
COMPARAÇÃO LUOS X COE/DF 

LUOS  COE 

Art. 7º Alinhamento -  
 

ART. 7º XX - cota de soleira: cota ou nível altimétrico do lote 

ou projeção que  determina o pavimento térreo, medida no 

perfil natural do terreno, de acordo com as curvas de nível 

do SICAD em escala 1:2000, a partir da qual se define a 

altura máxima e o número de pavimentos; 

 

Cota de soleira – referência altimétrica onde se determina o piso do 

pavimento térreo, a partir da qual se mede a altura máxima da 

edificação para fins de cumprimento dos índices urbanísticos.  

XXXI  –  garagem: área coberta para circulação e 

permanência de veículos, interna ao lote e no subsolo de 

projeções ; 

Garagem: o local destinado à acesso, guarda e circulação de veículos 

motorizados e não motorizados denomina-se garagem ou abrigo quando 

coberto e, estacionamento quando descoberto, independente do 

pavimento em que se encontra. 

 

Art. 7º instalações técnicas: conjunto de peças ou XXXVII - 

instalações técnicas ou cômodo/compartimento técnico: 

área, na edificação, com a finalidade de abrigar conjunto de 

aparelhos e peças destinados às instalações que garantam 

conforto térmico, segurança e salubridade da  

 

LII - subsolo: pavimento da edificação situado abaixo da cota 

de soleira, inferior ao pavimento térreo, que apresenta 

sessenta por cento ou mais de seu volume enterrado em 

Subsolo – qualquer pavimento da edificação situado abaixo do 

pavimento térreo, que apresenta sessenta por cento ou mais de seu 

volume enterrado em relação ao perfil natural do terreno.  

Comentado [JMC1]: Cota de soleira – referência 
altimétrica onde se determina o piso do pavimento térreo, a 
partir da qual se mede a altura máxima da edificação para 
fins de cumprimento dos índices urbanísticos. NO CÓDIGO 
ESTÁ ESCRITO ASSIM. SE VOCÊS ENTENDEREM QUE É RUIM 
PARA A APLICAÇÃO DA LUOS, A GENTE PODE SUGERIR A 
ALTERAÇÃ O DO COE. 
 



relação ao perfil natural do terreno; 

LIV - subsolo aflorado: pavimento da edificação, aflorado do 

solo e situado abaixo da cota de soleira, imediatamente 

inferior ao pavimento térreo, que apresenta menos de 

sessenta por cento de seu volume enterrado em relação ao 

perfil natural do terreno; 

 

Não utilizamos subsolo aflorado, entendemos, no COE, que se tivesse 

menos de 60%enterrado não seria subsolo. Isso porque quando a LC 

755 fala da concessão para garagem, diz que tem que ser subsolo, se 

entendermos que existe esse subsolo aflorado, a LC 755 poderia ser 

aplicada e teríamos algumas situações de paredões piores do que 

temos hoje. A CPCOE decidiu em uma reunião que se tiver menos de 

60% enterrado não pode usar a LC 755. 

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

 

Cota de soleira – referência altimétrica onde se determina o piso do 

pavimento térreo, a partir da qual se mede a altura máxima da 

edificação para fins de cumprimento dos índices urbanísticos. 

 

XXIII  –  Vaga presa: vaga para veículo  com acesso por 
meio de outra vaga vinculada à mesma unidade 
imobiliária, e não pela circulação de veículos; 

XXIV  –  Vaga solta: vaga para veículo com acesso direto 
por meio da circulação de veículos; 

 

É permitido o uso de vagas presas, de pallets, elevadores para 

automóveis ou outras tecnologias que permitam otimizar o uso 

intensivo de garagens e estacionamentos. 

Vaga presa – vaga com acesso por meio de outra vaga e não pela 

circulação de veículos. 

Art. 32 Incluem-se no coeficiente de aproveitamento, no 
que se refere às garagens:  

I - as áreas destinadas à garagem em edifícios-garagem; 
II - as áreas destinadas à garagem em habitações 

unifamiliares, em qualquer pavimento, inclusive em subsolo;  

 III - as áreas destinadas à garagem em habitações 
multifamiliares, em tipologia de casas, em qualquer 

Art. 118 Todas as áreas cobertas, contidas pelo perímetro externo da 

edificação, são consideradas áreas construídas e computadas no 

cálculo do coeficiente de aproveitamento.  

 

§1°  São excluídos do cálculo da área construída: 

I – brises, com largura máxima correspondente a 1,5m, desde que 

projetados exclusivamente para proteção solar, permitido acesso técnico 

Comentado [JMC2]: Cota de soleira – referência 
altimétrica onde se determina o piso do pavimento térreo, a 
partir da qual se mede a altura máxima da edificação para 
fins de cumprimento dos índices urbanísticos. 

Comentado [JMC3]:  
É permitido o uso de vagas presas, de pallets, elevadores para 

automóveis ou outras tecnologias que permitam otimizar o 

uso intensivo de garagens e estacionamentos. 

Vaga presa – vaga com acesso por meio de outra vaga e não 

pela circulação de veículos. 
 



pavimento; inclusive em subsolo; e, 

 IV - as áreas em subsolo quando não utilizadas para 
garagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para sua manutenção ou movimentação; 

II – beirais que se projetem em até 1,5m a partir do limite externo da 

edificação, conforme regulamentação desta Lei; 

III  – reservatórios subterrâneos de água para qualquer tipo de uso; e 

IV  – subestação de energia elétrica. 

§2° Os elementos citados nos incisos I e II do §1° deste artigo podem 

avançar até metade do afastamento mínimo obrigatório, garantida a 

altura livre sob eles de 2,25m. 

§3° Os elementos citados nos incisos III e IV do §1° deste artigo podem 

situar-se sob as áreas de afastamento mínimo obrigatório, garantidas as 

exigências de segurança conforme legislação específica. 

§4° É permitida utilização de até 5% de área acima da área permitida 

pelo coeficiente de aproveitamento máximo, desde que seja 

exclusivamente para áreas técnicas, conforme regulamentação desta Lei. 

§5°  As áreas utilizadas exclusivamente para garagem não são 

computadas no cálculo da área permitida pelo coeficiente de 

aproveitamento, exceto quando a legislação de uso e ocupação do solo 

dispuser em contrário. 

 

Art. 119. A área total de construção é calculada pela soma da área 

construída de cada pavimento. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Art. 33. O coeficiente de aproveitamento não inclui os seguintes 
elementos:  

I  –  garagem em subsolos, excluídas as referidas no Art. 
32;   

II  –  garagem em subsolos aflorados, no pavimento 
térreo e em até dois pavimentos imediatamente superiores a 
este, respeitado os afastamentos obrigatórios, excluídas as 
referidas no Art. 32; 

III  –  piscina descoberta; 

IV  –  muro ou grades de proteção;  

V  –  áreas pavimentadas descobertas;  

VI  –  brises, com largura máxima de um metro, desde que 
projetados exclusivamente para proteção solar e que não 
configurem prolongamento de lajes; 

VII  –  beiral com largura máxima correspondente a um 
metro e cinquenta centímetros;  

VIII  –  espaços livres do pilotis, situado no nível térreo; 

IX  –  áreas descobertas da cobertura; 

X  –  instalações técnicas limitadas a 3%  da área total de 
construção ou 5%  nas edificações especiais a serem 
indicadas em regulamentação específica;  

XI  –  reservatórios e caixas d’água; 

XII  –  os prismas de aeração e iluminação ou só de 
aeração. 

 

 

No COE, brise ficou com 1,50m. 

 

O COE computa tudo que é coberto, inclusive pilotis, porque não 

computar não significa que não será fechado. O que, no fim das consta, 

aumentaria a área computável. 
 

No COE ficou até 5% de área excedente. Ou seja, um coeficiente de 0,05 

exclusivo para áreas técnicas. 
 

Prismas: esses não são cobertos, então pelo COE não fazem parte da 

área construída.  

 



Art. 34 – Sobre cota de soleira. Verificar se há conflito. 

Art. 34 As alturas máximas das edificações são definidas nos 

Quadros de Parâmetros de Ocupação por RA integrantes dos 

Anexos II B a XXIV B aos quais se refere o Erro! Fonte de 

referência não encontrada., incisos II a XXIV, alíneas “b”. 

são consideradas a partir da cota de soleira. 

§ 1° A cota de soleira é definida de acordo com um dos 

seguintes métodos: 

I –   ponto médio da edificação: cota altimétrica 

correspondente ao ponto médio da projeção da área 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. 

§ 2° Os métodos para definição da cota de soleira em cada 

RA são estabelecidos nos Quadros de Parâmetros de Ocupação por 

RA são integrantes dos Anexos II B a XXIV B aos quais se refere o 

Erro! Fonte de referência não encontrada., incisos II a XXIV, 

alíneas “b”. 

§ 3° A Administração Regional deve fornecer a cota 

altimétrica do ponto definido como cota de soleira para cada lote ou 

projeção. 

0 A cota de soleira é fornecida pelo órgão gestor do planejamento 

urbano e territorial. 

§ 1°  O projeto pode indicar, por meio de notação específica na etapa 

de estudos prévios, uma variação de mais ou menos 50 cm em relação 

à cota de soleira fornecida. 

§ 2°  A altura máxima ou cota de coroamento da edificação é medida a 

partir da cota de soleira indicada no projeto arquitetônico.  

Art. 101. Os pavimentos de acesso são definidos pelo autor do projeto 
de acordo com as características do terreno e devem obedecer às 

disposições referentes à acessibilidade de pessoas com deficiência 

previstas na legislação federal, na legislação distrital e nas normas 

técnicas. 

 

Cota de soleira – referência altimétrica onde se determina o piso do 

pavimento térreo, a partir da qual se mede a altura máxima da 

edificação para fins de cumprimento dos índices urbanísticos. 

 



 

 

Art. 35 – O que será excluído da altura ou não. 

Art. 35 Ficam excluídos do cômputo da altura máxima fixada, 

os seguintes elementos: 

I  –  caixas d’água; 

II  –  casas de máquinas; 

III  –  antenas e para-raios;  

IV  –  chaminés; e 

V  –  campanários. 

 

 

Art. 174 Até a aprovação do PPCUB e da LUOS, as instalações 

técnicas de caixa d’água superior e casas de máquinas podem situar-se 

acima da cota de coroamento ou altura máxima permitida para a 

edificação, quando facultado na legislação específica de uso e 

ocupação do solo. 

Parágrafo único. Nos casos em que a legislação específica para o lote 

for omissa em relação às instalações admitidas acima da cota de 

coroamento, é tolerada uma altura máxima total de 3,50m em relação à 

face superior da laje de cobertura do último pavimento. 

Art. 175. Quando a norma específica definir somente o número de 

pavimentos, os mesmos são contabilizados a partir do pavimento 

térreo. 

 

Art. 100 § 2º A altura máxima ou cota de coroamento da edificação é 

medida a partir da cota de soleira indicada no projeto arquitetônico.  

 

Comentário Juliana: É a LUOS e o PPCUB que precisam definir como 

ela é medida. Então está ok. 

Art. 38 O número máximo de pavimentos permitidos, 

considerados somente aqueles construídos acima da cota de soleira, 

consta nos Quadros de Parâmetros de Ocupação por RA, integrantes 

dos Anexos II B a XXIV B aos quais se refere o Erro! Fonte de 

Anexo I – Glossário 

Subsolo – qualquer pavimento da edificação situado abaixo do 

pavimento térreo, que apresenta sessenta por cento ou mais de seu 

volume enterrado em relação ao perfil natural do terreno.  

 



referência não encontrada., incisos II a XXIV, alíneas “b”. 

 

 

Art. 112 §1º A distância estabelecida no Erro! Fonte de referência não 

encontrada. deste artigo é aplicável a qualquer pavimento, inclusive 

subsolo. 

Art. 175 Quando a norma específica definir somente o número de 

pavimentos, os mesmos são contabilizados a partir do pavimento térreo. 

Diverge do COE quanto à possibilidade de edificar os 

elementos deste artigo nos afastamentos mínimos 

obrigatórios? 

Art. 45 Poderão ser construídos nas áreas de afastamentos 

obrigatórios os seguintes elementos: 

I – guaritas; 

II – piscinas descobertas e áreas de lazer, inclusive para 

preparo de alimentos, sem fins comerciais, implantadas em 

habitações unifamiliares situadas nas UOS RE 1, RO 1 e RO 2, 

observando, para piscinas, o afastamento mínimo de 0,50m da divisa 

do lote, conforme regulamentado pelo Poder Executivo. 

III – casa de máquina enterrada e reservatórios enterrados;  

IV – brises, desde que não ultrapassem 1,00m de largura, 

limitados a 50% da largura do afastamento; 

V –  marquises e beirais, desde que não ultrapassem 1,50m 

de largura e nos afastamentos laterais e de fundo se limitem a 50%  

da largura do afastamento;  

VI – áreas pavimentadas descobertas;  

VII –  estacionamento para veículos no pavimento térreo, 

desde que descoberto; 

  VIII – central de gás liquefeito de petróleo – GLP, de acordo 

com as normas previstas. 

O COE permite apenas o avanço de brises e beirais e a construção de 

reservatórios subterrâneos de água e subestação de energia elétrica. 

Mas o COE entende que se a legislação específica do lote permite a 

construção de outros elementos, eles podem ser construídos. 

 

Art. 118 Todas as áreas cobertas, contidas pelo perímetro externo da 

edificação, são consideradas áreas construídas e computadas no 

cálculo do coeficiente de aproveitamento.  

§ 1º São excluídos do cálculo da área construída: 

I– brises, com largura máxima correspondente a 1,5m, desde que 

projetados exclusivamente para proteção solar, permitido acesso técnico 

para sua manutenção ou movimentação; 

II– beirais que se projetem em até 1,5m a partir do limite externo da 

edificação, conforme regulamentação desta Lei; 

III – reservatórios subterrâneos de água para qualquer tipo de uso; e 

IV – subestação de energia elétrica. 

§ 2º Os elementos citados nos incisos I e II do §1° deste artigo podem 

avançar até metade do afastamento mínimo obrigatório, garantida a 

altura livre sob eles de 2,25m. 



 

 

§ 3º Os elementos citados nos incisos III e IV do §1° deste artigo podem 

situar-se sob as áreas de afastamento mínimo obrigatório, garantidas 

as exigências de segurança conforme legislação específica. 

Art. 132 A mobilidade e o tráfego interno ao lote são de 

responsabilidade do autor do projeto. 

Parágrafo único. O patamar de acomodação e as rampas devem situar-

se no interior do lote ou projeção, facultada a sua localização em áreas 

de recuo obrigatório, salvo exceções previstas na regulamentação desta 

Lei, desde que garantida a livre circulação de pedestre. 

Art. 176  Não são permitidas construções nas áreas de recuos 

obrigatórios, à exceção daqueles expressos em legislação específica. 

Art. 47 – Utilização de subsolos. Há divergências? 

Da Utilização dos Subsolos 

Art. 47 Considera-se subsolo qualquer pavimento da edificação 

situado abaixo da cota de soleira, inferior ao pavimento térreo, que 

apresente sessenta por cento ou mais de seu volume enterrado em 

relação ao perfil natural do terreno. 

 

Anexo I – Glossário 

Subsolo – qualquer pavimento da edificação situado abaixo do 

pavimento térreo, que apresenta sessenta por cento ou mais de seu 

volume enterrado em relação ao perfil natural do terreno.  

 

Comentário Juliana: O COE não considera subsolo quando tem menos 

de 60% enterrado. Quanto à utilização do subsolo, o COE entende que é 

a legislação de uso e ocupação do solo que precisa definir o que pode 

ter no subsolo, mas o COE só permite não computar na área permitida 

pelo coeficiente de aproveitamento as garagens. 

A definição de garagem para o COE é: 

Para os efeitos desta Lei, o local destinado à acesso, guarda e 

circulação de veículos motorizados e não motorizados denomina-se 

garagem ou abrigo quando coberto e, estacionamento quando 

descoberto, independente do pavimento em que se encontra. 

 



Art. 52 e 53 -  vagas para veículos. Há alguma recomendação 

específica? Este artigo será integralmente alterado? 

Das Vagas para Veículos Internas ao Lote ou Projeção 

Art. 52 A quantidade de vagas para veículos, definida como 

obrigatória nas áreas internas ao lote ou projeção, deverá ser 

fixada mediante decreto. 

§1º Até que seja editado o decreto de que trata este artigo será 

utilizada a quantidade de vagas definida no Decreto n° 33.740, de 28 

de junho de 2012.  

§2º As vagas devem situar-se dentro dos limites do lote ou projeção. 

Art. 53 Devem ser destinadas, no mínimo, 2% do total de 

vagas exigidas internas ao lote ou projeção para veículos que 

transportem ou sejam conduzidos por pessoas com deficiência, sendo 

assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à entrada 

principal ou ao elevador, exceto nos casos de habitação unifamiliar 

em consonância com legislação específica.  

Parágrafo único. No caso de habitação multifamiliar fica 

dispensada a exigência de vagas para idosos.  

Art. 171 As disposições contidas nos 0 ao Erro! Fonte de referência 

não encontrada. desta Lei são aplicadas de forma transitória. 

Parágrafo único. A Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS e o Plano 

de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB devem, 

obrigatoriamente, rever, conforme suas áreas de abrangência, o disposto 

nos artigos citados no caput deste artigo.  

Art. 172. Os parâmetros de número mínimo de vagas para veículos são 

aqueles definidos pela legislação de uso e ocupação do solo. 

Parágrafo único. Para os casos omissos, aplicam-se os parâmetros 

estabelecidos na regulamentação desta Lei. 

Art. 173. Até o início da vigência da LUOS e do PPCUB, o patamar de 

acomodação e as rampas podem se desenvolver fora dos limites da 

unidade imobiliária localizada em projeções ou lotes isolados com 

100% de ocupação, lotes cujas normas urbanísticas específicas definam 

sua volumetria, além dos lotes cujas dimensões impossibilitem a sua 

localização dentro de seus limites, conforme regulamentação desta lei. 

 

 

Art. 56 A taxa de ocupação não inclui os seguintes elementos: 

I  –  os beirais de cobertura, com largura máxima de 1,5m; 

II  –  piscina descoberta; 

III  –  áreas pavimentadas descobertas, incluindo as 

áreas de lazer citadas no inciso II, do Art. 45, na dimensão permitida 

para incidir sobre os  afastamentos mínimos obrigatórios, conforme 

§2º do mesmo artigo. 

O COE  não define taxa de ocupação. 

 

Art. 118 Todas as áreas cobertas, contidas pelo perímetro externo da 

edificação, são consideradas áreas construídas e computadas no cálculo 

do coeficiente de aproveitamento.  

 

§6°  São excluídos do cálculo da área construída: 

V – brises, com largura máxima correspondente a 1,5m, desde que 

projetados exclusivamente para proteção solar, permitido acesso 



 

 

técnico para sua manutenção ou movimentação; 

VI – beirais que se projetem em até 1,5m a partir do limite externo da 

edificação, conforme regulamentação desta Lei; 

VII  – reservatórios subterrâneos de água para qualquer tipo de uso; e 

VIII  – subestação de energia elétrica. 

§7° Os elementos citados nos incisos I e II do §1° 

deste artigo podem avançar até metade do 

afastamento mínimo obrigatório, garantida a 

altura livre sob eles de 2,25m. 

§8° Os elementos citados nos incisos III e IV do 

§1° deste artigo podem situar-se sob as áreas 

de afastamento mínimo obrigatório, garantidas 

as exigências de segurança conforme 

legislação específica. 

 

 

Art. 7º - Conceitos – Há divergências? 

III- altura máxima: medida vertical máxima permitida para uma 

edificação, contada a partir do ponto definido como cota de soleira; 

 

VI - área total de construção: somatório das áreas de construção de 

todos os pavimentos da edificação, inclusive das áreas 

desconsideradas para o cálculo da taxa máxima de construção ou do 

coeficiente de aproveitamento; 

XII - brise: elemento construtivo, móvel ou fixo, instalado em 

fachadas, para proteção solar;  

 

Altura máxima – altura medida entre a cota de soleira e o ponto mais 

alto do telhado ou platibanda quando a norma urbanística permitir a 

exclusão das áreas técnicas em cobertura, ou até o último elemento 

edificado quando a norma urbanística assim determinar. 

Área de construção – o mesmo que área construída.  

 

Brise – Quebra-sol composto de peças de madeira, concreto, plástico ou 

metal. Instalado vertical ou horizontalmente diante de fachadas para 

impedir a ação do sol sem perder a ventilação. Normalmente 

caracterizam-se como uma série de lâminas, móveis ou não, localizadas 



 

XX- cota de soleira: cota ou nível altimétrico do lote ou projeção que  

determina o pavimento térreo, medida no perfil natural do terreno, de 

acordo com as curvas de nível do SICAD em escala 1:2000, a partir 

da qual se define a altura máxima e o número de pavimentos; 

 

XXVI - equipamento público: equipamentos públicos urbanos e 

equipamentos 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;  

 

 

XXXIV - habitação multifamiliar: edificação ou edificações 

localizadas em um mesmo lote ou projeção, destinada à moradia, 

constituída de mais de uma unidade habitacional, em tipologia de 

casas ou apartamentos; 

L - Projeção: unidade imobiliária peculiar 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;  

 

 

LIII - subsolo: pavimento da edificação situado abaixo da cota de 

soleira, inferior ao pavimento térreo, que apresenta sessenta por cento 

ou mais de seu volume enterrado em relação ao perfil natural do 

em frente às aberturas dos edifícios.  

Cota de soleira – referência altimétrica onde se determina o piso do 

pavimento térreo, a partir da qual se mede a altura máxima da 

edificação para fins de cumprimento dos índices urbanísticos. 

Equipamento público comunitário – equipamentos públicos de 

educação, cultura, saúde, lazer, esporte, ambiental, segurança, 

transporte, serviço social, judicial e ministério público. 

Equipamento público urbano – equipamentos públicos de 

abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de 

águas pluviais, rede telefônica, gás canalizado e demais serviços de 

infraestrutura urbana sujeitos a concessão pública.  

Habitação multifamiliar – duas ou mais unidades domiciliares na 

mesma edificação, com acesso e instalações comuns a todas as 

unidades.  

Projeção – unidade imobiliária peculiar do Distrito Federal que constitui 

parcela autônoma de parcelamento caracterizada por possuir, no 

mínimo, três de suas divisas voltadas para área pública e taxa de 

ocupação de cem por cento de sua área e com espaço livre de uso 

público sob a área privativa conhecida pelo nome de “pilotis”. 

Subsolo – qualquer pavimento da edificação situado abaixo do 

pavimento térreo, que apresenta sessenta por cento ou mais de seu 

volume enterrado em relação ao perfil natural do terreno.  



terreno; 

 

LIV - subsolo aflorado: pavimento da edificação, aflorado do solo e 

situado abaixo da cota de soleira, imediatamente inferior ao 

pavimento térreo, que apresenta menos de sessenta por cento de seu 

volume enterrado em relação ao perfil natural do terreno; 

 

 

LVIII - térreo: pavimento no nível da cota de soleira;  

 

 

Comentário Juliana: Não utilizamos subsolo aflorado, entendemos, no 

COE, que se tivesse menos de 60%enterrado não seria subsolo. Isso 

porque quando a LC 755 fala da concessão para garagem, diz que tem 

que ser subsolo, se entendermos que existe esse subsolo aflorado, a LC 

755 poderia ser aplicada e teríamos algumas situações de paredões piores 

do que temos hoje. A CPCOE decidiu em uma reunião que se tiver 

menos de 60% enterrado não pode usar a LC 755. 

 

Cota de soleira – referência altimétrica onde se determina o piso do 

pavimento térreo, a partir da qual se mede a altura máxima da 

edificação para fins de cumprimento dos índices urbanísticos. 

 

  

 


