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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Eslado de Gestão do Território e Habitação

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - SUGEST
Coordenação de Gestão Urbana - COGEST

ERRATA

Justificativas e correções

Em relação ao texto parcial do Projeto de Lei Complementar de Uso e Ocupação
do Solo, divulgado, em 17 de novembro de 2016, no site desta Secretaria de Estado de Gestão
do Território e Habitação foram,i~entificadas algumas incorreções no mesmo, conforme são
abaixo explicitadas:

1. Ocorrência do seguinte erro: "Erro! Fonte de referência não encontrada",
conforme cópia do arquivo constante do site desta Secretaria. Tal ocorrência foi constatada
nos:

I. incisos 11 e 111 do Art. 4º;

11. Caput do Ar!. 10

111. Parágrafo 6º do Art. 11;

IV. Parágrafo 8º do Art. 15, renumerado para Parágrafo 3º.

A ocorrência do "erro" identificado decorre da transformação do arquivo em
elaborado form,ato "word", para o formato "PDF" e está associado à utilização da "Ferramenta
Referência Cruzada", utilizada para fazer a vinculação de artigos ou parágrafos citados ao longo
do texto parcial do PLC.

2. Correção da numeração dos artigos - observância da utilização de números
cardinais para numerar os artigos 1ª ao 9º e numeração dos demais artigos do texto parcial do
PLCcom números ordinais.

Sobre este aspecto, informa-se que a numeração perdeu a formatação, e todos
os artigos foram numerados com números ordinais.

3. Acréscimo de referência a outro parágrafo no Art. 11 - No parágrafo 7º do Ar!.
11 deveria ser mencionado o 95º, além do 96º. A fim de não restar dúvida de que o contido nos
dois parágrafos caracterizam condições não aplicáveis à atividade já em funcionamento e
devidamente regular em relação ao ordenamento urbanístico.

4. Acréscimo de inciso no parágrafo 9º do artigo do Art. 11 - Foi acrescentado
inciso para acrescentar "shopping center". Tal inserção visa adequar o texto parcial do PLC DA
LU05 ao contido em legislação aprovada pela Câmara Legislativa e sancionada pelo Governador
do Distrito Federal, Lei Complementar Nº 902, de 23 de dezembro de 2015. De acordo com o 9
2º, do Art, 2º, da citada legislação, os postos de abastecimento, lavagem e lubrificação podem
ser instalados nos locais definidos no citado inciso, conforme se segue:

9 2º Fica admitida a inclusão da atividade de posto de abastecimento,
lavagem e lubrificação, desde que atendida a legislação urbanística e
ambiental, em lotes destinados a:
I - supermercado; IJL
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
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11 - hipermercado;
111 - shopping center;
IV - uso industrial;
V - concessionária de veículos;
VI - terminal de transporte;
VII - garagem de ônibus;
VIII- clube.

5. Renumeração dos parágrafos constantes dos artigos 14 e 15 - Os parágrafos
constantes dos artigos 14 e 15 tiv.eram sua numeração sequenciada à numeração do Ar\. 11,
não estando, PQrtanto, com a numeração própria a cada um dos artigos, respectivamente.

6.' Inserção do inciso IV - Fercal- RAXXXIno Art.2º

" í~

7. Inclusão da alínea/'a" no inciso 11 do Art. 4º - a alínea visa esclarecer a não
abrangência dos efeitos das 'disposições do PLCda LUOS, sobre os núcleos urbanos localizados
nas Regiões, Adminis.trativas da Fercal, Itapoã e Vicente Pires, posto que não preenchem os
requisitos definidos no Art. 1º do texto parcial do PLC. \AL-
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° .... , DE 2016

(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Aprova a Lei de Uso e Ocupação do Solo
do Distrito Federal - LUOS, nos termos
dos arts. 316 e 318 da Lei Orgânica do
Distrito Federal, e dá outras
providências.

I . O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL,

Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono
a sel,'Uinte Lei Complementar:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO 1
DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

Art. 1°. É disciplinado, por esta Lei Complementar, o uso e a ocupação do
solo nos lote~ e projeções localizados nos parcelamentos urbanos registrados em cartório
e nos parcelamentos urbanos' consolidados, implantados e aprovados pelo poder público,
localizados na Macrozona Urbana do Distrito Federal, em confonnidade com as
disposições da Lei Orgânica do Distrito Federal, que define esta Lei Complementar
como instrumento complementar das politicas de ordenamento territorial e de expansão
e desenvolvimento urbano do Distrito Federal, e em observãncia às disposições do Plano
Diretor de Ordenamento Ten'itorial do Distrito Federal, instituido pela Lei
Complementar nO803, de 25 de abril de 2009.

Art. 2°. As Regiões Administrativas abnlllgidas por esta Lei
Complementar, onde se localizam os núcleos udlanos eom os respectivos lotes e
projeções de que trata o Art. 1°, são:

1-
I1-
III-
IV -
V-
VI -
VII -
VIII -
a)
b)
c)
IX -
X-

Águas Claras - RA XX;
Brazlândia - RA IV;
Ceilândia - RA IX;
Fereal- RA XXXI
Gama- RA 11;
Guará- RA X
ltapoã - RA XXVlIl;
Jardim Botânico - RA XXVI!
Condominio Morada de Deus;
Condomínio Jardim do Lago - Quadra I;
Setor Habitacional Mangueiral
Lago Norte - RA XVlIl;
Lago Sul- RA XVI; ~
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XI - Núcleo Bandeirante - RA VIII
XII - Paranoá - RA VI!;
XIII - Park Way - RA XXIV;
XIV - Planaltina - RA VI;
xv - Recanto das Emas - RA XV;
XV! - Riacho Fundo - RA XVI!;
XVII - Riacho Fundo 11- RA XXI;
XVIII - Samambaia - RA XI!;
XIX - Santa Maria - RA XIII.
XX - São Sebastião - RA XIV;
a) Condomínio Aldeias do Cerrado
XXI - SCIA - RA XXV;
XXII - SIA - RA XXIX
a) Parque Ferroviário de Brasília - PFB;

'. b) Parque Tecnológico Capital Digital- PTCD:
c) Setor de Abastecimento e Annazenamento Norte - SAAN;
d) Setor de Oficinas Norte - SOF Norte; e
e) Setor Militar Complementar - SMC.
XXIII - Sobradinho - RA V;
XXIV - Sobradinho I! - RA XXVI;
xxv - Taguatinga - RA III;
XXVI - Varjão - RA XXIII;
XXVII - Vicente Pires - RA XXX.

Art. 3". . Excluem-se das disposições desta Lei Complementar a
Maerozonas Rural, a Macrozona de Proteção Integral e as áreas abrangidas pela Zona
Urbana do Conjunto Tombado, que correspondem à área do conjunto urbano construido
em decorrêneia do Plano Piloto de Brasília e às demais áreas incorporadas em função de
complementações ao núcleo original.

Art. 4". São partes inteh'Tantesda LUOS:

I. Tabela de Usos e Atividades Urbanas, para as áreas de abrangência desta Lei
Complementar, contemplando os níveis hierárquicos Atividade e Grupos.

11.Mapas de Uso do Solo dos núcleos urbanos submetidos a esta Lei
Complementar, localizados nas Regiões Administrativas citadas no Art. 2", abrangendo
lotes e projeções localizados na Maerozona Urbana do Distrito Federal, na fonna do
Art. I", nos tennos dos anexos constantes desta Lei Complementar.

a) Excluem-se deste inciso, os mapas de uso do solo dos núcleos urbanos
situados urbanos situados nas Regiões Administrativas de que tratam
os incisos IV, VII e XXVII do Ar!. 2"

111. Quadros de Parâmetros de Oeupação do Solo, para as Rcgiões Administrativas
citadas no Art. 2", abrangendo lotes e projeções localizados na Macrozona Urbana do
Distrito Federal, na forma do Ar!. I".

~1o Passarão a integrar esta Lei Complementar, como anexos, em ordem
numérica sucessiva, os Mapas de Uso do Solo e os Quadros de Parâmetros de Ocupação
do Solo relativos aos lotes e projeções contidos em novos parcelamentos do solo
elaborados pelo poder público ou pela iniciativa privada, aprovados pclo poder
executivo, confonlle Art. 43 do PDOT/2009, e registrados em cartório de registros de
imóveis do Distrito Federal. bl-L-



Art. 6".

~2° Passarão a integrar esta Lei Complementar, como anexos, em ordem
numérica sucessiva, os Mapas de Uso do Solo e os Quadros de Parãmetros de Ocupação
do Solo relativos aos lotes e projeções localizado em assentamentos urbanos informais
consolidados, que obtiveram regularização fundiária, realizada pelo poder publico ou
iniciativa privada e aprovada pelo poder executivo, conforme disposições do
PDOT/2009, e registrados em cartório de registros de imóveis do Distrito Federal, após a
aprovação desta Lei Complementar.

Ar!. 5°. Para implementar esta Lei Complementar, o poder executivo
aprovará a Tabela Geral de Usos e Atividades Urbanas por Unidade de Uso e Ocupação
do Solo específica para esta Lei de Uso e Ocupação do Solo-LUOS e as Tabela Parciais
por UOS, tendo como referência a Classificação de Uso e Atividades Urbanas, de que
trata o inciso I do Art. 4°.

~1o A Tabela Geral de Usos c Atividades Urbanas por Unidade de Uso e
Ocupação do Solo e as Tahelas' flarciais por UOS referidas no caput, é atualizada por ato
normativo do orgão gestqr da política urbana do Distrito Federal, sempre que a
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE for alterada, observadas
todas as suas disposições.

~2° O ato normatiVo referido no SI° deve ser publicado no Diário Oficial do
Distritb Federal, a partir de quando seus efeitos são convalidados,

~3° A Tabela Geral de Usos e Atividades Urbanas por Unidade de Uso e
Ocupação do Solo é detalhada' até os niveis de Classe e Subclasses, em conformidade
com a hierarquia estabelecida 'na Classificação Nacional de Atividades Econômicas-
CNAE vigente, e suas respectivas atualizações.

CAPÍTULO 11
DOS PRINCÍPIOS

São princípios estruturadores da LUOS:

I - sistematização da legislação de uso e ocupação do solo vigente no Distrito
Federal até a data de publicação desta Lei de Uso c Ocupação do Solo, implementando
alterações para atender às disposições do PDOT, aos planos diretores setoriais, aos
estudos de suporte desenvolvidos para elaboração desta Lei Complementar, bem como
os estudos relativos ao Zoneamento Econômico e Ecológico do Distrito Federal;

ti - Consolidação a metodologia para definir o usos e ocupação do solo de
lotes e projeções objeto desta Lei Complementar, confonne disposições do Art. I" desta
Lei Complementar, baseada em Unidades de Uso e Ocupação do Solo, sobre as quais
incidem os parâmetros urbanistieos de uso e ocupação do solo;

Ilt - garantia da função social da propriedade urbana;
IV - justa distribuição dos beneficios e ônus decorrentes do processo de

urbanização;
V - recuperação dos investimentos do Poder Público que resultem na

valorização de imóveis urbanos;
VI - promoção do desenvolvimento urbano, a pm1ir da convergência das

dimensões social, econômica e ambiental, com reconhecimento do direito de todos à
cidade sustentável;

VtI - promoção da melhoria da qualidade do espaço urbano, entendido
como elemento fundamental para melhoria da qualidade de vida da população e de todos
aqueles que se utilizam da cidade, de fOl1l1apennanente ou transitória;

VIlt - transparência e equidade no tratamento dos núeleos urbanos por
I-{é.



meio da simplificação da norma de uso e ocupação do solo;
IX - respeito às caracteristicas urbanas e morfológicas que conferem

identidade a cada cidade do Distrito Federal;
X - otimização do aproveitamento da infraestrutura urbana;
XI - flexibilização de usos que favoreça as cadeias econômicas nas núcleos

urbanos e os arranjos locais, com observância aos condicionantes ambientais e à
capacidade de infraestrutura urbana;

XII - promoção da regularização fundiária das cidades, considerados os
aspectos ambicntais e a capacidade de infraestrutura;

XIII - controle do uso e ocupação do solo urbano com vistas a garantir o
interesse público; e

XIV - promoção da gestão democrática da cidade com inclusão e participação
social.

.,
;

Art. 7°.

CAPÍTULO 11
DOS OBJETIVOS

São objetivos da LUOS:

contribuam para a mclhoria das condições de acessibilidade;
considerem as especificidades de cada cidade do Distrito Federal.

estabelecer parâmetros de uso do solo urbano que:
propiciem maior diversidade de usos e atividades, considerando a

IJ-l..

I - regular o uso'e ocupação do solo para ordenar o desenvolvimento urbano
sustentável, ~concebido como 'parte do processo continuo dc planejamento territorial e
urbano;

.11 - propiciar a descentralização das oportunidades de emprego e serviços, a
oferta de habitação, equipanientos de educação, saúde e lazer, com vistas a diminuir as'
pressões sobre o Conjunto Urbanistico Tombado e garantir a sustentabilidade do
território como um todo;

111 - evitar a segregação de usos, promovendo-se a sua flexibilização,
de modo a reduzir os deslocamentos e equilibrar a distribuição dos locais de emprego e
trabalho no Distrito Federal;

IV - estabelecer parâmetros de uso e ocupação do solo urbano que
observem a relação das edificações e atividades com os espaços públicos, os quais
dcvem ser valorizados como domínio máximo dos cidadãos;

V - propiciar a fiscalização do uso e da ocupação do solo com base em
legislação clara e precisa;

VI - viabilizar a implementação das estratégias de ordenamento
territorial cxpressas no PDOT, pertincntes à esta Lei Complementar;

VII - rever os coeficicntes de aproveitamento previstos neste Plano
Diretor, garantindo coerência entre os critérios de uso e ocupação do solo estabelecidos
nos instrumentos de planejamento ten'itorial e urbano do Distrito Federal, observados os
cocficientes máximos, por zona urbana, estabelecidos no S 6° do Art. 42 do PDOT/2009;

VIII - estabelecer parâmetros de ocupação do solo urbano que:
a) promovam a manutenção de áreas vegetadas internas às propricdades

públicas e privadas, com prioridade para a arborização;
b) pemlitam soluções de vcntilação e iluminação para as edificações;
c) estabeleçam o controle da altura das edificações, as quais devem observar

as diversas perspectivas do ambiente urbano e de Brasilia como Patrimônio Cultural da
Humanidade;

d)
e)
IX
a)
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Art. 8°.

TERRACAP - Agência de Desenvolvimento do Distrito Federak

dinâmica urbana das cidades;
b) incentivem o estabelecimento de empreendimentos orientados para o

desenvolvimento econômico, contribuindo para a sustentabilidade das cadeias
econômicas das cidades;

c) promovam economia de deslocamentos;
d) observem a incompatibilidade entre os usos;
e) estejam fundamentados por condicionantes ambientais, decorrentes de

instrumentos de políticas públicas, c
f) estejam adequados à estrutura viária, ao sistema de transporte coletivo

e à capacidade das redes de infraestrutura.

CAPÍTULO 111
DAS SIGLAS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos desta Lei Complementar são utilizadas as seguintes
siglas:

) - ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico
do Distrito Federal;

11- ': AGEFIS - Agência de Fiscalização do Distrito Federal;
111- CONPLAN - Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito

Federal;
IV - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo;
V - CAUMA'.,Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente;
VI - CDRU - Concessão de Direito Real de Uso;
VII ~ CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas;
VIlJ - COE - Código de Edificações do Distrito Federal;
IX - CUEM - Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia;
X - ElA - Estudo Prévio de Impacto Ambiental;
XI - EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança;
XII - ELUP- Espaço Livre de Uso Público;
XIII - EPC - Equipamento Público Comunitário;
XIV - EPU - Equipamento Público Urbano;
xv - GB - Gabarito;
XVI - IBRAM - Instituto Brasília Ambiental;
XVII - LUOS - Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal;
XVIII - MDE - Memorial Descritivo
XIX - NGB - Nonna de Edificação, Uso e Gabarito;
xx - ODlR - Outorga Onerosa do Direito de Construir;
XXI - ONAL T - Outorga Onerosa de Alteração de Uso;
XXII - OUC - Operação Urbana Consorciada;
XXJIJ - PDOT - Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito

Federal;
XXIV - PR - Planta Registrada;
XXV - PUR - Planilha de Parâmetros Urbanísticos;
XXVI - RA - Região Administrativa;
XXVII - RIMA - Relatório de Impacto Ambiental;
XXVIII - RIT - Relatório de Impacto de Trânsito;
XXIX - SICAD - Sistema Cartográfico do Distrito Federal;
XXX - SITURB - Sistema de Infonnação Territorial e Urbana do Distrito

Federal;
XXXI -



XXXII - UOS - Unidadc de Uso e Ocupação do Solo; e

Art. 9°. Para os efeitos desta Lei Complementar ficam estabelecidas as
se!,'Uintes definições:

I - acesso: ligação que pennite ingresso à edi ficação, ao lote, à projeção ou
ao 10!,'fadouro público;

11 - afastamento: distância exigida para a localização da edificação dentro do
lote, em relação à sua frente, às divisas laterais e/ou de fundo, medida
perpendiculannente;

III - altura máxima: medida vertical máxima pennitida para uma edificação,
',contada a partir do ponto definido como cota de soleira;

, IV - alvará dc cQnstrilção: documento expedido que autoriza a execução de
obras, nos tennos do COE;

V - área computável: é a área pennitida pelo coeficiente de aproveitamento ou
pela taxa máxima de construção;

VI - Área técnica ':'0 poço, ambiente ou compartimento destinado a abrigar
instalações prediais' ou equipamentos técnicos destinados ao perfeito funcionamento da
editicação, tais como poços déelevadores, poços técnicos, centrais de ar condicionado,
subestações, grupos geradores, bombas, casa de máquinas e dcmais instalações técnicas

\: localizadas em área comum ou em área privativa;
VII - área, total de construção: somatório das áreas de construção de cada

pavimentos da edificação;
VPI - áreas de dinamização: áreas inte!,'fantes da estratégia de dinamização, de

acordo com o PDOT;
IX - áreas de regularização de interesse especitico: áreas integrantcs da

estratégia de rcgularização fundiária, de acordo com o PDOT, constituídas de
assentamentos informais ocupados predominantemente por população de média ou alta
renda;

X - atividade: detalhamento dos usos que podem ser desenvolvidos no interior
do lote ou projeção;

XI - audiência pública: instrumento de promoção da partícipação popular;
XII - beiral: prolongamento da cobertura em balanço que sobressai dos

limites extemos da editicação.
XIII - brise: elemento construtivo, móvel ou fixo, instalado em fachadas, para

proteção solar;
XIV - campanário: torre onde se instalam os sinos de templos;
XV - campi universitários: campi: plural de campus universitário. Área

onde instituição ou conjunto de instituições de ensino superior - lES ou de investigação
científica ou tecnológica têm uma parte ou a totalidade de seus serviços instalados, como
salas de aula, laboratórios e serviços administrativos, residências de estudantes c
professores c outros scrviços complcmentares às atividades acadêmicas.

XVI - casa de zelador: edificação que não se constitui em unidadc residcncíal
autônoma, com no máximo 68 m2, que devc obcdeccr integralmente às regras do Código
de Edificaçõcs para unidades residenciais;

XVII - coeficiente de aproveitamcnto: relação entre a área editicável e a árca
do lote ou projcção;

XVIII - coeficiente de aprovcitamento básico: potencial construtivo dctinido
dos lotes ou projeções, outorgado gratuitamente;

XIX - cocticienle dc aprovcitamcnto máximo: potencial construtivo máximo
dos lotes ou projeções, podendo a difcrença entre os coeticientes máximo c básico ser

tJ-A-



outorgada onerosamente;
XX - condominio urbanistico: forn1a de ocupação do solo admitida nos

tennos do art, 45 do PDOT, composto por unidades autônomas de uso privativo e áreas
comuns condominiais;

XXI - cota de soleira: referência altimétrica onde se detennina o piso do
pavimento térreo, a partir da qual se mede a altura máxima da edificação para fins de
cumprimento dos indices urbanisticos;

XXII - densidade demográfica ou populacional: relação entre o número de
habitantes e a área total de uma porção do território;

I - desdobro: subdivisão de lote para constituição de duas ou mais unidades
menores, importando na modificação das confrontações e limites da unidade original.

II - desmembramento: subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação,
com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de
novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação
dos já existentes.

1lI - Diretrizes urbanísticas: documento técnieo elaborado pelo poder público,
para determinada área a ser parcelada, que contém as diretrizes: para o uso e ocupação
do solo; traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas
para equipamento urbano e comunitário; aos quais deverão constar no respectivo projeto
urbanistico;

IV - edificio garagem:.edificação dcstinada, exclusivamente, a estacionamento
de veiculos;

V - equipamepto público: equipamentos públicos urbanos e cquipamento
públÍcos comunitários que são, destinados ao atendimento e execução das políticas
públicas de saneamento ambiental, infraestrutura, segurança, saúde, educação, cultura e
lazer e demais serviços públicos;

VI - e&tacionamento: área descoberta para circulação e pennanência de
veiculos motorizados e não motorizados, podendo ser interna ao lote ou externa, em via
pública;

VII - Estudo de Impacto de Vizinhança: instrumcnto de planejamento,
controle urbano e subsidio à dccisão do Poder Público para aprovação de projeto,
emissão de autorização ou licença para implantação, construção, ampliação ou
funcionamento de empreendimentos e atividades, públicos ou privados, em área urbana
ou rural, que possam colocar em risco, causar dano Oll exercer impacto na qualidade de
vida da população, na ordenação urbanistica do solo e no meio ambicnte;

VIl! - galeria: espaço tén'eo destinado à livre circulação de pedestres,
situado na parte externa de uma edificação, sob o pavimento superior;

IX - galeria comercial: agrupamento de lojas ou boxes situados num mesmo
conjunto arquitetônico e voltados para circulação de uso comum;

X - garagem: local destinado a acesso, guarda e circulação de veiculos
motorizados e não motorizados denomina-se garagem ou abrigo quando cobel10, interna
ao lote e no subsolo de projeções;

XI - gleba: porção de terra não parcelada;
Xl! - guarita: edificação destinada ao controlc de acesso e vigilância do

imóvel;
Xll! - habitação multifamiliar: edificação ou edificações localizadas em um

mesmo lote ou projeção, destinada à moradia, constituida de mais de uma unidade
habitacional, em tipologia dc casas ou apartamentos;

XIV - habitação uni familiar: edi ficação destinada à moradia, constituida de
uma única unidade habitacional; IJ-L-



xv - habite-se: certificado de conclusão de obras, objeto do alvará de
construção;

XVI - licenciamento de atividades econômicas: processo de avaliação para
pennissão da instalação e funcionamento de usos e atividades;

XVII - licenciamento urbanístico: licença emitida pelo órgão de planejamento
territorial e urbano do Distrito Federal, nos casos de parcelamento do solo para fins
urbanos, de projetos de regularização, de requalificação urbana e de implantação de
infraestrutura;

XVIII - lote: unidade imobiliária resultante do parcelamento do solo para fins
urbanos, devidamente registrada no oficio de registro de imóveis, com limites definidos
e pelo ,menos uma das divisas voltadas para logradouro público ou servidão de
passagem;

XIX - lote isolado: unidade imobiliária resultante do parcelamento do solo
para fins urbanos, devidamente registrada no cartório de oficio de registro de imóveis,
com limites definidos. com todas as divisas voltadas para logradouro público ou
servidão de passagem;

XX -' marquise: estruturas com ti.mção arquitetônica de cobertura e proteção
da fachada e de abrigo de pedestres;

XXI - meios de hospedagem: locais destinados ao acolhimento temporário de
pessoas, constituídos de edificações que dispõem de unidades habitacionais hoteleiras e
serviços comuns;

XXII - mobiliário urbano: elcmentos e pequenas construções inteh'Tantes da
paisagem urbana, de natureza' utilitária ou não, implantados mediante autorização do
poder público, em espaços' públicos e privados, que não constituem unidades
imobiliárias;

XXIIl - nível ou eota altimétrica: valor numérico que representa a altitude de
uma dada localização geográfica em relação ao nível médio do mar;

XXIV - parâmetros urbanísticos: regras e variáveis que definem o uso e a
fonna de ocupação de um lote ou projeção;

XXV - pavimento: Espaço da edi ficação, fechado ou vazado, comprecndido
entre os planos de dois pisos sucessivos ou entre o piso e a cobertura respectiva;

XXVI - polo gerador de viagem: o mesmo que pala atrativo de trânsito, pala
gerador de trânsito e polo gerador de tráfego: empreendimento pennanente que, devido
ao porte, à atividade ou à localização, gere interferência significativa no entomo em
relação ao trânsito de veiculas ou pessoas, grande demanda por vagas de veículos ou
adequações em outros sistemas de mobilidade urbana;

XXVII - Projeção: unidade imobiliária, pecualiar do Distrito Federal, quando
assim registrada em cartório, com taxa de ocupação de 100% de sua área com, no
mínimo, três de suas divisa voltadas para área pública;

XXVIII - Quadro Demonstrativo de Unidades Imobiliárias: quadro integrante
do Memorial Descritivo - MDE do projeto de urbanismo que apresenta endereçamento,
dimensões, confrontações e usos de cada unidade imobiliária do parcelamento;

XXIX - remembramento: ah'Tupamento de unidades imobiliárias contíguas
para constituição de uma única unidade maior, importando na modificação das
confrontações e limites das unidades originais;

xxx - subsolo: qualquer pavimento da edificação situado abaixo do
pavimento térreo.

XXXI - Tabela de Usos e Atividades da LUOS: instrumento utilizado para
classificar os usos e atividades pennitidos nos lotes ou projeções, segundo sua
localização no teeido urbano; VI-



XXXII - taxa de ocupação: percentual da superficie do lote ou projeção
ocupada pela projeção horizontal da edificação ao nivel do solo;

XXXIII - taxa de permeabilidade mini ma: percentual da área do lote sem
edi ficação e impenneabilização, que se destina à absorção das águas pluviais
diretamente pelo solo;

XXXIV - térreo: pavimento no nivel da cota de soleira;
xxxv - testada ou frente do lote ou projeção: divisa delinida como tal no

projeto de urbanismo;
XXXVI - Unidade de Uso e Ocupação do Solo - UOS: conjunto de atividades

agregadas a partir de categorias de usos permitidos, de acordo com critérios de
exclusividade, obrigatoriedade e,simultaneidade, para a qual são definidos os parâmetros
de ocupação do solo urbano;

XXXVII - uso:' conjunto de atividades que podem ser desenvolvidas no
interior do lote ou projeção;

XXXVIIT - Unidade de Planejamento Territorial - UPT: agrupamento de
regiões administrativas institui do para fins de ordenamento e gestão do território, como
definido no PDOT.

XXXIX - Unidade habitacional - unidade imobiliária destinada à moradia de
uma ou maiS pessoas.

XL - Unidade imobiliária - imóvel resultante do loteamento ou
desmembramento solo, representado pelo lote ou projeção, ou por aquele criado por
incorporação imobiliária;

XLI - Uso desConforme: aquele que não se enquadra nas categorias de uso
estabclecidas na Unidade de Uso e Ocupação do Solo - UOS;

XLII - Vaga presa:' vaga com acesso por meio de outra vaga e não pela
circulação de veiculos

XLIII - Vaga solta:' vaga para veiculo com acesso direto por meio da
circulação de veiculos;

XLIV - zona urbana: área definida como macrozona urbana pelo PDOT.

TÍTULO II

DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
CAPÍTULO I

DAS UNIDADES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - UOS

Art. 10. O uso do solo, nos lotes e projeções abrangidos por esta Lei
Complementar, nos termos do Ar!. 1", são indicados por Unidades de Uso e Ocupação
do Solo - UOS.

~ 10 A localização das UOS está indicada nos Mapas de Uso do Solo das
Regiões Administrativas do Distrito Federal, anexos, conforme disposto no inciso 11do
Art. 4" desta Lei complementar, anexos desta Lei Complementar.

~ 2° A lista de exceções de atividades pennitidas ou proibidas por UOS, para
cada Região Administrativa, consta nas Tabelas Parciais de Usos e Atividades de cada
UOS.

~ 3° Às UOS são associados parâmetros urbanisticos, em confonnidade com
as disposições do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal. ~L



Art. 11. São estabelecidas as seguintes categorias de unidades de uso e
ocupação dos solo - VOS:

1 - VOS RE - Residencial Exclusivo: onde é pennitido o uso exclusivamente
residencial, e que apresenta duas subcategorias.

a) RE I - onde é pennitido exclusivamente o uso residencial, na categoria
habitação uni familiar ou habitação multifamiliar em tipologia de casas.

b) RE 2 - onde é permitido, exclusivamente, o uso residencial, na categoria
habitação multifamiliar em tipologia de apartamentos ou habitação multifamiliar em
tipologia de casas combinada com a tipologia de apartamentos.

11- VOS RO - Residencial Obrigatório: onde o uso residencial é obrigatório,
sendo facultado o uso não residencial simultâneo, e que apresenta duas subcategorias.

a) RO I - É a UOS predominante no território do Distrito Federal
abrangido por esta Lei Complementar, onde é obrigatório o uso residencial, na categoria
habitação unifamiliar, sentlo facultado, simultaneamente, o uso não residencial com
atividade econômica realizada no âmbito doméstico.

b)' RO 2 - locálizam-se ao longo de vias de conexão entre conjuntos e
quadras, onde é obrigatório o uso residencial, na categoria habitação uni familiar, sendo
facultado, simultaneamente; o uso não residencial, exclusivamente no pavimento térreo,
diretamente aberto para a rua, com acesso independente da habitação.

III - VOS CSIlR - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e
Residencial: onde é obrig'atório à uso não residencial, não se admitindo o uso residencial
no térreo, e que apresenta três subcategorias.

a) CSIlR I -; localizam-se nas âreas internas dos núcleos urbanos, próximo as
âreas habitacionais e possuem caracteristica de âmbito local.

b) CSIlR 2 - localizam-se ao longo de vias estruturantes dos núcleos urbanos,
em vias de atividades, centros e subcentros.

c) CSIIR 3 - localizam-se nas bordas dos núcleos urbanos ou próximos a áreas
industriais, ocorrem em articulação com rodovias que definem a malha rodoviária
principal do DF, sendo de âmbito regional.

IV - VOS CSIIR NO - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional,
InduslJial e Residencial Não Obrigatório: onde são pernlitidos os usos Comercial,
Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e o uso Residencial, nas categorias
habitação uni familiar, ou habitação multifàmiliar em tipologia de casas ou habitação
multifamiliar em tipologia apartamentos, não havendo obrigatoriedade para qualquer um
dos usos, e que apresenta duas subcategorias.

a) CSIlR 1 NO - localizam-se em áreas intemas aos núcleos urbanos, próximo
as áreas habitacionais e possuem característica de atendimento local, de ãmbito local,
onde podem ocorrer qualquer um dos usos pennitídos, simultaneamente ou não.

b) CSIlR 2 NO - localizam-se principalmente ao longo de vías estruturantes
dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e subcentros, ondc podem ocorrer
qualquer um dos usos pennitidos, simultaneamente ou não.

V - VOS CSIl - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial:
ondc o uso residencial é proibido, c que apresenta três subcategorias.

a) CSII I - localizam-se em áreas internas aos núcleos urbanos, próximos às
áreas habitacionais, com caractcristicas de âmbito local, ondc pode ocorrer qualquer um
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dos usos pennitidos, simultaneamente ou não.

b) CSIl 2 -localizam-se ao longo de vias estruturantes dos núcleos urbanos, em
vias de atividades, centros e subcentros, onde pode ocorrer qualquer um dos usos
permitidos, simultaneamente ou não.

c) CSIl 3 - localizam-se nas bordas dos núcleos urbanos ou próximas às áreas
industriais, situados em articulação com rodovias que definem a malha rodoviária
principal do Distrito Federal, sendo dc âmbito rcgional.

VI - VOS CSIlnd - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e
Industrial: permite, prioritariamente, as indústrias de bens de produção ou indústrias de
base; Indústrias de bens de capital; e indústrias de bens de consumo, é prevista para as
áreas industriais e de oficinasi onde é permitida a ocorrência de outros usos não
residenciais,'simultancamente, ou não, e apresenta três subcategorias:

a) CSIlnd I - Localizam-se em espaços francamente acessiveis, separados
das áreas habitacionais, por abrigarem atividades incômodas ao uso residencial.

b) CSIlnd 2 - Localizam-se, principalmente, nas bordas dos núcleos
urbanos, em espaços francamente acessíveis, separados das áreas habitacionais, por
abrigarem atividades com maior incomodidade ao uso residencial; ocorrem em
articulação com rodovias que definem a malha rodoviária principal do DF.

c) CSIlnd 3 - localizam-se em áreas segregadas dos núcleos urbanos;
abrigam atividades de âmbito regional, de maior risco e incomodidade.

VII - VOS CSIlndR, - Comcrcial, Prestação de Serviços, Institucional,
Industrial, Residencial: prevista para as áreas industriais e de oficinas, caracterizando-se
por lotes de menor porte, nos quais é admitido o uso residencial uni familiar ou
multifamiliar, em pavimentos 'superiores, concomitante, obrigatoriamente, à atividade
econômica, não SCildo admitido o uso residencial em lotes remcmbrados e nem o

I remembramcnto de lotes, para abrigar o uso residencial.

VIII - VOS Inst - Institucional: caracterizada por lotes dispersos na malha
urbana que abrigam atividades de natureza institucional, simultâneas ou não, públicas ou
privadas.

IX - Inst EP - Equipamento Público: caracterizada por lotes dispersos na malha
urbana, que constituem bens dc propriedade do poder público e que abrigam, de fonna
simultânea ou não, equipamentos urbanos ou comunitários, onde são desenvolvidas
atividades pelo poder público, inerentes ao desenvolvimento de suas políticas públicas
setoriais, confonne estabelecido no parágrafo único do art. 5° da Lei Federal nO6.766,
de 19 de dezembro de 1979.

X - VOS PAC - Posto de Abastecimento de Combustíveis: onde são
obrigatórias as atividades comércio varejista de combustiveis e lubrificantes e são
permitidas outras atividades comerciais e de prestação de serviços, e que apresenta três
subcategorias:

a) PAC I - onde são obrigatórias atividades de comércio varejista de
combustíveis e lubrificantes, facultado o comércio do tipo loja de conveniências.

b) PAC 2 - onde são obrigatórias atividades de comércio varejista de
combustíveis e lubrificantes, facultada a atividade de comércio de produtos alimenticios
do tipo lanchonete e restaurante.

c) PAC 3 - onde são obrigatórías atividades de comércio varejista
MC



de combustíveis e lubrificantes, facultada a atividade de alojamento tipo motel,
restaurante e atividades comerciais diversificadas.

9 1° As atividades pennitidas para cada subcategoria estão estabelecidas na
Tabela de Usos e Atividades Específica da UOS, a ser aprovada por ato do poder
executivo.

l. A lista de exceções, relativa às atividades pennitidas ou proibidas por UOS,
para cada Região Administrativa, consta nas Tabelas de Usos c Atividades de cada UOS.

9 2° Nas UOS, os usos e atividades estabelecidos obedecem a critérios de
exclusividade, obrigatoriedade e simultaneidade, da seguinte forma:

I - Critério de exclusividade - garante a exclusividade do uso estabelecido
para as seguintes UOS: RE I, RE 2, INST;

ll.- Critério 'de obrigatoriedade - garante a obrigatoriedade dos usos
estabelecidos, para as seguintes UOS: RO I, RO 2, CSIlR I, CSIlR 2, CSIl R 3, Inst EP;
PAC 1, PAC 2 e PAC 3

tIl - Critério 'de simultaneidade - garante que podem ocorrer qualquer uso
estabelecido, simultaneamente ou não, para as seguintes UOS: CSIlR I NO e CSIlR 2
NO, CSIl I, CSIl2, CSIl3, CSIlnd I, CSIlnd 2 e CSIlnd 3.

9 3° As atividades dos.usos comercial e industrial, previstas para a UOS RO I,
somente poderão ocorrer nesta UOS se forem caracterizadas como micro
empreendimentos. individuais, nos tennos do Anexo XIII da Resolução do Comitê
Gestor do Simples Nacional CGSN nO94, de 29 de novembro de 20 I 1 e que constam na
Tabela de Usos e Atividades.

9 4° É facultada a implantação das atividades constantes das UOS PAC -
correspondentes a Posto de Abastecimento de Combustíveis -, exclusivamente ou
concomitantemente às atividades identificadas no *9", da seguinte fonna:

I - Na UOS CSIl 3 - atividades constantes do PAC 2;

n - Na UOS CSIlND I - atividades constantes do PAC 2;

In Na UOS CSIlND 2 - atividades constantes do PAC 2; e

IV Na UOS CSIlND 3 - atividades constantes do PAC 3.

9 5° As fonnas de ocupação dos Postos de Abastecimento de Combustíveis
admitidos nas UOS citadas no *40 devem ser objeto de avaliação pelo Poder Público,
devendo ser observados os seguintes critérios de viabilidade de ocupação, dentre outros:

I - localização;

II - dimensões do lote;

tIl - testada do lote;

IV - acessibilidade viária.

9 6° A admissibilidade das atividades de postos de abastecimento de
combustíveis nas UOS citadas no ~-t0 não constitui alteração de UOS, e é sujeita às
seguintes condicionantes:

I - Pagamento da ONAL T; e

II - Aplicação de outros instrumentos urbanisticos, que couber.

9 7° Não são se aplicam, as disposições do ~5" e *6° aos postos de
IJ-L



abastecimento de combustiveis já implantados e regulares em relação à legislação até
então vigente.

S 8° As exceções relativas à admissibilidade da concomitância de usos, nos
tennos do !l4", estão identificadas nas tabelas parciais de uso e atividade por UOS.

S 9° A implantação das atividades constantes da UOS PAC, confonne !l4°
somente pode ocorrer concomitantemente, no mesmo lote, quando situadas nos seguintes
locais:

I - Supennercado;
li - Hipermercado;
III - Shopping center;
IV - Uso industrial;
V - Concessionária de veiculos;
VI - Tenninal de transporte;
VII - Garagem de ônibus;
VIII - Clube.

Art. 12. Para as UOS INST e INST EP são pennitidas atividades
complementares e simultâneas às atividades principais.

I - As atividades complementares devem integrar o projeto arquitetônico da
atividade principal.

li - O alvará de funcionamento das atividades complementares fica
condicionado à aprovação do' ,projeto arquitetônico e alvará de funcionamento da
atividade principal.

Art. 13. É pennitida a construção de casa de zelador nas seguintes VOS:

1- UOS INST;

li - UOS CSlInd '1,.:2 e 3, desde que vinculada aos usos industrial e
institucional; e

li! - UOS CSII 1,2 e 3, desde que vinculada aos usos industrial e institucional.

Art. 14. Para as UOS serão definidos parâmetros de ocupação do solo.

~1o Os parâmetros de ocupação do solo serão estabelecidos para cada
Região Administrativa, por meio de agrupmnento de lotes ou projeções com
caracteristicas semelhantes quanto às dimensões, usos, localização e tipologia, segundo
cada UOS.

~2° Os parâmetros de ocupação do solo serão indicados em Quadros de
Parâmetros de Ocupação do Solo por Região Administrativa.

CAPÍTULO 11

DO USO DO SOLO

Art. 15. São estabelecidas Unidades Especiais - UE que se aplicam a
situações específicas, que não se enquadram nas definições das UOS descritas no Art.
1 I :

I - UE 1 - mobiliário urbano;

11 - UE 2 - praça e parque infantil;

111 - UE 3 - Aeroportos, campi universitários;

IV - UE 4 - Pontão do Lago Sul e Norte; IA-L
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v - UE 5 - necrópoles; e

VI - UE 6 - Setor Militar Complementar e Parque Ferroviário de Brasília.

VII - UE 7 - Presídios e Penitenciárias.

VIII - UE 8 - Centrais Elétricas FURNAS.

IX - UE 9 - Pontos de Atração dos Lagos Sul e Norte.

~1 o Para a implantação de novos mobiliários urbanos, praças e parques
infantis, não é exigida a constituição de unidades imobiliárias.

~2° Para as UEs 3,' 4, 5, 6 e 9, citadas neste artigo, devem ser apresentados
planos diretores ou de ocupação, conforme o caso.

~30 Os planos 'de 'que trata o ~2°devem espccificar os usos e parâmetros
urbanísticos admitidos para a área, definidos de acordo com as categorias de UOS
estabelecidas no Art. 11, submetidos ao órgão gestor do desenvolvimento territorial e
urbano, no prazo máximo de um ano contados da publicação desta Lei Complementar.

Art. 16. Os lotes e áreas públicas ocupadas por entidades religiosas de
qualquer culto e por entidades' de assistência social, passíveis de regularização, nos
termos do constante na Lei Complementar na 806, de 12 de junho de 2009 estão sujeitos
à destinação específica, indicada em razão da autorização legal, e ficam impedidas de
alteração ou extensão da atividade de culto ou assistência social, independentemente da
UOS em que se inserem.

Parágrafo único. Para os lotes referidos no caput aplicam-se os parâmetros de
ocupação da UOS em que se inserem,

Ar!. 17. Os meios de hospedagem somente são admitidos nas Unidades de
Uso do Solo que permitem o uso residencial. ~ L-
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PRO.IETO DE LEI COMPLEME!'iTAR!'i" .... , DE 2016

(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Aprova a Lei de Uso e Ocupação do Solo
do Distrito Fcderal - LUOS, oos termos
dos arts. 316 e 318 da Lei Orgâniea do
Distrito Fcdcral, c dá ontras
providências.

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL,

Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu
sanciono a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I
DAS DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DAS DISPOSiÇÕES INTRODUTÓRIAS

Art. 1. É disciplinado. por esta Lei Complementar. o uso e a ocupação do
solo nos lotes e projeções localizados nos parcelamentos urbanos registrados em cartório
e nos parcelamentos urbanos consolidados. implantados c aprovados pelo podcr público.
localizados na Macrozona, Urbana do Distrito Federal, em conformidade com as
disposições da Lci Orgânica do Distrito Federal, que deline esta Lei Complementar
como instrumento complementar das políticas de ordenamento territorial e de expansão
e desenvolvimento urbano do Distrito Federal, e em observância âs disposições do Plano
Diretor de Orden~mento' "TcITitorial do Distrito Federal. instituído pela Lei
Complementar nO803. de 25 de abril de 2009.

Art. 2. Os núcleos urbanos abrangidos por esta Lei Complementar, onde
se localizam os lotes e projeções de que trata o caput do Ar!. 10 são:

1-
11 -

111 -
IV -
V -

VI -
VII -

a)
b)
c)
VIII -

IX -
X -

XI -

Águas Claras - RA XX;
Brazlândia - RA IV:
Ccilândia - RA IX:
Gama - RA 11:
Guaní - RA X
Itapoã - RA XXVIII;
Jardim Botânico - RA XXVII
Condominio Morada de Deus;
Condomínio Jardim do Lago - Quadra I:
Setor Habitacional Mangueiral
Lago Norte - RA XVIII:
Lago Sul- RA XVI:
úcleo Bandeirante - RA VIII

Paranoá - RA VII: JviZ..



XII -
XIII -
XIV -
XV -

XVI -
XVII -
XVIII -
XIX -
a)
XX -

XXI -
a)
b)
c)
d)
c)
XXII -
XXIII -
XXIV -
XXV -
XXVI -

Park Way - RA XXIV:
Planaltina - RA VI:
Recanto das Emas - RA XV:
Riacho Fundo - RA XVII:
Riacho Fundo 11- RA XXI:
Samambaia - RA XII:
Santa Maria - RA XIII.
São Sebastião - RA XIV;
Condomínio Aldeias do Cerrado
SCIA - RA XXV:
SIA- RA XXIX
Parque Ferroviário de Urasília - PFB:
Parque Tecnológico Capital Digital- PTCD;
Setor de Abastecimento e Armazenamento Norte - SAAN:
Setor de Oficinas Norte - SOl' Norte: e
Setor Militar Complementar- SMC.
Sobradinho - RA V:
Sobradínho 11- RA XXVI:
Taguatinga - RA 111;
Varjão - RA XXIII:
Vicente Pires - RA XXX.

Art. 3. _. Excluem-se das disposições desta Lei Complementar a
Maerozonas .Rural. a"Maerozona de Proteção Integral e as áreas abrangidas pela Zona
Urbana do Conjunto Tombado, que correspondem à área do conjunto urbano construído

"em decorrência do Plano Piloto de Brasília e às demais áreas incorporadas em função de
complementações ao núcleo original.

Art. 4. São partes integrantes da LUOS:

I. Tabela de Usos e Atividades do DF, para as áreas de abrangência desta Lei
Coinplementar. contemplando os níveis hierárquicos Atividade e Grupos.

lI. Mapas de Uso do Solo. das Regiões Administrativas citadas no A11. 2°.
abrangendo lotes e projeções ioealizados na Macrozona Urbana do Distrito Federal, na
forma do Erro!,Fonte de referência não encontrada .. nos termos dos anexos
constantes desta Lei Complementar.

111. Quadros de Parâmetros de Ocupação do Solo. para as Regiões Administrativas
citadas no Art. 2°. abrangendo lotes e projeções localizados na Macrozona Urbana do
Distrito Federal. na lonna do Erro!Fonte de referência não encontrada ..

910 Passarão a integrar esta Lei Complementar, como anexos. em ordem
numérica sucessiva. os Mapas de Uso do Solo e os Quadros de Parâmetros de Ocupação
do Solo relativos aos lotes e projeções contidos em novos parcelamentos do solo
elaborados pelo poder ,público ou pela iniciativa privada. aprovados pelo poder
executivo, conforme A11. 43 do PDOT/2009, c registrados em cartório de registros de
imóveis do Distrito Federal.

92° Passarão a integrar esta Lei Complementar. como anexos. em ordem
numérica sucessiva. os Mapas de Uso do Solo c os Quadros de Parâmetros de Ocupação
do Solo relativos aos lotes c projeções localizado em assentamentos urbanos informais
consolidados. que obtiveram regularização fundiária. realizada pelo poder publico ou
iniciativa privada e aprovada pelo poder exeeutivo. conforme disposições do



PDOT/2009. e registrados em cartório de registros de imóveis do Distrito Federal. após a
aprovação desta Lei Complementar.

Art. 5. Para implementar esta Lei Complementar. o poder exeeutivo
aprovará a Tabela Geral de Usos e Atividades para as Unidades de Uso e Ocupação do
Solo especítica para esta Lei de Uso e Ocupação do Solo-LUOS e as Tabelas Parciais de
Usos e Atividades por cada Unidade de Uso e Ocupação do Solo. tendo como referência
a Tabela de Uso e Atividades do DF. de que trata o inciso I do Art. 4°.

91° A Tabela Geral de Usos e Atividades para as Unidades de Uso e
Ocupação do Solo e as Tabelas Parciais de Usos e Atividades para cada UOS referidas
no caput. é atualizada por ato normativo do órgão gestor da política urbana do Distrito
Federal, sempre que a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE for
alterada, observadas todas as suas disposições.

920 O ato normativo referido no S I° deve ser publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal, a partir de quando seus efeitos são convalidados.

93° A Tabela Geral de Usos e Atividades e as Tabelas Parciais de Usos e
Atividades são detalhadas até os níveis de Classe e Subclasses, em eonfonnidade com a
hierarquia estabelecida na Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE
vigente, e suas respectivas atualizaçôes.

CAPÍTULO"
DOS PRINCÍPIOS

I " Art. 6. São princípios estruturadores da LUOS:

I - sistematização da legislação de uso e ocupação do solo vigente no Distrito
Federal até a data de publicação desta Lei de Uso e Ocupação do Solo. implementando
alterações para atender ás disposições do I'DOT. aos planos diretores setoriais, aos
estudos de suporte desenvolvidos para elaboração desta Lei Complementar. bem como
os estudos relativos ao Zoneamento Econômico e Ecológico do Distrito Federal:

1I - Consolidação a metodologia para definir o usos e ocupação do solo de
lotes e projeções objeto desta Lei Complementar, confonne disposições do Art. I° desta
Lei Complementar. baseada em Unidades de Uso e Ocupação do Solo. sobre as quais
ineidem os parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo:

111 - garantia da função social da propriedade urbana;
IV - justa distribuição dos beneficios e ônus decorrentes do processo de

urbanização:
V - recuperação dos investimentos do Poder Público que resultem na

valorização de imóveis urbanos:
VI - promoção do desenvolvimento urbano. a partir da convergêneia das

dimensões social. econômica e ambiental. com reconhecimento do direito de todos á
cidade sustentável:

VII - promoção da melhoria da qualidade do espaço urbano. entendido
como elemento fundamental para melhoria da qualidade de vida da população e de todos
aqueles que se utilizam da cidade, de forma permanente ou transitória;

VIII - transparência e equidade no tratamento dos núcleos urbanos por
meio da simplificação da norma dc uso e ocupação do solo:

IX - respeito às característieas urbanas e morfológicas que conferem
identidade a eada cidade do Distrito Federal:

X - otimização do aproveitamento da infraestrutura urbana:
XI - nexibilização de usos que favoreça as cadeias econômicas nas núcleos



urbanos e os arranjos locais. com obscr\'úncia aos condicionantes ambientais e à
capacidade de infraestlutura urbana;

XII - promoção da regularização fundiária das cidades. considerados os
aspectos ambientais e a capacidade de infraestlUtura;

XIII - controle do uso e ocupação do solo urbano com vistas a garantir o
interesse público; e

XIV - promoção da gestão democrática da cidade com inclusão e participação
social.

Art. 7.

CAPÍTULO 11
nos OBJETIVOS

São objetivos da LUOS:

I - regular o uso e ocupação do solo para ordenar o desenvolvimento urbano
sustentável. concebido como parte do processo continuo de planejamento territorial e
urbano;

II - propiciar a descentralização das oportunidades de emprego e serviços. a
oferta de habitação, equipamentos de educação, saúde e lazer. com vistas a diminuir as
pressões sobre o Conjunto Urbanístico Tombado e garantir a sustentabilidade do
território como um todo;

III - evitar a segregação de usos. promovendo-se a sua flexibilização.
de modo a reduzir os deslocamentos e equilibrar a distribuição dos locais de emprego c
trabalho no Distrito Federal;

IV - estab~lecer parámetros de uso c ocupação do solo urbano que
observem a relação das edificações e atividades com os espaços públicos. os quais
devem ser valorizados como dominio máximo dos cidadãos;

V - propiciar a fiscalização do uso e da ocupação do solo com base em
legislação clara e precisa;

VI - viabilizar a implementação das estratégias de ordenamento
territorial expressas no PDOT, pertinentes à esta Lei Complementar;

VII - rever os coeficientes de aproveitamento previstos neste Plano
Diretor. garantindo coerência entre os critérios de uso c ocupação do solo estabelecidos
nos instlUmentos de planejamento telntorial e urbano do Distrito Federal. observados os
coeficientes máximos. por zona urbana. estabelecidos no ~ 6° do A11.42 do PDOT/2009;

VIII - estabelecer parâmetros de ocupação do solo urbano que:
a) promovam a manutenção de áreas vegetadas internas às propriedades

públicas e privadas. com prioridade para a arborização:
b) permitam soluções de ventilação e iluminação para as edificações;
c) estabeleçam o controle da altura das edificações. as quais devem observar

as diversas perspectivas do ambiente urbano e de Brasília como Patrimõnio Cultural da
Humanidade;

d) eontríbuam para a melhoria das condições de acessibilidade;
e) considerem as especificidades de cada cidade do Distrito Federal.
IX estabelecer parâmetros de uso do solo urbano que:
a) propiciem "maior diversidade de usos e atividades. considerando a

dinâmica urbana das cidades:
b) incentivem o estabelecimento de empreendimentos orientados para o

desenvolvimento económico. contribuindo para a sustentabilidade das cadeias
eeonómicas das cidades:

c) promovam economia de deslocamentos;



Art. 8.

d) observem a incompatibilidade entre os usos;
e) estejam fundamentados por condicionantes ambientais. decorrentes de

instrumentos de políticas püblicas. e
l) estejam adequados à estrutura viária. ao sistema de transp0l1e coletivo

e à capacidade das redes de infraestrutura.

CAPÍTULO 111
DAS SIGLAS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos desta lei Complementar são utilizadas as seguintes
siglas:

TERRACAP - Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal
UOS - Unidade de Uso e Ocupação do Solo; e

I'

I - ADASA - Agência Reguladora de Águas. Energia e Saneamento Básico
do Distrito Federal;

11 - AGEFIS - Agência de Fiscalização do Distrito Federal;
111 - CONPlAN - Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito

Federal;
IV - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo;
V - CAUMA - Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente;
VI - CDRU - Concessão de Direíto Real de Uso;
VII - CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas;

, VIII - COE - Código de Edificações do Distrito Federal;
IX - CUEM - Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia;
X - ElA - Estudo Prévio de Impacto Ambiental;
XI - EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança;
XII - ElUP - Espaço livre de Uso Püblico;
XIII - EPC - Equipamento Püblico Comunitário;
XIV - EPU - Equipamento Püblico Urbano;
XV - GB - Gabarito;
XVI - II3RAM - Instituto Brasília Ambiental;
XVII - lUOS - lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal;
XVIII - MDE - Memorial Descritivo
XIX - NGB - Norma de Edificação. Uso e Gabarito;
xx - ODIR - Outorga Onerosa do Direito de Construir;
XXI - ONAl T - Outorga Onerosa de Alteração de Uso;
XXII - OUC - Operação Urbana Consorciada;
XXIII - PDOT - Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito

Federal:
XXIV - PR - Planta Registrada:
XXV - PUR - Planilha de Parâmetros Urbanísticos;
XXVI - RA - Região Administrativa:
XXVII - RIMA - Relatório de Impacto Ambiental;
XXVIII - RIT - Relatório de Impacto de Trânsito;
XXIX - SICAD - Sistema Cartográfico do Distrito Federal:
XXX - SITURB - Sistema de Informação Territorial e Urbana do Distrito

Federal;
XXXI -
XXXII -

Para os efeitos desta lei Complementar ficam estabelecidas asArt,9,
seguintes delinições:

I - acesso: ligação que permite ingresso à editicação. ao lote. à projeção ou



ao logradouro público;
11 - afastamento; distância exigida para a localização da cdificação dentro do

lotc. cm rclação â sua frcntc. às divisas latcrais c/ou de fundo. mcdida
perpend icularmcntc;

111 - allllra mâxima; medida vcrtical múxima permitida para uma cdificação.
contada a pal1ir do ponto definido como cota dc soleira;

IV - alvarâ de construção: documcnto expedido que autoriza a cxecução dc
obras. nos termos do COE;

V - IÍrea computlÍvel; é a IÍrca pcrmitida pclo cocficicnte de aproveitamento ou
pcla taxa mlÍxima de construção;

VI - Área técnica - poço. ambientc ou compUl1imento destinado a abrigar
instalações prediais ou equipamentos técnicos destinados ao perfeito funcionamento da
edificação. tais como poços dc elcvadores. poços técnicos. centrais de ar condicionado,
subcstaçõcs. grupos geradores. bombas. casa dc mlÍquinas c dcmais instalações técnicas
localizadas em IÍrca comum ou em IÍrca privativa;

VII - IÍrea total de construção; somatório das IÍreas de eonstrução de
cada pavimentos da edificação;

VIII - IÍreas dc dinamização; IÍreas integrantes da estratégia de
dinamização. de acordo com o PDOT;

IX - IÍreas de regularização de interesse específico; áreas integrantes da
estratégia de regularização fundiária. de acordo com o PDOT. constituídas de
assentamentos infonnais ocupados predominantemente por população de média ou alta
renda;

X - atividadc: detalhamcnto dos usos que podcm ser dcsenvolvidos no interior
do lote ou projeção;

XI - audiência pública: instrumento de promoção da participação popular;
XII - beiral; prolongamento da cobertura em balanço quc sobressai dos

limites externos da edificação.
XIII - brise: elemento construtivo. móvel ou fixo, instalado em fàchadas,

para proteção solar;
XIV - campanlÍrio: torre onde se instalam os sinos de templos;
XV - campi universitários: campi; plural de campus universitário. Área

onde instituição ou conjunto de instituiçõcs de ensino superior - IES ou de invcstigação
cientifica ou tecnológica têm uma parte ou a totalidade de seus serviços instalados. como
salas de aula. laboratórios e serviços administrativos. residências de estudantes e
professores e outros serviços complementares às atividades acadêmicas.

XVI - casa de zclador: cdificação que não se constitui em unidade
residencial autõnoma. com no máximo 68 m2. que deve obedecer integralmente às
regras do Código de Edificações para unidades residenciais;

XVII - coeficiente de aproveitamento; relação entre a IÍrea editicável e a
área do lote ou projeção;

XVIII - coeficiente de aproveitamento blÍsico; potencial construtivo
definido dos lotes ou projeções. outorgado gratuitamente;

XIX - coeficiente de aproveitamento múximo; potencial construtivo
máximo dos lotes ou projeções. podendo a diferença entre os coefieicntes màximo e
básico ser outorgada onerosamente:

XX - condomínio urbanístico; forma de ocupação do solo admitida nos
tcrmos do art. 45 do PDOT. composto por unidades autônomas de uso privativo c IÍreas
comuns condominiais:

XXI - cota de soleira: referência altimétrica onde se determina n piso do



pavimento térreo. a partir da qual se mede a altura máxima da edificação para IIns de
cumprimento dos índices urbanísticos:

XXII - densidade demográllca ou populacional: relação entre o número
de habitantes e a área total de uma porção do território:

I - desdobro: subdivisão de lote para constituição de duas ou mais unidades
menores. importando na modillcação das confrontações e limites da unidade original.

11 - desmembramento: subdivisão de gleba em lotes destinados a edillcação.
com aproveitamento do sistema viário existente. desde que não implique na abertura de
novas vias c logradouros públicos. nem no prolongamento. modificação ou ampliação
dos já existentes.

111 - Diretrizes urbanisticas: documento técnico elaborado pelo poder público.
para determinada área a ser parcelada. que contém as diretrizes: para o uso e ocupação
do solo; traçado dos lotes. do sistema viário. dos espaços livres e das áreas reservadas
para equipamento urbano e comunitário; aos quais deverão constar no respectivo projeto
urbanístico:

IV - edifício garagem: edillcação destinada. exclusivamente. a estacíonamento
de veículos;

V - equipamento público: equipamentos públicos urbanos e equipamento
públicos comunitários que. são destinados ao atendimento e execução das políticas
públicas de saneamento ambiental. infraestrutura. segurança. saúde. educação. cultura e
lazer e demais serviços públicos:

VI - estacionamento: área descoberta para circulação c permanéncia de
veículos motorizados e não motorizados. podendo ser interna ao lote ou externa, em via
pública:

VII - _ Estudo de Impacto de Vizinhança: instJUmento dc planejamento,
controle urbano e subsídio á decisão do Poder Público para aprovação de projeto.
emissão de autorização ou licença para implantação. construção. ampliação ou
funcionamento de empreendimentos e atividades. públicos ou privados. em área urbana
ou JUrai, que possam colocar em risco, causar dano ou exercer impacto na qualidade de
vida da população. na ordenação urbanística do solo e no meio ambiente:

VIII - galeria: espaço térreo destinado à livre circulação de pedestres,
situado na parte externa de uma edillcação. sob o pavimento superior:

IX - galeria comercial: agJUpamento de lojas ou boxes situados num mesmo
conjunto arquitetônico e voltados para circulação de uso comum;

X - garagem: local destinado a acesso. guarda c circulação de veículos
motorizados e não motorizados denomina-se garagem ou abrigo quando cobel10. interna
ao lote c no subsolo de projeções:

XI - gleba: porção de terra não parcelada;
XII - guarita: edificação destinada ao controle de acesso e vigiláncia do

imóvel;
XIII - habitação multifamiliar: edillcação ou edillcações localizadas em

um mesmo lote ou projeção. destinada à moradia. constituída de mais de uma unidade
habitacional. em tipologia de casas ou apartamentos;

XIV - habitação unifàmiliar: edillcação destinada à moradia. constituída
de uma única unidade habitacional:

XV - habite-se: cer1iflcado de conclusão de obras. objeto do alvará de
construção;

XVI - licenciamento de atividades econômicas: processo de avaliação
para pennissão da instalação c limcionamento de usos c atividades:

XVII - licenciamento urbanístico: licença emitida pelo órgão de



acolhimento
de unidades

destinados ao
que dispõem

planejamento telTitorial e urbano do Distrito Federal. nos casos de parcelamento do solo
para fins urbanos. de projetos de regularização. de requalificação urbana e de
implantação de infraestrutura:

XVIII - lote: unidade imobiliária resultante do parcelamento do solo para
fins urbanos. devidamente registrada no oficio de registro de imóveis. com limites
definidos e pelo menos uma das divisas voltadas para logradouro público ou servidão de
passagem:

XIX - lote isolado: unidade imobiliária resultante do parcelamento do
solo para fins urbanos. devidamente registrada no cartório de oficio de registro de
imóveis. com limites definidos. com todas as divisas voltadas para logradouro público
ou servidão de passagem:

xx - marquise: estruturas com função arquitetônica de cobertura e
proteção da fachada e de abrigo de pedestres;

XXI - meios de hospedagem: locais
temporário de pessoas. constituídos de edificações
habitacionais hoteleiras e serviços comuns:

XXII - mobiliário urbano: elementos e pequenas construções integrantes
da paisagem urbana. de natureza utilitária ou não. implantados mediante autorização do
poder público. em espaços públicos e privados. que não constituem unidades
imobiliárias:

XXttl - nível ou cota altimétrica: valor numérico que representa a altitude
de uma dada localização geográfica em relação ao nível médio do mar:

XXIV - parâmetros urbanísticos: regras c variáveis que definem o uso e a
forma de ocupação de um lote ou projeção:

XXV - pavimento: Espaço da edificação. fechado ou vazado.
compreendido entre os planos de dois pisos sucessivos ou entre o piso e a cobertura
respecti va;

XXVI - polo gerador de viagem: o mesmo que pala atrativo de trânsito.
pala gerador de trânsito e paio gerador de tráfego: empreendimento permanente que.
devido ao porte. à atividade ou à localização. gere interferéncia significativa no entorno
em relação ao trãnsito de veiculos ou pessoas. grande demanda por vagas de veículos ou
adequações em outros sistemas de mobilidade urbana:

XXVtt - Projeção: unidade imobiliária. pecualiar do Distrito Federal.
quando assim registrada em cartório. com taxa de ocupação de 100% de sua área com.
no mínimo. três de suas divisa voltadas para área pública:

XXVIII - Quadro Demonstrativo de Unidades Imobiliárias: quadro
integrante do Memorial Descritivo - MDE do projeto de urbanismo que apresenta
endereçamento. dimensões. confrontações e usos de cada unidade imobiliária do
parcelamento;

XXIX - remembramento: agrupamento de unidades imobiliárias contíguas
para constituição de uma única unidade maior. importando na modificação das
conti"ontações e limites das unidades originais;

XXX - subsolo: qualquer pavimento da edificação situado abaixo do
pavimento térreo.

XXXI - Tabela de Usos c Atividades da LUOS: instrumento utilizado para
c1assiticar os LISOS e atividades pennitidos nos lotes ou projeções. segundo sua
localização no tecido urbano:

XXXII - taxa de ocupação: percentual da supertkie do lote ou projeção
ocupada pela projeção horizontal da editicação ao nível do solo:

XXXltt - taxa de permeabilidade mínima: percentual da área do lote sem



edilicação e impermeabilização. quc se destina á absorção das águas pluviais
diretamente pelo solo:

XXXIV - térreo: pavimento no nível da cota de soleira:
XXXV - testada ou Irente do lote ou projeção: divisa delinida como tal no

projeto de urbanismo:
XXXVI - Unidade de Uso e Ocupação do Solo - UOS: conjunto de

atividades agregadas a partir de categorias de usos permitidos. de acordo com critérios
de exclusividade. obrigatoriedade e simultaneidade. para a qual são delinidos os
parámetros de ocupação do solo urbano:

XXXVII - uso: conjunto de atividades que podem ser desenvolvidas no
interior do lote ou projeção:

XXXVlIt - Unidade de Planejamento Territorial - UPT: agrupamento de
regiões administrativas instituído para fins de ordenamento e gestão do território. como
definido no PDOT.

XXXtX - Unidade habitacional- unidade imobiliária destinada á moradia de
uma ou mais pessoas.

XL - Unidade imobiliúria - imóvel resultante do loteamento ou
desmembramento solo, representado pelo lote ou projeção. ou por aquele criado por
incorporação imobiliária:

XLI - . Uso desconforme: aquele que não se enquadra nas categorias de
uso estabelecidas na Unidade de Uso e Ocupação do Solo - UOS:

XLlt - Vaga presa: vaga com acesso por meio de outra vaga e não pela
circulação de veículos

XLIII -, Vaga solta: vaga para veiculo com acesso direto por meio da
circulação de veículos:

XLIV - zona urbana: úrea definida como macrozona urbana pelo PDOT.

TÍTULO 11

DO USO E OCUPAÇÃO no SOLO
CAPÍTULO I

nAS Ul'iIDADES DE USO E OCUPAÇÃO no SOLO - UOS

Art. 10. O uso do solo, nos lotes e projeções abrangidos por esta Lei
Complementar. nos termos do Erro! Fonte de referência não encontrada .. são indicados
por Unidades de Uso c Ocupação do Solo - UOS.

~ 10 A localização das UOS estú indicada nos Mapas de Uso do Solo das
Regiões Administrativas do Distrito Federal. anexos. conforme disposto no inciso 11 do
Art. 4 desta Lei complementar. anexos desta Lei Complementar.

~ 20 A lista de exceções de atividades permitidas ou proibidas por UOS. para
cada Região Administrativa. consta nas Tabelas Parciais de Usos c Atividades de cada
UOS.

~ 30 Às UOS são associados parâmetros urbanísticos. em conformidade com
as disposições do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal.

Art. 11. São estabelecidas as seguintes categorias de unidades de uso c
ocupação dos solo - UOS:

I - UOS RE - Residencial Exclusivo: onde é permitido o uso exclusivamente



residencial. e quc apresenta duas subcatcgorias.

a) RE I - onde é permitido cxclusivamente o uso residencial. na categoria
habitação uni familiar ou habitação multifamiliar emtipologia de casas.

b) RE :? - onde é permitido. exclusivamente. o uso residencial. na categoria
habitação multifamiliar em tipologia de apal1amentos ou habitação multilllmiliar cm
tipologia de casas combinada com a tipologia de apartamentos.

11 - UOS RO - Residencial Obrigatório: onde o uso residencial é obrigatório.
sendo facultado o uso não residcncial simultàneo. e que apresenta duas subcategorias.

a) RO I - É a UOS predominantc no território do Distrito Federal
abrangido por esta Lei Complementar. onde é obrigatório o uso residencial. na categoria
habitação unifamiliar. sendo tàcultado. simultaneamente. o uso não residencial com
atividade econômica realizada no àmbito doméstico.

b) RO:? - localizam-se ao longo de vias de conexão entre conjuntos e
quadras. onde é obrigatório o uso residcncial. na categoria habitação uni familiar. scndo
làcultado. simultaneamente. o uso não residencial. exclusivamente no pavimento térreo.
diretamente abel10 para a rua. com acesso independente da habitação.

111 - UOS CSIIR - Comercial. Prestação de Serviços. Institucional. Industrial e
Residencial: onde é obrigatório o uso não residencial. não se admitindo o uso residencial
no térreo. e que apresenta três subcategorias.

a) CSIIR I - localizam-se nas árcas internas dos núcleos urbanos. próximo as
áreas habitacionais e possuem característica de àmbito local.

b) CSIIR 2 - localizam-se ao longo de vias estruturantes dos núcleos urbanos.
em vias de atividades. centros e subcentros.

c) CSIIR 3 - localizam-se nas bordas dos núcleos urbanos ou próximos a áreas
industriais. ocorrem em articulação com rodovias que definem a malha rodoviária
principal do DF. sendo de âmbito regional.

IV - UOS CSIIR NO - Comercial. Prestação de Serviços, Institucional,
Industrial e Residencial Não Obrigatório: onde são permitidos os usos Comercial.
Prestação de Serviços, Institucional. Industrial e o uso Residencial, nas categorias
habitação unifamiliar, ou habitação multifamiliar em tipologia de casas ou habitação
multifamiliar em tipologia apal1amentos. não havendo obrigatoriedade para qualquer um
dos usos. e que apresenta duas subcategorias.

a) CSIIR I NO - localizam-se em árcas internas aos núcleos urbanos. próximo
as áreas habitacionais e possuem característica de atendimento local. de âmbito local.
onde podem ocorrer qualquer um dos usos permitidos. simultaneamente ou não.

b) CSIIR 2 NO - localizam-se principalmente ao longo de vias cstruturantes
dos núcleos urbanos. em vias de atividades. centros c suhcentros. onde podem ocorrcr
qualquer um dos usos permitidos. simultaneamente ou não.

V - UOS CSII - Comercial. Prcstação de Scrviços. Institucional c Industrial:
onde o uso residencial é proibido. e quc aprescnta trés suhcategorias.

a) CSII I - localizam-se em áreas internas aos núcleos urhanos. próximos às
árcas habitacionais. com características de âmbito local. onde pode ocorrer qualqucr um
dos LISOS permitidos. simultaneamente ou não.

h) CSII 2 - localizam-se ao longo de vias estruturantes dos núclcos urhanos. em
vias de atividadcs. centros e subccntros. onde pode OCOlTerqualqucr um dos usos



permitidos. simultaneamente ou não.

c) CSII 3 -localizam-se nas bordas dos núcleos urbanos ou próximas às áreas
industriais. situados em articulação com rodovias que definem a malha rodoviária
principal do Distrito Federal. sendo de âmbito regional.

VI - UOS CSllnd - Comercial. Prestação de Serviços. Institucional e
Industrial: pennite. prioritariamente. as indústrias de bens de produção ou indústrias de
base: Indústrias de bens de capital: e indústrias de bens de consumo. é prevista para as
áreas industriais e de oficinas. onde é permitida a oeorréncia de outros usos não
residenciais. simultaneamente. ou não. e apresenta três subcategorias:

a) CSllnd I - Localizam-se em espaços francamente acessíveis. separados
das áreas habitacionais. por abrigarem atividades incômodas ao uso residencial.

b) CSllnd 2 - Localizam-se. principalmente. nas bordas dos núcleos
urbanos. em espaços francamente acessíveis. separados das áreas habitacionais, por
abrigarem atividades com maior incomodidade ao uso residencial; ocolTem em
articulação com rodovias que definem a malha rodoviária principal do DF.

c) CSllnd 3 - localizam-se em áreas segregadas dos núcleos urbanos;
abrigam atividades de âmbito regional, de maior risco e incomodidade.

VII - UOS CSllndR - Comcrcial, Prestação de Serviços. Institucional.
Industrial, Residencial: prevista para as áreas industriais e de oficinas, caracterizando-se
por lotes de menor porte. nos quais é admitido o uso residcncial unitàmiliar ou
multifamiliar. em pavimentos superiores. concomitante. obrigatoriamente. à atividade
econômica. não sendo admitido o uso residencial em lotes remembrados e nem o

I. remembramento de lotes, para abrigar o uso residencíal.

VIII - UOS Inst - Institucional: caracterizada por lotes dispersos na malha
urbana que abrigam atividades de natureza institucional. simultâneas ou não, públicas ou
privadas.

IX - Inst EP - Equipamento Público: caracterizada por lotes dispersos na malha
urbana, que constituem bens de propriedade do poder público e que abrigam. de forma
simultânea ou não. equipamentos urbanos ou comunitários. onde são desenvolvidas
atividades pelo poder público. inerentes ao desenvolvimento de suas politicas públicas
setoriais. conforme estabelecido no parágrafo único do art. 50 da Lei Federal nO 6.766.
de 19 de dezembro de 1979.

X - UOS PAC - Posto de Abastecimento de Combustíveis: onde sâo
obrigatórias as atividades comércio varejista de combustíveis e lubrificantes e são
permitidas outras atividades comerciais c de prestação de serviços. e que apresenta três
subcategorias:

a) PAC I - onde são obrigatórias atividades de comércio varejista de
combustíveis e lubrificantes. fàcultado o comércio do tipo loja de conveniências.

b) PAC 2 - onde são obrigatórias atividades de comércio varejista de
combustíveis e lubrificantes. fàcultada a atividade de comércío de produtos alimentícios
do tipo lanchonete c restaurantc.

c) PAC 3 - onde são obrigatórias atividades de comércio varejista
de combustívcis e lubrilicantes. lllcultada a atividade de alojamento tipo motel.
restaurante e atividades comercíais diversi licadas.

S 10 As atividades permitidas para cada subcategoria cstão estabelecidas na



Tabela de Usos e Atividades Especilica da UOS, a ser aprovada por ato do poder
executivo.

I. A lista de exceções, relativa às atividades pennitidas ou proibidas por UOS,
para cada Região AdrÍlinistrativa. consta nas Tabelas de Usos e Atividades de cada UOS.

S 20 Nas UOS, os usos e atividades estabelecidos obedecem a critérios de
exclusividade, obrigatoriedade e simultaneidade, da seguinte ronna:

I - Critério de exclusividade - garante a exclusividade do uso estabelecido
para as seguintes UOS: RE I. RE 2, INST;

11- Critério de obrigatoriedade - garante a obrigatoriedade dos usos
estabelecidos, para as seguintes vos: RO I, RO 2, CSIlR I, CSIlR 2, CSII R 3, Inst EP;
PAC I. PAC 2 e PAC 3

111- Critério de simultaneidade - garante que podem oeOl"er qualquer uso
estabelecido, simultaneamente ou não, para as seguintes UOS: CSIIR I NO e CSIIR 2
NO, CSII I, CSII 2, CSIl 3, CSIInd I, CSIInd 2 e CSIlnd 3.

S 30 As atividades dos usos comercia! e industrial, previstas para a UOS RO I,
somente poderão ocorrer nesta UOS se forem caracterizadas como micro
empreendimentos individuais. nos teml0S do Anexo XIII da Resolução do Comitê
Gestor do Simples Nacional CGSN nO94, de 29 de novembro de 2011 e que constam na
Tabela de Usos e Atividades.

S 40 É facultada a implantação das atividades constantes das UOS PAC -
correspondentes a Posto de Abastecimento de Combustíveis -, exclusivamente ou
concomitantemente às atividades identificadas no ~ 9° . da seguinte forma:

, I - Na UOS CSII 3 - atividades constantes do PAC 2:

II - Na UOS CSIIND I - atividades constantes do PAC 2;

III - Na UOS CSIIND 2 - atividades constantes do I'AC 2: e

IV - Na UOS CSIIND 3 - atividades constantes do PAC 3.

S 50 As formas de ocupação dos Postos de Abastecimento de Combustíveis
admitidos nas UOS citadas no ~ 4° devem ser objeto de avaliação pelo Poder Público.
devendo ser obscrvados os seguintes critérios de viabilidade de ocupação, dentre outros:

I - localização;

11- dimcnsões do lote:

111- testada do lote;

IV - acessibilidade viária.

S 60 A admissibilidade das atividades de postos de abastecimento de
combustíveis nas UOS citadas no Erro! Fonte de referência não encontrada. não constitui
alteração de UOS, e é sujeita ús seguintes condicionantes:

I - Pagamento da ONAl T; e

11 - Aplicação de outros instrumentos urbanísticos, que couber.

S 70 Não são se aplicam, as disposições du ~ 6", aos postos de abastecimento
de combustíveis já implantados e regulares em relação à legislação até então vigente.

S 80 As exceções relativas ú admissibilidade da concomitància de usos. nos
termos do ~ 4°, estão identilieadas nas tabelas parciais de uso e atividadc por UOS.

S 90 A implantação das atividades constantes da UOS PAC. cont,>nne ~ 4°.



somente pode ocon'er concomitantemente, no mesmo lote, quando situadas nos scguintes
locais:

I - Supennercado:
II - Hipennercado;
111 - Uso industrial;
IV - Concessionária de veiculos:
V - Tenninal de transp0l1e;
VI - Garagem de ônibus:
VII - Clube.

Art. 12. Para as UOS INST e INST EP são permitidas atividades
complementares e simultâneas às atividades principais.

I - As atividades complementares devem integrar o projeto arquitetônico da
atividade principal.

11 - O alvará de funcionamento das atividades complementares fica
condicionado à aprovação do projeto arquitetônico e alvará de funcionamento da
atividade principal.

Art. 13. É permitida a construção de casa de zelador nas seguintes UOS:

I - VOS INST;

11 - UOS CSIlnd I, 2 e 3, desde que vinculada aos usos industrial e
institucional; e

UOS CSIl 1,2 e 3, desde que vinculada aos usos industrial e institucional.

Art. 14. Para as UOS serão definidos parámetros de ocupação do solo.

)

94° Os parâmetrcis de ocupação do solo serão estabelccidos para cada Região
Administrativa. por meio de agrupamento de lotes ou projeções com características
semelhantes quanto às dimensões. usos. localização e tipologia. segundo cada UOS.

95° Os parâmetros' de ocupação do solo serão indicados em Quadros de
Parâmetros de Ocupação do Solo por Região Administrativa.

CAPÍTULO 11

1)0 USO 1)0 SOLO

Art. 15, São estabelecidas Unidades Especiais - UE que se aplicam a
situações especificas. que não se enquadram nas definições das UOS descritas no Art.
11:

I - UE I - mobiliário urbano;

11 - UE 2 - praça e parque inlàntii;

111 - UE 3 - Aeroportos. campi universitários:

IV - UE 4 - Pontão do Lago Sul e Norte:

V - UE 5 - necrópoles: e

VI - UE 6 - Setor Militar Complementar c Parquc Fcrroviârio dc Brasilia.

VII - UE 7 - Prcsídios e Pcnitcnciárias.

VIII - UE 8 - Centrais Elélricas FURNAS.



IX - UE 9 - Pontos de Atração dos Lagos Sul e Norte.

96° Para a implantação de novos mobiliários urbanos. praças e parques
inlàntis. não é exigida a eonstituição de unidades imobiliárias.

97° Para as UEs 3. 4, 5, 6 e 9, citadas neste artigo. devem ser apresentados
planos diretores ou de ocupação. conforme o caso.

98° Os planos de que trata o *7° devem especitlcar os usos e parâmetros
urbanísticos admitidos para a área. definidos de acordo com as categorias de UOS
estabelecidas no Erro! Fonte de referência não encontrada., submetidos ao órgão
gestor do desenvolvimento territorial e urbano. no prazo máximo de um ano contados da
publicação desta Lei Complementar.

Art. 16. Os lotes e áreas públicas ocupadas por entidades religiosas de
qualquer culto e por entidades de assistência social, passíveis de regularização. nos
termos do constante na Lei Complementar nO806. de 12 de junho de 2009 estão sujeitos
à destínação especifiea. indicada em razão da autorização legal. e t1eam ímpedidas de
alteração ou extensão da atív'idade de eulto ou assistência social, independentemente da
UOS em que se inserem.

, Parágrafo único. Para os lotes referidos no eaput aplicam-se os parâmetros de
ocupação da UOS em que se ínserem.

Art. 17. Os meios de hospedagem somente são admitidos nas Unidades de
Uso do Solo que pem1Ítem o uso residencial.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033

