
 PROCEDIMENTOS PARA LICENÇA 
EVENTUAL 

Se você precisar realizar eventos de atividades recreativas, sociais, 
culturais, religiosas, esportivas, institucionais ou promocionais, que ocorre 
eventualmente, em área pública ou privada que tenha repercussão nas vias 
públicas na região Administrativa de Planaltina-DF, precisará da licença 
eventual emitida por esta Região Administrativa. 
 
CLASSIFICAÇÃO 
 
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. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 

Você deve baixar, preencher e apresentar as seguintes documentações 
na Administração Regional de Planaltina-DF, de acordo com 1check list e 
formulários em anexo:  
 
 (Colocar check list em pdf) 

(Colocar modelo de memorial descritivo) 

(Modelo de ofício a vara da infância) 

(Modelo de ofício à secretaria de segurança pública) 

OBS: Os formulários não serão aceitos caso tenham rasuras, não 
estejam devidamente preenchidos e assinados.  

CUSTOS 
 

 Se ocupar área pública, você pagará a taxa de preço público calculada 
através da metragem ocupada, definido na tabela de preços públicos, 
da Administração Regional de Planaltina. 

 Nada consta da AGEFIS. 
 Taxa da Polícia civil. 

 
 

OBS: Para realização de eventos acima de 10.000 pessoas, deverá 
apresentar caução em espécie ou por meio de fiança bancária de cinco por 

                                                             
1 LISTA DE VERIFICAÇÃO 



cento dos custos operacionais apurados, para cobertura de eventuais danos 
ao patrimônio público. 
 
ETAPAS E PRAZOS 
 
1° Passo: Você deverá cadastrar, com antecedência mínima de 30 dias, por 
meio de ofício na Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito 
Federal, e Vara da Infância o evento a ser realizado em área pública ou 
privada, informando o local, a data, o período de duração do evento, público 
estimado e as medidas de segurança e de prevenção contra incêndio e pânico 
adotadas. 

 
2° Passo: Após protocolados os ofícios, a Secretaria de Segurança Pública 
do Distrito Federal encaminhará o processo aos órgãos responsáveis. 
 
3° Passo: Toda documentação deve ser entregue na Administração Regional 
com no mínimo 10 dias antes da realização do evento. 
 
4° Passo: Após a entrega de todos os documentos necessários, o processo 
será enviado aos órgãos que realizarão vistorias. 
 
5° Passo: Após as vistorias e aprovação dos órgãos, a Administração 
Regional de Planaltina-DF emitirá a licença eventual. 
 
6° Passo: Após receber duas vias da licença eventual emitida pela Regional 
Administrativa, o promotor do evento deve levar a licença para a Vara da 
Infância e Juventude.  

 
OBS: Os prazos serão considerados a partir da entrega de toda 

documentação exigida. 
 

NORMAS E REGULAMENTAÇÕES 
 

 Lei nº 5.281 de 24/12/2013 
 Decreto nº 35.816/ de 16/09/2014 
 Regimento Interno Decreto nº 38.094 de 28/03/2017 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Administração Regional de Planaltina – GELOAE 
Segunda à sexta-feira das 8h às 12h / 14h às 18h 
Telefone: 3488-9209 
Endereço: Av. Uberdan Cardoso – Setor Administrativo 
 


