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aPreseNtação

 
Administração Regional de Planaltina

a Região administrativa de Planaltina (Ra VI) foi criada em 19 de agos-
to de 1859 pela Lei nº 03 da assembleia Provincial de Goiás. Criou-se, 
então, o distrito de Mestre d’armas, que nos termos da lei pertencia ao 
município de Formosa. Mais tarde, esta passou a ser a data oficial da 
fundação da cidade, nos termos do disposto no artigo 2º do decreto 
“N” nº 571, de 19 de janeiro de 1967.

a história da cidade, porém, começou bem antes, logo após a passa-
gem da Comissão Cruls que esteve na região para estudar onde seria a 
futura capital do Brasil. o então Presidente da República epitácio Pes-
soa baixou o decreto nº 4494, de 18 de janeiro de 1922, determinando o 
assentamento da Pedra Fundamental. No dia 7 de setembro de 1922, 
a pedra foi lançada exatamente onde pretendia-se construir a futura 
capital do Brasil. 

Planaltina, distante 38,5 quilômetros do Plano Piloto, é a mais anti-
ga das regiões administrativas do distrito Federal. Conserva, em suas 
ruas estreitas, centenários casarões. o local, na época chamado de Vila 
Mestre d’armas, devido a um armeiro que morou na região, era ponto 
de escoamento do ouro retirado de Goiás e em 1917 a cidade foi bati-
zada com o nome atual.

Hoje, a Região administrativa VI, com 1.537,16 quilômetros quadrados, 
é um dos pontos turísticos do distrito Federal. Planaltina oferece ao 
visitante atrações como a Lagoa Bonita, a Cachoeira do Pipiripau e o 
Vale do amanhecer, uma das maiores comunidades místicas do país. 

a mais importante reserva ambiental da américa do Sul, a estação 
ecológica de Águas emendadas, também se localiza próximo à cida-
de. Na área urbana, as maiores atrações são a Igreja de São Sebas-
tião, a Igreja Matriz e o Museu Histórico e artístico de Planaltina, que 
conserva a memória da cidade e vende artesanato da região, onde se 
destacam a cerâmica e a tapeçaria. 
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os visitantes ainda podem apreciar festas tradicionais como a Folia do 
divino, realizada no sétimo domingo após a Páscoa, e a Folia dos San-
tos Reis, no dia 6 de janeiro. o evento mais importante é a Via-Sacra, 
a mais concorrida festa religiosa do distrito Federal, representada por 
atores da cidade, e que leva um público de cerca de 150 mil pessoas 
ao Morro da Capelinha, durante as comemorações da Semana Santa.

Objetivo

a Carta de Serviços ao Cidadão tem como objetivo ampliar o conhe-
cimento da sociedade sobre suas atividades e informar ao cidadão, 
de forma clara, os serviços prestados pela administração Regional, os 
canais de acesso, os horários de atendimento, os prazos e os compro-
missos assumidos com a população. 

aqui, você, cidadão, poderá encontrar os principais serviços demanda-
dos pela sociedade. a busca do serviço é por ordem alfabética. abaixo 
de cada título há uma breve explicação para facilitar o entendimento. 

Missão

Servir a comunidade com excelência, com o objetivo de oferecer res-
postas rápidas à população, respondendo as demandas com ações e 
obras que contribuem para o desenvolvimento, qualidade de vida e 
bem-estar da comunidade planaltinense. 

Visão

Sociedade: Melhorar a qualidade de vida da comunidade, reduzindo 
a desigualdade social.

empresas: apoiar as empresas, visando o crescimento econômico da 
cidade e a diminuir o desemprego.

Governo: Promover com responsabilidade e compromisso, o desenvol-
vimento dos programas governamentais para a cidade.
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Valores

-	 Transparência: Investir na publicidade dos atos de governo, ga-
rantindo aos cidadãos meios para fácil acesso de informações e 
dados da administração, possibilitando maior participação po-
pular no controle social da atividade governamental.

-	 Valorização do servidor: Investir na motivação do servidor da 
administração, valorizando o trabalho e as iniciativas criativas, 
garantindo-lhe melhores condições de trabalho de modo a 
influenciar na eficiência da prestação de serviços públicos e 
na maximização dos bons resultados.

-	 Colaboração: atuação conjunta e articulada entre os mem-
bros da administração e desses com os demais agentes 
públicos visando alcançar os objetivos institucionais e, con-
sequentemente, melhores resultados com os serviços pres-
tados.

-	 Foco no Resultado: Garantir que a instituição, todos os seus 
membros e parceiros públicos atuem de forma orientada 
para o alcance dos objetivos estratégicos da administração 
a partir da definição de indicadores e metas, de forma a pro-
mover a eficiência da atuação governamental.

-	 Foco no Cidadão: atender as demandas da sociedade, ga-
rantindo espaços de interação entre a administração pública 
e cidadãos, utilizando, para isso, instrumentos de participa-
ção social na atuação governamental na comunidade, de 
forma a ouvir suas demandas e utilizar esta informação para 
investir no aprimoramento e na melhoria da qualidade dos 
serviços prestados.  

-	 Inovação: desenvolvimento de novas iniciativas alinhadas à 
estratégia governamental capazes de ampliar a produtivida-
de do gasto público e de gerar melhores resultados, de for-
ma a garantir uma melhor prestação de serviços à sociedade.
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GaBiNete

Quais Serviços são prestados?

•	 atendimento ao Público (receber, informar, orientar e despachar);

•	 acompanhar e/ou representar a administração em atividades ex-
ternas na ausência do administrador;

•	 Fiscalizar os setores internos da administração;

•	 analisar os documentos antes de chegar ao administrador;

•	 Receber e orientar as pessoas quanto aos assuntos de natureza 
política, pública, social e cultural e nas demais áreas de atuação 
da administração Regional;

De que forma o serviço é prestado? 

diretamente pelo administrador ou  chefe de gabinete, ou com aten-
dimentos ao público, mediante ordem de chegada, agendamento e 
via telefone.

O serviço tem custo ou é gratuito? 

Gratuito.

Quais os documentos necessários? 

apenas a identificação, apresentando documentos pessoais RG e CPF.

Prazo de atendimento após o agendamento?

até cinco dias.
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assessoria esPeCiaL

Quais Serviços são prestados?

•	 assessoramento ao chefe de gabinete e ao administrador regio-
nal na elaboração, recebimento, acompanhamento, controle, ar-
quivamento e encaminhamento de ofícios e outros documentos;

•	 despachar cartas-públicas e outros documentos recebidos do 
público para os demais setores desta administração Regional; 

•	 emitir ofícios para outros órgãos públicos para encaminhar de-
mandas da comunidade e do público em geral que não forem de 
competência desta administração Regional;

•	 Prestar informações ao público sobre as solicitações recebidas 
por carta-pública, ofícios ou outros documentos.

De que forma o serviço é prestado? 

Na medida que chegam documentos a este setor, é realizado uma 
triagem (separação) e dado encaminhamento ao setor e/ou órgão res-
ponsável.

O serviço tem custo ou é gratuito? 

Gratuito.

Quais os documentos necessários? 

o morador pode realizar suas solicitações via carta pública, ofício ou 
requerimento. os documentos podem ser feitos digitados ou de pró-
prio punho (deve-se protocolar qualquer solicitação no setor de pro-
tocolo).

Quais as prioridades?

atender ao administrador, chefe de gabinete e população.

Prazo?

após o protocolo, até cinco dias.
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assessoria tÉCNiCa

Quais Serviços são prestados?

•	 orientação jurídica ao administrador e demais setores a adminis-
tração Regional 

•	 emissão de pareceres jurídicos;

•	 Manutenção do acervo técnico da legislação;

•	 acompanhamento e orientação aos demais setores da adminis-
tração Regional;

•	 articulação com a Procuradoria Geral do distrito Federal, Subse-
cretaria de ordenamento das Cidades da Secretaria de Gestão 
de Territórios e Habitação para orientação quanto à elaboração e 
aplicação de normas e cumprimento da Lei.

De que forma o serviço é prestado? 

de acordo com os processos e/ou documentos que cheguem ao setor, 
os mesmos são analisados e em seguida é elaborado um parecer e 
encaminhado à pessoa ou setor responsável.

O serviço tem custo ou é gratuito? 

Gratuito.

Quais os documentos necessários? 

a documentação a ser apresentada, varia de acordo com a solicitação 
junto a este setor, pois como se trata de assessoria jurídica, cada caso 
possui suas particularidades.

Quais as prioridades?

orientar todos os setores da administração Regional
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assessoria de PLaNeJaMeNto

Quais Serviços são prestados?

•	 Cobrar dos setores internos as informações sobre a execução das 
obras, ações, projetos, programas e solicitações gerais realizadas 
junto a administração Regional;

•	 emitir Certidões Urbanas (metragem de área, carta de habite-se 
etc);

•	 Promover estudos, planos, programas e projetos voltados ao de-
senvolvimento da cidade;

•	 elaborar planejamentos internos e externos referente a adminis-
tração Regional e necessidades de Planaltina.

De que forma o serviço é prestado? 

o cidadão faz sua solicitação via carta pública, ofício ou requerimento, 
protocola a solicitação e quando a mesma chegar a este setor, a soli-
citação é atendida.

O serviço tem custo ou é gratuito? 

Gratuito.

Quais os documentos necessários? 

Carta pública, ofício ou requerimento devidamente protocolado no 
setor competente.

Quais as prioridades?

análise e aprovação de projetos em área pública e atendimento ao 
público.

Prazo?

até 10 dias.
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serviços doCUMeNtos 
NeCessÁrios

teMPo e PraZo 
Para Prestação 

dos serviços

CUsto dos 
serviços

Projetos
•	Praças;
•	Parques;
•	Parquinhos;
•		Sistema	Viário	de	
estacionamento;

•	Calçadas;
•	Revitalização;
•	PEC’s;

Requerimento 
junto ao Setor 
de Protocolo da 
administração.

10 dias para pesquisa e 
levantamento da área

Sem custos.

análise e aprovação de 
Projetos em área pública

atendimento ao Público

assessoria de CoMUNiCação

Quais Serviços são prestados?

•	 divulgar as ações realizadas pela administração Regional através 
de informativos impressos e internet;

•	 apoiar eventos realizados na cidade (eventos comunitários, polí-
ticos e culturais) através dos serviços de jornalismo, publicidade, 
relações públicas e fotografia;

•	 divulgar notas das atividades desenvolvidas em Planaltina (ope-
ração tapa-buraco, campanha contra dengue, obras, etc.);

•	 elaborar e manter atualizado banco de dados fotográfico (virtual) 
e divulgar quando necessário;

De que forma o serviço é prestado? 

através de informações prestadas pelos diversos setores sobre os tra-
balhos executados, visitas com o administrador as obras que estão 
sendo executadas e via Internet.

O serviço tem custo ou é gratuito? 

Gratuito.
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Quais os documentos necessários? 

Sem necessidade de documentos, uma vez que se trata de trabalho 
de divulgação.

Quais as prioridades?

divulgar ações da administração Regional

oUvidoria

Quais Serviços são prestados?

•	 atendimento ao Público, registrando: denúncias, elogios, suges-
tões, reclamações e informações;

•	 Responder às manifestações recebidas;

•	 encaminhar as manifestações recebidas à área competente do 
órgão ou da entidade em que se encontra, acompanhando a sua 
apreciação e posterior resposta;

De que forma o serviço é prestado? 

o atendimento ao público pode ser realizado de forma presencial, pelo 
telefone (número 162), via internet pelo site www.ouvidoria.df.gov.br;

O serviço tem custo ou é gratuito? 

Gratuito.

Quais as prioridades?

atender  o contribuinte.

Prazo?

Prazo de retorno das manifestações realizadas pela comunidade é de 
20 (vinte) dias corridos;

Você sabia que a Ouvidoria é um espaço para a comunicação entre o 
cidadão e o Governo?
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ao atender o cidadão, o governo promove a participação popular, a 
transparência e a eficiência na prestação dos serviços públicos. Serve 
para que os cidadãos apresentem reclamações, sugestões, elogios, in-
formações e denúncias, representando seus interesses perante o Go-
verno de forma democrática.

Como funciona a rede de Ouvidorias do Governo de Brasília

a rede é composta pela ouvidoria-Geral do distrito Federal - oGdF e 
as ouvidorias especializadas, conforme previsto no Sistema Integrado 
de Gestão de ouvidorias – SIGo (Lei 4.896/2012). a oGdF é uma Subse-
cretaria da Controladoria Geral do distrito Federal que coordena tec-
nicamente os trabalhos das ouvidorias especializadas.

O que é uma Ouvidoria Especializada

É uma ouvidoria que atua em sua área específica de trabalho. Cada 
órgão ou entidade conta uma ouvidoria que tem autonomia para ca-
dastrar, analisar e tramitar as manifestações recebidas, acompanhan-
do seu andamento até a resposta final.

as ouvidorias especializadas registram também os pedidos de infor-
mação, com base na Lei de acesso à Informação (Lei 4.990/2012).

Qual é o papel do Ouvidor

•	 Facilitar o acesso do cidadão aos serviços de ouvidoria por meio 
do registro de manifestações (reclamações, sugestões, elogios, in-
formações e denúncias) e respondê-las;

•	 atender com cortesia e respeito;

•	 encaminhar as manifestações recebidas às áreas competentes 
do órgão / entidade, acompanhando sua apuração;

•	 Garantir o cumprimento dos prazos previstos em lei para o aten-
dimento das demandas registradas;

•	 elaborar relatórios periódicos com informações que sirvam para 
a melhoria dos serviços públicos e ações do Governo de Brasília.
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JUNta do serviço MiLitar

Quais Serviços são prestados?

•	 Pré-atendimento e informações ao cidadão;

•	 alistamento ao Serviço Militar 

•	 emissão de documentos Militares;

•	 Infrações, Penalidades, Taxas e Multas;

•	 2º via de documentos militares, provenientes de extravios, inutili-
zação ou roubo

•	 atender, encaminhar aos órgãos militares e acompanhar as rei-
vindicações do cidadão;

•	 atender cidadãos especiais de forma diferenciada;

•	 Solenidade de Juramento à Bandeira 

O que é o serviço de PRÉ- ATENDIMENTO: 

É aquele atendimento por meio de informações por telefone e e-mail, 
orientando aos cidadãos sobre os respectivos assuntos de sua neces-
sidade.

O QUE é ALISTAMENTO AO SERVIÇO MILITAR (ALISTAMENTO 
OBRIGATÓRIO)

É a obrigação para com o Serviço Militar. a apresentação, obrigatória 
para o alistamento, é realizada dentro dos primeiros seis meses do ano 
em que o brasileiro completar 18 (dezoito) anos de idade.

COMO SE ALISTAR

o CIdadÃo deve comparecer à Junta de Serviço Militar de sua cidade 
ou a mais próxima do local da residência. 

Quais os requisitos? 

Ser brasileiro ou naturalizado, alistar-se no ano em que completar 18 
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(dezoito) anos de idade. Quanto aqueles que sejam voluntários para a 
prestação do Serviço Militar Inicial, o alistamento pode ser feito a partir 
da data em que o interessado completar 16 (dezesseis) anos de idade.

De que forma o serviço é prestado? 

atendimento pontual a todos os cidadãos que buscarem atendimen-
to na Junta de Serviço Militar munidos das documentações solicita-
das. atendimento presencial e direto ao cidadão/usuário. 

O serviço tem custo ou é gratuito? 

o alistamento militar dentro do prazo não tem custo. Fora do prazo 
gera multa por atraso do alistamento militar. Conforme o serviço, exis-
te uma taxa a ser cobrada. as mesmas variam de valor.

Quais os documentos necessários? 

•	 Carteira de identidade

•	 Certidão de nascimento

•	 Carteira de trabalho

•	 Carteira profissional

•	 Carteira de identificação funcional, passaporte ou outro docu-
mento público que permita a identificação (qualquer um desses 
documentos);

•	 1(uma) fotografia 3x4 cm, atual;

•	 Comprovante de residência;

•	 Certificado de naturalização ou termo de opção (para os brasilei-
ros naturalizados ou por opção). 

•	 Quem for possuidor do número de inscrição no Cadastro de Pes-
soas Física (CPF), deve apresentá-lo no ato do alistamento.

Quais as prioridades?

atendimento ao público.
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Prazo?

serviços ofereCidos doCUMeNtos 
NeCessÁrios

teMPo e PraZo Para 
Prestação dos 

serviços

alistamento Militar Certidão de Nascimento. 30 dias.

Certificado de dispensa 
1ª e 2ª Via.

Carteira de Identidade. 30 dias.

Certificado de Isenção 
1ª e 2ª Via.

Carteira de Trabalho. 30 dias.

Certificado de dispensa 
dos serviços alternativos.

CNH. 30 dias.

atestado de desobrigação Passaporte. Imediatamente.

Quais as prioridades?

 Todos os casos.  Quais as leis, normas ou regulamentos? 

Lei N 4.375, de 17 de agosto de 1964 – (Lei do Serviço Militar), decreto 
Nº57654 de 20 de janeiro de 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar).



SERVIÇOS DE OUVIDORIA

01 DENÚNCIA RECLAMAÇÃO SUGESTÃO ELOGIO

Elementos fundamentais para o registro de uma denúncia:

• NOMES de pessoas e empresas envolvidas

• QUANDO ocorreu o fato

• ONDE ocorreu o fato

• Quem pode TESTEMUNHAR

• Se a pessoa pode apresentar PROVAS

Tratamento específico para denúncias: Avaliação, classificação

e encaminhamento realizados pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal

Registro identificado:

Registro anônimo:

• Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são verdadeiros

• Apresentação de documento de identificação válido (CI, Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, Título de Eleitor,

Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação

(modelo novo) e Certificado de Reservista).

• Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 36.462/2015
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Canais de atendimento02

CENTRAL 162 Presencialwww.ouvidoria.df.gov.br

De segunda a sexta das 7h às 21h
Sábado, domingo e feriados das 8h às 18h
*Ligação gratuita para telefone fixo 
**Não recebe ligação de aparelho celular

GARANTIAS: Segurança • Restrição de acesso a dados pessoais • Comunicações, 

pelo sistema de ouvidoria, sobre o andamento da manifestação 

conforme prazos legais • Atendimento por equipe especializada

O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo 
período de 20 dias (Art. 25 Parágrafo 1º, 
do Decreto nº 36.462/2015)

Tipos de demandas

03 Prazos

04 Denúncias

10 DIAS
A contar da data
de registro.

20 DIAS
A contar da data
de registro.

Informar as primeiras providências adotadas 

(Art. 24 do Decreto nº 36.462/2015) 

Apurar e informar o resultado 

(Art. 25 do Decreto nº 36.462/2015) 

Lei 4.896/2012SERVIÇOS DE OUVIDORIA

01 DENÚNCIA RECLAMAÇÃO SUGESTÃO ELOGIO

Elementos fundamentais para o registro de uma denúncia:

• NOMES de pessoas e empresas envolvidas

• QUANDO ocorreu o fato

• ONDE ocorreu o fato

• Quem pode TESTEMUNHAR

• Se a pessoa pode apresentar PROVAS

Tratamento específico para denúncias: Avaliação, classificação

e encaminhamento realizados pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal

Registro identificado:

Registro anônimo:

• Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são verdadeiros

• Apresentação de documento de identificação válido (CI, Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, Título de Eleitor,

Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação

(modelo novo) e Certificado de Reservista).

• Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 36.462/2015
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CENTRAL 162 Presencialwww.ouvidoria.df.gov.br

De segunda a sexta das 7h às 21h
Sábado, domingo e feriados das 8h às 18h
*Ligação gratuita para telefone fixo 
**Não recebe ligação de aparelho celular

GARANTIAS: Segurança • Restrição de acesso a dados pessoais • Comunicações, 

pelo sistema de ouvidoria, sobre o andamento da manifestação 

conforme prazos legais • Atendimento por equipe especializada

O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo 
período de 20 dias (Art. 25 Parágrafo 1º, 
do Decreto nº 36.462/2015)

Tipos de demandas

03 Prazos

04 Denúncias

10 DIAS
A contar da data
de registro.

20 DIAS
A contar da data
de registro.

Informar as primeiras providências adotadas 

(Art. 24 do Decreto nº 36.462/2015) 

Apurar e informar o resultado 

(Art. 25 do Decreto nº 36.462/2015) 

Lei 4.896/2012

de segunda a sexta 
das 8h às 12h e das 14h às 18h

anexo do Palácio do Buriti, 
12º andar, sala 1.201



SERVIÇOS DE OUVIDORIA

01 DENÚNCIA RECLAMAÇÃO SUGESTÃO ELOGIO

Elementos fundamentais para o registro de uma denúncia:

• NOMES de pessoas e empresas envolvidas

• QUANDO ocorreu o fato

• ONDE ocorreu o fato

• Quem pode TESTEMUNHAR

• Se a pessoa pode apresentar PROVAS

Tratamento específico para denúncias: Avaliação, classificação

e encaminhamento realizados pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal

Registro identificado:

Registro anônimo:

• Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são verdadeiros

• Apresentação de documento de identificação válido (CI, Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, Título de Eleitor,

Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação

(modelo novo) e Certificado de Reservista).

• Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 36.462/2015
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Canais de atendimento02

CENTRAL 162 Presencialwww.ouvidoria.df.gov.br

De segunda a sexta das 7h às 21h
Sábado, domingo e feriados das 8h às 18h
*Ligação gratuita para telefone fixo 
**Não recebe ligação de aparelho celular

GARANTIAS: Segurança • Restrição de acesso a dados pessoais • Comunicações, 

pelo sistema de ouvidoria, sobre o andamento da manifestação 

conforme prazos legais • Atendimento por equipe especializada

O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo 
período de 20 dias (Art. 25 Parágrafo 1º, 
do Decreto nº 36.462/2015)

Tipos de demandas

03 Prazos

04 Denúncias

10 DIAS
A contar da data
de registro.

20 DIAS
A contar da data
de registro.

Informar as primeiras providências adotadas 

(Art. 24 do Decreto nº 36.462/2015) 

Apurar e informar o resultado 

(Art. 25 do Decreto nº 36.462/2015) 

Lei 4.896/2012SERVIÇOS DE OUVIDORIA

01 DENÚNCIA RECLAMAÇÃO SUGESTÃO ELOGIO

Elementos fundamentais para o registro de uma denúncia:

• NOMES de pessoas e empresas envolvidas

• QUANDO ocorreu o fato

• ONDE ocorreu o fato

• Quem pode TESTEMUNHAR

• Se a pessoa pode apresentar PROVAS

Tratamento específico para denúncias: Avaliação, classificação

e encaminhamento realizados pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal

Registro identificado:

Registro anônimo:

• Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são verdadeiros

• Apresentação de documento de identificação válido (CI, Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, Título de Eleitor,

Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação

(modelo novo) e Certificado de Reservista).

• Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 36.462/2015
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Canais de atendimento02

CENTRAL 162 Presencialwww.ouvidoria.df.gov.br

De segunda a sexta das 7h às 21h
Sábado, domingo e feriados das 8h às 18h
*Ligação gratuita para telefone fixo 
**Não recebe ligação de aparelho celular

GARANTIAS: Segurança • Restrição de acesso a dados pessoais • Comunicações, 

pelo sistema de ouvidoria, sobre o andamento da manifestação 

conforme prazos legais • Atendimento por equipe especializada

O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo 
período de 20 dias (Art. 25 Parágrafo 1º, 
do Decreto nº 36.462/2015)

Tipos de demandas

03 Prazos

04 Denúncias

10 DIAS
A contar da data
de registro.

20 DIAS
A contar da data
de registro.

Informar as primeiras providências adotadas 

(Art. 24 do Decreto nº 36.462/2015) 

Apurar e informar o resultado 

(Art. 25 do Decreto nº 36.462/2015) 

Lei 4.896/2012



SERVIÇOS DE 
INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

01

Canais de atendimento

GASTOS DOCUMENTOS PROCESSOS AÇÕES

O pedido de acesso deverá conter:

• Nome do requerente

• Apresentação de documento de identificação válido (CI, Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, Título de Eleitor,

Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação

(modelo novo) e Certificado de Reservista).

• Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida

• Endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações

ou da informação requerida.

Importante:

Não será atendido pedido de acesso genérico, desporporcional, desarrazoado, que

exija trabalho adicional de análise, interpretação, consolidação de dados e informações,

serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão

ou entidade.
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www.e-sic.df.gov.br Presencial

GARANTIAS: Segurança • Atendimento por equipe especializada • Possibilidade de acompanhamento 

do andamento do pedido de acesso à informação • Restrição de acesso a dados pessoais 

sensíveis Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à informação 

conforme prazos legais • Possibilidade de Recurso  • Possibilidade de reclamação, 

podendo apresentar em até 10 dias após ter passado o prazo para a resposta inicial. 

A resposta sobre a reclamação será dada pela autoridade de monitoramento 

em até 5 dias.

Tipos de informações

03 Prazos 20 DIAS
A contar da data
de registro.

+10 DIAS
A contar da data
de registro.

RECURSO

1ª Instância

3ª Instância

2ª Instância

Prazo para
apresentação - 10 dias

Resposta da autoridade
- até 5 dias

* Na 3ª instância o prazo pode 
ser prorrogado enquanto estiver

em análise. (Art. 24, 
parágrafo 1º, do Decreto nº 34.276/2013) 

Lei 4.990/2012

SERVIÇOS DE 
INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

01

Canais de atendimento

GASTOS DOCUMENTOS PROCESSOS AÇÕES

O pedido de acesso deverá conter:

• Nome do requerente

• Apresentação de documento de identificação válido (CI, Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, Título de Eleitor,

Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação

(modelo novo) e Certificado de Reservista).

• Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida

• Endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações

ou da informação requerida.

Importante:

Não será atendido pedido de acesso genérico, desporporcional, desarrazoado, que

exija trabalho adicional de análise, interpretação, consolidação de dados e informações,

serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão

ou entidade.
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www.e-sic.df.gov.br Presencial

GARANTIAS: Segurança • Atendimento por equipe especializada • Possibilidade de acompanhamento 

do andamento do pedido de acesso à informação • Restrição de acesso a dados pessoais 

sensíveis Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à informação 

conforme prazos legais • Possibilidade de Recurso  • Possibilidade de reclamação, 

podendo apresentar em até 10 dias após ter passado o prazo para a resposta inicial. 

A resposta sobre a reclamação será dada pela autoridade de monitoramento 

em até 5 dias.

Tipos de informações

03 Prazos 20 DIAS
A contar da data
de registro.

+10 DIAS
A contar da data
de registro.

RECURSO

1ª Instância

3ª Instância

2ª Instância

Prazo para
apresentação - 10 dias

Resposta da autoridade
- até 5 dias

* Na 3ª instância o prazo pode 
ser prorrogado enquanto estiver

em análise. (Art. 24, 
parágrafo 1º, do Decreto nº 34.276/2013) 

Lei 4.990/2012

de segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h

anexo do Palácio do Buriti, 12º andar, sala 1.201



SERVIÇOS DE 
INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

01

Canais de atendimento

GASTOS DOCUMENTOS PROCESSOS AÇÕES

O pedido de acesso deverá conter:

• Nome do requerente

• Apresentação de documento de identificação válido (CI, Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, Título de Eleitor,

Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação

(modelo novo) e Certificado de Reservista).

• Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida

• Endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações

ou da informação requerida.

Importante:

Não será atendido pedido de acesso genérico, desporporcional, desarrazoado, que

exija trabalho adicional de análise, interpretação, consolidação de dados e informações,

serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão

ou entidade.
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www.e-sic.df.gov.br Presencial

GARANTIAS: Segurança • Atendimento por equipe especializada • Possibilidade de acompanhamento 

do andamento do pedido de acesso à informação • Restrição de acesso a dados pessoais 

sensíveis Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à informação 

conforme prazos legais • Possibilidade de Recurso  • Possibilidade de reclamação, 

podendo apresentar em até 10 dias após ter passado o prazo para a resposta inicial. 

A resposta sobre a reclamação será dada pela autoridade de monitoramento 

em até 5 dias.

Tipos de informações

03 Prazos 20 DIAS
A contar da data
de registro.

+10 DIAS
A contar da data
de registro.

RECURSO

1ª Instância

3ª Instância

2ª Instância

Prazo para
apresentação - 10 dias

Resposta da autoridade
- até 5 dias

* Na 3ª instância o prazo pode 
ser prorrogado enquanto estiver

em análise. (Art. 24, 
parágrafo 1º, do Decreto nº 34.276/2013) 

Lei 4.990/2012

SERVIÇOS DE 
INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

01

Canais de atendimento

GASTOS DOCUMENTOS PROCESSOS AÇÕES

O pedido de acesso deverá conter:

• Nome do requerente

• Apresentação de documento de identificação válido (CI, Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, Título de Eleitor,

Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação

(modelo novo) e Certificado de Reservista).

• Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida

• Endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações

ou da informação requerida.

Importante:

Não será atendido pedido de acesso genérico, desporporcional, desarrazoado, que

exija trabalho adicional de análise, interpretação, consolidação de dados e informações,

serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão

ou entidade.
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www.e-sic.df.gov.br Presencial

GARANTIAS: Segurança • Atendimento por equipe especializada • Possibilidade de acompanhamento 

do andamento do pedido de acesso à informação • Restrição de acesso a dados pessoais 

sensíveis Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à informação 

conforme prazos legais • Possibilidade de Recurso  • Possibilidade de reclamação, 

podendo apresentar em até 10 dias após ter passado o prazo para a resposta inicial. 

A resposta sobre a reclamação será dada pela autoridade de monitoramento 

em até 5 dias.

Tipos de informações

03 Prazos 20 DIAS
A contar da data
de registro.

+10 DIAS
A contar da data
de registro.

RECURSO

1ª Instância

3ª Instância

2ª Instância

Prazo para
apresentação - 10 dias

Resposta da autoridade
- até 5 dias

* Na 3ª instância o prazo pode 
ser prorrogado enquanto estiver

em análise. (Art. 24, 
parágrafo 1º, do Decreto nº 34.276/2013) 

Lei 4.990/2012SERVIÇOS DE OUVIDORIA

01 DENÚNCIA RECLAMAÇÃO SUGESTÃO ELOGIO

Elementos fundamentais para o registro de uma denúncia:

• NOMES de pessoas e empresas envolvidas

• QUANDO ocorreu o fato

• ONDE ocorreu o fato

• Quem pode TESTEMUNHAR

• Se a pessoa pode apresentar PROVAS

Tratamento específico para denúncias: Avaliação, classificação

e encaminhamento realizados pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal

Registro identificado:

Registro anônimo:

• Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são verdadeiros

• Apresentação de documento de identificação válido (CI, Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, Título de Eleitor,

Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação

(modelo novo) e Certificado de Reservista).

• Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 36.462/2015
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CENTRAL 162 Presencialwww.ouvidoria.df.gov.br

De segunda a sexta das 7h às 21h
Sábado, domingo e feriados das 8h às 18h
*Ligação gratuita para telefone fixo 
**Não recebe ligação de aparelho celular

GARANTIAS: Segurança • Restrição de acesso a dados pessoais • Comunicações, 

pelo sistema de ouvidoria, sobre o andamento da manifestação 

conforme prazos legais • Atendimento por equipe especializada

O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo 
período de 20 dias (Art. 25 Parágrafo 1º, 
do Decreto nº 36.462/2015)

Tipos de demandas

03 Prazos

04 Denúncias

10 DIAS
A contar da data
de registro.

20 DIAS
A contar da data
de registro.

Informar as primeiras providências adotadas 

(Art. 24 do Decreto nº 36.462/2015) 

Apurar e informar o resultado 

(Art. 25 do Decreto nº 36.462/2015) 

Lei 4.896/2012
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CoordeNadoria 
eXeCUtiva

Serviços prestados:

•	 dirigir, coordenar, controlar e supervisionar a execução setorial 
das atividades relacionadas à: obras, licenciamentos, desenvolvi-
mento econômico, de políticas sociais, de gestão do território e 
de cultura, esporte e lazer,  no âmbito da administração Regional;

•	 elaborar a proposta orçamentária da administração em conjunto 
com a Coordenadoria de administração Geral e os demais setores;

•	 Coordenar e orientar a execução das atividades relativas às obras;

•	 Coordenar e orientar a execução das atividades relativas aos licen-
ciamentos de atividades econômicas;

•	 Coordenar e orientar a execução das atividades relativas aos licen-
ciamentos de obras;

•	 Coordenar e orientar a articulação de atividades de desenvolvi-
mento econômico, políticas sociais, gestão do território e de cul-
tura, esporte e lazer;

•	 orientar e supervisionar o planejamento e desenvolvimento de 
ações voltadas para a qualidade, produtividade e aprimoramento 
da gestão dos serviços inerentes às obras e os licenciamentos;

•	 Propor e elaborar normas relativas a obras, licenciamentos, de-
senvolvimento econômico, políticas sociais, gestão do território e 
de cultura, esporte e lazer, respeitada a orientação definida pelos 
órgãos centrais,

•	 desenvolver outras atividades que lhe foram atribuídas na sua 
área de atuação.
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GereNCia de oBras

LISTA DE SERVIÇOS

•	 Gerenciar os serviços de obras executados por máquinas e cami-
nhões oficiais e terceirizados;

•	 Gerenciar os serviços de recolhimento de podas de árvores;

•	 Requisitar emulsão asfáltica e massa asfáltica para serviços tapa
-buracos na Região administrativa – RaXII

•	 Gerenciar os serviços de transporte e transbordo de entulhos;

•	 Realizar o controle de quilometragem e horas dos veículos ter-
ceirizados no Parque de Serviços/ administração Regional –RaXII;

•	 Gerenciar o planejamento de serviços a serem executados pelos 
Núcleo de execução de obras – NUeoB e Núcleo de Manutenção 
e Conservação – NUMaC;

•	 Coordenar, controlar, fiscalizar a execução do programa de con-
servação e recuperação de edifícios públicos, áreas urbanizadas, 
equipamentos comunitários e de lazer.

•	 Fornecer dados necessários à elaboração de projetos de obras pú-
blicas, à atualização do banco de dados.

•	 acompanhar a execução das obras públicas de diferentes órgãos 
do GdF executadas na Região administrativa de que faz parte, 
apresentando sugestões ou comunicando eventuais irregularida-
des observadas, visando ao interesse público e administrativo; 

•	 acompanhar, fiscalizar, efetuar vistorias e receber as obras públi-
cas e serviços de engenharia executados por contratos ou convê-
nios firmados com a administração Regional, sejam de edifica-
ção, urbanização ou viária; 
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ETAPAS:

depende do cronograma da obra 

PRAZOS:

depende da urgência e do cronograma da obra  

PRIORIDADE

depende da urgência e do cronograma da obra

RELAÇÃO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES: 

deCReTo 22.338 de aGoSTo de 2001 e deMaIS NoRMaS da aBNT 
(SÃo de aCoRdo CoM Cada TIPo de oBRa a TeR oS PRoJeToS 
eLaBoRadoS). 

NÚCLeo de eXeCUção de oBras

•	 Limpeza de Área, 

•	 operação tapa buracos em vias e ruas

•	 Limpeza de bocas de lobo

•	 Recapeamento asfáltico 

•	 Construção de calçadas; 

•	 execução de serviços de mobilidade;

•	 executar as obras e serviços de recuperação e conservação de ter-
minais rodoviários; 

•	 executar os serviços de manutenção e recuperação de passeios;

•	 executar os serviços de manutenção e recuperação de meios-fios;

•	 executar troca de laje de concreto em boca de lobo;

•	 orientar e controlar a execução dos serviços realizados por má-
quinas e equipamentos terceirizados;
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De que Forma o Serviço e prestado:

Presencial e atendendo as demandas da ouvidoria.

Quais os requisitos:

autorização dos órgãos competentes (NoVaCaP, deTRaM, CeB, eTC)

O Serviço tem custo ou é gratuito?

Gratuito

Quais os Documentos necessários? 

Não é necessário

Quais as etapas para cada serviço:

•	 demandas da ouvidoria – NUeoB – execução

•	 demandas do Gabinete – NUeoB – execução

•	 demandas feita presencialmente – NUeoB – execução

Quais os prazos previstos para a execução?

de acordo com o Cronograma de execução 

NÚCLeo de MaNUteNção e CoNservação

LISTA DE SERVIÇOS:

•	 executar as obras e serviços de recuperação e conservação dos 
próprios da administração Regional;

•	 Limpeza de boca de lobos;

•	 executar serviços de remoção de galhos e restos de podas de ár-
vores;

•	 executar serviços de recolhimento de entulho para área de trans-
bordo;
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•	 executar serviços de pinturas em praças públicas e parques infan-
tis da Região administrativa/ Ra-XII

•	 executar serviços de troca de areia de parques infantis e quadras 
esportivas;

•	 elaborar o programa de conservação e recuperação de áreas ur-
banizadas da Região administrativa

•	 orientar e fiscalizar a aplicação de materiais necessários à execu-
ção de obras e serviços de engenharia de interesse da adminis-
tração Regional; 

•	 Manter cadastro dos logradouros públicos e áreas urbanizadas 
para fins de conservação e manutenção;

•	 Manter e controlar equipamentos e ferramentas necessários às 
atividades inerentes aos serviços de interesse da Gerência de 
obras;

De que Forma o Serviço é prestado:

Presencial e atendendo as demandas da ouvidoria.

Quais os requisitos:

autorização dos órgãos competentes quando necessário (NoVaCaP, 
deTRaM, CeB, eTC)

O Serviço tem custo ou é gratuito?

Gratuito

QUAIS AS ETAPAS PARA CADA SERVIÇO:

•	 demandas da ouvidoria – NUMaC – execução

•	 demandas do Gabinete – NUMaC – execução

•	 demandas feita presencialmente – NUMaC – execução
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Quais os prazos previstos para a execução:

de acordo com a ordem de execução e prazos determinados pelas 
demandas da ouvidoria em atenção a Lei.

GerÊNCia de LiCeNCiaMeNto

Quais Serviços são prestados?

•	 Coordenar e supervisionar as atividades dos núcleos em suas 
competências e atribuições;

•	 Pela atual estrutura:

-	 Supervisionar e coordenar a instrução de processo de licença 
de funcionamento permanentes e eventuais para atividades 
não residenciais;

-	 Supervisionar e coordenar a instrução de processo para au-
torização para corte de asfalto para instalação elétricas e hi-
drossanitárias;

•	 emitir declaração de não existência de carta de habite-se;

•	 Supervisionar e coordenar a instrução de processo de carta de 
habite-se;

•	 Supervisionar o coordenar a atuação do núcleo de topografia, 
quanto ao cumprimento de suas atribuições bem como o forne-
cimento de mapas e croquis da região administrativa.
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serviços doCUMeNtos 
NeCessÁrios

teMPo e PraZo Para 
Prestação dos serviços

CUsto dos 
serviços

análise de 
documentação 
para assinatura de:
alvará de 
Construção;
Carta de Habite-se;
Consulta Prévia;
Licença de 
Funcionamento 
eventual;
averbações;
2ª via de Licenças
Licença para 
Utilização de Área 
Pública.

o próprio 
processo

até 30 dias se todas as 
exigências forem cumpridas.

Sem custos.

atendimento 
ao Público

Nenhum Imediato

De que forma o serviço é prestado? 

Mediante solicitação no protocolo da administração (via carta pública 
ou ofício)

O serviço tem custo ou é gratuito? 

Gratuito.

Quais os documentos necessários? 

o cidadão deve portar o RG e CPF e a solicitação propriamente dita.

Quais as prioridades?

atendimento ao público

Prazo?
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serviços PraZo e teMPo Para 
Prestação dos serviços

CUstos

Quiosques e bancas de jornal e 
revista

de 10 a 15 dias o valor 
dependerá da 
metragem que 
será usada.Áreas públicas (praças, ruas, etc); 7 dias

Reparação de iluminação 
pública

de 10 a 15 dias
Sem custos

emissão de taxa para pagamento 
de feiras livres e permanentes

Imediatamente
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NÚCLeo de LiCeNCiaMeNto de atividades eCoNÔMiCas

Quais Serviços são prestados?

serviços doCUMeNtos NeCessÁrios teMPo e PraZo Para 
Prestação dos serviços

CUsto dos serviços HorÁrio de fUNCioNaMeNto

Consulta Prévia enquadramento da empresa de 1 a 2 dias. Sem custos. das 08:00 as 13:00 e das 14:00 as 18:00

Viabilidade (pelo site: www.jcdf.mpe.gov.br) Nenhum

serviços doCUMeNtos NeCessÁrios teMPo e PraZo Para 
Prestação dos serviços

CUsto dos serviços HorÁrio de 
fUNCioNaMeNto

Atendimento ao público
 Status de Processos
 dúvidas em relação a 
Licença Eventual
 análise de Processo
 Relatórios de Licença de Funcionamento

apresentar documentação de acordo com as 
exigências do Check-list

Imediatamente (por ordem de 
chegada)

Sem custos.

das 08:00 as 18:00 (sem 
intervalo).

alvará/Licença de Funcionamento Serão entregues formulários específicos de 
acordo com o enquadramento da empresa, tipo, 
evento e público estimado.

até 15 dias cumpridas todas as 
exigências

averbações de alvará de Funcionamento até 7 dias cumpridas todas as 
exigências

2ª Via de Licença R$ 20,75 (pago no BRB)

autorização de Funcionamento 
(Imobiliários, urbanos, quiosques e trailers).

Cumprida todas as exigências até 
15 dias úteis. Sem custos.

desarquivamento de Processo para efeito 
de averbação e 2ª Via.

Preencher requerimento específico no atendi-
mento da sala.

3 dias Taxa de expediente de 
R$ 8,56 (pago no BRB)
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NÚCLeo de LiCeNCiaMeNto de atividades eCoNÔMiCas

Quais Serviços são prestados?

serviços doCUMeNtos NeCessÁrios teMPo e PraZo Para 
Prestação dos serviços

CUsto dos serviços HorÁrio de fUNCioNaMeNto

Consulta Prévia enquadramento da empresa de 1 a 2 dias. Sem custos. das 08:00 as 13:00 e das 14:00 as 18:00

Viabilidade (pelo site: www.jcdf.mpe.gov.br) Nenhum

serviços doCUMeNtos NeCessÁrios teMPo e PraZo Para 
Prestação dos serviços

CUsto dos serviços HorÁrio de 
fUNCioNaMeNto

Atendimento ao público
 Status de Processos
 dúvidas em relação a 
Licença Eventual
 análise de Processo
 Relatórios de Licença de Funcionamento

apresentar documentação de acordo com as 
exigências do Check-list

Imediatamente (por ordem de 
chegada)

Sem custos.

das 08:00 as 18:00 (sem 
intervalo).

alvará/Licença de Funcionamento Serão entregues formulários específicos de 
acordo com o enquadramento da empresa, tipo, 
evento e público estimado.

até 15 dias cumpridas todas as 
exigências

averbações de alvará de Funcionamento até 7 dias cumpridas todas as 
exigências

2ª Via de Licença R$ 20,75 (pago no BRB)

autorização de Funcionamento 
(Imobiliários, urbanos, quiosques e trailers).

Cumprida todas as exigências até 
15 dias úteis. Sem custos.

desarquivamento de Processo para efeito 
de averbação e 2ª Via.

Preencher requerimento específico no atendi-
mento da sala.

3 dias Taxa de expediente de 
R$ 8,56 (pago no BRB)
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Quais as prioridades?

Serão priorizados os atendimentos aos idosos, pessoas portadoras de 
necessidades especiais, gestantes e pessoas com crianças de colo.

Regulamentação:

•	 Lei 4.611/2011 – decreto 35.815/2014 com Habite-se (ePP, Me, MeI)

•	 Lei 5.280/2013 – decreto 35.309/2014 com Habite-se (LTda, S/a, 
S/S, S/C, eIReLI, autônomos)

•	 Lei 5.281/2013 – decreto 35.816/2014 

NÚCLeo de LiCeNCiaMeNto de oBras

serviços doCUMeNtos NeCessÁrios teMPo e PraZo Para Prestação dos serviços CUsto dos serviços

emissão de alvará de 
Construção

Requerimento padrão;
-exigências cumpridas do Check-List

Cumprimento de exigências por parte do interessado, 
no prazo de 30 dias (alguns documentos tem validade 

de até 30 dias.)

Sem custos.

emissão de Carta de Habite-se

Licença de Tapume Cada metragem da utilização da área 
possui um valor, a taxa será emitida de 

acordo com o cálculo.

Cálculo de odIR IPTU do ano vigente;
Metragem aprovada pela CaP.

Imediatamente se cumpridas as exigências Tabela de valores publicada no diário 
oficial de 30/01/2015 página 7, de 
acordo com cada área utilizada.

emissão da taxa de odIR CPF, endereço, Telefone, Nome completo, valor da taxa, 
número do processo.

Taxa de utilização de uso de 
área pública para evento (se a 

utilização for aprovada)

Liberação do evento pelo setor responsável. o valor da taxa será de acordo com a 
metragem e quantidade de dias da 

área utilizada.

atendimento ao público Nenhum Imediatamente Sem custos
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Quais as prioridades?

Serão priorizados os atendimentos aos idosos, pessoas portadoras de 
necessidades especiais, gestantes e pessoas com crianças de colo.

Regulamentação:

•	 Lei 4.611/2011 – decreto 35.815/2014 com Habite-se (ePP, Me, MeI)

•	 Lei 5.280/2013 – decreto 35.309/2014 com Habite-se (LTda, S/a, 
S/S, S/C, eIReLI, autônomos)

•	 Lei 5.281/2013 – decreto 35.816/2014 

NÚCLeo de LiCeNCiaMeNto de oBras

serviços doCUMeNtos NeCessÁrios teMPo e PraZo Para Prestação dos serviços CUsto dos serviços

emissão de alvará de 
Construção

Requerimento padrão;
-exigências cumpridas do Check-List

Cumprimento de exigências por parte do interessado, 
no prazo de 30 dias (alguns documentos tem validade 

de até 30 dias.)

Sem custos.

emissão de Carta de Habite-se

Licença de Tapume Cada metragem da utilização da área 
possui um valor, a taxa será emitida de 

acordo com o cálculo.

Cálculo de odIR IPTU do ano vigente;
Metragem aprovada pela CaP.

Imediatamente se cumpridas as exigências Tabela de valores publicada no diário 
oficial de 30/01/2015 página 7, de 
acordo com cada área utilizada.

emissão da taxa de odIR CPF, endereço, Telefone, Nome completo, valor da taxa, 
número do processo.

Taxa de utilização de uso de 
área pública para evento (se a 

utilização for aprovada)

Liberação do evento pelo setor responsável. o valor da taxa será de acordo com a 
metragem e quantidade de dias da 

área utilizada.

atendimento ao público Nenhum Imediatamente Sem custos
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NÚCLeo de toPoGrafia e deseNHo tÉCNiCo

Quais Serviços são prestados?

•	 efetuar o levantamento altímetro, terraplanagem, execução de 
estacionamento e área para destinação de equipamentos comu-
nitários;

•	 Revisar os piquetes;

•	 determinar cota de soleira;

•	 Verificar o alinhamento e cota de soleira;

•	 apoiar os serviços de engenharia e arquitetura;

•	 efetuar análise de plantas, mapas, registros e especificações;

•	 operacionalizar equipamentos, realizar levantamentos topográ-
ficos em geral, determinação de perfil e localização e dimensões 
de terrenos;

De que forma o serviço é prestado? 

após solicitação formal junta a administração, é realizada visita in loco.

serviços doCUMeNtos NeCessÁrios teMPo e PraZo Para Prestação dos serviços CUsto dos serviços

Recebimento e solicitações de demarcação de soleira 
e tramitação dos mesmos

Requerimento feito no protocolo da 
administração

7 dias Sem custos

emissão de Laudo de demarcação

Levantamentos Topográficos

Vistoria para Habite-se (medição, levantamento 
topográfico e laudo)

Processo

desenhos e Croquis Complemento dos levantamentos

atendimento ao Público Plantas de Situação e Localização do 
endereço

Imediato
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NÚCLeo de toPoGrafia e deseNHo tÉCNiCo

Quais Serviços são prestados?

•	 efetuar o levantamento altímetro, terraplanagem, execução de 
estacionamento e área para destinação de equipamentos comu-
nitários;

•	 Revisar os piquetes;

•	 determinar cota de soleira;

•	 Verificar o alinhamento e cota de soleira;

•	 apoiar os serviços de engenharia e arquitetura;

•	 efetuar análise de plantas, mapas, registros e especificações;

•	 operacionalizar equipamentos, realizar levantamentos topográ-
ficos em geral, determinação de perfil e localização e dimensões 
de terrenos;

De que forma o serviço é prestado? 

após solicitação formal junta a administração, é realizada visita in loco.

serviços doCUMeNtos NeCessÁrios teMPo e PraZo Para Prestação dos serviços CUsto dos serviços

Recebimento e solicitações de demarcação de soleira 
e tramitação dos mesmos

Requerimento feito no protocolo da 
administração

7 dias Sem custos

emissão de Laudo de demarcação

Levantamentos Topográficos

Vistoria para Habite-se (medição, levantamento 
topográfico e laudo)

Processo

desenhos e Croquis Complemento dos levantamentos

atendimento ao Público Plantas de Situação e Localização do 
endereço

Imediato
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GerÊNCia de artiCULação

É a Gerencia responsável por núcleos que se responsabilizam por trai-
lers, quiosques, bancas de jornais, revistas e similares, feiras, cultura, 
esporte, lazer, políticas sociais e desenvolvimento econômico, núcleo 
de agricultura, gestão de território.

Os serviços oferecidos são: 

•	 Vistorias p/ requerimentos protocolados nesta Ra; 

•	 atendimento social ao cidadão; 

•	 Levantamento de todos os permissionários de quiosques, feiras e 
bancas de jornal

•	 atendimentos a todos os requerimentos de eventos sociais que 
são requeridos

•	 acompanhar a fiscalização de trailer/quiosque, banca de jornal, 
revista e similares, feiras; 

•	 emitir autorização para CeB e CaeSB autorizando as ligações de 
água e luz em trailer e quiosque, banca de jornal, revistas e simi-
lares, feiras. 

•	 encaminhar demandas para a aGeFIS e NoVaCaP; 

•	 Realizar e manter atualizado cadastro de trailer e quiosque, ban-
ca de jornal, revistas e similares, feiras; 

•	 emissão e recebimentos de taxas de ocupação; 

•	 Fiscalizar o cumprimento dos horários de funcionamento das fei-
ras. 

De que forma o serviço é prestado? 

Por meio de internet (site) ou diretamente na unidade.

Quais os requisitos? 

Ser permissionário. 
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O serviço tem custo ou é gratuito? 

Gratuito. 

Quais os documentos necessários? 

RG e CPF e requerimento protocolado. 

Quais as etapas? 

Protocolo, Gabinete, Geart e núcleos

Quais as prioridades? 

No atendimento presencial, idosos, gestantes e portadores de neces-
sidades especiais. 

Quais os prazos previstos para atendimento (Quanto tempo posso 
oferecer o serviço)? 

depende da necessidade de cada um e dos demais órgãos envolvidos. 

Quais as leis, normas ou regulamentos?

•	 LeI: 4.257/09, que estabelece critérios de regularização de áreas 
públicas por quiosques e trailers e similares.  

•	 LeI: 4.748 de 02/02/2012, dispõe sobre a regularização, a organiza-
ção e o funcionamento das Feiras livres e permanentes no distrito 
Federal.

•	 Lei4.821 2013, para eventos culturais.
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NÚCLeo de deseNvoLviMeNto eCoNÔMiCo

SERVIÇOS OFERECIDOS:

atendimento aos grandes, médios e pequenos empresários, bem 
como os microempreendedores individuais

atendimento aos produtores rurais das regiões adjacentes desta Ra.

De que forma o serviço e prestado:

•	 Sobre requerimento protocolado na administração regional, ou 
em atendimento ao cidadão nesta RaVI ou no próprio estabele-
cimento do empresário quando iniciar o cadastro.

•	 Pedidos de formalização junto ao SeBRae – dF, para os micros 
empreendedores individuais

•	 Intermediar serviços do PRo – dF com a secretaria de desenvolvi-
mento econômico

•	 das informações em programas que subsidia os produtores ru-
rais, atendimento de requerimentos dos produtores rurais.

Quais os requisitos? 

Ser permissionário. 

O serviço tem custo ou é gratuito? 

Gratuito. 

Quais os documentos necessários? 

RG, CPF, comprovante de residência. 

Para requerer o PRo – dF, o interessado deve-se dirigir diretamente a 
secretaria de desenvolvimento econômico, com o preenchimento da 
carta consulta no site da secretaria.

www.gdf.df.gov.br /desenvolvimentoeconomico
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Quais as etapas? 

em conjunto com a secretaria de desenvolvimento econômico e vice 
e versa

Quais as leis, normas ou regulamentos? 

decreto 24.430 de 02 de março de 2004, que regulamenta a Lei 3.196 
2003 – PRo -dF.

NÚCLeo de PoLÍtiCas soCiais

O QUE É? 

É um núcleo que presta atenção e orientação às pessoas em situação 
de vulnerabilidade pessoal e social. 

Os serviços oferecidos são: 

•	 atendimento humanizado ao cidadão/usuário; 

•	 atendimento ao cidadão que necessite de cestas básicas

•	 atendimento as pessoas que procuram remédios e fraldas geri-
átricas 

•	 encaminhamento à agencia do Trabalhador de acordo com o 
perfil de cada pessoa que nos procuram

•	 Promoção a integração dos diversos programas desenvolvidos 
pelas instituições sociais, que tenham como objetivos o desenvol-
vimento comunitário; 

•	 Visita domiciliar

•	 Sensibilizar e mobilizar a população local para a participação efe-
tiva na definição, execução e gerencia de políticas e programas 
sociais; 

•	 atender, encaminhar aos órgãos competentes e acompanhar as 
reivindicações da comunidade local; 

•	 abordagem social a população em situação na rua. 
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De que forma o serviço é prestado?  

Presencial, na administração e, nas visitas domiciliares, o atendimento 
é feito direto ao cidadão/usuário. 

Quais os requisitos? 

Pessoas carentes e de baixa renda. 

O serviço tem custo ou é gratuito? 

GRaTUITo. 

Quais os documentos necessários? 

Não é preciso apresentação de documentos, porém é necessário o 
comparecimento na unidade para saber a real necessidade da pessoa 
ou da família que está solicitando. 

Quais as prioridades? 

Todos os casos em situação de vulnerabilidade pessoal e social.

Onde posso encontrar o serviço? 

Na administração Regional de Planaltina; 

Quais as leis, normas ou regulamentos? 

•	 Lei n 8.742, de 7 de dezembro de 1993 

•	 Resolução N269, de 13 de dezembro de2006. doU26122006

•	 decreto N 7.237, de 20 de junho de 2010.

NÚCLeo de Gestão do territÓrio

Quais Serviços são prestados?

•	 emitir todo e qualquer tipo de taxa referente à utilização de área 
pública para uso mensal ou eventual e espaços ocupados em 
Áreas públicas com finalidades comerciais e/ou de prestação de 
serviços;
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•	 efetuar a emissão de taxas para os trabalhadores ambulantes (uso 
mensal) taxa para os feirantes de todas as feiras da cidade: con-
fecções, produtor, importados e hortifrutigranjeiros, lanchonetes 
da feira, ambulantes e autorização para utilização área pública.

•	 efetuar emissão de taxa para festividades (Carnaval, Festa do divi-
no, Via Sacra, aniversário da Cidade, agropecuária etc.

•	 emitir taxa para uso dos próprios da administração Regional 
(Funções Múltiplas, etc.);

•	 expedir relatório para assessoria de Planejamento;

•	 efetuar pagamento das contas de energia de todos os próprios 
da administração Regional (Prefeitura Velha, Museu, Praça do 
Museu, Igreja São Sebastião, anfiteatro, Funções Múltiplas, Praça 
da Bíblia, Casa do artesão, etc.);

•	 atendimento aos permissionários de feiras permanentes e feiras 
livres;

•	 atendimento aos permissionários de Quiosques, trailers e simila-
res;

•	 atendimento à área rural.

De que forma o serviço é prestado? 

Presencial.

Quais os requisitos? 

aberto ao público. 

O serviço tem custo ou é gratuito? 

Gratuito, com exceção de permissionário, que necessita pagar o daR - 
documento de arrecadação de uso de área pública. o valor é cobrado 
por metro quadrado. o cálculo da taxa no decorrer do ano de 2015 foi 
estabelecido em R$ 3,46 por metro quadrado.
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Quais os documentos necessários? 

Regularização de quiosques e plano de ocupação concluído

Preencher os requisitos mediante a abertura dos processos de regula-
mentação aberto na SeGeTH, para a expedição de permissão de uso. 
a partir daí a administração complementa a regularização.

as feiras devem preencher os requisitos mediante a abertura dos pro-
cessos de regulamentação aberto na SeGeTH, para a expedição de 
permissão de uso.

Quais as prioridades? 

Fazer cumprir as normas e os regulamentos para a ocupação das áre-
as, como bancas, boxes e lojas destinadas a feiras, quiosques e realizar 
a cobrança das taxas provenientes da ocupação

Quais os prazos previstos para atendimento (Quanto tempo posso 
oferecer o serviço)? 

Indeterminado

Onde posso encontrar o serviço e quais os telefones de contato? 

Na administração Regional de Planaltina (fones no verso)

Quais as leis, normas ou regulamentos? 

Regulamentação de quiosques e Trailers, e a Lei 4.257 2009

Regulamentação de férias e a Lei 4.748 2012

Regulamentação de bancas de jornal 4.384 2009, prorroga as conces-
sões e permissões previstas na Lei N324 de30 de setembro de 1992.
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NÚCLeo de CULtUra, esPorte e LaZer

É o núcleo que busca ampliar a referência artístico-cultural e esportiva 
na cidade, bem como motivar a experiência cultural que cada um traz. 

Os serviços oferecidos são: 

•	 atendimento humanizado ao cidadão/usuário; 

•	 emissão de licenças eventuais para a comunidade mediante do-
cumentação exigida; 

•	 empréstimos de quadras poliesportivas e ginásio de múltiplas 
funções. o pedido é feito através de requerimentos protocolados; 

•	 empréstimos de salas para o apoio à cultura local  

•	 atender e encaminhar aos órgãos competentes e parceiros apoio 
para a realização de eventos em escolas, entidades e etc; 

•	 empréstimos de equipamentos quando disponíveis. 

De que forma o serviço é prestado? 

atendimento pontual a qualquer pessoa que procurar esse núcleo 
com requerimentos devidamente protocolados.

Quais os requisitos? 

Que seja um projeto social ou cultural com atividades voltadas para 
a comunidade em geral. Pessoas que necessitam de apoio para seu 
evento. 

O serviço tem custo ou é gratuito? 

Gratuito 

Quais os documentos necessários? 

Para projetos sociais, é necessário o projeto propriamente dito das ati-
vidades e os documentos abaixo descritos:
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•	 Requerimento protocolado; 

•	 Cópia carteira de identidade; 

•	 Cópia CPF; 

•	 Croqui da área a ser utilizada; 

•	 Protocolo da Secretária de Segurança Pública; 

•	 Protocolo da Vara da Infância e Juventude; 

•	 apresentar as Vistorias do CBMdF, e deFeSa CIVIL; 

•	 Cópia do oficio do detran (Caso Necessário); 

•	 aRT (anotação de Responsabilidade Técnica) caso haja, palco 
(1¹/²mts), som, iluminação, gerador, tendas 06x06, ponto de ener-
gia e trio elétrico; 

•	 autorização da daMe/PCdF para queima de Fogos CLaSSeS C e d; 

•	 Pagamento da TSe (Taxa de 4 Seguranças) e eCad; 

•	 Pagamento da Taxa de Área Pública (quando o evento cobrar In-
gressos); 

Quais as prioridades? 

Leva-se em consideração a data dos requerimentos protocolados para 
atendimento. 

Onde posso encontrar o serviço e quais os telefones de contato? 

Na administração Regional de Planaltina. 

Quais as leis, normas ou regulamentos? 

a lei nº 5.281/13, que dispõe sobre o licenciamento para realização de 
eventos.
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NÚCLeo de aGriCULtUra

Quais Serviços são prestados?

•	 oferecer atendimento geral ao produtor rural;

•	 dar suporte ao Conselho de desenvolvimento Rural que é res-
ponsável por 40 associações, das quais, 29 estão legalizadas, e as 
demais, necessitam do apoio da Secretaria de agricultura para 
eliminar suas pendências;

•	 expedir Certidão de Conformidade junto ao IBRaM (e outras) 
para regularização do empreendimento rural;

•	 autorizar a ligação de energia elétrica, via carta consulta à CeB, 
para os imóveis rurais;

•	 apoiar eventos rurais (exposição agropecuária); e outros;

•	 Realizar palestras e seminários com temas voltados ao produtor 
rural e estudantes do campo e urbano;

•	 Proceder atendimento ao trabalho de políticas públicas (dar 
apoio ao Paa – Programa de aquisição alimentar o qual não é 
gestor, PaPa-dF, PeNae, parceria com eMaTeR CeaSa, SeCRe-
TaRIa de aGRICULTURa);

•	 atender demandas de órgãos públicos e produtores rurais;

•	 atender alunos que desejam realizar pesquisas;

•	 Proceder levantamento e reparo de estradas rurais em parceria 
com a diretoria executiva;

•	 atender escolas e creches no Programa Horta Comunitária (agri-
cultura Urbana), em parceria com a emater, com doação de ma-
terial e insumos em geral.

De que forma o serviço é prestado? 

Presencial na sede da administração Regional e através de vistas in 
loco.
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Quais as prioridades? 

atendimento público rural

Onde posso encontrar o serviço e quais os telefones de contato? 

Na sede da administração Regional
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CoordeNadoria de 
adMiNistração GeraL

dirigir, coordenar, controlar e supervisionar a execução setorial das atividades 
relacionadas à: orçamento, finanças e contratos, gestão administrativa, ges-
tão de pessoas, informática, administração de material, patrimônio, trans-
porte, arquivo, protocolo, gestão documental, comunicação administrativa e 
serviços gerais, no âmbito da administração Regional e seus próprios;

GerÊNCia de adMiNistração

•	 Supervisionar a execução das atividades das unidades orgânicas 
que lhe são subordinadas;

•	 Fornecer subsídios à Coordenadoria de administração Geral, para 
elaboração da programação anual de trabalho;

•	 elaborar propostas de normas relativas às atividades de admi-
nistração geral, orçamento, finanças e contratos, gestão admi-
nistrativa, gestão de pessoas, informática, material, patrimônio, 
transporte, arquivo, protocolo, gestão documental, comunicação 
administrativa e serviços gerais e submetê-las à Coordenação;

•	 Promover a aquisição de periódicos, livros e outras publicações de 
interesse da administração Regional, bem como a assinatura de 
publicações de Órgãos oficiais de divulgação;

•	 Registrar e encaminhar para publicação os atos oficiais da admi-
nistração Regional;

•	 Supervisionar as tarefas de copa, limpeza e vigilância da adminis-
tração Regional;

•	 divulgar as informações de benefícios, vantagens e demais assun-
tos de interesse dos servidores;
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•	 elaborar e propor a sua programação anual de trabalho;

NÚCLeo de ateNdiMeNto e ProtoCoLo

•	 o Protocolo é responsável pela autuação, controle, tramitação, 
recebimento, registro, distribuição e expedição de documentos 
recebidos e expedidos pela administração Regional de Planaltina 
(malote);

•	 autuação de processos;

•	 encaminha e recebe certidão de Não Habite-se e regularização;

•	 emissão de segunda via de Não Habite-se;

•	 entrega de cópias de processo, desde que devidamente autoriza-
do. Para esse serviço é cobrado o valor de R$ 0,26 por folha;

•	 Recebimento de correspondências entregues pelos Correios.

 

esPeCifiCação do serviço reQUisitos doCUMeNtos e iNforMaçÕes NeCessÁrias CUsto forMa de Prestação

atendimento e orientações diversas Nenhum Nenhum Gratuito atendimento no balcão ou 
por telefone

Consulta de processos Nenhum Nenhum Gratuito SICoP (acesso via internet). 
atendimento no balcão ou 
por telefone

Recebimento de documentos e solicitações diversas Nenhum em alguns casos necessários a juntada de do-
cumentos, conforme estabelecido pelos setores 
responsáveis pelo assunto relacionado.

Gratuito atendimento no balcão

Recebimento de pedidos de desarquivamento de 
processos

Ser proprietário, procurador ou 
preposto

Comprovante de recolhimento de taxa de desar-
quivamento, requerimentos devidamente preen-
chidos e cópia do documento de identificação.

R$ 8,36 SICoP (acesso via internet).
emissão de daR avulso 
pelo site www.fazenda.
df.gov.br (via internet).

De que forma o serviço é prestado? 

atendimento direto ao cidadão/usuário e servidores da administração, 
no balcão ou por telefone. 

Quais as prioridades? 



53

•	 elaborar e propor a sua programação anual de trabalho;

NÚCLeo de ateNdiMeNto e ProtoCoLo

•	 o Protocolo é responsável pela autuação, controle, tramitação, 
recebimento, registro, distribuição e expedição de documentos 
recebidos e expedidos pela administração Regional de Planaltina 
(malote);

•	 autuação de processos;

•	 encaminha e recebe certidão de Não Habite-se e regularização;

•	 emissão de segunda via de Não Habite-se;

•	 entrega de cópias de processo, desde que devidamente autoriza-
do. Para esse serviço é cobrado o valor de R$ 0,26 por folha;

•	 Recebimento de correspondências entregues pelos Correios.

 

esPeCifiCação do serviço reQUisitos doCUMeNtos e iNforMaçÕes NeCessÁrias CUsto forMa de Prestação

atendimento e orientações diversas Nenhum Nenhum Gratuito atendimento no balcão ou 
por telefone

Consulta de processos Nenhum Nenhum Gratuito SICoP (acesso via internet). 
atendimento no balcão ou 
por telefone

Recebimento de documentos e solicitações diversas Nenhum em alguns casos necessários a juntada de do-
cumentos, conforme estabelecido pelos setores 
responsáveis pelo assunto relacionado.

Gratuito atendimento no balcão

Recebimento de pedidos de desarquivamento de 
processos

Ser proprietário, procurador ou 
preposto

Comprovante de recolhimento de taxa de desar-
quivamento, requerimentos devidamente preen-
chidos e cópia do documento de identificação.

R$ 8,36 SICoP (acesso via internet).
emissão de daR avulso 
pelo site www.fazenda.
df.gov.br (via internet).

De que forma o serviço é prestado? 

atendimento direto ao cidadão/usuário e servidores da administração, 
no balcão ou por telefone. 

Quais as prioridades? 
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Idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais.

Onde posso encontrar o serviço e quais os telefones de contato? 

administração Regional de Planaltina. 

Quais as leis, normas ou regulamentos para consultas? 

decreto nº 31.017/2009 referente ao Manual de Gestão de documen-
tos do Governo do distrito Federal e a Portaria nº 162/2011 

NÚCLeo de MateriaL e PatriMÔNio

•	 Realizar a instrução de processos de aquisições de materiais  de 
consumo e bens permanentes;

•	 Controlar a movimentação  dos bens moveis (Sisgepat)

•	 Realizar a guarda, armazenagem e o controle das matérias em 
estoque (Sigma.net)

•	 elaborar a previsão e o cronograma para aquisição de materiais, 
equipamentos e serviços, no exercício financeiro;

•	 Promover pesquisa de preços e qualidade de material e equipa-
mento junto aos fornecedores;

•	 emitir pedidos de aquisição de material e equipamento no inte-
resse da administração e atestar o recebimento;

De que forma o serviço é prestado? 

Presencial, na sede da administração Regional de Planaltina e/ou no 
Parque de Serviços.

O serviço tem custo ou é gratuito? 

Gratuito.

Quais as prioridades?

atender os servidores da casa.
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Prazo?

Imediato

NÚCLeo de iNforMÁtiCa:

•	 Coordenar, controlar e orientar a execução setorial de atividades 
de informática;

•	 executar a configuração e manutenção dos computadores, rede 
de informática e sistema de impressão;

•	 Habilitar novo usuário;

•	 Suporte técnico em Hardware e Software.

•	 Manutenção em redes física e lógica.

De que forma o serviço é prestado? 

o serviço é prestado internamente, visando atender os setores da ad-
ministração Regional.

O serviço tem custo ou é gratuito? 

Gratuito.

GerÊNCia de Pessoas

Quais Serviços são prestados?

•	 Registro de funcionários;

•	 Folha de pagamento;

•	 encaminhar resumo da folha de pagamento de servidores ativos 
à unidade competente, com apreciação da Coordenadoria de 
administração Geral;

•	 emitir declarações e comprovantes de rendimentos e de reajus-
tes remuneratórios solicitados por servidores ativos;
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•	 Informar aos órgãos de controle, a relação de ordenadores de 
despesas;

•	 Zelar pelos direitos trabalhistas e obrigações de todos os servido-
res.

De que forma o serviço é prestado? 

Presencial, na sede da administração Regional de Planaltina

O serviço tem custo ou é gratuito? 

Gratuito.

Quais os documentos necessários? 

RG, CPF, Comprovante de Residência, Certidão de nascimentos dos fi-
lhos (se houver) e preenchimento de vários formulários internos deste 
setor.

Quais as prioridades?

o atendimento é feito aos servidores da administração.

Prazo?

Imediato
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GerÊNCia de orçaMeNto e fiNaNças

Quais Serviços são prestados?

•	 elaborar a proposta orçamentária e o orçamento analítico da ad-
ministração Regional;

•	 Registrar e controlar as dotações orçamentárias e créditos adicio-
nais e propor alterações do Quadro de detalhamento de despesa;

•	 Cumprir as normas orçamentária, financeira e contábil baixadas 
pelos Órgãos Centrais competentes;

•	 Supervisionar a conciliação das contas contábeis;

•	 Registrar e controlar as inscrições de devedores diversos;

•	 Promover o levantamento das informações sobre orçamento e fi-
nanças de interesse da administração;

•	 efetuar a liquidação de despesas, promovendo seu pagamento;

De que forma o serviço é prestado? 

Pessoalmente.

O serviço tem custo ou é gratuito? 

Gratuito.
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GerÊNCia reGioNaL 
de PLaNaLtiNa e 
CoNdoMÍNios

esse Núcleo foi criado no decreto de 21 de janeiro de 2015. Suas atri-
buições, bem como as do chefe do núcleo, ainda estão em fase de de-
finição pelo Governo do distrito Federal para inclusão no regimento.

Serviços Desenvolvidos:

•	 Fiscalizar as invasões em áreas públicas e notificar à aGeFIS;

•	 definir a posse de determinada área (União, eMBRaPa, área par-
ticular, etc.);

•	 Fazer a ponte entre comunidade e administração Regional, vi-
sando atender as necessidades das famílias.

DEMANDAS:

•	 Limpeza de condomínios da cidade;

•	 Limpeza de boca de lobo obstruída;

•	 Complementar obra (boca de lobo/quebra-molas);

•	 Retiradas de entulho;

•	 Solicitação de instalação de postes e iluminação pública;

•	 Solicitação de instalação e reparo de vazamento de água;

•	 Solicitação para divisão de áreas;

•	 Confirmação da área quanto a sua legalização;

•	 Todo e qualquer tipo de problemas referentes a condomínios da 
região;



59

GerÊNCia reGioNaL do 
vaLe do aMaNHeCer 

 
esse Núcleo foi criado no decreto de 21 de janeiro de 2015. Suas atri-
buições, bem como as do chefe do núcleo ainda estão em fase de de-
finição pelo Governo do distrito Federal para inclusão no regimento.

Quais Serviços são prestados?

•	 atendimento geral ao público;

•	 Recebimento de ofícios e cartas públicas a serem registradas na 
administração Regional;

•	 Manutenção do banco de dados com as atividades desenvolvidas 
no Vale do amanhecer;

•	 Promoção de reuniões e eventos junto à comunidade;

•	 apresentação de demandas da comunidade junto à administra-
ção Regional;

De que forma o serviço é prestado? 

diretamente junto à comunidade.

O serviço tem custo ou é gratuito? 

Gratuito.

Quais os documentos necessários? 

RG e CPF e solicitação via carta pública

Quais as prioridades?

atender o administrador e os moradores.
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Prazo?

até 10 dias.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

o horário de atendimento das áreas administrativas da administração 
Regional de Planaltina  é das 8h às 12h e, no período vespertino, das 
14h às 18h. Contudo, há áreas que funcionam em horários diferencia-
dos devido ao atendimento ao público, atuando ininterruptamente, 
das 8h às 18h.









Secretaria de Gestão do
Território e Habitação

Administração Regional
de Planaltina

G O V E R N O  D E  

www.planaltina.df.gov.br

gab.admplanaltinaravi@gmail.com

3488-9201 / 3488-9202

avenida Uberdan Cardoso
setor administrativo  
CeP: 73301-970


