quatro 
pavimentos sobre pilotis, baseadas no modelo de 
parcelamento das quadras econômicas 
idealizadas pelo Lucio Costa, na década de 1970, 
para implantação de alguns núcleos 
habitacionais populares, localizados ao longo dos 
principais eixos de transporte de massa. 
Apresenta tecido e malha viária consolidados, 
entretanto, a distribuição do sistema viário 
interno, seguindo uma estrutura de vias locais 
em sistema zigue-zague, e a deficiência do 
tratamento dos espaços públicos não favorecem 
a orientação adequada e a aproapriação desses 
espaços pelos seus usuários, agravada pelo 
avanço de cercas e grades que privatizam áreas 
públicas para estacionamentos dos edifícios 
residenciais. 

Exiguidade de áreas livres verdes e de espaços 
públicos para lazer e atividades de uso comunitário. 
Espaço urbano pouco qualificado e grande avanço de 
grades e cercas nas áreas públicas, ocasionando 
prejuízo na acessibilidade de pedestres devido ao 
estrangulamento dos espaços entre as próprias 
edificações residenciais coletivas e entre estas e as 
áreas comerciais locais.  

As edificações residenciais do Cruzeiro Novo, constituídas 
de tipologia de quatro pavimentos sobre pilotis e 
distribuídas de forma isolada em vias locais em sistema 
zigue-zague, mantém-se com o gabarito originalmente 
estabelecido, no entanto, a livre circulação de pedestres 
no pavimento térreo (pilotis) e o caráter aberto, sem 
gradis, da proposta original, não se mantiveram. Ausência 
de edificações de significativo valor patrimonial. 

B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

Nome/Objeto Endereço 
Tipo 

(Material / Imaterial) 
Situação 

Esfera 
(Distrital e/ou Federal) 

Feira permanente do Cruzeiro SHCES 609 lote 03 Imaterial Tombado Federal  
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C – QUESTÕES PARA MONITORAMENTO: 

O Cruzeiro Novo, constituído por edificações de habitação coletiva de quatro pavimentos sobre pilotis, teve seus espaços públicos vinculados às edificações – pilotis e 
entorno – paulatinamente cercados e incorporados como áreas privativas dos edifícios, prejudicando a acessibilidade e permeabilidade da proposta original. As áreas 
cercadas são utilizadas, na maioria das vezes, como estacionamentos de veículos privativos dos moradores. O avanço de grades nas áreas públicas ocasiona o 
confinamento dos espaços de convívio coletivo e o estrangulamento na circulação de pedestres e dificulta, ainda, a acessibilidade às edificações residenciais e 
comerciais de veículos prestadores de serviços públicos, como ambulâncias e corpo de bombeiros. 

D – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA: 

Área consolidada predominantemente com habitações coletivas de pilotís mais quatro pavimentos intercalados com lotes de comércio local e institucional de baixa 
altura. 

E – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 

Residencial, institucional, comercial, prestação de serviço e industrial de pequeno porte. 

 ATIVIDADES PERMITIDAS 
 

Residências Multifamiliares RESIDENCIAL:  
Residencial Multifamiliar – Projeções para habitações coletivas no interior das quadras. 

LOTE 1 DAS QUADRAS: 103, 107, 205, 

209, 303, 307, 401, 405, 409, 503, 507, 

511, 603, 607, 701, 705, 803, 903, 907 

QUADRAS: 411 LOTES 1, 2, 3, 505 

LOTES 3, 4, 5, 811 LOTES 1, 2, 913 

LOTES 2, 3, 4, 1101 LOTES 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 10, 1205 LOTES 3, 4, 5, 6, 1501 LOTES 

2, 3, 4 

 

INDUSTRIAL  

14.C – confecção de artigos do vestuário e acessórios; 

15.C – preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados, exceto:  

            15.1 – curtimento e outras preparações de couro; 

21-C- Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos; 
32-C- Fabricação de produtos diversos, apenas:  

          3250-7/06 Serviços de prótese dentária; 

          3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos.   

COMERCIAL   

47-G - comércio varejista, exceto: 

            47.11.3 – hipermercados;  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
32-C- prestação de serviços,  
33-C- manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos,  
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49-H- transporte terrestre apenas 49.23-0- transporte rodoviário de táxi,  
53-H- correio e outras atividades de entrega,  
56-I- alimentação,  
58-J- edição e edição integrada à impressão,  
59-J- atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição de música,  
62-J- atividades dos serviços de tecnologia da informação,  
63-J- atividades de prestação de serviços de informação,  
64-K- atividades de serviços financeiros,  
65-K- seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde,  
66-K- atividades auxiliares dos serviços financeiros, seguros, previdência complementar e planos de saúde,  
68-L- atividades imobiliárias,  
69-M- atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria,  
70-M- atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão empresarial,  
71-M- serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas,  
72-M- pesquisa e desenvolvimento científico,  
73-M- publicidade e pesquisa de mercado,  
74-M- outras atividades profissionais, científicas e técnicas,  
75-M- atividades veterinárias,  
77-N- aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros, exceto:  
            77-1- Locação de meios de transporte sem condutor,  
            77-3- Aluguel de máquinas e equipamentos sem operador,  
78-N- seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra,  
79-N- agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas,  
80-N- atividades de vigilância, segurança e investigação,  
81-N- serviços para edifícios e atividades paisagísticas,  
82-N- serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas,  
92-R- atividades de exploração de jogos de azar e apostas,   
95-S- reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos,  
96-S- outras atividades de serviços pessoais, exceto:  
           96.03-3- Atividades funerárias e serviços relacionados – manipulação de cadáver.  
97-T- serviços domésticos. 
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INSTITUCIONAL 
85-P- Educação, apenas:  
          85.92-9- Ensino de arte e cultura,  
          85.93-7- Ensino de idiomas,  
          85.99-6- Atividades de ensino não especificadas anteriormente. 

EPC – Equipamento Público 
Comunitário 
Feira Permanente 
LOTE 3 DA QUADRA 609 

INDUSTRIAL  

14.C – confecção de artigos do vestuário e acessórios, 

15.C – preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados, exceto:  

            15.1 – curtimento e outras preparações de couro. 

 

COMERCIAL  
47-G - Comércio Varejista, 

47.1 - Comércio varejista não-especializado, 
           47.2 - Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo, 
           47.5 - Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação;equipamentos e artigos de uso doméstico, 
           47.6 – Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos, 

47.89-0 - Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente, apenas: artigos de suvenires, bijuterias 
e artesanato, 

56-I – Alimentação, 
56.1 - Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas, 
56.11-2 - Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas. 
 

INSTITUCIONAL  
80-O- administração pública, defesa e seguridade social,  
90-R- atividades artísticas, criativas e de espetáculos,  
91-R - atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental,  
93-R - atividades esportivas e de recreação e lazer,  

LOTE 1 DAS 403, 801, 1303  
LOTE 2 DAS QUADRAS 501, 505  
 

EPC – Equipamento Público 
Comunitário 
LOTE 1 DAS QUADRAS 203, 207, 309, 
407, 601, 605, 609, 611, 805, 807, 913, 

INSTITUCIONAL  
80-O- administração pública, defesa e seguridade social,  
85-P- educação,  
86-Q - atividades de atenção à saúde humana,  
88-Q- serviços de assistência social sem alojamento,  
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1201, 1205, 1307, 1311, 1409 E 1501,   
LOTE 2 DAS QUADRAS, 805 (LOTE 2A, 
2B E 2C), 1205 E 1311 E  LOTES 1, 7 E 12 
DA QUADRA 1101. 
(Obs.1) 

 

90-R- atividades artísticas, criativas e de espetáculos,  
91-R - atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental,  
93-R - atividades esportivas e de recreação e lazer,  
94-S - atividades de organizações associativas, exceto:  
           94.91-0 Atividades de organizações religiosas. 

LOTE 1 DAS QUADRAS 109, 505, 

509/411, 1105 E 1109  E AE LOTE 2 DA 

QUADRA 801 

 

INSTITUCIONAL  
85-P- educação, apenas:   

85.1 - Educação infantil e ensino fundamental (apenas creche e jardim de infância em caráter estritamente assistencial), 
94-S - atividades de organizações associativas, apenas:  
           94.91-0 Atividades de organizações religiosas.  

EPC – Equipamento Público 
Comunitário 
Clube de Vizinhaça  
LOTE 2 DA QUADRA 609 

INSTITUCIONAL 
93-R Atividades esportivas e de recreação e lazer; 

EPU – Equipamento Público 
Urbano 
SUBESTAÇÃO DE FORÇA – QUADRAS: 
203-PROJ 9 E 10, 207-PROJ 7 E 8, 403- 
PROJ 9 E 10, 407-PROJ 9 E 10, 601-PROJ 
5, 605-PROJ 7 E 8, 609-PROJ 5, 801-
PROJ 5, 805-PROJ 5, 1101-PROJ 3 E 4, 
1105-PROJ 9 E 10, 1109-PROJ 9, 1303-
PROJ 7, 1501-PROJ 3, 1501-PROJ 3  
PONTO DE TAXI – QUADRA 1.505  
LRS – QUADRAS: 101-LT 1, 309-LT 2, 
403–LT 2, 605-LT 2, 711-LT 1, 801- LT 3, 
1101-LTS 9 E 11, 1105-PROJ 11, 1109-LT 
2, 1405-LT 1 

Uso em lotes/projeções definidas (ver legislação específica) 
35-D - Eletricidade, Gás E Outras Utilidades  

35.1 - Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, 
35.2 - Produção e distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas. 

49-H - Transporte Terrestre   
49.2 - Transporte rodoviário de passageiros, 

49.23-0 - Transporte rodoviário de táxi. 
LRS – Bancas de livros, revistas e souvenir  

Terminal Rodoviário 

QUADRA 1.505 /1603 

49-H - Transporte Terrestre   
49.2 - Transporte rodoviário de passageiros, 

49.21-3 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana. 

PLL – Posto de Lubrificação e 
Lavagem – QUADRAS 1.401 e 1.409  

(Obs.20) 

F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 

Manter os padrões morfológicos aprovados de até seis pavimentos sobre pilotis e sistema de projeções. Prever grandes áreas de permeabilidade do solo (TP). 



PLANILHA DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS E DE PRESERVAÇÃO PURP 
56 AP 10 UP 1 SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS ECONÔMICAS SUL – SHCES – CRUZEIRO NOVO 

ESCALA PREDOMINANTE:  
Inserção RESIDENCIAL 

 

AP 10 UP 1 Folha 8 / 13 

 

Setor/Lote 
Taxa de Ocupação - 

TO 
Afastamentos e  

Recuos – AF 
Coeficiente de 

Aproveitamento – CA 
Altura Máxima da 

Edificação - H 
Taxa de  

Permeabilidade - TP 

Residencial Multifamiliar 
(Obs.15) 

TO = 100% 
Pilotis: 40% (Obs. 3) 
Corpo: 100% (Obs. 7) 

Cobertura: 30% 
(Obs. 4) 
Subsolos: 100% 
(Obs. 2, 21) 

Cobertura: 
Laterais/empenas: 1,50m 
Frente/fundos: 1,50m 

- 
 

20,00m 
 (Obs.6) 

 (subsolo + pilotis + 4 
pavimentos + 

cobertura, caixa d’água 
e casa de máquinas) 

- 

LOTE 1 DAS QUADRAS: 

103, 107, 205, 209, 303, 307, 401, 405, 

409, 503, 507, 511, 603, 607, 701, 705, 

803, 903, 907 

TO=100% 
Corpo: 100% 
(Obs.10) 
Subsolos: 100% 
(Obs.18) 

- 1,0 
 

4,20 m 
 (Obs.5, 6) 

- 

411 – LOTES 1, 2, 3, 505 – LOTES 3, 4, 5, 

811 LOTES 1, 2, 913 – LOTES 2, 3, 4, 

1205 – LOTES 3, 4, 5, 6, 1501- LOTES 2, 

3, 4 

 

TO= 100% 
Corpo: 100% 
(Obs.11) 
Subsolos: 100%  
(Obs.18) 

- 1,0 
 

4,20 m 
 (Obs.5, 6) 

- 

1.101 – LOTES 1, 2, 3, 4 TO=100% 
Corpo: 100% 
Subsolos: 100%  
(Obs.18) 

 CAbas: 1,0 
CAmáx: 2,0 

(Obs.24) 

6,00 m 
(Obs.6) 

- 

1101 – LOTES 5, 6, 8, 10 TO=100% 
Corpo: 100% 
Subsolos: 100%  
(Obs.20) 

- 3,00 11,00m 
(Obs.6) 

- 

LOTE 2 DA QUADRA 1311 TO=70%  
Corpo: 70% 
Subsolos: 100% 

3,00m em todas as divisas 2,1 9,00m 
(Obs.6) 

- 

Feira Permanente 
LOTE 3 DA QUADRA 609 

TO= 100% 
Corpo: 100% 
(Obs.12) 
Mezanino:50% 
Subsolos: 100%  

- 1,5 
 

10,00 m 
(Obs.6) 

- 
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LOTE 1 DAS QUADRAS 109, 203, 207, 
403, 407, 505, 509/411, 601, 605, 609, 
611, 801, 805, 807, 913, 1105, 1109, 
1205, 1303, 1307, 1311, 1409 e 1501,  
LOTE 2 DAS QUADRAS 501, 505 e 1205, 
e  LOTES 7 E 12 DA QUADRA 1101. 

TO=100%  
Corpo: 100% 
(Obs. 14) 
Subsolos: 100%  

(Obs.8) CAbas: 1,0 
CAmáx: 1,5 

(Obs.24) 

 

7,50m 
(Obs.6, 9, 13) 

- 

LOTE 1 DA QUADRA 309 e  
LOTE 2 (2A, 2B e 2C) DA QUADRA 805 

 TO=60% 
Corpo: 60%  
(Obs. 14) 
Subsolos: 60%  
(Obs. 17) 

3,00m em todas as divisas CAbas: 0,6 
CAmáx: 1,2 

(Obs.24) 

 

7,50m 
(Obs.6, 9,19) 

(Obs. 16) 
 

AE LOTE 2 DA QUADRA 801
  TO=50% 

Corpo: 50%  
(Obs. 14) 
Subsolos: 50%  
(Obs. 17) 

3,00 na divisa frontal 
1,50m nas demais divisas 

CAbas: 1,0 
CAmáx: 1,8 

(Obs.24) 

 

8,50m 
(Obs.6, 13, 19) 

25% 
 (Obs. 16) 

 

Clube de Vizinhaça  
LOTE 2 DA QUADRA 609 

TO=30% 
Corpo: 30% 
Subsolos: 30%  
(Obs. 17, 23) 

3,00m em todas as divisas 0,60 
 

12,00m 
(Obs.22) 

 

50%  
(Obs. 16) 

 

SUBESTAÇÃO DE FORÇA – QUADRAS: 
203-PROJ 9 E 10, 207-PROJ 7 E 8, 403- 
PROJ 9 E 10, 407-PROJ 9 E 10, 601-PROJ 
5, 605-PROJ 7 E 8, 609-PROJ 5, 801-PROJ 
5, 805-PROJ 5, 1101-PROJ 3 E 4, 1105-
PROJ 9 E 10, 1109-PROJ 9, 1303-PROJ 7, 
1501-PROJ 3, 1501-PROJ 3  
PONTO DE TAXI – QUADRA 1.505  
LRS – QUADRAS: 101-LT 1, 309-LT 2, 
403–LT 2, 605-LT 2, 711-LT 1, 801- LT 3, 
1101-LTS 9 E 11, 1105-PROJ 11, 1109-LT 
2, 1405-LT 1 

TO = 100% 
 

- 1,0 
 

3,50m 
(Obs.6) 

- 
 

Terminal Rodoviário 

QUADRA 1.505 /1603 
- - - 9,50m 

 
- 
 

PLL – Posto de Lubrificação e 
Lavagem – QUADRAS 1.401 E 1.409 

(Obs.20) (Obs.20) (Obs.20) (Obs.20) (Obs.20) 

OBSERVAÇÕES: 
1- Deve ser garantido o uso comunitário dos lotes públicos e mantida a propriedade pública, sendo possível a utilização por particulares mediante contrato de 
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concessão. Garantir que os lotes públicos reservados a escolas, jardim de infância, creches e biblioteca tenham prioritariamente o uso educacional e cultural.  
2- No subsolo são permitidos: 

Garagem; compartimento para guarda de bicicletas; depósito de materiais de limpeza, conservação e manutenção; torres de circulação vertical - 
constituídas, no máximo, pela caixa de escada e seus patamares, rampas e seus patamares, poços de elevadores e seus vestíbulos, vestiários para 
funcionários, compartimentos para lixo e compartimentos técnicos; reservatório de água. 

3- No pilotis são permitidos: 
Portarias de acesso aos pavimentos; compartimento com quadro de medidores; uma unidade domiciliar para zelador - apartamento econômico ou 
conjugado; compartimento para guarda de bicicletas – permitido prioritariamente no subsolo mas tolerado no pilotis quando não houver subsolo na 
edificação; salão de múltiplas atividades - festas, estar, reuniões, jogos, incluído serviço de apoio composto de copa e sanitário para pessoas com 
dificuldade de locomoção – permitido no pilotis quando não existir na cobertura; sala de administração do condomínio; depósito de materiais de 
limpeza, conservação e manutenção; guarita; torres de circulação vertical - constituídas, no máximo, pela caixa de escada e seus patamares, rampas e 
seus patamares, poços de elevadores e seus vestíbulos, dependências para funcionários, compartimentos para lixo e compartimentos técnicos.  

Obs. A: As caixas individuais receptoras de correspondência devem ser previstas no vestíbulo social ou no de serviço. 
Obs. B: As torres de circulação vertical poderão avançar até 5,00m em área pública e deverão dar acesso a todos os pavimentos, incluindo o subsolo e 
cobertura, quando existir. 
Obs. C: No pilotis é permitida a ocupação máxima de até 40% da área da projeção registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente com a construção 
de pilares, compartimentos obrigatórios e opcionais.  É permitida a ocupação máxima de até 5% da área da projeção com jardins e jardineiras, sem nenhuma 
configuração de cercamento ou barreira. O perímetro das rampas de garagem (exceto a entrada/saída) deverá possuir guarda-corpo com 110cm de altura. 

4- Na cobertura são permitidos: 
Instalação de caixa d’água; casa de máquinas; ar condicionado; insuflação e exaustão de ar; aproveitamento de energia solar; sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas; uso coletivo, em caráter exclusivo do condomínio, para fins de lazer e recreação; salão de múltiplas atividades - festas, estar, 
reuniões, jogos, incluído serviço de apoio, composto de copa e sanitário para atender, inclusive, as pessoas com dificuldade de locomoção; torres de 
circulação vertical - constituídas, no máximo, pela caixa de escada e seus patamares, rampas e seus patamares, poços de elevadores e seus vestíbulos, 
compartimentos para lixo e compartimentos técnicos; sauna, incluindo ducha; churrasqueira, inclusive fornalhas e pias; piscina; lavanderia; terraço. 

Obs. A: É vedada a construção de cobertura para aproveitamento de uso individual, tanto em novas edificações quanto em construção de novas coberturas. 
Coberturas individuais previamente licenciadas poderão sofrer reformas internas. 
Obs. B: Nos afastamentos é vedado qualquer tipo de construção ou elemento decorativo, inclusive toldos e pérgulas. Somente as caixas d´água, casas de 
máquinas e torres de circulação vertical poderão atingir o perímetro da cobertura. 

5- Excluindo caixa d’água. 
6- A altura máxima da edificação será contada a partir da cota de soleira. A definição da cota de soleira deverá ser efetuada no ponto médio de cada 

projeção/lote, no seu sentido longitudinal, tendo como referência o greide da rua de acesso e a mesma altura de sua calçada, de modo a evitar o afloramento 
de subsolo, respeitados os dispositivos constantes da Portaria Conjunta SUCAR/SEDUH n° 008/2005. 

7- As varandas serão definidas no corpo desta Lei. (Capitulo I, Seção II, subseçãoII) 
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8- Para os lotes de escolas-classe e jardins de infância admite-se que a cerca de fechamento se afaste até 3m dos limites do lote. 
9- Torre ou castelo d´água nos lotes de escolas e jardins de infância poderão ultrapassar a altura máxima caso haja justificativa técnica. 
10- A marquise do Comércio Local  entre projeções é obrigatória nas duas frentes com avanço de  3,00m para fora da projeção com altura de 3,00m. 
11- A marquise do Comércio Local  Isolado é obrigatória em todos os lados com avanço de  2,50m para fora da projeção com altura de 3,00m. 
12- A marquise da Feira Permanente é optativa com avanço de 3,00m na parte frontal, para fora da projeção. 
13- Templo, torres, campanários ou outros elementos arquitetônicos característicos do edifício do templo poderão alcançar até 12,00 m de altura máxima.  
14- É permitida a edificação de unidade residencial para zeladoria ou para pároco, com área máxima permitida para habitação econômica, definida no Código de 

Edificações do Distrito Federal, incluída no cálculo do coeficiente de aproveitamento. 
15- A lei de regularização da concessão de uso onerosa das grades deverá ser aplicada para cada bloco em separado, regulamentado por projeto de reurbanização 

geral, recuperando os espaços públicos. 
a) As vagas em estacionamentos públicos não poderão ser prejudicados pelos acessos ao interior das grades.  
b) As grades deverão ter no mínimo 70% de transparência e visibilidade.  
c) Os cercamentos de áreas públicas poderão ser removido uma vez desaparecidos os motivos que justifiquem sua permanência, por interesse público ou por 

conveniência da Administração Pública, sem qualquer direito a indenização.  
d) Qualquer dano à infra-estrutura ou saneamento básico público, ocasionado pela instalação de grades, deverão ser imediatamente sanadas por conta do 

proprietário. 
e) A área pública cercada estará sujeita ao instrumento da concessão de uso onerosa. 

16- É obrigatória a reserva de área verde permeável ajardinada e /ou arborizada dentro dos limites do lote, a qual deverá estar implantada por ocasião da 
expedição da carta de habite-se. A Taxa de Permeabilidade poderá ser utilizada nos afastamentos obrigatórios. 

17- As rampas de acesso ao subsolo deverão se desenvolver inteiramente dentro do lote. 
18- No subsolo são permitidos garagem, depósito e complemento de loja. 
19- Caixa d’água, casa de máquinas, ou outros equipamentos técnicos poderão eventualmente ultrapassar a altura máxima permitida em até 3,00 m, desde que 

devidamente justificados em memorial descritivo de projeto. 
20- Os parâmetros de uso e ocupação estão definidos no corpo desta lei. (Capitulo I, Seção II, subseçãoIII) 
21- É permitida a possibilidade de expansão em área pública com as dimensões definidas em legislação específica. 

a) O subsolo deverá ser implantado de maneira a acomodar possíveis diferenças de nível apresentadas na projeção, devendo ocorrer inteiramente 
enterrado.  

b) A expansão em área pública só poderá ser utilizada para garagem e não poderá ocorrer sob as vias de circulação e nem sob as faixas verdes “non 
aedificandi”.  

c) A expansão poderá ocorrer prioritariamente sob estacionamentos de superfície, calçadas ou pavimentações impermeáveis definidas no projeto 
urbanístico. 

d) Subsolos sob áreas verdes somente serão admitidos depois de ocupadas todas as áreas impermeabilizadas definidas acima. A expansão sob as áreas 
verdes deverá ser apreciada pelos órgãos gestores locais de planejamento e preservação. Neste caso a laje de cobertura da garagem deverá comportar 
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cobertura vegetal com arborização de médio porte.  
e) As rampas de acesso de veículos ao subsolo devem necessariamente estar vinculadas às projeções dos blocos, devem ser definidas por projetos de 

urbanismo e dar-se-ão, sempre que possível, pela via de menor hierarquia viária (via local) ou pelo estacionamento. Onde não constar a referida previsão, a 
Administração Regional aprovará novos acessos, por analogia com os existentes. Casos omissos serão submetidos à anuência dos órgãos de planejamento 
urbano e de trânsito. 

f) Quando houver segundo subsolo, o acesso de veículos será efetuado por rampas que se localizará internamente à área permitida para o subsolo, 
podendo a rampa do 2° subsolo coincidir com a do 1° subsolo.  

g) A área pública utilizada estará sujeita ao instrumento da concessão de uso onerosa. 
22) É permitido construir torre ou castelo d’água, com altura devidamente justificada por motivos técnicos. 
23) Ventilação do subsolo: 

a) Somente para o uso como garagem a ventilação do subsolo poderá ser efetuada por meio de grelhas na laje de piso do pavimento térreo. As grelhas 
deverão ter resistência equivalente à da laje de piso, e vãos com largura máxima de 10,00mm.  

b) Para os demais usos será proibida a ventilação do subsolo através de grelhas apoiadas nas lajes de piso do pavimento térreo e passeios. Será admitida a 
utilização de jardins rebaixados, para a criação de aberturas de ventilação, com área suficiente para a ventilação de todo o subsolo. 

No caso de haver coberturas nas quadras esportivas e piscinas das escolas, a área coberta não será computada na taxa de ocupação e no coeficiente de 
aproveitamento desde que sejam atendidas as seguintes condições: 

– a área coberta não ultrapasse vinte e cinco por cento da área do lote, limitada a três mil e quinhentos metros quadrados; 
– a altura da cobertura de áreas esportivas e recreativas não ultrapasse treze metros, respeitada a altura máxima prevista nas normas de edificação, uso e 
gabarito em vigor para a edificação; 
– a implantação das coberturas das áreas esportivas e recreativas respeite os afastamentos mínimos obrigatórios exigidos para o lote;  
– seja respeitada a Taxa de Permeabilidade do lote exigida na legislação específica, garantido o percentual mínimo de dez por cento da área do lote onde 
esta taxa não for determinada na legislação específica;  
– seja resguardada área mínima para pátio descoberto dentro do lote, obtida pela multiplicação do número de alunos do estabelecimento de ensino, 
considerada a capacidade do estabelecimento por turno, por um metro e meio quadrados, com dimensão mínima de seis metros, que não deve ser 
computada como área permeável; 
– a área coberta não pode prejudicar a ventilação e iluminação de outras edificações e deve respeitar os parâmetros definidos no Código de Edificações 
do Distrito Federal.  

a) Devem ser excluídas do cálculo da Taxa de Permeabilidade as áreas cobertas revestidas com pisos permeáveis. 
b) São permitidas sob as coberturas apenas, arquibancadas, sanitário, vestiário e depósito de apoio às atividades esportivas. 

24) A opção pelo aumento do potencial construtivo estará sujeita a cobrança de ODIR (Outorga Onerosa do Direito de Construir). 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 
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1- Para reservatórios de gás combustível em área pública, não será permitido edificar em superfície, devendo o reservatório e tubulações ser totalmente 
enterradas, neste caso é permitido o cercamento. Este deve ser construído de acordo com a legislação específica. 

2- As superfícies superiores das lajes dos tetos de todos os edifícios são consideradas como áreas comuns, para efeito de instalação de coletores solares, 
aquecedores, caixas d’água e equipamentos diversos incluindo os de telecomunicações.  

a) A instalação de coletores solares, aquecedores e outros equipamentos devem fazer parte da concepção da edificação, não devendo ser tratados como 
objetos visualmente destacados do projeto arquitetônico. 

b) Aquecedores devem ser incorporados ao volume formado pela caixa d’água. 
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G – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO: 

 

Padrões previstos de parcelamento urbano 
Permitido 

(S/N) 
Lote mínimo 

(m²) 
Lote máximo 

(m²) 
Observações 

Novos parcelamentos N - -  

Desmembramentos S 2.500,00  - 
Apenas para lotes acima de 
10.000,00m2 

Remembramentos N - -  

H – ESPAÇO PÚBLICO: 

Elaborar projeto integrado de paisagismo para o Setor levando em consideração a conexão com os setores adjacentes e a cidade como um todo. Prever faixa 

arborizada em torno do setor, passeios e ciclovias. Atualizar a configuração urbana conforme intervenções ocorridas. 

I – ESTACIONAMENTOS: 

Sistematizar e arborizar as áreas de estacionamentos em área pública. 

J – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 

1. A área do Cruzeiro Novo deve se inserir num projeto de recuperação e revalorização dos espaços públicos, bem como deve ter um monitoramento 
sistemático das ocupações de áreas públicas e demais transformações verificadas. 

2. A lei de regularização da concessão de uso onerosa de espaços públicos deve ser aplicada para cada bloco em separado, regulamentado por projeto de 
reurbanização geral. 

3. Deverá ser estudada a compatibilização dos projetos com o sistema viário juntamente com o agenciamento de estacionamentos públicos e áreas verdes  
4. Deverão ser desenvolvidos projetos de acessibilidade e melhorias dos espaços públicos. 

 


