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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº XX , DE 2017 

(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. 

 

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta: 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Art. 1° Esta Lei Complementar, denominada Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS, 

estabelece os critérios e os parâmetros de uso e a ocupação do solo nos lotes 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. 

 A LUOS é instrumento complementar das políticas de ordenamento territorial e de §1º

expansão e desenvolvimento urbano do Distrito Federal, previsto na Lei Orgânica do 

Distrito Federal – LODF e no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal 

– PDOT, instituído pela Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009. 

 Excluem-se das disposições desta Lei Complementar a Macrozona Rural, a §2º

Macrozona 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. 2° São partes integrantes da LUOS: 

I – Anexo I – Tabela de Usos e Atividades, para as áreas de abrangência desta Lei 

Complementar, contemplando os níveis hierárquicos usos, atividade e grupos.  

II – Anexo II – Mapas de Uso do Solo por Regiões Administrativas: 

a) Mapa 1A - Região Administrativa de Águas Claras – RA XX; 

b) Mapa 2A - Região Administrativa de Brazlândia – RA IV; 

c) Mapa 3A - Região Administrativa de Ceilândia – RA IX; 

d) Mapa 4A - Região Administrativa do Gama – RA II; 

e) Mapa 5A - Região Administrativa do Guará – RA X; 
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f) Mapa 6A - Região Administrativa do Lago Norte – RA; 

g) Mapa 7A - Região Administrativa do Lago Sul – RA XVI; 

h) Mapa 8A - Região Administrativa do Núcleo Bandeirante – RA VIII; 

i) Mapa 9A - Região Administrativa do Paranoá – RA VII; 

j) Mapa 10A - Região Administrativa do Park Way – RA XXIV; 

k) Mapa 11A - Região Administrativa de Planaltina – RA VI; 

l) Mapa 12A - Região Administrativa do Recanto das Emas – RA XV; 

m) Mapa 13A - Região Administrativa do Riacho Fundo – RA XVII; 

n) Mapa 14A - Região Administrativa do Riacho Fundo II; 

o) Mapa 15A - Região Administrativa de Samambaia – RA XII; 

p) Mapa 16A - Região Administrativa de Santa Maria – RA XIII; 

q) Mapa 17A - Região Administrativa de São Sebastião – RA XIV; 

r) Mapa 18A - Região Administrativa do Setor Complementar de Indústria e 

Abastecimento – SCIA – RA XXV; 

s) Mapa 19A - Região Administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA – RA 

XXIX; 

t) Mapa 20A - Região Administrativa de Sobradinho – RA V; 

u) Mapa 21A - Região Administrativa de Sobradinho II – RA XXVI; 

v) Mapa 22A - Região Administrativa de Taguatinga – RA III; 

w) Mapa 23A - Região Administrativa do Varjão – RA XXIII; 

x) Mapa 24A - Região Administrativa do Jardim Botânico  – RA XXVII; 

III  – Anexo III – Quadros de Parâmetros de Ocupação do Solo para as Regiões 

Administrativas:  

a) Quadro 1A - Região Administrativa de Águas Claras – RA XX; 

b) Quadro 2A - Região Administrativa de Brazlândia – RA IV; 

c) Quadro 3A - Região Administrativa de Ceilândia – RA IX; 

d) Quadro 4A - Região Administrativa do Gama – RA II; 

e) Quadro 5A - Região Administrativa do Guará – RA X; 

f) Quadro 6A - Região Administrativa do Lago Norte – RA; 

g) Quadro 7A - Região Administrativa do Lago Sul – RA XVI; 

h) Quadro 8A - Região Administrativa do Núcleo Bandeirante – RA VIII; 

i) Quadro 9A - Região Administrativa do Paranoá – RA VII; 

j) Quadro 10A - Região Administrativa do Park Way – RA XXIV; 

k) Quadro 11A - Região Administrativa de Planaltina – RA VI; 

l) Quadro 12A - Região Administrativa do Recanto das Emas – RA XV; 

m) Quadro 13A - Região Administrativa do Riacho Fundo – RA XVII; 

n) Quadro 14A - Região Administrativa do Riacho Fundo II; 

o) Quadro 15A - Região Administrativa de Samambaia – RA XII 

p) Quadro 16A - Região Administrativa de Santa Maria – RA XIII; 

q) Quadro 17A - Região Administrativa de São Sebastião – RA XIV; 

r) Quadro 18A - Região Administrativa do Setor Complementar de Indústria e 

Abastecimento – SCIA – RA XXV; 

s) Quadro 19A - Região Administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA – RA 

XXIX; 

t) Quadro 20A - Região Administrativa de Sobradinho – RA V; 

u) Quadro 21A - Região Administrativa de Sobradinho II – RA XXVI; 

v) Quadro 22A - Região Administrativa de Taguatinga – RA III; 

w) Quadro 23A - Região Administrativa do Varjão – RA XXIII; 

x) Quadro 24A - Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII; 
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IV  – Anexo IV – Quadro de Exigência de Vagas de Veículos no interior do lote ou 

projeção; 

V – Anexo V – Quadro do Porte das Edificações para aplicação do Fator de 

Acessibilidade. 

§ 1º Passarão a integrar esta Lei Complementar, como anexos, em ordem numérica 

sucessiva por Região Administrativa, os Mapas de Uso do Solo e os Quadros de Parâmetros 

de Ocupação do Solo relativos aos lotes e projeções contidos em: 

I – novos parcelamentos do solo elaborados pelo poder público ou pela iniciativa 

privada, aprovados pelo poder executivo, conforme art. 43 do PDOT, e registrados em 

cartório de registros de imóveis do Distrito Federal; 

II – áreas integrantes da estratégia de regularização fundiária urbana do PDOT, que 

obtiveram regularização fundiária, realizada pelo poder público ou iniciativa privada e 

aprovada pelo poder executivo, conforme disposições do PDOT, e registrados em cartório 

de registros de imóveis do Distrito Federal. 

§ 2º Serão incluídas conforme previsto no § 1ºas Regiões Administrativas: 

I – Região Administrativa da Fercal – RA XXXI; 

II – Região Administrativa do Itapoã – RA XXVIII; 

III – Região Administrativa do Vicente Pires – RA XXX. 

§ 3º Não implica em alteração dos índices e parâmetros urbanísticos estabelecidos nesta Lei 

Complementar: 

I – a definição ou alteração da Poligonal das Regiões Administrativas existentes; 

II – a criação de nova Região Administrativa. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS 

Art. 3° São princípios estruturadores da LUOS:  

I – garantia da função social da propriedade urbana; 

II – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 

III – recuperação dos investimentos do Poder Público que resultem na valorização de 

imóveis urbanos; 

IV – promoção do desenvolvimento urbano, a partir da convergência das dimensões 

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

sustentável; 

V – 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; 

VI – transparência e equidade no tratamento das cidades por meio da simplificação da 

norma de uso e ocupação do solo; 

VII – respeito às características urbanas e morfológicas que conferem identidade a cada 

núcleo urbano do Distrito Federal; 

VIII – otimização do aproveitamento da infraestrutura urbana; 

IX – flexibilização de usos que favoreça as cadeias econômicas nos núcleos urbanos e os 

arranjos locais, com observância aos condicionantes ambientais e à capacidade de 

infraestrutura urbana; 
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X – promoção da regularização urbanística, considerados os aspectos ambientais e a 

capacidade de infraestrutura; 

XI – controle do uso e ocupação do solo urbano com vistas a garantir o interesse público; 

XII – promoção da gestão democrática da cidade com inclusão e participação social. 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 4° São objetivos da LUOS: 

I – regular o uso e ocupação do solo para ordenar o desenvolvimento urbano 

sustentável, concebido como parte do processo contínuo de planejamento territorial e 

urbano; 

II – estabelecer base normativa única e padronizada de uso e ocupação do solo; 

III – 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; 

IV – evitar a segregação de usos, promovendo a sua flexibilização, de modo a reduzir os 

deslocamentos e equilibrar a distribuição dos locais de emprego e trabalho no Distrito 

Federal; 

V – estabelecer parâmetros de uso e ocupação do solo urbano que observem a relação 

das edificações e atividades com os espaços públicos, os quais devem ser valorizados como 

domínio máximo dos cidadãos; 

VI – propiciar a fiscalização do uso e da ocupação do solo com base em legislação clara e 

precisa; 

VII – viabilizar a implementação das estratégias de ordenamento territorial expressas no 

PDOT, pertinentes à esta Lei Complementar; 

VIII – rever os coeficientes de aproveitamento previstos no PDOT, garantindo coerência 

entre os critérios de uso e ocupação do solo estabelecidos nos instrumentos de 

planejamento territorial e urbano do Distrito Federal, observados os coeficientes máximos, 

por zona urbana, estabelecidos no art. 42 do PDOT; 

IX – adotar coeficientes de aproveitamento básico único e unitário, para os novos 

parcelamentos, observadas as especificidades locais, nos termos do art. 28, § 2º da Lei 

federal nº 10.257, de 10 de julho de 2011; 

X – estabelecer parâmetros de uso e ocupação do solo urbano que: 

a) propiciem maior diversidade de usos e atividades para promover a dinâmica urbana e a 

redução de deslocamentos; 

b) incentivem o desenvolvimento econômico e social, contribuindo para a sustentabilidade 

das cadeias produtivas; 

c) observem a compatibilidade entre os usos e atividades; 

d) promovam a manutenção de áreas vegetadas internas às propriedades públicas e 

privadas, com prioridade para a arborização; 

e) permitam soluções de ventilação e iluminação para as edificações; 

f) estabeleçam o controle da altura das edificações, considerando a paisagem urbana, os 

aspectos do ambiente urbano e de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade; 
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g) estabeleçam o controle da volumetria das edificações no lote e evite interferências 

negativas na paisagem urbana;  

h) esteja compatível com as condicionantes ambientais, decorrentes de instrumentos de 

políticas públicas; 

i) estejam adequados à estrutura viária, ao sistema de transporte coletivo e à capacidade 

das redes de infraestrutura; 

j) considerem as especificidades de cada núcleo urbano do Distrito Federal. 

CAPÍTULO III 

DAS SIGLAS E DEFINIÇÕES 

Art. 5°  Para os efeitos desta Lei Complementar são utilizadas as seguintes siglas: 

I – ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito 

Federal; 

II – AGEFIS – Agência de Fiscalização do Distrito Federal; 

III – 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 – CBMDF – Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal; 

VII – CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas; 

VIII – COE – Código de Edificações do Distrito Federal; 

IX – EIA – Estudo Prévio de Impacto Ambiental; 

X – EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança; 

XI – EPC – Equipamento Público Comunitário; 

XII – EPU – Equipamento Público Urbano; 

XIII – IBRAM – Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal 

- Brasília Ambiental; 

XIV – LODF – Lei Orgânica do Distrito Federal; 

XV – LUOS – Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal; 

XVI – MDE – Memorial Descritivo 

XVII – NGB – Norma de Edificação, Uso e Gabarito; 

XVIII – ODIR – Outorga Onerosa do Direito de Construir; 

XIX – ONALT – Outorga Onerosa de Alteração de Uso; 

XX – OUC – Operação Urbana Consorciada; 

XXI – PDOT – Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal; 

XXII – PR – Planta Registrada; 

XXIII – PUR – Planilha de Parâmetros Urbanísticos; 

XXIV – RA – Região Administrativa; 

XXV – RIMA – Relatório de Impacto Ambiental; 

XXVI – SICAD – Sistema Cartográfico do Distrito Federal; 

XXVII – SITURB – Sistema de Informação Territorial e Urbana do Distrito Federal; 

XXVIII – TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília; 

XXIX – UOS – Unidade de Uso e Ocupação do Solo. 

Art. 6° Para os efeitos desta Lei Complementar ficam estabelecidas as seguintes 

definições: 

I – acesso: local de entrada ou saída ao lote ou edificação; 

II – afastamento: a distância perpendicular entre a edificação e as divisas laterais, frontais 

e de fundos do lote; 

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

IV – atividade: desdobramento dos usos que podem ser desenvolvidos no interior do lote 

ou projeção; 

V – beiral: prolongamento da cobertura, em balanço, que sobressai dos limites externos 

da edificação;  

VI – brise: elemento construtivo, móvel ou fixo, instalado em fachadas, para proteção 

solar;  

VII – campus universitário: área onde instituição ou conjunto de instituições de ensino 

superior 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 e professores e outros serviços complementares às atividades acadêmicas; 

VIII – coeficiente de aproveitamento: índice de construção que multiplicado pela área do 

lote ou projeção, define o seu potencial construtivo; 

IX – condomínio urbanístico: forma de ocupação do solo admitida nos termos do art. 45 

do PDOT, composto por unidades autônomas de uso privativo e áreas comuns 

condominiais;  

X – cota de soleira: cota ou nível altimétrico do lote ou projeção que determina o 

pavimento térreo, medida no perfil natural do terreno; 

XI – densidade demográfica ou populacional: relação entre o número de habitantes e a 

área total de uma porção do território; 

XII – desdobro: subdivisão de lote para constituição de duas ou mais unidades menores, 

importando na modificação das confrontações e limites da unidade original. 

XIII – 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. 

XIV – diretrizes urbanísticas: 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; 

XV – edifício-garagem: edificação destinada, exclusivamente, a estacionamento de 

veículos; 

XVI – 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; 

XVII – estacionamento: área descoberta para circulação e permanência de veículos 

motorizados e não motorizados, podendo ser interna ao lote ou externa, em via pública; 

XVIII – Estudo de Impacto de Vizinhança: instrumento de planejamento, controle urbano e 

subsídio à 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, 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; 

XIX fachada ativa: ocupação da fachada voltada para o logradouro público por uso não 

residencial, de acesso direto à população, com o objetivo de evitar a formação de paredes 

cegas entre o espaço público e privado; 

XX – galeria: espaço térreo destinado à livre circulação de pedestres, situado na parte 
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externa de uma edificação, sob o pavimento superior;  

XXI – garagem: local destinado a acesso, guarda e circulação e permanência de veículos 

motorizados e não motorizados denomina-se garagem ou abrigo quando coberto, interna ao 

lote e no subsolo de projeções; 

XXII – gleba: porção de terra não parcelada; 

XXIII – guarita: edificação destinada ao controle de acesso e vigilância do imóvel; 

XXIV – habitação multifamiliar: categoria de uso residencial, constituída de mais de uma 

unidade habitacional, nas tipologias de casas, de apartamentos e de casas e apartamentos 

localizados em um mesmo lote ou projeção; 

XXV  – habitação unifamiliar: categoria de uso residencial, constituída de uma única 

unidade habitacional localizada no lote; 

XXVI – instalações técnicas: são as áreas nas edificações destinadas a instalação de 

conjunto de peças ou equipamentos necessários para o seu funcionamento; 

XXVII – licenciamento de atividades econômicas: processo de avaliação para permissão da 

instalação e funcionamento de atividades; 

XXVIII – lote: unidade imobiliária resultante do parcelamento do solo para fins 

urbanos, devidamente registrada no cartório de ofício de registro de imóveis, com limites 

definidos e pelo menos uma das divisas voltadas para logradouro público ou servidão de 

passagem; 

XXIX – lote isolado: lote com todas as divisas voltadas para logradouro público ou 

servidão de passagem; 

XXX – marquise: estrutura em balanço com função arquitetônica de cobertura a ser 

implantada junto às divisas do lote, em espaço público ou logradouro, para proteção da 

fachada e abrigo de pedestres; 

XXXI – meios de hospedagem: locais destinados ao acolhimento temporário de 

pessoas, constituídos de edificações que dispõem de unidades habitacionais hoteleiras e 

serviços comuns; 

XXXII – 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; 

XXXIII – nível ou cota altimétrica: valor numérico que representa a altitude de uma 

dada localização geográfica em relação ao nível médio do mar; 

XXXIV – parâmetros urbanísticos: regras e variáveis que definem o uso e a forma de 

ocupação de um lote ou projeção; 

XXXV – pavimento: espaço da edificação, fechado ou vazado, compreendido entre os 

planos de dois pisos sucessivos ou entre o piso e a cobertura respectiva; 

XXXVI – pavimento térreo: pavimento no nível da cota de soleira;  

XXXVII – pilotis: espaço térreo das projeções que objetivam a passagem livre de 

pedestres, a visibilidade e a permeabilidade urbana; 

XXXVIII – Plano de Ocupação: tem por finalidade estabelecer os parâmetros de uso e 

ocupação para determinada área; 

XXXIX – polo gerador de viagem: o mesmo que polo atrativo de trânsito, polo gerador de 

trânsito e polo gerador de tráfego, empreendimento permanente que, devido ao porte, à 

atividade ou à localização, gere interferência significativa entorno, em relação ao trânsito 

de veículos ou pessoas, grande demanda por vagas de veículos, ou adequações outros 

sistemas de mobilidade urbana; 

XL – 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 divisas voltadas para área pública; 
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XLI – 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; 

XLII – remembramento: agrupamento de unidades imobiliárias contíguas para 

constituição de uma única unidade maior, importando na modificação das confrontações e 

limites das unidades originais; 

XLIII – subsolo: qualquer pavimento da edificação situado abaixo do pavimento térreo; 

XLIV – Tabela de Usos e Atividades: instrumento utilizado para classificar os usos e 

atividades permitidos nos lotes ou projeções, segundo sua localização no tecido urbano; 

XLV – taxa de ocupação: percentual da superfície do lote ou projeção ocupada pela 

projeção horizontal da edificação ao nível do solo; 

XLVI – taxa de permeabilidade: percentual da área do lote que deve ser mantido 

obrigatoriamente permeável e com cobertura vegetal de estratos arbóreo, arbustivo e 

forração, para permitir a absorção e infiltração de águas pluviais; 

XLVII – testada: limite entre o lote ou a projeção e a área pública; 

XLVIII – testada frontal ou frente do lote ou projeção: divisa definida como tal no 

projeto de urbanismo; 

XLIX – Unidade de Uso e Ocupação do Solo – UOS: unidade espacial de classificação do 

conjunto de atividades agregadas a partir de categorias de usos permitidos, para a qual são 

definidos os parâmetros de ocupação do solo urbano; 

L – Unidade imobiliária: imóvel resultante do loteamento ou desmembramento do 

solo, representado por lote ou projeção, ou por aquele criado por incorporação imobiliária;  

LI – Uso desconforme: aquele que não se enquadra nas categorias de uso estabelecidas 

na UOS correspondente ao lote ou projeção; 

LII – via de atividades: via que proporciona alta acessibilidade urbana em áreas com 

concentração de atividades de lazer, comércio, cultura, serviços, e ao uso misto, que 

privilegia o transporte coletivo, o tráfego de pedestres e de ciclistas. 

 

TÍTULO II 

DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

CAPÍTULO I 

DAS UNIDADES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO – UOS 

 

Art. 7° O uso do solo, nos lotes e projeções abrangidos por esta Lei Complementar, são 

indicados por UOS. 

§ 1º A localização das UOS consta no Anexo II – Mapas de Uso do Solo por Regiões 

Administrativas, conforme disposto no art. 2°. 

§ 2º Os usos e atividades permitidos nas UOS devem ser definidos na Tabela Geral de Usos 

e Atividades das UOS e nas Tabelas Parciais de Usos e Atividades por UOS a serem 

aprovadas pelo Poder Executivo. 

§ 3º As tabelas de que trata o § 2º terão como referência a Tabela de Usos e Atividades, de 

que trata o Anexo I. 

§ 4º As exceções de atividades, permitidas ou proibidas, serão especificadas por localidade 

nas Tabelas Parciais de Usos e Atividades por UOS. 

§ 5º As tabelas referidas no § 2º são detalhadas até os níveis de classe e subclasse, em 

conformidade com a hierarquia estabelecida na Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas – CNAE. 
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§ 6º As tabelas referidas no § 2º devem ser atualizadas pelo Poder Executivo, sempre que a 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE for alterada. 

Art. 8° São categorias de UOS: 

I – UOS RE – Residencial Exclusivo, onde é permitido o uso exclusivamente residencial, 

e que apresenta três subcategorias: 

a) RE 1 – onde é permitido exclusivamente o uso residencial, na categoria habitação 

unifamiliar; 

b) RE 2  – onde é permitido exclusivamente o uso residencial, na categoria habitação 

unifamiliar ou habitação multifamiliar em tipologia de casas; 

c) RE 3 – 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; 

II – UOS RO – Residencial Obrigatório: onde o uso residencial é obrigatório, sendo 

facultado o uso não residencial simultâneo, e que apresenta 2 subcategorias: 

a) RO 1 – onde é obrigatório o uso residencial, na categoria habitação unifamiliar, sendo 

facultado, simultaneamente, o uso não residencial com atividade econômica realizada no 

âmbito doméstico, não sendo autorizado o acesso independente;  

b) RO 2 – localizam-se ao longo de vias de conexão entre conjuntos e quadras, onde é 

obrigatório o uso residencial, na categoria habitação unifamiliar, sendo facultado, 

simultaneamente, o uso não residencial exclusivamente no pavimento térreo diretamente 

aberto para a rua, com acesso independente da habitação; 

III – UOS CSIIR – Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial: 

onde são admitidos os usos comercial, prestação de serviços, institucional, industrial e 

residencial, simultaneamente, sendo obrigatório o uso não residencial e proibido o uso 

residencial no térreo, e que apresenta 3 subcategorias: 

a) CSIIR 1 – localizam-se nas áreas internas dos núcleos urbanos, próximo as áreas 

habitacionais e possuem abrangência local; 

b) CSIIR 2 – localizam-se em áreas de maior acessibilidade 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 Distrito 

Federal, sendo de abrangência regional; 

IV – UOS CSIIR NO – Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e 

Residencial Não Obrigatório: onde são permitidos, simultaneamente ou não, os usos 

comercial, prestação de serviços, institucional, industrial e residencial, nas categorias 

habitação unifamiliar, ou habitação multifamiliar em tipologia de casas ou habitação 

multifamiliar em tipologia apartamentos, não havendo obrigatoriedade para qualquer um 

dos usos, e que apresenta 2 subcategorias: 

a) CSIIR 1 NO – localizam-se nas áreas internas dos núcleos urbanos, próximo as áreas 

habitacionais e possuem abrangência local; 

b) CSIIR 2 NO – localizam-se em áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em 

vias de atividades, centros e subcentros; 

V – UOS CSII – Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial: onde são 

permitidos, simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, institucional 

e industrial, sendo proibido o uso residencial, e que apresenta 3 subcategorias: 

a) CSII 1 – localizam-se em áreas internas aos núcleos urbanos, próximos às áreas 

habitacionais, com características de abrangência local; 

b) CSII 2 – localizam-se em áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de 
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atividades, centros e subcentros; 

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 abrangência regional; 

VI – UOS CSIInd – Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial: onde é 

permitido, prioritariamente, o uso industrial, nas áreas industriais e de oficinas, sendo 

admitida a ocorrência de outros usos não residenciais, simultaneamente ou não, e apresenta 

3 subcategorias: 

a) CSIInd 1 – localizam-se em espaços articulados à malha urbana, próximos às áreas 

habitacionais, por abrigarem atividades com menor incomodidade ao uso residencial; 

b) CSIInd 2 – localizam-se, principalmente, nas bordas dos núcleos urbanos, em articulação 

com rodovias que definem a malha rodoviária principal do Distrito Federal, separados das 

áreas habitacionais, por abrigarem atividades com maior incomodidade ao uso residencial; 

c) CSIInd 3 – localizam-se em áreas segregadas dos núcleos urbanos, por abrigarem 

atividades de abrangência regional, de maior risco e incomodidade; 

VII – UOS CSIIndR – Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial, 

Residencial: onde é permitido, prioritariamente, o uso industrial, nas áreas industriais e de 

oficinas, em lotes de menor porte, sendo admitida a ocorrência de outros usos, 

simultaneamente ou não, nos quais é facultado o uso residencial, exclusivamente nos 

pavimentos superiores, e condicionado a existência de uso não residencial; 

VIII – UOS Inst – Institucional: onde é permitido exclusivamente o uso institucional, 

público ou privado, em lotes dispersos na malha urbana; 

IX – UOS Inst EP – Institucional Equipamento Público: onde é prioritário o uso 

institucional, em lotes dispersos na malha urbana, constituídos em 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 políticas públicas setoriais, conforme estabelecido no parágrafo 

único do art. 5° da Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979; 

X – UOS PAC – Posto de Abastecimento de Combustíveis: onde são obrigatórias as 

atividades de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes e são permitidas outras 

atividades comerciais e de prestação de serviços na forma de 3 subcategorias: 

a) PAC 1 – onde são obrigatórias atividades de comércio varejista de combustíveis e 

lubrificantes, facultada a atividade de comércio varejista de mercadorias em loja de 

conveniências;  

b) PAC 2 – onde são obrigatórias atividades de comércio varejista de combustíveis e 

lubrificantes, facultada a atividade de comércio varejista de mercadorias em loja de 

conveniências e de prestação de serviço de restaurantes e lanchonetes;  

c) PAC 3 - onde são obrigatórias atividades de comércio varejista de combustíveis e 

lubrificantes, facultado o uso de prestação de serviço e comércio. 

 Nas UOS, os usos e atividades estabelecidos obedecem a critérios de exclusividade, §1º

obrigatoriedade e simultaneidade, da seguinte forma:  

I – critério de exclusividade - garante a exclusividade do uso estabelecido para as 

seguintes UOS: RE I, RE 2, RE 3 e Inst; 

II – critério de obrigatoriedade – garante a obrigatoriedade dos usos estabelecidos, para as 

seguintes UOS: RO I, RO 2, CSIIR I, CSIIR 2, CSIIR 3, Inst EP; PAC 1, PAC 2, PAC 3 e 

CSIIndR; 

III – critério de simultaneidade – garante que podem ocorrer qualquer uso estabelecido, 

simultaneamente ou não, para as seguintes UOS: CSIIR 1 NO e CSIIR 2 NO, CSII 1, CSII 
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2, CSII 3, CSIInd 1, CSIInd 2 e CSIInd 3. 

 Na UOS CSIIndR é proibido o uso residencial em lotes remembrados e o §2º

remembramento de lotes, para abrigar o uso residencial. 

 As atividades dos usos comercial e industrial, previstas para a UOS RO 1, somente §3º

poderão ocorrer nesta UOS se forem caracterizadas como micro empreendimentos 

individuais, nos termos do Anexo XIII da Resolução do Comitê Gestor do Simples 

Nacional CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011. 

Art. 10. Em lotes ou projeção definidos como UOS Inst e Inst EP são permitidas 

atividades complementares, desde que simultâneas às atividades previstas nas UOS. 

 As atividades complementares devem integrar o projeto arquitetônico da atividade §1º

principal. 

 O licenciamento das atividades complementares fica condicionado ao licenciamento da §2º

atividade principal. 

 A atividade principal prevista no §1º e §2º é a permitida nas UOS Inst e Inst EP. §3º

Art. 11. É permitida a construção de casa de zeladoria nas seguintes UOS:  

I – UOS Inst; 

II – UOS CSIInd 1, CSIInd 2 e CSIInd 3, desde que vinculada aos usos industrial e 

institucional; 

III – UOS CSII 1, CSII 2 e CSII 3, desde que vinculada aos usos industrial e institucional. 

Parágrafo único. A casa de zeladoria não constitui em unidade residencial autônoma e tem 

dimensão máxima de 68,00 m
2
. 

Art. 12. Os lotes e áreas públicas ocupadas por entidades religiosas de qualquer culto, por 

entidades de assistência social e por povos e comunidades tradicionais, passíveis de 

regularização, nos termos do constante na Lei Complementar n° 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. 

Art. 13. Os lotes ou projeções que estejam sobrepostos a sistemas viários, unidades de 

conservação ou parques ecológicos ou urbanos ou, ainda, a outros lotes ou projeções, 

deverão ser objeto de estudos específicos com vistas à correção das desconformidades. 

Art. 14. Os lotes ou projeções destinados a usos institucionais, objeto de doação pelo 

Poder Público com atividades indicadas nas escrituras não podem ter suas atividades 

originais alteradas.  

Parágrafo único. São admitidas atividades complementares ao uso institucional nos lotes 

previstos no caput, conforme dispõe o art. 10. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO 

Art. 15. Os critérios de implantação da edificação no lote ou projeção são estabelecidos 

pelos seguintes parâmetros de ocupação do solo: 

I – coeficiente de aproveitamento básico – CFA B; 

II – coeficiente de aproveitamento máximo – CFA M; 

III – altura máxima da edificação – ALT MAX; 

IV – taxa de permeabilidade mínima – TX PERM; 

V – taxa de ocupação máxima – TX OCUP; 



 

12 

VI – afastamentos mínimos laterais – AFR, frontais – AFU e de fundos – AF LAT ; 

VII – subsolos; 

VIII – marquise; 

IX – galeria obrigatória; 

X – definição do número mínimo de vagas para veículos internas aos lotes ou projeções. 

 Os parâmetros de ocupação do solo previstos nos incisos I a IX são estabelecidos no §1º

Anexo III – Quadros de Parâmetros de Ocupação do Solo por Região Administrativa, 

mediante o agrupamento de lotes ou projeções por faixas com características semelhantes 

quanto às dimensões, localização e tipologia, segundo cada UOS. 

 Os limites máximos dos parâmetros de ocupação do solo definidos para lote ou §2º

projeção podem não ser atingidos, devido a interdependência dos parâmetros ou em 

decorrência de restrições definidas na legislação ambiental e urbanísticas. 

Art. 16. Para a UOS Inst EP não são definidos parâmetros de ocupação do solo. 

Parágrafo único. O projeto arquitetônico para edificações em lote ou projeção da UOS Inst 

EP deve obedecer: 

I – à legislação ambiental; 

II – aos estudos de impacto de vizinhança, quando definido em legislação específica; 

III – à exigência de vagas de veículos internas ao lote; 

IV – à altura máxima permitida no Plano da Zona de Proteção dos Aeródromos, conforme 

as normas federais e nas normas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, 

referentes à Proteção dos Canais de Microondas de Telecomunicações; 

V – às delimitações e diretrizes estabelecidas nas normas distritais e federais para a área de 

entorno do Conjunto Urbanístico de Brasília. 

Art. 17. O lote com uso exclusivamente de habitação multifamiliar, nas tipologias de casas 

e de casas combinadas com apartamentos, na forma de condomínio urbanístico, prevista na 

UOS RE 2 e RE 3, deve dispor de Plano de Ocupação, que especifique os parâmetros de 

ocupação para as unidades autônomas e áreas comuns condominiais, compatíveis com os 

parâmetros estabelecidos para o lote no Anexo III – Quadros de Parâmetros de Ocupação 

do Solo e na legislação urbanística específica. 

 

Seção I 

Dos Coeficientes de Aproveitamento 

Art. 18. O coeficiente de aproveitamento é classificado em: 

I  –  coeficiente de aproveitamento básico; 

II  –  coeficiente de aproveitamento máximo. 

§ 1º Coeficiente de aproveitamento é o índice de construção que multiplicado pela área do 

lote ou projeção, define o seu potencial construtivo. 

§ 2º Coeficiente de aproveitamento básico é o potencial construtivo dos lotes ou 

projeções, outorgado gratuitamente. 

§ 3º A área da garagem localizada em pavimento térreo ou superiores, para atendimento a 

quantidade mínima exigida de vagas de veículos no interior do lote, não deve ser 

computada no coeficiente de aproveitamento desde que garantida a fachada ativa. 

§ 4º Coeficiente de aproveitamento máximo é o potencial construtivo máximo dos lotes ou 

projeções, sendo que a utilização da diferença entre os coeficientes básico e máximo é 

outorgada onerosamente. 
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Art. 19. As áreas de construção cobertas e situadas no interior do lote ou projeção são 

computadas no coeficiente de aproveitamento. 

§ 1º  Excetua-se do caput as áreas destinadas à: 

I – exclusivamente garagem de automóveis e bicicletas localizadas em subsolo; 

II – galeria obrigatória voltada para logradouro público; 

III – elementos de composição, proteção de fachadas e instalações técnicas reguladas pelo 

Código de Edificações do Distrito Federal; 

IV – pilotis de projeção, quando obrigatório. 

§ 2º A exceção prevista no inciso I do § 1º não se aplica a edifício-garagem e a habitações 

unifamiliares e multifamiliares, em tipologia de casas. 

§ 3º A área da garagem localizada em pavimento térreo ou superiores, para atendimento a 

quantidade mínima exigida de vagas de veículos no interior do lote, não é computada no 

coeficiente de aproveitamento desde que garantida a fachada ativa e vedada a fachada cega 

voltada para o logradouro; 

§ 4º O pilotis previsto no inciso IV do § 1º deve ser situado no nível térreo e pode ter 

ocupação máxima de 40% de sua área. 

Seção II 

Das alturas máximas das edificações 

Art. 20. As edificações devem respeitar as alturas máximas definidas para o lote ou 

projeção. 

§ 1º A altura máxima da edificação é a medida vertical entre a cota de soleira e o ponto 

mais alto da edificação, excluídos os seguintes elementos: 

I – caixas d’água; 

II – castelos d’agua; 

III – casas de máquinas; 

IV – antenas para televisão; 

V – para-raios; 

VI – infraestruturas para redes de telecomunicações;  

VII – chaminés; 

VIII – campanários; 

IX – silos; 

X – exaustores; 

XI – placas solares. 

§ 2º Para aplicação do disposto no inciso I do § 1º o limite superior da caixa d’água não 

pode exceder 4,50 metros em relação à face superior da laje de cobertura do último 

pavimento.  

§ 3º A altura máxima do castelo d’agua é limitada às normas definidas pelo CBMDF. 

§ 4º A altura máxima da infraestrutura para redes de telecomunicações é definida em 

legislação específica. 

Art. 21. A altura máxima da edificação e dos elementos definidos no art. 20 devem 

obedecer: 

I – as normas federais referentes ao Plano da Zona de Proteção dos Aeródromos; 

II – as normas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, referentes à 

Proteção dos Canais de Microondas de Telecomunicações; 

III – as delimitações e diretrizes estabelecidas nas normas distritais e federais para a área de 

entorno do Conjunto Urbanístico de Brasília. 
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Art. 22. Os critérios que devem ser utilizados para definição da cota de soleira dos lotes e 

projeções estão estabelecidos no Anexo III – Quadros de Parâmetros de Ocupação do Solo, 

como: 

I –  ponto médio da edificação: cota altimétrica correspondente ao ponto médio da 

edificação no lote ou projeção; 

II –  cota altimétrica média do lote: resultante do somatório das cotas altimétricas dos 

vértices do lote ou projeção, dividido pelo número de vértices, sendo que nos casos em que 

não existam  vértices utiliza-se a média das cotas altimétricas mais alta e mais baixa do lote 

ou projeção; 

III –  ponto médio da testada frontal: corresponde à cota altimétrica medida no meio da 

testada frontal do lote ou projeção; 

IV –  ponto mais alto do terreno: corresponde a mais alta cota altimétrica do lote ou 

projeção. 

 O órgão responsável pela aprovação de projeto de arquitetura deve fornecer a cota §1º

altimétrica do ponto definido como cota de soleira para cada lote ou projeção, medida no 

perfil natural do terreno, de acordo com as curvas de nível das plantas SICAD em escala 

cadastral. 

 Pode ser utilizado levantamento topográfico ou outro método para obtenção da §2º

medida do perfil natural do terreno nas áreas não contempladas pelas plantas SICAD em 

escala cadastral. 

Seção III 

Da Taxa de Permeabilidade Mínima 

Art. 23. A taxa de permeabilidade mínima é o percentual mínimo da área do lote que deve 

ser mantido obrigatoriamente permeável e com cobertura vegetal de estratos arbóreo, 

arbustivo e forração, para permitir a absorção e infiltração de águas pluviais. 

Parágrafo único. A Taxa de Permeabilidade Mínima, definida para os lotes, visa contribuir 

para: 

I – a manutenção da disponibilidade e da qualidade de recursos hídricos na bacia 

hidrográfica; 

II – a eficiência do sistema de drenagem pluvial;  

III – a qualidade do espaço urbano, associada à permanência de áreas com cobertura 

vegetal, que favoreçam o conforto ambiental urbano. 

 

Seção IV 

Da Taxa de Ocupação Máxima 

Art. 24.  A Taxa de Ocupação Máxima é o percentual máximo da superfície do lote que 

pode ser ocupado pela projeção horizontal da edificação ao nível do solo. 

Art. 25. A Taxa de Ocupação Máxima não inclui os elementos de composição, proteção de 

fachadas, com largura máxima de 1,5m. 

Seção V 

Dos Afastamentos Obrigatórios 

Art. 26. Os Afastamentos Mínimos Obrigatórios para o lote são as distâncias mínimas 

perpendiculares entre a edificação e as divisas laterais, frontais e de fundos, definidas para 
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garantir adequada insolação e ventilação dos logradouros e das edificações. 

Art. 27. As aberturas das edificações devem manter afastamento mínimo de 1,50m em 

relação às divisas dos lotes vizinhos mesmo quando não exigido no Anexo III – Quadros de 

Parâmetros de Ocupação do Solo por Região Administrativa. 

Art. 28. Poderão ser construídos nas áreas de afastamentos obrigatórios os seguintes 

elementos: 

I – guaritas; 

II – castelo d’água; 

III – piscinas descobertas; 

IV – instalações técnicas enterradas;  

V – elementos de composição, proteção de fachadas reguladas pelo Código de Edificações 

do Distrito Federal;  

VI – áreas pavimentadas descobertas;  

VII – central de gás liquefeito de petróleo – GLP, respeitada às normas definidas pelo 

CBMDF. 

 As guaritas devem observar as seguintes dimensões: §1º

I – área máxima de 6m², quando composta de uma única edificação, incluído sanitário;   

II – área máxima de 4m², cada guarita, quando composta por duas edificações, incluído 

sanitário. 

 As construções permitidas em áreas de afastamento obrigatório, nos termos deste §2º

artigo, não podem desrespeitar a taxa de permeabilidade fixada para o lote.  

Seção VI 

Da Utilização dos Subsolos 

Art. 29. Considera-se subsolo qualquer pavimento da edificação situado abaixo da cota de 

soleira, inferior ao pavimento térreo. 

Art. 30. O subsolo nos lotes ou projeções é definido da seguinte forma: 

I – não permitido; 

II – permitido – tipo 1, respeitados todos os parâmetros definidos para o lote ou projeção; 

III – permitido – tipo 2, respeitados os parâmetros definidos para o lote ou projeção, exceto 

os afastamentos mínimos obrigatórios e a taxa de ocupação. 

 A ocupação do subsolo sem respeitar os afastamentos mínimos obrigatórios e taxa de §1º

ocupação, previsto no inciso III, é permitida apenas nos trechos de subsolo situados abaixo 

do perfil natural do terreno.  

 A construção de subsolo, quando permitida, pode ocorrer em mais de um pavimento.  §2º

Seção VII 

Das Galerias Obrigatórias e Marquises 

Art. 31.  A galeria obrigatória é o espaço da edificação, situado dentro dos limites do lote 

ou projeção, destinado à livre circulação de pedestres, a ser implantado nas divisas do lote 

voltadas para o espaço público ou logradouro. 
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 A construção de galeria obrigatória, sua dimensão mínima e localização são definidas §1º

no Anexo III – Quadros de Parâmetros de Ocupação do Solo. 

 É facultada a construção de galeria no interior do lote e projeção. §2º

Art. 32. A marquise é a estrutura em balanço com função arquitetônica de cobertura a ser 

implantada junto às divisas do lote, em espaço público ou logradouro, para proteção da 

fachada e abrigo de pedestres. 

 A construção de marquise é definida no Anexo III – Quadros de Parâmetros de §1º

Ocupação do Solo como: 

I – proibida; 

II – obrigatória; 

III  – não exigida. 

 As dimensões da marquise definida como obrigatória são estabelecidas no Anexo III – §2º

Quadros de Parâmetros de Ocupação do Solo. 

 A marquise definida como não exigida deve localizar-se no nível térreo com largura §3º

máxima de 3,00 metros. 

 A marquise em área pública contígua a edificação deve respeitar a distância mínima de §4º

0,70 metros do meio-fio. 

 Nos lotes em que for obrigatória a construção de marquise, são vedados os §5º

afastamentos das divisas voltadas para o espaço público ou logradouro. 

Seção VIII 

Das Vagas de Veículos Internas ao Lote ou Projeção 

Art. 33. A quantidade mínima de vagas de veículos no interior do lote ou projeção é 

calculada considerando a área computável, os usos, as atividades e a localização. 

§ 1º Para o cálculo da quantidade mínima de vagas de veículos, aplica-se a fórmula: QVAGAS 

= ACOMPx PVAGAS x FA, onde:  

I – QVAGAS corresponde à quantidade de vagas exigida para o imóvel; 

II – ACOMP corresponde à área computável; 

III – PVAGAS corresponde ao parâmetro de exigência de vagas por uso e atividade, previsto 

no Anexo IV – Quadro de Exigência de Vagas de Veículos; 

IV – FA corresponde ao Fator de Acessibilidade definido no § 4º.  

§ 2º  Nos casos em que houver diferentes usos ou atividades num mesmo lote, o cálculo 

das vagas deve ser proporcional à área total computável dos respectivos usos. 

§ 3º É facultada a oferta de vagas em quantidade superior ao disposto no caput, mediante 

desconto no potencial construtivo ou pagamento em pecúnia, na forma de regulamentação 

específica. 

§ 4º  O Fator de Acessibilidade – FA corresponde à acessibilidade do lote ou projeção 

compreendida pela sua condição de proximidade ao transporte público de média e alta 

capacidade, subdividido em 3 fatores: 

I – 0,5 para o lote ou projeção localizado em áreas de Alta Acessibilidade; 

II – 1,0 para o lote ou projeção localizado em áreas de Média Acessibilidade; 

III – 1,5 para o lote ou projeção localizado em áreas de Baixa Acessibilidade. 
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§ 5º Considera-se transporte público de Média e Alta capacidade as linhas de trem, metrô, 

Veículos Leves sobre Trilhos – VLT, Veículos Leves sobre Pneus – VLP e corredores de 

ônibus.  

§ 6º É considerada de Alta Acessibilidade a área de influência: 

I – do eixo da linha de transporte público de média e alta capacidade distantes de 100 

metros medidos paralelos ao eixo, podendo abranger os lotes ou projeções inteiramente 

contidos ao limite de 200 metros paralelos ao eixo; 

II – dos Terminais e Estações de transporte público de média e alta capacidade, medida 

pela circunferência de raio de 400 metros do centro das Estações e Terminais, podendo 

abranger os lotes ou projeções inteiramente contidos na circunferência com raio de 600 

metros. 

§ 7º São considerados de Baixa Acessibilidade os lotes ou projeções com área total 

construída maior que a indicada no Anexo V – Quadro do Porte das Edificações para 

aplicação do Fator de Acessibilidade e localizados na área de influência das rodovias 

situadas às margens das áreas urbanas consolidadas. 

§ 8º São considerados de Média Acessibilidade as situações não enquadradas no § 6º e no § 

7º. 

Art. 34. Não se aplica a exigência de vagas de veículos prevista no art. 33: 

I – aos lotes, únicos ou remembrados, com testada resultante inferior ou igual a 16 metros 

e com área menor ou igual a 400m²; 

II – as edificações tombadas e preservadas pela legislação de bens culturais, quando 

comprovada a impossibilidade de criação de vagas sem descaracterizar a edificação. 

Art. 35. A exigência de vestiário para usuários de bicicletas é obrigatória para os 

empreendimentos cujos usos e atividades estejam indicadas no Anexo IV – Quadro de 

Exigência de Vagas de Veículos. 

Parágrafo único. As dimensões dos vestiários para usuários de bicicletas e as condições de 

instalação deverão seguir o estabelecido em regulamentação específica. 

Art. 36. O quantitativo de vagas de motocicleta deverá ser calculado na proporção de 1 

vaga de motocicleta para cada 20 vagas destinadas a automóvel. 

CAPÍTULO II 

DAS UNIDADES ESPECIAIS  

Art. 37. São estabelecidas Unidades Especiais – UE, aplicadas a situações específicas, nos 

lotes que não se enquadram nas definições das UOS descritas no art. 8°: 

I – UE 1 – mobiliário urbano; 

II – UE 2 – praça e parque infantil; 

III – UE 3 – Aeroporto, campus universitário; 

IV – UE 4 – Polo 1 da Região Administrativa do Lago Norte e Polo 11 da Região 

Administrativa do Lago Sul; 

V – UE 5 – necrópoles;  

VI – UE 6 – Setor Militar Complementar e Parque Ferroviário de Brasília; 

VII – UE 7 – Presídio e Penitenciária; 

VIII – UE 8 – Centrais Elétricas FURNAS; 
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IX – UE 9 – Ponto de Atração da Região Administrativa do Lago Norte.  

 As UE constam no Anexo II – Mapas de Uso do Solo por Regiões Administrativas. §1º

 Para a implantação de novos mobiliários urbanos, praças e parques infantis, não é §2º

exigida a constituição de unidades imobiliárias. 

 As UE os incisos III e V a IX também são denominadas Área de Gestão Autônoma. §3º

Art. 38. Os parâmetros de uso e ocupação do solo para as UE previstas nos incisos III e V a 

IX do art. 37 devem ser definidos em Plano de Ocupação aprovado pelo órgão gestor do 

desenvolvimento territorial e urbano. 

 Os Planos de Ocupação previsto no caput devem, no prazo máximo de 1 ano, contado §1º

da publicação desta Lei Complementar, serem submetidos para aprovação pelos 

responsáveis das respectivas áreas. 

 Os Planos de Ocupação devem ser elaborados de acordo com o estabelecido no Termo §2º

de Referência emitido pelo órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano. 

 O órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano deve emitir Termo de §3º

Referência, no prazo de 30 dias a contar da data do requerimento. 

 Os parâmetros de usos previstos no caput devem ser estabelecidos com referência na §4º

Tabela de Classificação de Usos e Atividades Urbanas e Rurais do Distrito Federal. 

 Os parâmetros de ocupação previstos no caput são os listados no art. 15. §5º

Art. 39. Os parâmetros de uso e ocupação do Polo 11 da Região Administrativa do Lago 

Sul são os estabelecidos no contrato de concessão de uso firmado com a TERRACAP, 

passível de revisão, motivada por interesse público. 

 

 

CAPÍTULO III 

DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DO COMBUSTIVEL 

Art. 40. É admitida a implantação da atividade de comércio varejista de combustíveis e 

lubrificantes em lote das UOS CSII 2, CSII 3, CSIInd 1, CSIInd 2 e CSIInd 3, de forma  

simultânea às atividades dos seguintes locais: 

I – Supermercado; 

II – Hipermercado; 

III – Shopping center; 

IV – Industrias; 

V – Concessionária de veículos; 

VI – Terminal de transporte; 

VII – Garagem de ônibus; 

VIII – Clube. 

 A implantação de atividade de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes § 1º

prevista no caput é condicionada: 

I – à Estudo de Viabilidade de Técnica aprovado pelo órgão gestor do desenvolvimento 
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territorial e urbano; 

II – ao pagamento da ONALT; 

III – à aplicação de outros instrumentos urbanísticos, exigidos em legislação específica. 

 Na situação admitida no caput devem ser obedecidos os parâmetros de ocupação § 2º

estabelecidos para a UOS referente ao lote. 

Art. 41. As atividades da UOS PAC podem substituir os parâmetros de uso originais do 

lote nas seguintes UOS e condições: 

I – CSII 2, admitidas exclusivamente as atividades constantes do PAC 2; 

II – CSII 3, admitidas exclusivamente as atividades constantes do PAC 2; 

III – CSIInd 1, admitidas exclusivamente as atividades constantes do PAC 2; 

IV – CSIInd 2, admitidas exclusivamente atividades constantes do PAC 2; 

V – CSIInd 3, admitidas exclusivamente atividades constantes do PAC 3. 

 A admissibilidade das atividades da UOS PAC citadas nos incisos I  a V do caput não §1º

constitui alteração de UOS. 

 A admissibilidade das atividades da UOS PAC nas UOS citadas incisos I  a V do §2º

caput é sujeita às seguintes condicionantes:  

I – Estudo de Viabilidade de Técnica aprovado pelo órgão gestor do desenvolvimento 

territorial e urbano 

II  – pagamento da ONALT; e 

III  – aplicação de outros instrumentos urbanísticos, exigidos em legislação específica; 

 Não se aplicam as disposições do § 1º e § 2º aos postos de abastecimento de §3º

combustível já implantados e regulares em relação à legislação até então vigente. 

Art. 42. As unidades imobiliárias das UOS CSII 2, CSII 3, CSIInd 1, CSIInd 2 e CSIInd 3 

que alterarem suas atividades para as constantes da UOS PAC, nos termos do art. 41, 

devem adotar os parâmetros de ocupação estabelecidos abaixo, correspondente ao PAC 

cabível: 

I – Para os PAC 2 e PAC 3 devem ser adotados os seguintes parâmetros: 

a) ALT MAX = 9,00 m; 

b) AFR, AFU, AF ESQ e AF DIR = 1,50 m; 

c) COTA SOLEIRA = ponto médio da testada frontal; 

d) SUBSOLO = permitido; 

e) NOTA = (1) ALT MAX: Altura inclui a cobertura. TX OCUP: Taxa de ocupação exclui 

a cobertura – para PAC 2; (2) ALT MAX: altura inclui a cobertura - apenas para PAC 3; 

II – Os coeficientes de aproveitamento básico, máximo e taxa de ocupação são: 

a) PAC 2: CFA B = 0,50 e CFA M = 0,50 e TX OCUP = 50%; 

b) PAC 3: CFA B = 0,60 e CFA M = 0,60 e TX OCUP = 60%; 

Art. 43. O Estudo de Viabilidade Técnica de que trata o inciso I do § 1º do art. 40 e inciso I 

do § 2º do art. 41 deve ser objeto de regulamentação pelo Poder Público, observados, no 

mínimo, os seguintes critérios de viabilidade de ocupação: 

I – localização; 

II – dimensões do lote; 



 

20 

III  – testada do lote; 

IV  – acessibilidade viária. 

Art. 44. Para os lotes da UOS PAC 1, situados no canteiro central da Estrada Parque Dom 

Bosco – EPDB, na Região Administrativa do Lago Sul - RA XVI, registrados em cartório 

com base no Projeto de Urbanismo – URB 156/92, é permitido o avanço da cobertura em 

área pública com 2,70 m na maior dimensão e 5m na menor dimensão do lote. 

  


