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A – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: 
Setor de apoio à administração pública, destinada originalmente a garagens de veículos oficiais. Configura-se por conjutos de lotes modulares e por lotes isolados, com 
três espaços públicos de dimensões significativas. 
É CompostO de edificações baixas, entremeada de espaços públicos, sem tratamento paisagístico exigido pela cidade-parque. 

B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

Nome/Objeto Endereço Tipo 
(Material / Imaterial) Situação Esfera 

(Distrital e/ou Federal) 
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C – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 
Atividades institucionais com comércio e serviços de apoio à atividade principal.  
ATIVIDADES PERMITIDAS 
SGO 
 

INSTITUCIONAL 
35-D -Eletricidade, gás e outras utilidades, apenas: 35.1  Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;  
36-E -Captação, tratamento e distribuição de água;  
38-E -Coleta, tratamento e disposição de resíduos, recuperação de materiais; 
52-H -Armazenamento e atividades dos transportes;  
84-O -Administração Pública, Defesa e Seguridade Social; 
85-P – Educação, apenas: 85.99-6 Outras atividades de ensino. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
49-H -Transporte terrestre, apenas: 49.23-0 Transporte rodoviário de táxi;  
52-H- Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes, apenas:  
           52.1 Atividades auxiliares dos transportes terrestres; 

52.23-1 Estacionamento de veículos;  
52.29-0 Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificados anteriormente; 

53-H- Correio e outras atividades de entrega;  
56-I -Alimentação. 
COMÉRCIO: 
47-G - comércio varejista, exceto: 

47.11.3 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e 
supermercados;   
47.84.9 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP). 
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PLL - Posto de 
Lubrificação e Lavagem   
SGO Quadra 4 lote 13  

(Obs.1) 
 

D – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 
 

Setor/Lote Taxa de Ocupação - TO Afastamentos e  
Recuos – AF 

Coeficiente de 
Aproveitamento – CA 

Altura Máxima da 
Edificação - H 

Taxa de  
Permeabilidade - TP 

SGO Lote SLU TO=40% 
Corpo: 40% 
Subsolos: 40%  
(Obs. 4, 5, 6, 7) 

5,00m   - Todas as divisas 
(Obs. 10)   

-  
(Obs. 11) 

 

17,00m 
(Obs. 9) 

 

20% 
 

SGO Quadra 1 lotes de 4 
a 226 

TO=50% 
Corpo: 50%  
Subsolos: 80%  
(Obs. 4, 5, 6, 7) 

10,00m  - Frontal  
5,00m  - Posterior  
3,00m  - Laterais  
(Obs. 10)   

 9,00m 
(Obs. 9) 

 

10% 
 

SGO Quadra 2 lotes de 10 
a.250 

TO=50% 
Corpo:50%  
Subsolos:80%  
(Obs. 4, 5, 6, 7) 
 

10,00m  - Frontal  
5,00m  - Posterior  
3,00m  - Laterais  
(Obs. 10)   

 9,00m 
(Obs. 9) 

 

10% 
 

SGO Quadra 2 lote 1 Área 
Especial - AE 
SGO Quadra 3 lote 1 Área 
Especial – AE 
SGO Quadra 4 lote 11 
Área Especial – AE 
SGO Quadra 4 lote 12 
Restaurante 

TO=60% 
Corpo:60%  
Subsolos:60%  
(Obs. 4, 5, 6, 7) 

 
- 

 
 

9,00m 
 

20% 
 

SGO Quadra 3 lotes de 
10 a 220 

TO: 50%  
Corpo:50%  
Subsolos:80%  
(Obs. 4, 5, 6, 7) 

10,00m  - Frontal  
5,00m  - Posterior  
3,00m  - Laterais  
(Obs. 10)   

 9,00m 
(Obs. 9) 

 

10% 
 

SGO Quadra 3  
Comércio Local - CL 

TO: 100%  
Subsolos:100%  
(Obs. 8, 12, 13) 

- 2,0 9,00m 
 

- 
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Sobreloja/Mezanino:  
(Obs. 3) 

SGO Quadra 4 lotes de 1 
a 10 

TO: 50%  
Corpo:50%  
Subsolos:80%  
(Obs. 4, 5, 6, 7) 

10,00m  - Frontal  
5,00m  - Posterior  
3,00m  - Lateral sul  
(Obs. 10)   

 9,00m 
(Obs. 9) 

 

10% 
 

PLL  - Posto de 
Lubrificação e Lavagem   
SGO Quadra 4 lote 13 

(Obs.1) 
 

(Obs.1) 
 

(Obs.1) 
 

(Obs.1) 
 

(Obs.1) 
 

SGO Quadra 5 lotes de 1 
a 22 

TO: 50%  
Corpo:50%  
Subsolos:80%  
(Obs. 4, 5, 6, 7) 

10,00m  - Frontal  
5,00m  - Posterior  
5,00m  - Lateral sul  
(Obs. 10)   

 9,00m 
(Obs. 9) 

  
 

 

SGO Quadra 5 lote 23 TO: 60%  
Corpo:60%  
Subsolos:60%  
(Obs. 4, 5, 6, 7) 

10,00m  - Frontal  
5,00m  - Posterior  
5,00m  - Laterais  
(Obs. 10)   

 9,00m 
(Obs. 9) 

  
 

 

SGO Quadra 6 lote único -
TCB 

TO: 40%  
Corpo:40%  
Subsolos:40%  
(Obs. 4, 5, 6, 7) 
Cobertura:40%  
(Obs. 2)   

5,00m   - Todas as divisas 
(Obs. 10)   

-  
(Obs. 11) 

 

17,00m 
(Obs. 9) 

 

20% 
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OBSERVAÇÕES:  
1) Os parâmetros de uso e ocupação encontram-se no corpo da lei. ( Capítulo I, Seção II, Subseção III) 
2) Caixa d’água, casa de máquinas ou outros equipamentos técnicos poderão eventualmente ultrapassar a altura máxima permitida em até 3,00m, desde que 

devidamente justificados em memorial descritivo de projeto. 
3) 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; salão de múltiplas atividades, reuniões, cursos, palestras e outras atividades culturais, incluindo 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; terraço. 

a) Afastamento mínimo de 2,50m a partir do limite da projeção, excluídas as caixas d’água, a casa de máquinas, a circulação vertical e os dutos de 
instalações técnicas; 

b) Não serão computadas, no cálculo de ocupação da cobertura, as caixas d’água, a casa de máquinas, as circulações verticais,  os dutos verticais de 
instalações, as pérgulas e os beirais de até 1,25m. 

4) Será admitido mezanino ou sobreloja quando o pé-direito permitir a sua inserção, vinculado à unidade imobiliária do pavimento térreo. 
5) Nos subsolos são permitidos: 

a) Garagem; biblioteca; arquivo; auditório; central de automação; central telefônica; e central de informática;vestiário e sanitários; refeitório; restaurante; 
lanchonete; sala de estar para motoristas; depósito; salas para manutenção de equipamentos elétricos e afins. 

6) É permitida a possibilidade de expansão em área pública com as dimensões definidas em legislação específica. 
a) O subsolo em expansão 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. Neste caso a laje de cobertura 

da garagem deverá comportar cobertura vegetal com arborização de médio porte. 
7) As rampas de acesso ao subsolo deverão se desenvolver inteiramente dentro do lote. 
8) As rampas de acesso de veículos ao subsolo devem necessariamente estar vinculadas às projeções dos blocos e dar-se-ão, sempre que possível, pela via de 

menor hierarquia viária 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. 

9) Os subsolos dos edifícios poderão ser interligados, com o objetivo de reduzir o número de rampas de entrada e saída. 
10) 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.  
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11) 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. 
12) No caso do subsolo ocupar 100% da área do lote, deverá ser implantado dispositivo de captação de águas pluviais, dimensionado mediante cálculo de 

vazão, que permita a infiltração das águas captadas para o solo natural. 
13) É permitido construir torre ou castelo d’água, com altura devidamente justificada por motivos técnicos. 
14) É permitido o cercamento do lote, com altura máxima especificada em lei. O cercamento das divisas frontais deverá ser executado em material que 

permita pelo menos 70% de transparência e visibilidade. 
15) Será permitida a edificação de uma unidade residencial para zelador ou para apoio de funcionários dentro do lote, com área máxima de habitação 

econômica, conforme estabelecido pelo Código de Edificações do Distrito Federal, incluída no cálculo do coeficiente de aproveitamento. 
16) No Comércio Local é obrigatória marquise em balanço em toda volta do bloco com avanço de 3,00m para fora da projeção. 
17) O pé direito do pavimento térreo, incluindo área de circulação de pedestres, deverá ser de no mínimo 3,00m. 
18) De acordo com a Lei Complementar nº 668/2002. 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 
1) 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.   

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. 
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E – INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS APLICÁVEIS: 
ODIR: NÃO ONALT: NÃO OBSERVAÇÕES: 
F – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO: 
Para o Setor de Administração Municipal – SAM, novos parcelamentos deverão  manter o mesmo padrão de ocupação do solo existente com predominância de áreas 
livres. 

Padrões previstos de parcelamento urbano Permitido 
(S/N) 

Lote mínimo 
(m²) 

Lote máximo 
(m²) Observações 

Novos parcelamentos    
Poderá ser aplicada a OUC no 
SGO, respeitado o disposto no 
Título IV, Capítulo IV, Seção II. 

Desmembramentos     

Remembramentos     

G – 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 ao setor, passeios e ciclovias. 
H – VAGAS PARA VEÍCULOS: 
Ordenar e arborizar as áreas de estacionamentos. Deve ser previsto subsolo para garagem sob os estacionamentos públicos. 
I – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 

a) A revitalização do Setor de Garagens Oficiais – SGO poderá ser realizada por meio de Operação Urbana Consorciada – OUC, a qual deverá ser aprovada por lei 
complementar. Ver Título IV, Capítulo IV, Seção II, Subseção X desta Lei Complementar. 

b) Estudar criação de novo acesso do Eixo Monumental para o Setor Noroeste entre o Setor de Garagens Oficiais – SGO e o Setor Militar Urbano - SMU. 
 


