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Normas e Regulamentações
. Lei 324, de 30 de setembro de 1992 - 
www.tc.df.gov.br/SINJ/Arquivo.ashx?id_norma_consolid
ado=48322

. Portarias nºs 02, 03, 04 e 05, de 14 de março de 2017 - 
h�p://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_364
62_23_04_2015.html

. Decreto 30.090, de 20 de fevereiro de 2009
h�p://sider.der.df.gov.br/modelostermos/Leis/Dec_DF_3
0090.pdf 

O serviço de emissão de autorização de a�vidade econômica 

urbana para bancas de revistas e jornais, feiras, quiosques e traillers

ocorre mediante o Termo de Permissão de Uso Não-Qualificado, emi�do

pela Secretaria de Gestão de Território e Habitação (Segeth). 

Informações pelo site h�p://www.sedhab.df.gov.br/.

 

Outros serviços: ocupação de área pública, autorização para ambulantes, 

festas em área pública e praça, autorização para Food Truck, 

circos e parques de diversão, fechamentos com alambrados e obras em 

áreas públicas, autorização de energia elétrica em área urbana até dois 

hectares, autorização para ambulantes em festas de Carnaval, Via Sacra, 

Folia do Divino, Festas Juninas, Aniversário da cidade, Comércios em 

áreas públicas, Stands de mercadorias, Instalação de placas aéreas,

Carteiras de artesanato.  Para todos esses serviços, o interessado deve 

comparecer à Administração Regional de Planal�na.

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PARA QUIOSQUES,

TRAILERS, FEIRAS, BANCAS DE REVISTAS E JORNAIS

Como fazer: 
. Comparecer a Recepção da Administração 

  Regional e fazer a solicitação através de 

  Requerimento e apresentação de documentação.

Valor da taxa: 
. Consultar a Administração, pois, anualmente, 

  o valor da taxa sofre alteração. O valor é 

  cobrado por metro quadrado ocupado. 

Prazo:
. 30 dias após cumprimento de todas as exigências.

Documentação: 
1. Requerimento Padrão.
2. Cópia do registro do Documento de Iden�dade (RG) e CPF.
3. Consulta de Viabilidade de Localização (GELOAE).
4. Termo de Ocupação.
5. Nada consta da AGEFIS.
6. Taxa de ocupação da área paga.
7. Cer�dão de regularidade da Secretaria de Fazenda.
8. CNPJ e DIF

CARTA DE SERVIÇOS DE PLANALTINA

PASSO A PASSO PARA

AUTORIZAÇÃO DE 

BANCAS,

FEIRAS E QUIOSQUES

EMPRESAS



O serviço de viabilidade de localização está regulamentado por lei

distrital e possibilita ao cidadão verificar se há restrições 

sobre o funcionamento de determinada a�vidade no endereço

pretendido.

CONSULTA DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

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

  na Recepção da Administração Regional para preencher Requerimento 

  solicitando a Consulta de Viabilidade.

Prazo: 
. A resposta será dada em até cinco dias úteis para a�vidade de baixo 

  risco e em até 10 dias úteis para a�vidade de alto risco.

Custo: 
. Serviço sem custo.

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

Requisitos: 
. Informar número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

. Informar Classificação Nacional de A�vidade Econômica (CNAE) de 

  solicitação, contemplando as a�vidades econômicas principais e 

  secundárias

. Na solicitação, deve constar o exato local onde serão exercidas a a�vidade

  econômica e auxiliares, mediante uso da descrição do logradouro, com

  a iden�ficação precisa da respec�va numeração, complemento e o

  Código de Endereçamento Postal (CEP).

CARTA DE SERVIÇOS DE PLANALTINA

Planaltina

Normas e Regulamentações
. Lei 5.547/2015, de 06 de outubro de 2015,
Dispõe sobre as autorizações para localização e 
funcionamento de a�vidades econômicas
h�p://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao
/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=5
547&txtAno=2015&txtTipo=5&txtParte=.  

. Decreto nº 36.948/2015, 04 de dezembro de 2015  
Regulamenta a Lei 5.547/2015, que trata da 
viabilidade de localização e a autorização de 
a�vidades econômicas no DF.
h�p://h�p://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legi
slacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNum
ero=36948&txtAno=2015&txtTipo=6&txtParte=./leg
islacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=4990
&txtAno=2012&txtTipo=5&txtParte=.



Normas e Regulamentações
. Lei 324, de 30 de setembro de 1992 - 
www.tc.df.gov.br/SINJ/Arquivo.ashx?id_norma_consolid
ado=48322

. Portarias nºs 02, 03, 04 e 05, de 14 de março de 2017 - 
h�p://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_364
62_23_04_2015.html

. Decreto 30.090, de 20 de fevereiro de 2009
h�p://sider.der.df.gov.br/modelostermos/Leis/Dec_DF_3
0090.pdf 
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Licença de funcionamento para comércio em que as empresas se

enquadrem na classificação MEI, SA, Coopera�vas, Associação e

empresas registradas em cartórios, de baixo risco e alto risco, em

área regularizada ou em processo de regularização.

Observação:

Em se tratando de a�vidades classificadas como alto risco, serão necessárias vistorias dos órgãos 

fiscalizadores competentes.

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO PARA EMPRESAS

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

  que funciona na Recepção da Administração Regional e 

  solicitar a Consulta de Viabilidade.

. Não havendo restrição, entregar neste mesmo setor todos os 

  requerimentos preenchidos e a documentação abaixo listada.

Prazo:
Não havendo impedimento, a licença será entregue no prazo máximo 

de 10 dias úteis, após todas as vistorias técnicas.

1. Requerimento Padrão (devidamente preenchido);
2. Comprovante de Inscrição no CNPJ;
3. Apresentar Consulta de Viabilidade (original);
4. Inscrição no CFDF (Cadastro Fiscal do DF) requerida na Secretaria de Fazenda;
5. Nada Consta da AGEFIS (Agência de Fiscalização do DF);
6. Comprovante de pagamento da taxa de funcionamento de estabelecimento
     – TFE, quando couber;
7. Termo de Declaração de Responsabilidade – Sistema de Proteção de Incêndio
     e Aparelhos Ex�ntores (devidamente preenchido);
8. Termo de Responsabilidade – Acessibilidade (preenchido);
9. Declaração de Responsabilidade;
10.Comprovante de dominialidade ou Contrato de Locação, Sublocação, Escritura
      do Imóvel quanto proprietário, IPTU.
11.Registro na Junta Comercial do DF, ou Cartório de Registro Civil das pessoas
      jurídicas do DF;
12.Contrato Social com posteriores alterações;
13.Procuração, se for o caso, outorgada por �tular/sócio indicado no contrato
      social;
14. Cópia auten�cada do Contrato Social;
15. Cópia auten�cada do Contrato de locação, se for o caso;
16. Cópia do RG do �tular ou procurador;
17. Declaração de bens;
18. Comprovante de pagamento da Taxa de Expediente.

CARTA DE SERVIÇOS DE PLANALTINA

PADARIAPet Shop

Banho
Tosa

Atendemos
com
hora

marcada

Documentação: 

Normas e Regulamentações
. Lei 5.547/2015, de 06 de outubro de 2015 
h�p://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao
/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=5
547&txtAno=2015&txtTipo=5&txtParte=.

. Decreto 36.948/2015, de 04 de dezembro de 2015
h�p://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/le
gislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=36948
&txtAno=2015&txtTipo=6&txtParte=.



CARTA DE SERVIÇOS DE PLANALTINA

LICENÇA EVENTUAL PARA EVENTOS

Como fazer: 
. Comparecer ao Protocolo da Administração Regional e entregar o�cio, 

  juntamente com os documentos listados no Decreto 51.816/2014, 

  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 na vara da infância e secretaria de segurança 

pública com antecedência mínima de 30 dias. 

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.

Licença para uso de espaço público, por período limitado, para realização 

de eventos na cidade.

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
. Declaração com comprovante de recebimento no Núcleo de Eventos da 

Subsecretaria de Operações Especiais da Secretaria de Estado de Segurança 

Pública do Distrito Federal 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 a 

serem adotadas.

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
Toda documentação exigida no de pequeno porte, acrescida de:
. 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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