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CARTA DE SERVIÇOS DE PLANALTINA

LICENÇA EVENTUAL PARA EVENTOS

Como fazer: 
. Comparecer Diretoria de Aprovação e Licenciamento (GELOAE/DIALIC),

  na Recepção da Administração Regional, juntamente com os 

  documentos abaixo listados, com 30 dias de antecedência do evento.

. Informar data, horário, local, metragem de área ocupada (se for área 

  pública), capacidade máxima de público es�mado e anexar resumo 

  do evento e toda documentação necessária.

. Dar entrada em oficio também na Vara da Infância, Detran e Secretaria 

  de Segurança Pública, com antecedência mínima de 30 dias. 

. Requerer Nada Consta da Agefis e Taxa TFE do ano paga.

. Apresentar pagamento da taxa do Ecad, SLU e Polícia Cívil do DF.

Prazo:

. A licença estará disponível em até cinco dias úteis após o cumprimento 

  de todas as exigências.

Valor:

. A taxa será calculada com base na metragem ocupada.

Horário atendimento:

. De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Observação.: A licença só será expedida após vistoria técnica dos 

órgãos competentes (CBMDF, PC-DF, Defesa Civil, autorização da área).

Licença para realização de eventos, por par�cular, em espaço público ou

privado, por período limitado. 

Normas e Regulamentações
. Lei 5.281/2013, de 24 de dezembro de 2013 
h�p://www.tc.df.gov.br/SINJ/Arquivo.ashx?id_norma
_consolidado=76019
. Decreto 35.816, de 16 de setembro de 2014
h�ps://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=274842
. Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978.
h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6533.htm
. Lei nº 10,098, de 19 de dezembro de 2000.
h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm

Documentos:
PEQUENO PORTE
. Para evento de pequeno porte, como por exemplo, fechamento de rua para 

realização de festa junina, aniversário etc, o interessado deve comparecer ao
Protocolo da Administração Regional e dar entrada no Requerimento, soli-
citando autorização para ocupação do espaço.
. Realizar pagamento da taxa (é cobrado por metro quadrado ocupado).

Quanto ao público, os eventos são classificados em: 
I – pequeno porte: até mil pessoas; 
II – médio porte: de mil e uma a dez mil pessoas; 
III – grande porte: de dez mil e uma a trinta mil 

pessoas; 
IV – especial: acima de trinta mil pessoas. 

MÉDIO E GRANDE PORTE
. Declaração com comprovante de recebimento no Núcleo de Eventos da Subsecretaria de Operações Especiais da   
  Secretaria de Estado de Segurança Pública e na Vara da Infância e da Juventude do DF.
. Croqui do projeto do local do evento, indicando dimensões gerais, área total a ser u�lizada, palco, sanitários e outros
  equipamentos a serem instalados. 
. Declaração de público es�mado. 
. Descrição das medidas de segurança e de prevenção contra incêndio e pânico. 
. Comprovante de disponibilidade de grupo gerador 
. Contrato de prestação de serviços médicos de urgência e emergência, suficientes para atender ao público do evento;
. Contrato de Brigada Par�cular de Incêndio,
. Contrato de empresa de segurança par�cular, em quan�dade suficiente para atender o público do evento.

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=274842
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=274842
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