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O documento, com validade de oito anos, autoriza o início de uma 

obra par�cular de acordo com a legislação de uso e ocupação do solo 

para residências unifamiliares localizadas em zonas urbanas. É preciso 

que os projetos estejam de acordo com as normas de gabarito da região.

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

Como fazer: 
. Comparecer ao Protocolo  da Administração Regional de Planal�na e 
  entregar o projeto de arquitetura e documentos complementares   
  fornecidos pelo arquiteto. 
. Após emissão do visto e aprovação do projeto (de 6 a 8 dias), o interessado 
  irá dar entrada no processo, mediante preenchimento do Requerimento 
  e receberá orientação e check list dos documentos.

Horário:
. De segunda a sexta-feira,  
  das 8h às 12h e de 14h às 18h.

CARTA DE SERVIÇOS DE PLANALTINA

LICENCIAMENTO DE OBRAS

Documentos necessários:
. Documentos pessoais (RG e CPF). 

. Projeto de arquitetura aprovado e atualizado.

. Pagamento de taxas rela�vas ao serviço requerido.

. Título de propriedade do imóvel, registrado no Cartório de Imóveis.

. Cópia dos projetos de instalações prediais, de fundação e cálculo estrutural.

. Cópia do projeto de prevenção de incêndio aprovado.

. Comprovante de demarcação do lote (junto a Terracap).

. Uma via da ART do responsável técnico.

. Taxa de Execução de Obras - TEO (junto a Agefis).

. Nada Consta da Agefis. 
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Normas e Regulamentações
. Decreto 19.915/1998, de 17.12.1998 
h�ps://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=248792

. Lei 2.105/1998 - Código de Edificações
h�p://www.sedhab.df.gov.br/cpcoe/Biblioteca/Lei_2105_
98_Decreto_19915_98.pdf

Observação: Para lotes comerciais, o interessado deverá comparecer a Central de Aprovação de Projetos (CAP), 

na Secretaria de Gestão do Território e Habitação (SEGETH), no SCS, no Plano Piloto.
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