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COMPROMISSOS

A Administração Regional de Águas Claras se compromete a prestar 
serviços de excelência, a cumprir os prazos divulgados na Carta de 
Serviços, a orientar e acompanhar os cidadãos, a controlar e monitorar 
todas as fases da demanda; prezando pela atenção, respeito e cortesia.
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APRESENTAÇÃO1 

A Administração Regional de Águas Claras, órgão da administração 
direta regionalizada, vinculada a Secretaria de Estado de Gestão do 
Território e Habitação do Distrito Federal, em concordância com inciso 
IV, §3º, art.29, do Decreto 36.236 de 1º de janeiro de 2015, tem como 
competência:

Representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Admi-
nistrativa de Águas Claras;

Promover, coordenar, supervisionar, fiscalizar e executar programas, pro-
jetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição;

Articular a ação estatal e a participação popular em sua jurisdição, 
para dar mais efetividade às políticas públicas e promover o desenvol-
vimento local em bases sustentáveis.

O bairro de Águas Claras foi instituído na Região Administrativa de 
Taguatinga no ano de 1992 pela Lei nº 385/1992, em 1999 foi criado na 
estrutura do Governo do Distrito Federal as Sub-Administrações pela 
lei 2.384/99, dentre elas a de Águas Claras, vinculada À Administração 
Regional de Taguatinga, em 2003 por meio da Lei 3.153/2003, Águas 
Claras passa a ser a Região Administrativa (RA-XX), desvinculando da 
Região Administrativa de Taguatinga.

A Administração Regional de Águas Claras, presta serviços à comu-
nidade de Águas Claras, Areal, Área de Desenvolvimento Econômico 
(ADE) e Arniqueria, assim como aos comerciantes. Entre os serviços 
prestados destacam a renovação de licenças, uso de áreas públicas 
ou privadas para realização de eventos, solicitação de licenças, apoio a 
atividades voltadas para a população. 
1 Para acessar as dependências da Administração Regional de Águas Claras, o cidadão deverá se identificar na recep-
ção. Conforme estabelece a Portaria nº 123/20XX, o acesso dos visitantes às dependências da Administra-ção ocorre 
após a apresentação de documento de identificação oficial com foto, o cadastro do usuário e entrega de crachá de 
identificação. Este procedimento não substitui as identificações necessárias para o acesso a outros dos serviços desta 
Administração.
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Ao publicar a Carta de Serviços ao Cidadão, a Administração Regio-
nal de Águas Claras busca trazer ao cidadão, de forma clara e obje-
tiva, informações sobre os serviços que presta e as formas de acesso 
a esses serviços, além dos compromissos e padrões de qualidade de 
atendimento ao público. Dessa maneira, os objetivos específicos deste 
documento são: 

• organizar a oferta de serviços da Administração Regional ; 

• apresentar aos cidadãos (usuários ou não desses serviços) infor-
mações precisas e qualificadas sobre a oferta desses serviços;

• possibilitar um melhor acesso dos usuários aos serviços ofereci-
dos;

• promover insumos para buscar a melhoria contínua da gestão 
dos serviços prestados por esta pasta.

A metodologia baseou-se na sensibilização, divulgação da proposta 
de intervenção e operacionalização desta Carta de Serviços, confor-
me consta no Guia Metodológico, instituído pela Instrução Normativa 
nº 001/2015, que regulamenta o Decreto nº 36.419/2015. Com a contri-
buição de um cidadão usuário, escolhido mediante sorteio, o inteiro 
teor foi validado pelo grupo de trabalho responsável pela elaboração 
deste documento, o qual marca o compromisso deste órgão com os 
cidadãos do Distrito Federal, a fim de melhorar o fluxo de acesso aos 
serviços sob a responsabilidade normativa desta pasta.
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SOBRE A ADMINISTRAÇÃO  
REGIONAL

Função 

Representar o Governo do Distrito Federal na execução das atividades 
e serviço de interesse público em sua jurisdição.

Missão 

Representar o Governo do Distrito Federal por meio da promoção, co-
ordenação, supervisão, fiscalização, execução de programas, projetos 
e ações governamentais de interesse público na jurisdição da Região 
Administrativa de Águas Claras.

Visão 

Ser referência no Governo do Distrito Federal, por prestar serviços pú-
blicos de excelência, gerando valor à comunidade, aos servidores e 
parceiros.

Valores e Princípio 

• Políticas Públicas eficazes e transparentes;

• Probidade Administrativa;

• Conduta ética e moral;

• Qualidade no atendimento prestado a comunidade;

• Trabalho em equipe;

• Melhoria contínua dos processos;

• Gestão Participativa;

• Responsabilidade socioambiental.
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ASPECTOS IMPORTANTES 
SOBRE O ATENDIMENTO

QUALIDADE NO ATENDIMENTO e FORMAS DE ATENDIMENTO 

A Administração Regional de Águas Claras mantém atendimento 
aos usuários de seus serviços de forma presencial, virtual e via tele-
fone. O atendimento presencial é realizado diretamente ao usuário 
ou, excepcionalmente, a quem tenha poderes para lhe representar. 
O atendimento virtual é realizado por meio da internet, www.aguas-
claras.df.gov.br; Facebook, www.facebook.com/adm.aguasclaras, , e via 
telefone, 162. Os locais de atendimento presencial, telefones, horários 
de atendimento e endereços eletrônicos para as prestações de infor-
mações e serviços realizadas pela Administração estão discriminados 
no item Serviços Prestados pela Administração Regional (pg. 11) desta 
Carta. 

GRATUIDADE 

Em regra, os serviços e informações prestados pela Administração Re-
gional Águas Claras são gratuitos aos seus usuários. Excepcionalmen-
te, há cobrança para custeio dos meios empregados na prestação da 
informação ou do serviço. Nessas hipóteses, a cobrança será realizada 
por meio de Documento de Arrecadação - DAR Avulso, a ser preen-
chida pelo interessado e paga junto a estabelecimento bancário, nos 
termos indicados pela Secretaria de Fazenda. 

ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO, LIMPEZA E CONFORTO 

A Administração Regional de Aguas Claras se localiza na rua Manacá, 
lote 02, bloco 01, Águas Claras – DF. Há estacionamento de uso pú-
blico, com vagas reservadas próximas dos acessos de circulação de 
pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem 
pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. 
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TEMPO E PRIORIDADES NO ATENDIMENTO 

Na Administração Regional de Águas Claras o atendimento será rea-
lizado de modo imediato. Na impossibilidade de atendimento ime-
diato, o usuário será atendido em tempo razoável, não excedente ao 
mínimo necessário à prestação, tendo-se em conta a complexidade 
da informação ou do serviço demandado e os meios disponíveis para 
responder à demanda. Salvo o caso de informação ou serviço prestado 
à distância, o usuário será atendido por ordem de chegada. Pesso-
as com deficiência ou com mobilidade reduzida, pessoas com ida-
de igual ou superior a sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas 
acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário. A 
essas pessoas serão dispensados serviços individualizados que assegu-
rem tratamento compatível com sua condição.  

PROCEDIMENTOS E PRAZOS 

Na Administração Regional de Águas Claras, as informações e os ser-
viços serão prestados de imediato. Na impossibilidade de prestação 
imediata, serão prestados nos prazos estipulados em norma, não exce-
dente ao mínimo necessário à execução da tarefa, tendo-se em conta 
o tipo de informação e a complexidade do serviço demandados e os 
meios disponíveis para responder às demandas. 

O órgão ou agente poderá oferecer meios e orientação para que o 
próprio usuário pesquise a informação de seu interesse. Nesse caso, 
ser-lhe-á informado, por escrito, o lugar e a forma pela qual poderá 
consultar a informação. Se o usuário declarar-se impossibilitado de re-
alizar a consulta, a informação ser-lhe-á prestada por órgão ou agente 
da Controladoria. 

Se a informação requerida for parcial ou totalmente protegida por si-
gilo, o órgão deixará de prestar a parte sigilosa da informação e indica-
rá as razões de fato ou de direito para a recusa ao acesso pretendido. 
Ao elaborar a fundamentação para a recusa de prestação, o agente 
público deverá atentar para não revelar direta ou indiretamente o teor 
sigiloso da informação. O usuário será informado, por escrito, do prazo, 
das condições de recurso e da autoridade a quem recorrer. 

Caso o órgão ou agente não possua acesso à informação requerida, 
este comunicará o fato ao usuário e em seguida: 
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remeterá o requerimento a órgão ou entidade que a detenha, do que 
dará ciência ao interessado ou; 

se for do seu conhecimento, indicará o órgão ou entidade do Distrito 
Federal, da União, de Estado ou Município possuidor da informação. 

Os serviços e informações que tenham sua prestação dependente da 
abertura de procedimento composto por mais de um ato administra-
tivo estão sujeitos aos prazos e fases de prestação previstos na legisla-
ção que disciplina o processo administrativo no âmbito da Adminis-
tração Pública e da Controladoria. 

CONSULTA À TRAMITAÇÃO DE INFORMAÇÕES OU SERVIÇOS 
REQUERIDOS 

O usuário poderá consultar o andamento dos pedidos de prestação 
de informações e serviços que não forem passíveis de serem prestados 
de imediato. Os meios de consulta serão especificados em cada caso 
pelo órgão prestador do serviço ou informação, de acordo com a legis-
lação aplicável e com a disponibilidade de meios aptos à viabilização 
da consulta. A consulta à tramitação dos serviços e das informações 
pendentes de serem prestados poderá ser presencial – realizada dire-
tamente pelo usuário e, excepcionalmente, por quem tenha poderes 
para lhe representar, nas instalações do órgão prestador, em dias e 
horários previamente comunicados ao interessado; à distância – por 
meio da internet – em endereço eletrônico previamente comunicado 
ao usuário interessado, por meio de telefone – com discagem a núme-
ro telefônico em dias e horários previamente comunicados ao usuário. 

COMUNICAÇÃO COM OS USUÁRIOS

A comunicação, entre os órgãos encarregados de prestar serviços e in-
formações e os usuários interessados, pode ser efetuada por qualquer 
meio que assegure a certeza da ciência do interessado quanto ao teor 
da comunicação. No caso de interessados indeterminados, desconhe-
cidos ou com domicílio indefinido, a comunicação deve ser efetuada 
por meio de publicação oficial.
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INDISPONIBILIDADE DE SISTEMA INFORMATIZADO

Em caso de impossibilidade de acesso aos sistemas informatizados 
que instrumentalizam a prestação de informações e serviços públicos 
em atendimento presencial, os usuários prejudicados entregarão suas 
demandas aos competentes agentes nos órgãos do Distrito Federal. 
As demandas serão cadastradas em sistema de registro que indepen-
da do instrumento informatizado indisponível, para processamento 
imediato após a normalização do acesso ao sistema informatizado em 
questão. O usuário prejudicado receberá comprovação do protocolo 
do seu pedido processado na forma ora explanada. Na impossibili-
dade de acesso aos sistemas informatizados que instrumentalizam a 
prestação de informações e serviços públicos em atendimento à dis-
tância, os usuários prejudicados deverão contatar a Ouvidoria-Geral do 
Distrito Federal, localizada no Anexo do Palácio do Buriti, 12º andar, 
sala 1201, com funcionamento de segunda a sexta, de 08h às 12h e das 
14h às 18h, horário de Brasília, para relato do problema e obtenção de 
informações e soluções alternativas ao atendimento da demanda. 
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SERVIÇOS PRESTADOS PELA 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

Junta militar

ALISTAMENTO AO SERVIÇO MILITAR

Requisitos (Decreto nº 36.419/2015, art. 3º, inciso I): 

• O alistamento militar é um ato obrigatório a todo jovem brasileiro 
do sexo masculino. 

• A inscrição deve ser realizada no período de 1º de janeiro ao últi-
mo dia útil do mês de junho do ano em que o cidadão completar 
18 (dezoito) anos, na Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima 
de sua residência. Em outras palavras, o alistamento militar deve 
ser realizado nos primeiros 06 (seis) meses do ano em que o bra-
sileiro completar 18 (dezoito) anos de idade. 

• Porém, aquele que se alistar no período de 1º de janeiro a 31 de 
maio concorrerá à seleção geral realizada no mesmo ano poden-
do ser incorporado no quartel no ano seguinte. Após esta data 
o brasileiro alistado será encaminhado à seleção geral que será 
realizada no próximo ano. 

• Quanto ao brasileiro naturalizado ou brasileiro por opção, deverá 
ser realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que 
receber o certificado de naturalização ou da assinatura do termo 
de opção.

• ATENÇÃO: No dia do alistamento não serão permitidos o uso de 
brincos, bonés entre outros acessórios. Portanto para não ser cha-
mado à atenção já retire esses objetos em casa.
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Documentos e informações necessárias para acessar o serviço. (Art. 
3º, inciso I):

• 2 fotos 3x4 com as seguintes características: frontal; sem data; fundo 
claro; cabeça e orelhas descobertas; recente; sem acessórios (óculos, 
piercing, colar, brincos); não pode ser com camiseta do tipo “regata” 
(Art. 38, Portaria nº 163-DGP, de 7 de novembro de 2011).

• Certidão de Nascimento ou 

• Qualquer outro documento de identificação em conformidade 
com a Lei nº 12.037, de 1º/10/2009, a qual estabelece serem aceitos 
como documentos de identidade, todos dentro de sua validade: 

-	 Carteira de identidade; 

-	 Carteira de trabalho; 

-	 Passaporte; 

-	 Carteira de identificação funcional; 

-	 Registro Administrativo de Nascimento Indígena – RANI (no 
caso de brasileiro indígena);

-	 Outro documento público que permita a identificação do 
alistado.

• Certificado de Naturalização ou Termo de Opção (no caso de bra-
sileiros naturalizados ou por opção). 

• Comprovante de Residência (contas de água, luz, telefone, im-
posto – Na impossibilidade da apresentação do comprovante de 
residência poderá ser firmada uma declaração em conformidade 
com a Lei nº 7.115, de 29/08/1983).

• Comprovante de Inscrição no CPF

OBS.: Brasileiros que vivem no exterior devem procurar a embaixada 
ou a representação consular mais próxima com os seguintes docu-
mentos:
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• Certidão de Nascimento ou documento de identificação (Certi-
dão de Casamento, Carteira de Identidade);

• Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

• Carteira de Identidade (RG); e

• Uma foto 3x4 (sem data e recente)

Custos dos serviços prestados e a gratuidade, quando for o caso (Art. 
3º, inciso VII):

• O processo para retirar o Certificado de Alistamento Militar é gra-
tuito. No entanto, quem se alistar após o dia 30 de junho do ano 
em que completar 18 anos terá de pagar multa. O valor da multa 
é R$ 1, 38 (um real e trinta e oito centavos).

• A multa pode ser paga nas seguintes instituições: 

-	 Banco do Brasil (sem taxa de serviço); 

-	 Caixa Econômica Federal (taxa de R$ 1, 75 – um real e setenta 
e cinco centavos); e, 

-	 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (taxa de R$ 2, 60 
– dois reais e sessenta centavos). 

OBS.: Legislação referente à multa: Lei nº 4.375, de 17/08/1964, regula-
mentada pelo Decreto nº 57.654, de 20/01/1966, o valor sai publicado 
no Diário Oficial da União.

Forma de prestação do serviço (Art. 3º, inciso III): Os interessados em 
acessar o serviço devem se dirigir à Junta Militar mais próxima de sua 
residência, munidos dos documentos indicados no item acima e res-
peitando os requisitos descritos anteriormente.

• É possível realizar o pré-alistamento militar pela internet: O pré-a-
listamento consiste no preenchimento prévio, pelo conscrito, de 
seus dados cadastrais no Sistema de Serviço Militar, por meio da 
Internet, a fim de agilizar o seu processo de alistamento e permitir 
a emissão de boletos bancários para o pagamento de taxa e mul-
tas devidas, antes de sua apresentação à JSM. O cidadão, após a 
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realização de seu pré-alistamento, terá 15 (quinze) dias corridos 
para comparecer a uma JSM, a fim de validar o seu alistamento e 
receber o seu CAM. O serviço on-line só estará disponível quando 
do período de inscrição (de 1º/01 a 30/06, de cada ano).

ATENÇÃO: O jovem em situação irregular com o Serviço Militar tam-
bém fica impedido de prestar vestibular ou se matricular em qualquer 
estabelecimento de ensino, além de estar sujeito ao pagamento de 
multa - cujo valor varia de acordo com a quantidade de dias em que o 
candidato deixou de se alistar.

Os prazos de execução dos serviços e suas correspondentes etapas 
(Art. 3º, inciso IV e Art. 4º, IV):

• Após ter-se alistado, o cidadão receberá seu Certificado de Alis-
tamento Militar (CAM), contendo seus dados pessoais. Neste Cer-
tificado constarão o dia, o local e a hora de apresentação para 
Seleção Geral. 

• Nessa seleção os cidadãos são submetidos a uma série de avaliações fí-
sicas (dentária, médica, esforço físico) e psicológicas (testes e entrevistas).

• Aqueles que, de acordo com os testes aplicados, não forem consi-
derados aptos para as forças armadas, são dispensados das obri-
gações do serviço militar e recebem o Certificado de Dispensa de 
Incorporação (CDI).

• Aqueles que estiverem aptos devem retornar no início do ano se-
guinte para saber se foram selecionados ou dispensados.

• Caso o cidadão não se apresente para a Seleção Geral com a sua 
classe e não tenha encaminhado nenhum dos procedimentos do 
item Dispensa do Serviço Militar, será considerado refratário. Neste 
caso deverá pagar uma multa que aumenta de acordo com a de-
mora na regularização da situação, e marcar uma nova data para 
Seleção Geral, no segundo semestre do ano seguinte. Não será con-
siderado refratário aquele que faltar apenas ao alistamento.

• A multa para o refratário é cobrada com base nos art. 175 e 178 do 
Decreto nº 57.654/1966, sendo o valor mínimo publicado no DOU, 
conforme segue:
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-	 Multa mínima: R$ 1,38 (a partir do ano que vem o valor da 
multa mínima será corrigido pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-e, ou índice de corre-
ção monetária que venha a substituí-lo). 

-	 Multa como refratário: 5 (cinco) vezes a multa mínima por 
ano = R$ 6,90 além da multa mínima.

• Adiamento de Incorporação: O cidadão pode deixar de apresen-
tar-se com a classe correspondente, se assim o desejar, quando:

-	 Estiver cursando a 1ª ou 2ª série do Ensino Médio e desejar 
concorrer à Seleção para o CPOR (cuja exigência mínima de 
escolaridade é a 3ª série do Ensino Médio). Neste caso, solici-
ta adiamento por um ou dois anos, até que atinja a escolari-
dade exigida; 

-	 Estiver cursando a 3ª série do Ensino Médio ou já possua o 
Certificado de Conclusão do Ensino Médio e ser candidato a 
curso de área médica (Medicina, Farmácia, Odontologia ou 
Veterinária). Neste caso, solicita adiamento por um ou dois 
anos até que defina (ou não) sua aprovação no vestibular 
para um deste cursos; 

-	 Por ser aluno de área médica (Medicina, Farmácia, Odon-
tologia ou Veterinária). Neste caso, solicita adiamento pelo 
tempo de duração do curso no qual está matriculado. De-
verá comprovar que está frequentando as aulas (conforme 
modelo de Declaração fornecida pela Junta). 

-	 Deverá apresentar-se à Junta mais próxima anualmente, no 
período de 02 de janeiro à 28 de fevereiro, para revalidar o 
adiamento, quando fará uma Seleção Especial ao término 
do curso; 

-	 Por ser aluno de curso de formação religiosa. Neste caso, so-
licita adiamento por até 8 (oito) anos, a fim de completar o 
curso no seminário ou congregação a que estiver vinculado. 
Deverá apresentar uma Declaração do responsável pela con-
gregação a que estiver vinculado. Deverá apresentar-se anu-
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almente no período de 02 de janeiro à 28 de fevereiro para 
revalidar o adiamento, trazendo uma declaração provando 
ainda estar vinculado a uma congregação. Ao término do 
curso, quando se formar sacerdote, terá direito ao Certificado 
de Dispensa de Incorporação (CDI). 

-	 ATENÇÃO: Para solicitar adiamento, o cidadão tem que estar 
em dia com suas obrigações militares, ou seja, não pode ter 
deixado de alistar-se no prazo legal ou ter deixado de com-
parecer à Seleção Geral em anos anteriores; 

-	 Os candidatos ao CPOR e cursos de áreas médicas devem 
estar matriculados em cursos regulares de ensino, não sendo 
possível o adiamento para alunos matriculados em supletivo.

Etapas para o processamento do serviço, incluindo procedimentos 
alternativos quando não for possível atender temporariamente ao 
serviço, com sua justificativa:

ALISTAMENTO SELEÇÃO DISTRIBUIÇÃO CERTIFICADOINCORPORAÇÃO

• O recrutamento militar compreende as seguintes fases: 1) alista-
mento; 2) seleção (aspectos físico, cultural, psicológico e moral); 3) 
distribuição (encaminhamento à Marinha, Exército ou Aeronáuti-
ca); e 4) a incorporação (ingresso nas Forças Armadas).

• O alistamento foi descrito nos itens acima. Já o período da Sele-
ção ocorre, normalmente, de julho a outubro e participam dele 
os jovens que se alistaram no início do ano (janeiro a junho) e os 
alistados em anos anteriores em débito com o Serviço Militar.

• Critérios de seleção: Para garantir que o processo de seleção seja o 
mais amplo e democrático possível, os recrutas são escolhidos por 
dois critérios principais – a) combinação de vigor físico e capacidade 
analítica, medida de maneira independente do nível de informação 
ou de formação cultural de que goze o recruta; e, b) representação 
de todas as classes sociais e regiões do País. A seleção também leva 
em conta aspectos culturais, psicológicos e morais.
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• O comparecimento à Comissão de Seleção deve acontecer na 
data e local marcados no verso do CAM.

• Os jovens considerados aptos retornam no início do ano seguinte, 
normalmente entre 2 e 15 de janeiro, para saber se foram dispen-
sados do serviço militar ou encaminhados para a seleção com-
plementar para serem distribuídos ao Exército, Marinha ou Ae-
ronáutica. Na seleção geral, o jovem poderá explicitar, durante a 
entrevista, à qual Força Armada deseja servir (Marinha, Exército 
ou Aeronáutica). No entanto, a decisão vai levar em consideração 
os resultados obtidos nos testes realizados. 

• Os jovens não aprovados na seleção geral se apresentam às Jun-
tas de Serviço Militar para receberem o certificado de dispensa 
correspondente. 

Horário e tempo máximo de espera para atendimento.

• O atendimento é feito presencialmente no endereço e horário 
constante do quadro abaixo e o tempo de espera para emissão é 
de 15 a 30 minutos. 

Junta   Endereço Bairro Telefone e-mail Horário

07/374 – Águas 
Claras

Rua Manacá 
Lote 02, Bloco 
01, Loja01

Águas 
Claras

3383-
8963

jsm374delesp@
gmail.com

8h às 12h
14h às 18h, 
em dias 
úteis

• Prioridades de atendimento.

• O atendimento será feito por ordem de chegada, respeitando as 
prioridades estabelecidas na Lei Distrital nº 2.547/2000.

Relação atualizada das normas e regulamentações:

• Lei nº 4.375, de 17/08/1964, retificada pela Lei nº 4.754, de 18/08/1965.

• Decreto nº 57.654, de 20/01/1966.

• Lei Federal nº 8.239, de 04/10/1991.

• Portaria nº 2.681 do Ministério da Defesa, de 28/07/1992.
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• NT 03- DSN (Norma Técnica para Funcionamento das Juntas de 
Serviço Militar).

EMISSÃO DE CERTIFICADOS:

• Certificado de Alistamento Militar – CAM: Documento expedido 
pelo Ministério da Defesa que identifica o conscrito (jovem alistado) 
e registra as etapas em que este passou no Serviço Militar inicial.

• Certificado de Reservista – CR: O Certificado de Reservista é o 
documento que comprova a inclusão do cidadão na Reserva do 
Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Este Certificado será en-
tregue ao final da prestação do Serviço Militar àqueles que não fo-
ram dispensados na Seleção Geral e que cumpriram o seu dever 
com a Pátria sem sofrer punições militares.

-	 ATENÇÃO: Mesmo após o término da prestação do Serviço 
Militar o brasileiro ainda não está quite com as Forças Arma-
das, pois este deverá se apresentar à Junta Militar nos pró-
ximos 5 (cinco) anos subsequentes. Em cada apresentação 
é carimbado no Certificado de Reservista uma informação 
que comprova o seu comparecimento na Junta de Serviço 
Militar.

-	 Estará quite com o Serviço Militar aquele que obtiver as ano-
tações em dia no Certificado de Reservista, as quais devem 
ser conseguidas pessoalmente, na Junta de Serviço Militar 
mais próxima entre os dias 09 e 16 de dezembro de cada ano 
após o recebimento do Certificado – o que é chamado de 
Exercício de Apresentação da Reserva/EXAR.

-	 Atualmente, o EXAR pode ser realizado pela Internet, de 1º 
de dezembro a 31 de janeiro do ano seguinte, sendo que a 
última apresentação deverá ser presencial.

-	 Caso o cidadão tenha perdido alguma anotação, deverá pro-
curar a Junta de Serviço Militar com a máxima brevidade 
possível para regularizar as anotações ou carimbos. Porém, 
por estar fora do prazo, a regularização será feita mediante 
recolhimento de uma taxa e pagamento de multa.
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• Multa mínima (conforme art. 176, Decreto nº 57.654/66): R$ 
1,38 (a partir do ano que vem o valor da multa mínima será 
corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo Especial – IPCA-e, ou índice de correção monetária 
que venha a substituí-lo).

• Prazo de execução do serviço: 30 a 45 dias, conforme orien-
tação da Delegacia do Serviço Militar do Distrito Federal.

• Certificado de Dispensa de Incorporação – CDI: Todo o cidadão 
dispensado do Serviço Militar que não apresente incapacidade fí-
sica ou moral definitiva na Seleção Geral, incluindo aí aquele con-
siderado excesso de contingente, tem direito ao Certificado de 
Dispensa de Incorporação (CDI). O CDI é conhecido, popularmen-
te, como a “terceira” (numa referência ao dispensado ser reservista 
de 3ª Categoria). 

-	 Para encaminhar o CDI é necessário comparecer à Junta de 
Serviço Militar mais próxima, munido do Comprovante de 
Residência, Certificado de Alistamento Militar (CAM) ou de 
outro documento de identificação citados anteriormente;

-	 Pagar (taxa/multa relativa à 1ª ou à 2ª via do Certificado, con-
forme o caso), fornecido pela Junta de Serviço Militar, atual-
mente, a taxa para a 1ª via custa R$ 2,40 (quando o cidadão 
possuir o CAM). Para a 2ª e demais vias, o custo é de R$ 7,56;

-	 Fornecer uma fotografia 3x4.

-	 Os dispensados de Serviço Militar que encaminham sua 1ª 
via do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) deverão 
prestar Juramento à Bandeira, em local e data a ser deter-
minada pela Junta de Serviço Militar (JSM) ou pela Unidade 
Militar em que foram dispensados. Para a 2ª e demais vias, o 
mesmo procedimento não é necessário.

-	 Como procedimento padrão, o documento não procurado 
no prazo de um ano é incinerado e assim torna-se necessário 
solicitar e pagar uma nova via.
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• Demais certificados: Todos deverão ser solicitados nas juntas mili-
tares mais próximas, seguindo os mesmos requisitos e documen-
tos listados anteriormente, mediante solicitação protocolada na 
respectiva junta.  

-	 Certificado de Prestação Alternativa ao Serviço Militar Obri-
gatório (art. 4º da Lei nº 8.239, de 4/10/1991):

-	 Certificado de Isenção do Serviço Alternativo

-	 Certificado para notoriamente incapaz – CI

-	 Certificado de Dispensa de Prestação do Serviço Alternativo

-	 Certificado de Recusa de Prestação do Serviço 

• EMISSÃO DE 2ª VIA: as emissões de 1ª via são sempre gratuitas, 
mas para os casos de solicitação de 2ª via as regras seguem abai-
xo:

-	 Documentos militares provenientes de extravio, inutilização 
ou roubo.

-	 2ª Via do Certificado de Alistamento.

-	 2ª vias de Certificado de reservista: Em caso de furto, perda, 
extravio, roubo ou deterioração de seu Certificado de Reser-
vista (CR) ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), 
a 2ª via deverá ser requerida à Junta de Serviço Militar mais 
próxima com a máxima brevidade possível.

• A emissão da 2ª via do CR será efetuada na própria Junta, 
por um requerimento acrescido dos seguintes documen-
tos:

• Cópia da guia do pagamento da taxa para emissão de se-
gunda via do certificado de reservista (Multa militar pre-
vista no Art. 177, Decreto nº 57.654/66). A guia para o pa-
gamento bancário será fornecida no ato do requerimento 
assim como as instruções para o pagamento; 
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• Cópia frente e verso do RG do requerente, ou de sua certi-
dão de nascimento ou casamento (os documentos deve-
rão ser apresentados para sua autenticação na JSM);

• Fotografia (01) recente, não datada.

• ATENÇÃO: NÃO é possível obter o número do Certificado de Re-
servista pela internet. Somente na Junta de Serviço Militar ou 
Quartel onde serviu pela última vez, solicitando a 2ª via do docu-
mento.

RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL - PROTOCOLO

TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS PROCEDIMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO CANAIS DE ATENDIMENTO PRAZOS

Cópia de processos e de 
planta de imóvel, localizado 
na jurisdição da RA-XX.

Poderá acessar o serviço 
de cópia de processos e de 
planta do imóvel, pessoa física 
e pessoa jurídica.
 Para cópia de projetos 
arquitetônicos é necessário 
preencher formulário de 
Declaração de Ciência 
(disponível no setor de 
Protocolo) e anexar cópia de 
documento de identificação.
Custo: Gratuito
Para os procedimentos 
realizados pela Administração 
Regional, portando os custos 
cobrados pela copiadora 
deverão ser arcados pelo 
interessado, conforme 
preço praticado pelo 
estabelecimento comercial.

Documento de identificação 
pessoal, conforme Lei 
12.037/2009; 

Se for síndico: apresentar 
documentação de 
identificação pessoal 
(conforme legislação vigente) 
e ata de votação;

Se for Procurador: 
apresentar documentação 
de identificação pessoal 
(conforme legislação vigente), 
e a procuração;

 Se proprietário: apresentar 
documentação de 
identificação pessoal 
(conforme legislação vigente) 
e a escritura do imóvel;

Funcionamento de seg. a sex., 
de 08h às 18h.

Atendimento presencial: Rua 
Manacá, Lote 02, Bloco 01, 
Loja 06.

03 a 05 dias úteis, 
dependendo da quantidade 
de volumes do processo; 
quantidade de plantas 
a serem copiadas; 
disponibilidade de veículo e 
funcionário da Administração 
Regional para acompanhar 
os processos para copiadora 
mais próxima, uma vez que, a 
Administração Regional não 
disponibiliza de máquina de 
Plotter.

AREA ENVOLVIDA: Protocolo
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• Cópia frente e verso do RG do requerente, ou de sua certi-
dão de nascimento ou casamento (os documentos deve-
rão ser apresentados para sua autenticação na JSM);

• Fotografia (01) recente, não datada.

• ATENÇÃO: NÃO é possível obter o número do Certificado de Re-
servista pela internet. Somente na Junta de Serviço Militar ou 
Quartel onde serviu pela última vez, solicitando a 2ª via do docu-
mento.

RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL - PROTOCOLO

TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS PROCEDIMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO CANAIS DE ATENDIMENTO PRAZOS

Cópia de processos e de 
planta de imóvel, localizado 
na jurisdição da RA-XX.

Poderá acessar o serviço 
de cópia de processos e de 
planta do imóvel, pessoa física 
e pessoa jurídica.
 Para cópia de projetos 
arquitetônicos é necessário 
preencher formulário de 
Declaração de Ciência 
(disponível no setor de 
Protocolo) e anexar cópia de 
documento de identificação.
Custo: Gratuito
Para os procedimentos 
realizados pela Administração 
Regional, portando os custos 
cobrados pela copiadora 
deverão ser arcados pelo 
interessado, conforme 
preço praticado pelo 
estabelecimento comercial.

Documento de identificação 
pessoal, conforme Lei 
12.037/2009; 

Se for síndico: apresentar 
documentação de 
identificação pessoal 
(conforme legislação vigente) 
e ata de votação;

Se for Procurador: 
apresentar documentação 
de identificação pessoal 
(conforme legislação vigente), 
e a procuração;

 Se proprietário: apresentar 
documentação de 
identificação pessoal 
(conforme legislação vigente) 
e a escritura do imóvel;

Funcionamento de seg. a sex., 
de 08h às 18h.

Atendimento presencial: Rua 
Manacá, Lote 02, Bloco 01, 
Loja 06.

03 a 05 dias úteis, 
dependendo da quantidade 
de volumes do processo; 
quantidade de plantas 
a serem copiadas; 
disponibilidade de veículo e 
funcionário da Administração 
Regional para acompanhar 
os processos para copiadora 
mais próxima, uma vez que, a 
Administração Regional não 
disponibiliza de máquina de 
Plotter.

AREA ENVOLVIDA: Protocolo
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SERVIÇOS RELACIONADOS ÀS OBRAS PÚBLICAS, manunteção e 
conservação

TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS PROCEDIMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO CANAIS DE ATENDIMENTO PRAZOS

•  Manutenção e recolocação 
de mobiliário urbano;

•  Poda e corte de árvores de 
pequeno e médio porte em 
área pública;

• Remoção de entulho;

•  Retirada de faixas de 
publicidade irregular em 
área pública;

• Tapa-buraco.

Necessário formalizar 
solicitação via ouvidoria da 
Administração Regional de 
Águas Claras.

Não há, porém o usuário deve 
informar e-mail de contato 
e/ou número telefônico, o 
serviço pode ser solicitado 
preservando a identificação 
“anonimato”.

Das 08h às 12h e das 14h às 19h Atendimento presencial: 
Rua Manacá, Lote 02, Bloco 
01, sala 107,

De 03 até 10 dias úteis, 
dependendo do cronograma 
de execução da equipe da 
Gerência de Obras.

ÁREA ENVOLVIDA: Coordenadoria Executiva

INDICADORES DE DESEMPENHO DA COORDENADORIA EXECUTIVA 

Solicitações e execuções de serviços:

ID= Número de solicitações atendidas x 100
Número de solicitações recebidas

Metas

1º semestre de 2015 70%

2º semestre de 2015 80%

1º semestre de 2016 90%

2º semestre de 2016 95%

1º semestre de 2017 100%

2º semestre de 2017 100%
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SERVIÇOS RELACIONADOS ÀS OBRAS PÚBLICAS, manunteção e 
conservação

TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS PROCEDIMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO CANAIS DE ATENDIMENTO PRAZOS

•  Manutenção e recolocação 
de mobiliário urbano;

•  Poda e corte de árvores de 
pequeno e médio porte em 
área pública;

• Remoção de entulho;

•  Retirada de faixas de 
publicidade irregular em 
área pública;

• Tapa-buraco.

Necessário formalizar 
solicitação via ouvidoria da 
Administração Regional de 
Águas Claras.

Não há, porém o usuário deve 
informar e-mail de contato 
e/ou número telefônico, o 
serviço pode ser solicitado 
preservando a identificação 
“anonimato”.

Das 08h às 12h e das 14h às 19h Atendimento presencial: 
Rua Manacá, Lote 02, Bloco 
01, sala 107,

De 03 até 10 dias úteis, 
dependendo do cronograma 
de execução da equipe da 
Gerência de Obras.

ÁREA ENVOLVIDA: Coordenadoria Executiva

INDICADORES DE DESEMPENHO DA COORDENADORIA EXECUTIVA 

Solicitações e execuções de serviços:

ID= Número de solicitações atendidas x 100
Número de solicitações recebidas

Metas

1º semestre de 2015 70%

2º semestre de 2015 80%

1º semestre de 2016 90%

2º semestre de 2016 95%

1º semestre de 2017 100%

2º semestre de 2017 100%



28

TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS PROCEDIMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO CANAIS DE ATENDIMENTO PRAZOS

Licença eventual para 
eventos em espaço 
público ou privado.

Pessoa natural ou 
jurídica responsável pelo 
evento.

Maior de 18 anos.

Requerimento 
(disponível no protocolo 
da Administração 
Regional) preenchido 
com prazo mínimo de 
30 dias de antecedência 
à data do evento.

Memorial descritivo do 
evento;

Croqui do espaço, a ser 
utilizado. O croqui deve 
estar em escala e conter 
a metragem da área a 
ser utilizada.

Área pública: o croqui 
deve estar em escala e 
conter a metragem da 
área a ser utilizada.

Área privada: o croqui 
deve estar em escala 
e conter a metragem 
da área a ser utilizada. 
Anexar junto ao croqui 
cópia autenticada do 
contrato de locação 
ou autorização do 
particular.
Custo: Para evento em 
área pública é cobrado o 
preço do espaço público, 
calculado conforme 
Decreto nº 17.079 /1995. 

Pessoa física: cópia autenticada do RG e 
CPF;

Pessoa jurídica: cópia do CNPJ junto com 
o contrato social da empresa e certidões 
comprovando a existência na Junta 
Comercial do Distrito Federal.

Ofício protocolado na Secretaria de 
Segurança Pública-SSP com prazo mínimo 
de 30 dias de antecedência à data do 
evento e apresentar credenciamento 
da empresa que fornecerá a segurança 
privada caso seja solicitado pela SSP.

Termo de responsabilidade, disponível no 
Núcleo de Licenciamento-NULAE;

Relatório da Polícia Civil do Distrito 
Federal, dependendo da análise do croqui 
e memorial descritivo;

Requerimento, aprovado pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal, 
do credenciamento da empresa que 
fornecerá brigadistas;

Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal;

Certidão da AGEFIS com o comprovante 
de pagamento da taxa cobrada pelo órgão 
em questão;

Termo de vistoria da Vigilância Sanitária;

Requerimento aprovado pela Vigilância 
Sanitária;

Requerimento preenchido e protocolado 
na Vara da Infância e Juventude do DF;

Aprovação da Defesa Civil ,quando houver 
montagem de estruturas, constatando 
a segurança global e Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT ou 
Anotação de Responsabilidade técnica 
- ARRT, registrados nos respectivos 
conselhos CAU/DF e CREA/DF;

Das 08h às 12h e das 14h às 18h Atendimento presencial: Rua 
Manacá, Lote 02, Bloco 01, sala 101.
Atendimento Telefônico:  3383-8986.

05 dias úteis, 
contados a partir 
da entrega de toda 
documentação 
necessária.

ÁREA ENVOLVIDA: Gerência de Articulação
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TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS PROCEDIMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO CANAIS DE ATENDIMENTO PRAZOS

Licença eventual para 
eventos em espaço 
público ou privado.

Pessoa natural ou 
jurídica responsável pelo 
evento.

Maior de 18 anos.

Requerimento 
(disponível no protocolo 
da Administração 
Regional) preenchido 
com prazo mínimo de 
30 dias de antecedência 
à data do evento.

Memorial descritivo do 
evento;

Croqui do espaço, a ser 
utilizado. O croqui deve 
estar em escala e conter 
a metragem da área a 
ser utilizada.

Área pública: o croqui 
deve estar em escala e 
conter a metragem da 
área a ser utilizada.

Área privada: o croqui 
deve estar em escala 
e conter a metragem 
da área a ser utilizada. 
Anexar junto ao croqui 
cópia autenticada do 
contrato de locação 
ou autorização do 
particular.
Custo: Para evento em 
área pública é cobrado o 
preço do espaço público, 
calculado conforme 
Decreto nº 17.079 /1995. 

Pessoa física: cópia autenticada do RG e 
CPF;

Pessoa jurídica: cópia do CNPJ junto com 
o contrato social da empresa e certidões 
comprovando a existência na Junta 
Comercial do Distrito Federal.

Ofício protocolado na Secretaria de 
Segurança Pública-SSP com prazo mínimo 
de 30 dias de antecedência à data do 
evento e apresentar credenciamento 
da empresa que fornecerá a segurança 
privada caso seja solicitado pela SSP.

Termo de responsabilidade, disponível no 
Núcleo de Licenciamento-NULAE;

Relatório da Polícia Civil do Distrito 
Federal, dependendo da análise do croqui 
e memorial descritivo;

Requerimento, aprovado pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal, 
do credenciamento da empresa que 
fornecerá brigadistas;

Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal;

Certidão da AGEFIS com o comprovante 
de pagamento da taxa cobrada pelo órgão 
em questão;

Termo de vistoria da Vigilância Sanitária;

Requerimento aprovado pela Vigilância 
Sanitária;

Requerimento preenchido e protocolado 
na Vara da Infância e Juventude do DF;

Aprovação da Defesa Civil ,quando houver 
montagem de estruturas, constatando 
a segurança global e Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT ou 
Anotação de Responsabilidade técnica 
- ARRT, registrados nos respectivos 
conselhos CAU/DF e CREA/DF;

Das 08h às 12h e das 14h às 18h Atendimento presencial: Rua 
Manacá, Lote 02, Bloco 01, sala 101.
Atendimento Telefônico:  3383-8986.

05 dias úteis, 
contados a partir 
da entrega de toda 
documentação 
necessária.

ÁREA ENVOLVIDA: Gerência de Articulação
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INDICADORES DE DESEMPENHO DA GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO – 2015

Índice de solicitações atendidas = Número de processos deferidos x 100Número de autorizações emitidas

Metas

1º semestre de 2015 70%

2º semestre de 2015 80%

1º semestre de 2016 90%

2º semestre de 2016 95%

1º semestre de 2017 100%

2º semestre de 2017 100%

TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS PROCEDIMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO CANAIS DE ATENDIMENTO PRAZOS

Cadastro de usuário para 
acessar a biblioteca Pública 
de Águas Claras;

Pessoa física, se menor de 
idade comparecer com o 
responsável legal.

Documento de identificação 
pessoal;
Cópia do CPF;
Comprovante de residência.

Das 08h às 20h Atendimento presencial: Praça da 
Coruja, Avenida das Castanheiras, 
esquina com a Rua Ipê Amarelo.

15 a 30 Minutos

ÁREA ENVOLVIDA: Biblioteca Pública de Águas Claras – PROCON/DF
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INDICADORES DE DESEMPENHO DA GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO – 2015

Índice de solicitações atendidas = Número de processos deferidos x 100Número de autorizações emitidas

Metas

1º semestre de 2015 70%

2º semestre de 2015 80%

1º semestre de 2016 90%

2º semestre de 2016 95%

1º semestre de 2017 100%

2º semestre de 2017 100%

TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS PROCEDIMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO CANAIS DE ATENDIMENTO PRAZOS

Cadastro de usuário para 
acessar a biblioteca Pública 
de Águas Claras;

Pessoa física, se menor de 
idade comparecer com o 
responsável legal.

Documento de identificação 
pessoal;
Cópia do CPF;
Comprovante de residência.

Das 08h às 20h Atendimento presencial: Praça da 
Coruja, Avenida das Castanheiras, 
esquina com a Rua Ipê Amarelo.

15 a 30 Minutos

ÁREA ENVOLVIDA: Biblioteca Pública de Águas Claras – PROCON/DF
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SERVIÇOS RELACIONADOS ÀS OBRAS PRIVADAS

TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS PROCEDIMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO CANAIS DE ATENDIMENTO PRAZOS

(I) Licença de 
Funcionamento 
conforme Decreto
 35.815/2014.
(II) Alvará de 
Funcionamento 
35.815/2014.

Para emissão da 
Licença/alvará de 
funcionamento, 
quando a empresa 
for constituída o 
interessado deverá fazer 
a consulta prévia via 
sistema disponível no 
site da Administração 
Regional de Águas 
Claras. Será avaliada no 
prazo de 02 dias úteis.

Quando for constituição 
de nova empresa, 
a consulta prévia 
deverá ser feita no site 
da junta comercial. 
Exceto: empreendedor 
individual e profissional 
autônomo.

Pessoa física ou 
jurídica, responsável ou 
procurador legal.
Custo: Taxa de 
Funcionamento de 
Estabelecimento – 
TFE, conforme Lei 
Complementar nº 
783/2008.

(I). Comprovante de Cadastro Fiscal do 
Distrito Federal – CFDF;
Declaração de cumprimento dos requisitos 
discriminados no resultado da Consulta 
prévia;
Declaração de atendimento as normas de 
segurança sanitária, preservação ambiental 
e de prevenção contra incêndio e pânico.
Cópia da carta de habite-se;
Comprovante de pagamento de taxa de 
funcionamento de estabelecimento – TFE; 
Se for escola: Parecer da Secretaria de 
Educação do Distrito Federal – SEDF;
Se for lotes da Área de Desenvolvimento 
Econômico – ADE: Declaração da secretaria 
responsável pelo Pró-DF.
(II). Comprovante de Cadastro Fiscal do 
Distrito Federal – CFDF;
Declaração de cumprimento dos requisitos 
discriminados no resultado da Consulta 
prévia;
Declaração de atendimento as normas de 
segurança sanitária, preservação ambiental 
e de prevenção contra incêndio e pânico.
Comprovante de pagamento de taxa de 
funcionamento de estabelecimento – TFE;
Projeto arquitetônico da edificação;
Anotação Responsabilidade Técnica – 
ART, registrado no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA ou 
Registro de Responsabilidade Técnica-RRT 
registrado no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Distrito Federal-CAU/DF;
Laudo técnico que ateste as condições 
de segurança e estabilidade estrutural de 
edificação;
Se for escola: parecer da Secretaria de 
Educação do Distrito Federal – SEDF;
 Se for lotes da Área de Desenvolvimento 
Econômico – ADE: declaração da secretaria 
responsável pelo pró-DF;
Declaração de conclusão da edificação 
anterior à data de publicação da Lei 
4.611/2011.
Comprovante do IPTU ou fatura de serviço 
prestado por concessionária de serviço 
público.

Das 08h às 18h Atendimento Presencial: Rua 
Manacá, Lote 02, Bloco 01, 
Sala 101.
Atendimento Telefônico:  
3383.8901.

05 dias úteis, contados após a 
emissão dos laudos exigidos e 
da entrega da documentação 
necessária.

ÁREA ENVOLVIDA: Núcleo de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas
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SERVIÇOS RELACIONADOS ÀS OBRAS PRIVADAS

TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS PROCEDIMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO CANAIS DE ATENDIMENTO PRAZOS

(I) Licença de 
Funcionamento 
conforme Decreto
 35.815/2014.
(II) Alvará de 
Funcionamento 
35.815/2014.

Para emissão da 
Licença/alvará de 
funcionamento, 
quando a empresa 
for constituída o 
interessado deverá fazer 
a consulta prévia via 
sistema disponível no 
site da Administração 
Regional de Águas 
Claras. Será avaliada no 
prazo de 02 dias úteis.

Quando for constituição 
de nova empresa, 
a consulta prévia 
deverá ser feita no site 
da junta comercial. 
Exceto: empreendedor 
individual e profissional 
autônomo.

Pessoa física ou 
jurídica, responsável ou 
procurador legal.
Custo: Taxa de 
Funcionamento de 
Estabelecimento – 
TFE, conforme Lei 
Complementar nº 
783/2008.

(I). Comprovante de Cadastro Fiscal do 
Distrito Federal – CFDF;
Declaração de cumprimento dos requisitos 
discriminados no resultado da Consulta 
prévia;
Declaração de atendimento as normas de 
segurança sanitária, preservação ambiental 
e de prevenção contra incêndio e pânico.
Cópia da carta de habite-se;
Comprovante de pagamento de taxa de 
funcionamento de estabelecimento – TFE; 
Se for escola: Parecer da Secretaria de 
Educação do Distrito Federal – SEDF;
Se for lotes da Área de Desenvolvimento 
Econômico – ADE: Declaração da secretaria 
responsável pelo Pró-DF.
(II). Comprovante de Cadastro Fiscal do 
Distrito Federal – CFDF;
Declaração de cumprimento dos requisitos 
discriminados no resultado da Consulta 
prévia;
Declaração de atendimento as normas de 
segurança sanitária, preservação ambiental 
e de prevenção contra incêndio e pânico.
Comprovante de pagamento de taxa de 
funcionamento de estabelecimento – TFE;
Projeto arquitetônico da edificação;
Anotação Responsabilidade Técnica – 
ART, registrado no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA ou 
Registro de Responsabilidade Técnica-RRT 
registrado no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Distrito Federal-CAU/DF;
Laudo técnico que ateste as condições 
de segurança e estabilidade estrutural de 
edificação;
Se for escola: parecer da Secretaria de 
Educação do Distrito Federal – SEDF;
 Se for lotes da Área de Desenvolvimento 
Econômico – ADE: declaração da secretaria 
responsável pelo pró-DF;
Declaração de conclusão da edificação 
anterior à data de publicação da Lei 
4.611/2011.
Comprovante do IPTU ou fatura de serviço 
prestado por concessionária de serviço 
público.

Das 08h às 18h Atendimento Presencial: Rua 
Manacá, Lote 02, Bloco 01, 
Sala 101.
Atendimento Telefônico:  
3383.8901.

05 dias úteis, contados após a 
emissão dos laudos exigidos e 
da entrega da documentação 
necessária.

ÁREA ENVOLVIDA: Núcleo de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas
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TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS PROCEDIMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO CANAIS DE ATENDIMENTO PRAZOS

(I). Emissão de Carta de 
Habite-se

(II). Licença de 
Demolição

(III). Licença de 
Publicidade

(IV). Licença de Reforma

(V). Licença de Tapume

Ser proprietário 
do imóvel ou 
procurador 
e apresentar 
requerimento 
padrão preenchido, 
disponível no 
Protocolo ou no 
anexo do Código de 
Edificações - COE. 

Custo:
(I) Gratuito.
Exceto quando 
necessárias taxas 
de expediente para 
procedimentos 
administrativos, 
taxas (TEO-AGEFIS) 
e pagamento da 
outorga onerosa-
ODIR (pagamentos 
de preço público)
(II),(III), (IV) e (V):
É cobrado o preço 
do espaço público, 
calculado conforme 
Decreto nº 17.079 de 
28 de dezembro de 
1995.

(I). Taxa de expediente (para 
desarquivamento de processo) código 3573, 
disponível;
Taxas (TEO - AGEFIS) e nada consta da 
AGEFIS;
Guia de controle e fiscalização de obras;
Certidão de Ônus 3º Ofício em validade;
Aceite da concessionária de energia elétrica 
– CEB;
Aceite da concessionária de hidráulica e 
sanitária – CAESB;
Aceite da concessionária de águas pluviais - 
NOVACAP (exceto para imóvel residencial);
Aceite do CBMDF (exceto para imóvel 
residencial);
Nota fiscal de Obra de Arte / Fotografia / 
Certidão de Habilitação (obras acima de 
1.000,00 m²);
Laudo da Topografia;
Laudo da Fiscalização – AGEFIS;
Projeto Elétrico aprovado na concessionária;
Projeto Telefônico;
Projeto hidráulico;
Projeto Sanitário;
Projeto de Prevenção de Incêndio aprovado 
– CBMDF;
Projeto Estrutural;
ART de Instalações;
Pagamento de outorga onerosa – ODIR \ 
Código 4120 – www.fazenda.df.gov.br (exceto 
residência unifamiliar);
Aceite da Secretaria de Saúde (para 
edificações com destinação na área de 
saúde); Aceite da Secretaria de Educação 
(para edificações com destinação na área de 
educação); Anuência do Detran ou RIT ( vide  
Relação das normas e regulamentos.
(II) Escritura registrada em cartório de imóveis 
(cópia autenticada)
 Autorização de uso canteiro de obras se for 
o caso
 01 (uma) via da ART de execução da 
demolição:
 Cópia autenticada da Carta de Habite-se, se 
for o caso
 Certidão negativa da AGEFIS
 Declaração do Responsável Técnico de que 
não utilizará tapume em área pública.
(III) Projeto do meio de propaganda 
aprovado em validade.

Das 08h às 18h Atendimento Presencial: Rua 
Manacá, Lote 02, Bloco 01, Sala 
103 e 105.

(I) : 02 dias úteis, 
contados após 
a entrega da 
documentação 
necessária e da 
emissão do laudo de 
fiscalização da AGEFIS.
(II),(III), (IV) e (V):
02 dias úteis, contados 
após o retorno do 
processo da Central 
de Aprovação – CAP 
e da entrega da 
documentação 
necessária.
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TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS PROCEDIMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO CANAIS DE ATENDIMENTO PRAZOS

(I). Emissão de Carta de 
Habite-se

(II). Licença de 
Demolição

(III). Licença de 
Publicidade

(IV). Licença de Reforma

(V). Licença de Tapume

Ser proprietário 
do imóvel ou 
procurador 
e apresentar 
requerimento 
padrão preenchido, 
disponível no 
Protocolo ou no 
anexo do Código de 
Edificações - COE. 

Custo:
(I) Gratuito.
Exceto quando 
necessárias taxas 
de expediente para 
procedimentos 
administrativos, 
taxas (TEO-AGEFIS) 
e pagamento da 
outorga onerosa-
ODIR (pagamentos 
de preço público)
(II),(III), (IV) e (V):
É cobrado o preço 
do espaço público, 
calculado conforme 
Decreto nº 17.079 de 
28 de dezembro de 
1995.

(I). Taxa de expediente (para 
desarquivamento de processo) código 3573, 
disponível;
Taxas (TEO - AGEFIS) e nada consta da 
AGEFIS;
Guia de controle e fiscalização de obras;
Certidão de Ônus 3º Ofício em validade;
Aceite da concessionária de energia elétrica 
– CEB;
Aceite da concessionária de hidráulica e 
sanitária – CAESB;
Aceite da concessionária de águas pluviais - 
NOVACAP (exceto para imóvel residencial);
Aceite do CBMDF (exceto para imóvel 
residencial);
Nota fiscal de Obra de Arte / Fotografia / 
Certidão de Habilitação (obras acima de 
1.000,00 m²);
Laudo da Topografia;
Laudo da Fiscalização – AGEFIS;
Projeto Elétrico aprovado na concessionária;
Projeto Telefônico;
Projeto hidráulico;
Projeto Sanitário;
Projeto de Prevenção de Incêndio aprovado 
– CBMDF;
Projeto Estrutural;
ART de Instalações;
Pagamento de outorga onerosa – ODIR \ 
Código 4120 – www.fazenda.df.gov.br (exceto 
residência unifamiliar);
Aceite da Secretaria de Saúde (para 
edificações com destinação na área de 
saúde); Aceite da Secretaria de Educação 
(para edificações com destinação na área de 
educação); Anuência do Detran ou RIT ( vide  
Relação das normas e regulamentos.
(II) Escritura registrada em cartório de imóveis 
(cópia autenticada)
 Autorização de uso canteiro de obras se for 
o caso
 01 (uma) via da ART de execução da 
demolição:
 Cópia autenticada da Carta de Habite-se, se 
for o caso
 Certidão negativa da AGEFIS
 Declaração do Responsável Técnico de que 
não utilizará tapume em área pública.
(III) Projeto do meio de propaganda 
aprovado em validade.

Das 08h às 18h Atendimento Presencial: Rua 
Manacá, Lote 02, Bloco 01, Sala 
103 e 105.

(I) : 02 dias úteis, 
contados após 
a entrega da 
documentação 
necessária e da 
emissão do laudo de 
fiscalização da AGEFIS.
(II),(III), (IV) e (V):
02 dias úteis, contados 
após o retorno do 
processo da Central 
de Aprovação – CAP 
e da entrega da 
documentação 
necessária.
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TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS PROCEDIMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO CANAIS DE ATENDIMENTO PRAZOS

 Anotação de Responsabilidade Técnica 
– ART de autoria do projeto, registrada no 
CREA-DF. 
 Anuência prévia dos órgãos afetos, em 
relação às redes de telefonia, água e 
eletricidade.
 Comprovante de pagamento de taxas e 
preços públicos devidos.
 Ata da Assembleia e Convenção do 
Condomínio, quando for o caso. A ata da 
assembleia de que trata o inciso VI, será 
aquela que deliberou sobre colocação do 
meio de propaganda em área comum ao 
condomínio.
 No caso de edificação sem regime de 
condomínio, deverá ser apresentada 
anuência dos proprietários, conforme 
instrumento legal aplicável ou, quando 
houver administração única, da autorização 
desta para que se proceda à devida 
aprovação do meio de propaganda.
(IV) Projeto aprovado em validade;
 ART do responsável técnico da obra;
 Certidão de Ônus do imóvel em validade;
Ata da Assembleia e Convenção do 
Condomínio.

(V) Projeto Aprovado em validade;
 ART do responsável técnico pela obra;
Comprovante de pagamento de ocupação 
de área pública;
Certidão de ônus do imóvel em validade.

ÁREA ENVOLVIDA: GELIC I

TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS PROCEDIMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO CANAIS DE ATENDIMENTO PRAZOS

Consulta de dimensões 
oficiais de lotes particulares.
Solicitação de mapas

Pessoa física e pessoa jurídica Isentos de documentação 
específica.

Das 09h às 13h e das 14h às 18h Atendimento Presencial: Rua Manacá, Lote 
02, Bloco 01, Sala 104, Águas Claras-DF.
Atendimento Telefônico: (61) 3383.8906.
Email: nutopraxx@gmail.com
Preferencialmente pela Internet: 
www.aguasclaras.df.gov.br
Mapas disponíveis em formato PDF.
Atendimento presencial: Rua Manacá, 
Lote 02, Bloco 01,sala 104.
Atendimento telefônico:   3383-8906

Gratuito. 
Se o processo 
estiver arquivado 
é cobrada taxa de 
desarquivamento

ÁREA ENVOLVIDA: NUTOP



37

TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS PROCEDIMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO CANAIS DE ATENDIMENTO PRAZOS

 Anotação de Responsabilidade Técnica 
– ART de autoria do projeto, registrada no 
CREA-DF. 
 Anuência prévia dos órgãos afetos, em 
relação às redes de telefonia, água e 
eletricidade.
 Comprovante de pagamento de taxas e 
preços públicos devidos.
 Ata da Assembleia e Convenção do 
Condomínio, quando for o caso. A ata da 
assembleia de que trata o inciso VI, será 
aquela que deliberou sobre colocação do 
meio de propaganda em área comum ao 
condomínio.
 No caso de edificação sem regime de 
condomínio, deverá ser apresentada 
anuência dos proprietários, conforme 
instrumento legal aplicável ou, quando 
houver administração única, da autorização 
desta para que se proceda à devida 
aprovação do meio de propaganda.
(IV) Projeto aprovado em validade;
 ART do responsável técnico da obra;
 Certidão de Ônus do imóvel em validade;
Ata da Assembleia e Convenção do 
Condomínio.

(V) Projeto Aprovado em validade;
 ART do responsável técnico pela obra;
Comprovante de pagamento de ocupação 
de área pública;
Certidão de ônus do imóvel em validade.

ÁREA ENVOLVIDA: GELIC I

TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS PROCEDIMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO CANAIS DE ATENDIMENTO PRAZOS

Consulta de dimensões 
oficiais de lotes particulares.
Solicitação de mapas

Pessoa física e pessoa jurídica Isentos de documentação 
específica.

Das 09h às 13h e das 14h às 18h Atendimento Presencial: Rua Manacá, Lote 
02, Bloco 01, Sala 104, Águas Claras-DF.
Atendimento Telefônico: (61) 3383.8906.
Email: nutopraxx@gmail.com
Preferencialmente pela Internet: 
www.aguasclaras.df.gov.br
Mapas disponíveis em formato PDF.
Atendimento presencial: Rua Manacá, 
Lote 02, Bloco 01,sala 104.
Atendimento telefônico:   3383-8906

Gratuito. 
Se o processo 
estiver arquivado 
é cobrada taxa de 
desarquivamento

ÁREA ENVOLVIDA: NUTOP
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ORGANOGRAMA COM SERVIÇOS PRESTADOS

-  Execução de 
Serviços e obras 
públicas; 

-  Liberação de 
alvará, Carta 
de Habite-se, 
Licença de 
Funcionamento; 

-  Controle de uso 
de área pública; 

-  Agendamento 
de área pública 
na RA XX e 
acompanhamento 
de Eventos; 

-  Supervisão e 
coordenação 
de políticas; 
Desenvolvimento 
econômico. 

-  Aprovação de 
projetos.

-  Atendimento à 
comunidade; 

-  Ouvidoria; 
-  Alistamento Militar; 
-  Projetos públicos; 
-  Comunicação Via redes 

Sociais; 
-  Assistência Jurídica 

Interna. 

-  Serviços de 
Protocolo; 

-  Atendimento 
Interno; 

-  Finanças 
Internas; 

-  Gerência de 
Pessoal. 

Gabinete
(GAB)

Coordenadoria 
Executiva (COEX)

Gerência de 
Obras (GEOB)

Núcleo de Execução 
de Obras (NUEOB)

Núcleo de 
Manutenção e 

Conservação(NUMAC)

Gerência de 
Aprovação e 

Licenciamento
(GELIC)

Núcleo de 
Licenciamento de 

Obras e Atividades 
Econômicas(NULAE)

Núcleo de Elaboração 
e Aprovação de 

Projetos (NUEAP)

Núcleo de Topografia 
e Desenho 

Técnico(NUTOP)

Gerência de 
Articulação (GEART) 

Núcleo de 
Desenvolvimento 

Econômico(NUDEC)

Núcleo de Políticas 
Sociais (NUPOLS)

Núcleo de Gestão 
de Território 
(NUGEST)

Núcleo de Cultura, 
Esporte e Lazer 

(NUCEL)

Gerência de 
Arniqueiras (GERAR)

Gerência de 
Orçamento e 

Finanças (GEOFIN)

Gerência de 
Administração 

(GEAD)

Núcleo de 
Atendimento e 

Protocolo

Núcleo de Material e 
Patrimônio (NUMAP)

Núcleo de 
Infomática (NUINF)

Gerência de 
Pessoas (GEPES)

Assessoria 
Especial
(ASESP)

Assessoria técnica 
(ASTEC)

Assessoria de 
Planejamento 

(ASPLAN)

Assessoria de 
Comunicação 

(ASCOM)

Ouvidoria Junta do Serviço 
Militar

Coordenadoria de 
Administração Geral 

(COAG)
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ORGANOGRAMA COM SERVIÇOS PRESTADOS

-  Execução de 
Serviços e obras 
públicas; 

-  Liberação de 
alvará, Carta 
de Habite-se, 
Licença de 
Funcionamento; 

-  Controle de uso 
de área pública; 

-  Agendamento 
de área pública 
na RA XX e 
acompanhamento 
de Eventos; 

-  Supervisão e 
coordenação 
de políticas; 
Desenvolvimento 
econômico. 

-  Aprovação de 
projetos.

-  Atendimento à 
comunidade; 

-  Ouvidoria; 
-  Alistamento Militar; 
-  Projetos públicos; 
-  Comunicação Via redes 

Sociais; 
-  Assistência Jurídica 

Interna. 

-  Serviços de 
Protocolo; 

-  Atendimento 
Interno; 

-  Finanças 
Internas; 

-  Gerência de 
Pessoal. 

Gabinete
(GAB)

Coordenadoria 
Executiva (COEX)

Gerência de 
Obras (GEOB)

Núcleo de Execução 
de Obras (NUEOB)

Núcleo de 
Manutenção e 

Conservação(NUMAC)

Gerência de 
Aprovação e 

Licenciamento
(GELIC)

Núcleo de 
Licenciamento de 

Obras e Atividades 
Econômicas(NULAE)

Núcleo de Elaboração 
e Aprovação de 

Projetos (NUEAP)

Núcleo de Topografia 
e Desenho 

Técnico(NUTOP)

Gerência de 
Articulação (GEART) 

Núcleo de 
Desenvolvimento 

Econômico(NUDEC)

Núcleo de Políticas 
Sociais (NUPOLS)

Núcleo de Gestão 
de Território 
(NUGEST)

Núcleo de Cultura, 
Esporte e Lazer 

(NUCEL)

Gerência de 
Arniqueiras (GERAR)

Gerência de 
Orçamento e 

Finanças (GEOFIN)

Gerência de 
Administração 

(GEAD)

Núcleo de 
Atendimento e 

Protocolo

Núcleo de Material e 
Patrimônio (NUMAP)

Núcleo de 
Infomática (NUINF)

Gerência de 
Pessoas (GEPES)

Assessoria 
Especial
(ASESP)

Assessoria técnica 
(ASTEC)

Assessoria de 
Planejamento 

(ASPLAN)

Assessoria de 
Comunicação 

(ASCOM)

Ouvidoria Junta do Serviço 
Militar

Coordenadoria de 
Administração Geral 

(COAG)
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CONHEÇA AS UNIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

 

GABINETE - GAB

Assessoria Especial - AESP

I -  assessorar o Administrador Regional em assuntos de natureza polí-
tica, social e cultural;

II – coordenar, acompanhar e assessorar as ações estratégicas da Ad-
ministração Regional.

Assessoria de Comunicação – ASCOM

A Assessoria de Comunicação Social da Administração Regional de 
Águas Claras, dentro outras atribuições, compete:

I – acompanhar noticiários a respeito da Administração, estabelecendo 
um sistema de análise das notícias e, providenciar o pronto esclareci-
mento sobre os fatos noticiados em consonância coma Chefia Adjunta 
de Comunicação Institucional e interação Social da Casa Civil do Go-
verno do Distrito Federal;

II – redigir e selecionar notícias, reportagens e artigos para publicação 
em jornais, boletins e demais periódico, e proceder a sua divulgação 
em emissores de rádio e televisão.

III – coletar, da mídia, informações de interesse da Administração Re-
gional e proceder internamente sua divulgação;

IV – assessorar e assistir ao Administrador Regional nos assuntos rela-
cionados com a sua área de atuação.
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COMUNICAÇÃO VIA REDES SOCIAIS:

Facebook: www.facebook.com.br/administraçãoregionaldeaguasclaras

E-mail: ascom.aguasclaras@gmail.com

Site: www.aguasclaras.df.gov.br

Área Responsável: Assessoria de Comunicação da Administração Re-
gional de Águas Claras

Localização: Sala 106

Telefone: 383-8917

Horário de Atendimento: 8h às 12h e das 14h às 18h. Dias úteis.

Prazo para respostas nas redes sociais e via e-mail: Até 5 dias úteis. 

ESCLARECIMENTO

Reclamações, sugestões ou denúncias não devem ser re-
gistradas por meio de redes sociais. deve ser registrado via 
ouvidoria.

Caso o cidadão queira registrar uma reclamação, denúncia, sugestão 
ou elogio acesse www.ouvidoria.df.gov.br ou ligue 162. Se preferir aten-
dimento presencial nas demais ouvidorias da rede, acesse as “Formas 
de contato”, no sítio. Lá você encontrará a ouvidoria que trata sobre 
o assunto do seu interesse: Administrações Regionais, Secretarias de 
Estado e demais instituições.

Pedido de Informação: Se quiser realizar um Pedido de Informação, 
acesse www.e-sic.df.gov.br ou vá pessoalmente a uma ouvidoria da se-
cretaria, administração regional ou entidade que trate sobre o assunto 
que tiver interesse.

ou vá pessoalmente a uma ouvidoria, acesse as “Formas de contato”, 
no endereço: www.ouvidoria.df.gov.br. Lá você encontrará a ouvidoria 
que trata sobre o assunto do seu interesse: Administrações Regionais, 
Secretarias de Estado e Demais instituições.
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*Para mais informações sobre esses serviços vá para a página 34 deste 
documento.

Assessoria de PLANEJAMENTO (ASPLAN)

Unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada ao 
Administrador Regional compete:

I - articular-se com os Órgãos Centrais de Planejamento Territorial, 
Ambiental, Orçamentário, Gestão Administrativa e Desburocratização, 
visando priorizar e compatibilizar o atendimento das necessidades re-
gionais com as diretrizes, metas e ações governamentais;

II - elaborar a programação orçamentária em conjunto com a Coorde-
nadoria de Administração Geral, visando a compatibilização com as 
diretrizes definidas no planejamento;

III - promover, coordenar e orientar a elaboração de estudos, propos-
tas, planos, projetos referentes ao Planejamento Regional funcional, 
bem como de programas e projetos especiais a serem implementa-
dos na Região Administrativa;

IV - participar e acompanhar a realização de planos, projetos e ações 
governamentais voltados ao planejamento regional na respectiva Re-
gião Administrativa;

V - emitir pareceres técnicos e prestar apoio administrativo com vistas 
aos trabalhos desempenhados pelo Conselho Local de Planejamento;

VI –articular-se com os demais setores da Administração Regional, vi-
sando à integração das ações administrativas e governamentais, bem 
como o recebimento de informações sobre a execução de obras, ações, 
projetos, programas e atividades para fins de atualização do banco de 
dados;

VII - propor, coordenar e supervisionar o Planejamento Estratégico da 
Administração Regional;

VIII - elaborar e supervisionar a programação anual de trabalho da Ad-
ministração Regional, em consonância com o planejamento estraté-
gico; 
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IX - orientar e supervisionar o planejamento e desenvolvimento de 
ações voltadas para a qualidade, produtividade e aprimoramento da 
gestão administrativa;

X - manter atualizado o banco de dados da Região Administrativa re-
lativo à sua área de atuação;

XI - coordenar e orientar a execução das atividades relativas à moder-
nização e estruturação administrativa em conjunto com a Assessoria 
do Gabinete;

XII – prestar apoio à execução de projetos relativos ao desenvolvimen-
to de recursos humanos;

XIII - assessorar o Administrador Regional em sua área de atuação.

XIV - promover estudos, planos, programas e projetos voltados ao de-
senvolvimento territorial;

XVI - subsidiar e opinar junto aos Órgãos Centrais de Planejamento 
Urbano e Territorial na definição das prioridades para elaboração de 
projetos, planos e programas de interesse regional;

XVII - participar e acompanhar o cumprimento das diretrizes e a im-
plementação de planos programas e projetos relacionados ao desen-
volvimento territorial;

XVIII - registrar, alterar, acompanhar e divulgar dados no Sistema de 
Acompanhamento Governamental – SAG;

XIX - elaborar, divulgar e envaminhar relatório de atividades para a 
tomada de contas anual dos ordenadores de despesas;

XVI - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de 
atuação.

Assessoria TÉCNICA

I - prestar orientação jurídica à Administração Regional;

II - emitir opinativo sobre processos de aquisições e contratações, ex-
ceto aqueles realizados via Coordenação de Licitações e Compras;
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III - emitir opinativo quanto as minutas contratuais;

IV - promover estudos jurídicos de interesse da Administração Regio-
nal;

V - articular-se com a Procuradoria Geral do Distrito Federal, visando o 
fornecimento de subsídios para o esclarecimento das demandas que 
recaem sobre atos da Administração Regional, bem como obter infor-
mações sobre o andamento de processos de interesse da Administra-
ção Regional, que estejam pendentes de decisão naquele Órgão e no 
Poder Judiciário, por intermédio da Subsecretaria de Ordenamento 
das Cidades da Secretaria de Gestão de Territórios;

VI - articular-se com órgãos do Governo do Distrito Federal para orien-
tação quanto à elaboração e aplicação de normas, procedimentos e 
rotinas referentes às seguintes áreas de atuação:

VII - manter acervo técnico de legislação e publicações jurídicas de 
interesse da Administração Regional; e 

VIII - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de 
atuação, observada a competência privativa da Procuradoria-Geral do 
Distrito Federal.

COORDENADORIA EXECUTIVA

À Coordenadoria Executiva, unidade orgânica de comando e supervi-
são, diretamente subordinada ao Administrador Regional, compete:

I - dirigir, coordenar, controlar e supervisionar a execução setorial das 
atividades relacionadas à: obras, licenciamentos, desenvolvimento 
econômico, políticas sociais, gestão do território, agricultura, topogra-
fia e desenho técnico, atividades de cultura, esporte e lazer,  no âmbito 
da Administração Regional;

II - elaborar a proposta orçamentária da Administração em conjunto 
com a Coordenadoria de Administração Geral e os demais setores;

III - fornecer subsídios à Assessoria de Planejamento, para elaboração 
da programação anual de trabalho da administração em consonância 
com a Coordenação de Administração Geral;
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IV - coordenar e orientar a execução das atividades relativas às obras;

V - coordenar e orientar a execução das atividades relativas aos licen-
ciamentos de atividades econômicas;

VI - coordenar e orientar a execução das atividades relativas aos licen-
ciamentos de obras;

VII - coordenar e orientar a articulação de atividades de desenvolvi-
mento econômico, políticas sociais, gestão do território, agricultura, 
cultura, esporte e lazer;

VIII - 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;

IX - propor e elaborar normas relativas a obras, licenciamentos, desen-
volvimento econômico, políticas sociais, agricultura, gestão do territó-
rio e de cultura, esporte e lazer, respeitada a orientação definida pelos 
órgãos centrais, e

X - desenvolver outras atividades que lhe foram atribuídas na sua área 
de atuação.

COORDENADORIA DE ADMINSITRAÇÃO GERAL

Unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente subordina-
da ao Administrador Regional, compete:

I - dirigir, coordenar, controlar e supervisionar a execução setorial das 
atividades relacionadas à: orçamento, finanças e contratos, gestão 
administrativa, gestão de pessoas, informática, administração de ma-
terial, patrimônio, transporte, arquivo, protocolo, gestão documental, 
comunicação administrativa e serviços gerais,  no âmbito da Adminis-
tração Regional e seus próprios;

II - elaborar a proposta orçamentária da Administração em conjunto 
com os demais setores;

III - coordenar e orientar a execução das atividades relativas à moder-
nização e estruturação administrativa;
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IV - conceder vantagens autorizadas e previstas em lei;

V - supervisionar os procedimentos de aquisição de materiais e con-
tratação de serviços;

VI - acompanhar e participar, em conjunto com a Assessoria de Plane-
jamento, da elaboração e proposição do planejamento estratégico da 
Administração Regional;

VII - fornecer subsídios à Assessoria de Planejamento, para elaboração 
da programação anual de trabalho da administração em consonância 
com a Coordenação Executiva;

VIII - propor e elaborar normas relativas a administração geral, respei-
tada a orientação definida pelos órgãos centrais, e

IX - desenvolver outras atividades que lhe foram atribuídas na sua área 
de atuação.

A Ouvidoria-Geral é a 2ª instância para os serviços de ouvidoria.

A Ouvidoria é um espaço para a comunicação entre o cidadão e o 
Governo

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.
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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.

Em caso de interrupção do sistema de ouvidoria

Para que o atendimento não seja prejudicado, serão utilizados formu-
lários impressos em qualquer um dos canais de contato.

A Ouvidoria-Geral é a 2ª instância para os serviços de ouvidoria.

Caso os serviços de ouvidoria não tenham sido prestados de forma 
satisfatória e no prazo da lei, procure a Ouvidoria-Geral no Anexo do 
Palácio do Buriti, 12º andar, sala 1.201,

ou registre sua demanda em www.ouvidoria.df.gov.br e informe no 
texto o protocolo anterior que gerou a insatisfação.



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
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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 
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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
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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
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