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APRESENTAÇÃO

Ao publicar a Carta de Serviços ao Cidadão, a Administração Regional 
do Lago Norte busca trazer ao cidadão, de forma clara e objetiva, in-
formações sobre os serviços que presta e as formas de acesso a esses 
serviços, além dos compromissos e padrões de qualidade de atendi-
mento ao público. Dessa maneira, os objetivos específicos deste docu-
mento são: 

• organizar a oferta de serviços da Administração Regional do Lago 
Norte; 

• 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 administração.

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 

A Administração Regional do Lago Norte presta serviços a comunida-
de em parceria com outros órgãos do governo. Atua na identificação 
de problemas que surgem na região e acompanha as obras executa-
das. O órgão presta orientação aos moradores e acolhe os pedidos da 
comunidade. 

Missão 

“Desenvolver as ações e programas do Governo do Distrito Federal, 
contribuindo para o desenvolvimento da Região Administrativa do 
Lago Norte nos seus aspectos sócio-econômicos, físico-territoriais, cul-
turais e ambientais, visando o bem-estar da população”.

Visâo 

Ser reconhecido como órgão permanente de excelência que serve de 
elo entre a comunidade e os órgãos do Governo do Distrito Federal. 

Valores e Princípio 

Os valores escolhidos como representativos na consecução de sua 
missão são: ética, honestidade, sinceridade, imparcialidade, moralida-
de e legalidade, todos sob um mesmo princípio maior – o da Transpa-
rência – pautado por uma gestão participativa, com foco no cidadão, 
em busca da legalidade e de uma maior interação com a sociedade.



9

ASPECTOS IMPORTANTES 
SOBRE O ATENDIMENTO

QUALIDADE NO ATENDIMENTO e FORMAS DE ATENDIMENTO 

A Administração Regional do Lago mantém atendimento aos usuá-
rios de seus serviços de forma presencial. O atendimento é realizado 
diretamente ao usuário ou, excepcionalmente, a quem tenha poderes 
para lhe representar.  

GRATUIDADE 

Em regra, os serviços e informações prestados pela Administração Re-
gional do Lago Norte são gratuitos aos seus usuários. Excepcionalmen-
te, há cobrança para custeio dos meios empregados na prestação da 
informação ou do serviço. 

ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO, LIMPEZA E CONFORTO 

A Administração Regional do Lago Norte se encontra Centro de Atividades/  
CA 5- Conjunto J / Bloco A. O edifício possui estrutura e equipamentos que 
as tornam acessíveis a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Há 
estacionamento de uso público, com vagas reservadas próximas dos aces-
sos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que 
transportem pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. A edi-
ficação também dispõe de instalações sanitárias acessíveis em cada andar. 

TEMPO E PRIORIDADES NO ATENDIMENTO 

O atendimento será realizado de modo imediato. Na impossibilidade 
de atendimento imediato, 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. Pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, pessoas com idade igual ou superior a ses-
senta anos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças 
de colo terão atendimento prioritário.  
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PROCEDIMENTOS E PRAZOS 

Nos setores da Administração Regional  do Lago Norte as informações  
serão prestadas de imediato. Na impossibilidade de prestação imedia-
ta, serão prestados nos prazos estipulados em norma, não excedente 
ao mínimo necessário à execução do atendimento, tendo-se em conta 
o tipo de informação e a complexidade do serviço demandados e os 
meios disponíveis para responder às demandas. 

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: 

• 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 Dis-
trito Federal, da União, de Estado ou Município possuidor da in-
formação. 

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 diretamente pelo usuário e, excepcionalmente, 
por quem tenha poderes para lhe representar, nas instalações do ór-
gão prestador. 
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à distância – por meio da internet – em endereço eletrônico previa-
mente comunicado ao usuário interessado, por meio de telefone .

INDISPONIBILIDADE DE SISTEMA INFORMATIZADO

Em caso de impossibilidade de acesso aos sistemas informatizados 
que instrumentalizam a prestação de informações e serviços públi-
cos em atendimento presencial, os usuários prejudicados entregarão 
suas demandas aos competentes agentes na administração. As de-
mandas serão cadastradas em sistema de registro que independa do 
instrumento informatizado indisponível, para processamento imedia-
to após a normalização do acesso ao sistema informatizado em ques-
tão. O usuário prejudicado receberá comprovação do protocolo do seu 
pedido processado na forma ora explanada. Na impossibilidade de 
acesso aos sistemas informatizados que instrumentalizam a prestação 
de informações e serviços públicos em atendimento à distância, os 
usuários prejudicados deverão contatar a Ouvidoria da Administração 
Regional do Lago Norte, localizada no CA 05 – Conjunto J – Bloco A, 3º 
andar, 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

Quando o cidadão deve procurar a Ouvidoria da Administração Regio-
nal do Lago Norte

Quando não conseguir resolver

Quando quiser registrar

Quando quiser realizar um pedido de informação à 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

O cidadão pode realizar registro de manifestação na Ouvidoria?

Sim. Quando quiser registrar uma denúncia presencialmente, um pe-
dido de informação à Administração Regional do Lago Norte  ou quan-
do não tiver obtido a resposta de demanda já registrada em um dos 
canais de atendimento oficiais referente a qualquer serviço público.

COMO FUNCIONA?

As Ouvidorias dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal 
atuam em rede, ou seja, estão conectadas e trabalham em constante 
cooperação, sob a coordenação da Ouvidoria-Geral e Supervisão da 
Controladoria-Geral. 

Em outras palavras, o cidadão pode registrar sua manifestação em 
qualquer um dos canais de comunicação oficiais (Central 162, www.
ouvidoria.df.gov.br ou presencialmente), que sua manifestação será 
tratada e trabalhada no órgão competente. 
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Como funcionam as UNIDADES

Área de 
atuação Onde ficam Atendimento Acompanhamento Recomendações

É uma 
Ouvidoria 
que atua 
em sua 
área 
específica 
de 
trabalho 

Cada 
secretaria, 
administração 
regional 
e demais 
instituições 
do GDF conta 
com uma 
Ouvidoria 
Especializada

Tem 
autonomia 
para cadastrar, 
analisar e 
tramitar as 
manifestações 
do cidadão

Também 
acompanham o 
andamento das 
manifestações 
registradas em 
outros canais até a 
resposta final que 
será repassada ao 
cidadão

Indicam 
melhorias nos 
serviços públicos 
prestados por 
meio da análise 
das demandas 
do cidadão

Requisitos e orientações para o registro de manifestação de 
ouvidoria em qualquer canal de atendimento

Identificação: Para registro identificado é necessário ser portador de 
documento de identificação válido.

Ressaltamos que qualquer manifestação pode ser anônima. Caso o 
cidadão opte por se identificar, com o objetivo de acompanhar a ma-
nifestação, o sigilo dos dados sempre será resguardado, conforme De-
creto nº 36.462/15.

Acompanhamento da demanda: Acompanhe o andamento da sua 
demanda, mediante apresentação do protocolo e senha. Ligue 162 ou 
acesse www.ouvidoria.df.gov.br. Se preferir, vá pessoalmente à Ouvi-
doria das Secretarias, Administrações Regionais e demais entidades. 
Nessa opção, verifique antes via Central 162, qual a localização atual da 
demanda. Caso tenha informado o e-mail no momento do registro, 
você receberá por correio eletrônico o andamento da demanda.
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 VEJA COMO VOCÊ PODE ACESSAR OS SERVIÇO

1. Registre sua demanda em qualquer Ouvidoria do 
Governo do Distrito Federal. Oferecemos três canais de 
atendimento, escolha a opção que lhe atenda melhor.

Central 162

Internet

Preferencial

 

2. A Ouvidoria recebe, trata e encaminha essas demandas 
registradas. Elas serão analisadas cuidadosamente e 
reunidas em relatórios gerenciais, onde são apontados 
os serviços que precisam ser melhorados e as nossas 
principais necessidades.
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3. A Controladoria-Geral tem o papel de auxiliar o Governo 
do Distrito Federal indicando correções e melhorias em 
todos os serviços públicos prestados. Assim, quando você 
utiliza a Ouvidoria para registrar sua demanda, também 
está colaborando para o trabalho da Controladoria-Geral. 
Juntos poderemos melhorar nossa cidade.

REQUERIMENTOS E FORMULÁRIOS

As Ouvidorias também funcionam como Serviço de Informações ao 
Cidadão – SIC. O Serviço de Informações ao Ci-dadão – SIC é mais um 
serviço prestado pelas Ouvidorias do GDF. Você pode solicitar informa-
ções sobre as ações, gastos, processos e tudo mais que for de compe-
tência do Governo do Distrito Federal.

O que é o Pedido 
de Informação

Onde realizar 
o Pedido de 
Informação

Quais os requisitos 
para registrar o Pedido 

de Informação

Quais os tipos de 
informações que 

podem ser solicitadas

Solicitação de 
cópias de registros 

ou documentos 
produzidos e 
acumulados 
por órgãos 
e entidades 

arquivados ou não

Informações sobre 
como está sendo 
gasto o dinheiro 
arrecadado pelo 
Governo, sobre 

licitações, contratos e 
convênios

Solicitação de 
informações sobre 

todos órgãos do 
GDF. O que cada 

um faz, como está 
organizado e que 
serviço presta ao 

cidadão

Informações sobre 
o início, andamento 
e fim de programas, 
projetos e ações dos 
órgãos e entidades

Solicitação de 
informação sobre 

como e onde 
conseguir o que 

procura no âmbito 
do GDF

Conhecer resultado 
de inspeções, 

auditorias, prestaç˜øes 
e tomada de contas 

realizadas por órgãos 
de controle interno e 
externo no exercício 
corrente e de anos 

anteriores

www.e-sic.df.gov.br Identifique-se

Apresentar 
número de 
documento 

válido

Presencialmente 
na ouvidoria de 

cada órgão



16

COMO PREENCHER

• Internet: www.e-sic.df.gov.br.

Caso não encontre a informação que está procurando no Portal da 
Transparência (www.transparencia.df.gov.br) ou nos sítios oficiais dos 
órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, registre e acompa-
nhe o andamento do pe-dido de informação via internet.

• Presencialmente: As Ouvidorias Especializadas do GDF localiza-
das em cada órgão público também atuam como Serviço de In-
formações ao Cidadão - SIC. Consulte a lista de contatos, no ende-
reço: www.ouvidoria.df.gov.br, acesse Espaço do ouvidor e clique 
em Lista de contatos. Lá você encontrará a ouvidoria que trata 
sobre o assun-to do seu interesse: Administrações Regionais, Se-
cretarias de Estado e demais instituições.

OBS: Não é possível realizar um Pedido de Informação via telefone.

REQUISITOS E ORIENTAÇÕES

Identificação: É exigida a apresentação da documentação original 
para registrar um Pedido de Informação. Os documentos aceitos são: 
RG, CPF, Carteira de Trabalho, Carteira funcional, Passaporte, Carteira 
de Habilitação (mo-delo novo) ou de Reservista. Todos devem estar 
válidos.

Acompanhamento da demanda: Com protocolo e senha é possível 
acompanhar o Pedido de Informação em qualquer um dos canais. 
Caso tenha informado o e-mail, o cidadão recebe por correio eletrôni-
co o andamento de seu registro.

Prazos de Resposta: 20 dias para resposta final + 10 dias (justificado)
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VEJA COMO PROCEDER QUANDO NÃO FICAR SATISFEITO

E se o órgão negar a informação
ou se a resposta não for satisfatória?
O solicitante pode apresentar recurso à autoridade superior no prazo 
de 10 dias. Se for necessário, é possível recorrer posteriormente à 
autoridade máxima do órgão. Por fim, se mesmo assim a resposta não 
for satisfatória, o solicitante pode recorrer à Controladoria-Geral do 
Distrito Federal.

E se o órgão não responder ao pedido 
de informação?
Se o órgão não responder ao pedido no prazo de 30 dias, é possível 
fazer uma reclamação à autoridade de monitoramento do órgão. A 
reclamação deve ser registrada em um prazo de 10 dias. O órgão deve 
manifestar-se em até 5 dias. Caso não haja resposta, o solicitante pode 
recorrer à Controladoria-Geral do Distrito Federal. O recurso também 
deve ser registrado no prazo de 10 dias.

1ª Instância

• Autoridade 

hierarquicamente 

superior àquela que 

negou a informação

• Prazo: 10 dias, a 

partir da ciência da 

resposta

• Manifestação: 5 dias

2ª Instância

• Autoridade 
máxima do 
órgão
• Prazo: 10 dias, a 
partir da ciência 
da resposta
• Manifestação: 
5 dias

3ª Instância

• Controladoria-Geral 

do Distrito Federal

• Prazo: 10 dias, a 

partir da ciência da 

resposta
• Manifestação: 

5 dias

RELAÇÃO ATUALIZADA DAS NORMAS E REGULAMENTAÇÕES

Leis Distritais

• Lei nº 4.896/2012 - Dispõe sobre o Sistema de Gestão de Ouvido-
rias (SIGO/DF).

• Lei nº 4.990/2012 – Regula o acesso a informações no Distrito Federal.

• Facilitou o acesso à informação pública;

• O cidadão pode registrar um “Pedido de Informação”;

• Determina a divulgação de informações públicas nos sites oficiais;
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• Instituiu o Serviço de Informações ao Cidadão – SIC.

Decretos Distritais

• Decreto nº 36.462/2015 - Regulamenta o Sistema de Gestão de 
Ouvidoria.

• Decreto nº 35.382/2014 - Dispõe sobre os procedimentos para cre-
denciamento de segurança.

• Decreto nº 34.276/2013 - Dispõe sobre a classificação de informa-
ções.

• Decreto n° 34.031/2012 - Dispõe sobre a inserção de fraseologia 
anticorrupção em editais de licitação, contratos e instrumentos 
da Administração Pública.

• Decreto n° 24.582/2004 - Garantia do sigilo dos dados para o ci-
dadão

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS PELA UNIDADE.

Uma ouvidoria deve ser um espaço estratégico e democrático de co-
municação entre o cidadão e o Governo, pautada em princípios éticos 
e constitucionais da Administração Pública, devendo, portanto, forta-
lecer os mecanismos de participação social de que dispõe, qualifican-
do-os a uma gestão participativa de fato e de direito. Nesse sentido, 
a atuação da Ouvidoria Geral tem se configurado como porta-voz do 
cidadão nas instituições, sempre buscando ampli-ar e aprimorar o de-
sempenho das ações do Governo. Os relatórios gerenciais produzidos 
a partir do Sistema Informa-tizado de Ouvidoria - TAG auxiliam os di-
versos setores do Governo a identificar as demandas da população e 
as ne-cessidades mais prementes de intervenção do Estado na cidade.

Aqui relataremos os produtos da ouvidoria na melhoria da Gestão Pú-
blica, especialmente os relacionados às denún-cias e a abertura de 
processos investigativos, entre outros. Foram tratadas e classificadas 
como denúncias 6.514 manifestações de Ouvidoria. Este tratamento 
acontece com a interação da Ouvidoria Geral, Unidade de Informa-
ções Estratégicas, com posterior encaminhamento interno – (Contro-
le Interno, Corregedoria e Tomada de Contas) e exter-no (Polícia Civil, 
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Procuradoria Geral do Distrito Federal, Ministério Público, entre outros)

Com relação às demais demandas de Ouvidoria, o grande esforço des-
te primeiro semestre de 2015 foi a reestrutu-ração da rede de Ouvido-
rias, com capacitação de equipes e normatização do setor.  Ainda, o 
monitoramento dos setores mais demandados pelo cidadão, de for-
ma a intensificar e potencializar a ação do Controle Interno. 

Merece destaque também a coordenação do programa da Carta de 
Serviços ao Cidadão, que vem sendo implemen-tada em todos os ór-
gãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal, que se cons-
titui em um grande avanço no fortalecimento e empoderamento do 
cidadão, e de transparência pública
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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.

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 
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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

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

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

CA 05, Conjunto J - Bloco J. 3º Andar 
Lago Norte



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.

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

02

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
CA 05, Conjunto J - Bloco J. 3º Andar 
Lago Norte



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

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.

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

02

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



26

SERVIÇOS DA GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO -  GEALIC 

TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS DOCUMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRAZOS

Alvará de Construção Ser 
interessado, 
representante 
legal ou 
responsavel 
tecnico. 

ZONAS URBANAS
A solicitação para obtenção do Alvará de Construção 
em zonas urbanas definidas na legislação de uso e 
ocupação do solo dar-se-á após a aprovação ou visto 
do projeto de arquitetura e mediante a apresentação 
dos seguintes documentos:
Comprovante de pagamento de taxas relativas aos 
serviços requeridos;
Título de propriedade do imóvel registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis ou contrato com 
a Administração Pública ou documento por ela 
formalmente reconhecido ou declaração emitida pela 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente - SEDUMA de que se trata de edificação 
destinada a habitação de interesse social;
Um jogo de cópias dos projetos de instalações 
prediais e um jogo de cópias do projeto de fundações 
e de cálculo estrutural, para arquivamento; 
Um jogo de cópias do projeto de prevenção de 
incêndio aprovado, quando previsto na legislação 
específica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal - CBMDF;
Comprovante de demarcação do lote ou projeção 
expedido pela TERRACAP;
Uma via da ART do responsável técnico pela obra, 
registrada no CREA/DF ou no CAU/DF;
Uma via da ART de autoria de projetos instalações 
prediais, de fundações e de cálculo estrutural e dos 
projetos específicos de instalações e equipamentos, 
quando for o caso, conforme legislação específica dos 
órgãos afetos.
Projetos específicos de instalações e equipamentos não 
relacionados anteriormente devidamente aprovados, 
conforme legislação específica dos órgãos afetos
Os projetos de instalações prediais, de estrutura, 
de segurança contra incêndio e pânico e outros 
complementares ao projeto arquitetônico poderão 
ser apresentados no prazo máximo de sessenta dias, 
contados a partir da data de expedição do Alvará de 
Construção
Fica dispensada a apresentação dos projetos de 
instalações prediais, de fundações, de cálculo 
estrutural, de projeto de prevenção de incêndio e 
as ART´s correspondentes para expedição de Alvará 
de Construção de habitações unifamiliares e de 
habitações em lote compartilhado, desde que o 
projeto de arquitetura seja fornecido por órgão da 
administração pública.

Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

02 Dias Contados após 
demarcação do lote.
Decreto nº 19.915/1998

Os prazos serão aplicados 
quando não houver 
exigências (Art. 8º , § 1º do 
Decreto nº19.915/1998) 
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SERVIÇOS DA GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO -  GEALIC 

TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS DOCUMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRAZOS

Alvará de Construção Ser 
interessado, 
representante 
legal ou 
responsavel 
tecnico. 

ZONAS URBANAS
A solicitação para obtenção do Alvará de Construção 
em zonas urbanas definidas na legislação de uso e 
ocupação do solo dar-se-á após a aprovação ou visto 
do projeto de arquitetura e mediante a apresentação 
dos seguintes documentos:
Comprovante de pagamento de taxas relativas aos 
serviços requeridos;
Título de propriedade do imóvel registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis ou contrato com 
a Administração Pública ou documento por ela 
formalmente reconhecido ou declaração emitida pela 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente - SEDUMA de que se trata de edificação 
destinada a habitação de interesse social;
Um jogo de cópias dos projetos de instalações 
prediais e um jogo de cópias do projeto de fundações 
e de cálculo estrutural, para arquivamento; 
Um jogo de cópias do projeto de prevenção de 
incêndio aprovado, quando previsto na legislação 
específica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal - CBMDF;
Comprovante de demarcação do lote ou projeção 
expedido pela TERRACAP;
Uma via da ART do responsável técnico pela obra, 
registrada no CREA/DF ou no CAU/DF;
Uma via da ART de autoria de projetos instalações 
prediais, de fundações e de cálculo estrutural e dos 
projetos específicos de instalações e equipamentos, 
quando for o caso, conforme legislação específica dos 
órgãos afetos.
Projetos específicos de instalações e equipamentos não 
relacionados anteriormente devidamente aprovados, 
conforme legislação específica dos órgãos afetos
Os projetos de instalações prediais, de estrutura, 
de segurança contra incêndio e pânico e outros 
complementares ao projeto arquitetônico poderão 
ser apresentados no prazo máximo de sessenta dias, 
contados a partir da data de expedição do Alvará de 
Construção
Fica dispensada a apresentação dos projetos de 
instalações prediais, de fundações, de cálculo 
estrutural, de projeto de prevenção de incêndio e 
as ART´s correspondentes para expedição de Alvará 
de Construção de habitações unifamiliares e de 
habitações em lote compartilhado, desde que o 
projeto de arquitetura seja fornecido por órgão da 
administração pública.

Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

02 Dias Contados após 
demarcação do lote.
Decreto nº 19.915/1998

Os prazos serão aplicados 
quando não houver 
exigências (Art. 8º , § 1º do 
Decreto nº19.915/1998) 
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TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS DOCUMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRAZOS

Alvará de Construção Ser 
interessado, 
representante 
legal ou 
responsavel 
tecnico.

ZONAS RURAIS
A solicitação para obtenção do Alvará de Construção 
em zonas rurais ou áreas rurais remanescentes 
definidas na legislação de uso e ocupação do solo 
dar-se-á após a aprovação ou visto do projeto de 
arquitetura e mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:
Comprovante de pagamento de taxas relativas aos 
serviços requeridos;
Título de propriedade do imóvel registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis ou contrato com 
a administração pública ou documento por ela 
formalmente reconhecido;
Uma via da ART do responsável técnico da obra, 
registrada no CREA/DF ou CAU/DF.

OBRAS E SERVIÇOS EM ÁREA PÚBLICA
A solicitação para obtenção de licença para obras e 
serviços em área pública dar-se-á após a aprovação 
do projeto de arquitetura, quando for o caso, e 
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
• Croqui que indique a localização da obra ou serviço 
a ser executado;
• Uma via da ART do responsável técnico da obra 
registrada no CREA/DF;
• Cópia do contrato ou nota de empenho quando 
tratar-se de obra ou serviço contratado por órgão da 
administração pública;
• Comprovante de pagamento de taxas e de preço 
público, previstos em legislação específica;
• Termo de compromisso do responsável pela obra e 
serviço de que a área pública utilizada será recuperada 
de acordo com projeto de urbanismo respectivo;

LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
TEMPORÁRIA
• Croqui que indique a localização da edificação 
temporária;
• Projetos arquitetônico e de instalações 
acompanhado de uma via da ART de autoria dos 
projetos e de execução da obra, quando for o caso;
• Autorização dos órgãos da administração pública 
diretamente envolvidos;
• Comprovante de pagamento de taxas e de preço 
público;
* Será garantida a integridade, o acesso e a 
manutenção de redes aéreas, subterrâneas, caixas 
de passagem e medidores das concessionárias de 
serviços públicos e Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital - NOVACAP quando a edificação temporária 
interferir com esses elementos

Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

02 Dias Contados após 
demarcação do lote.
Decreto nº 19.915/1998

Os prazos serão aplicados 
quando não houver 
exigências (Art. 8º , § 1º do 
Decreto nº19.915/1998)
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TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS DOCUMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRAZOS

Alvará de Construção Ser 
interessado, 
representante 
legal ou 
responsavel 
tecnico.

ZONAS RURAIS
A solicitação para obtenção do Alvará de Construção 
em zonas rurais ou áreas rurais remanescentes 
definidas na legislação de uso e ocupação do solo 
dar-se-á após a aprovação ou visto do projeto de 
arquitetura e mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:
Comprovante de pagamento de taxas relativas aos 
serviços requeridos;
Título de propriedade do imóvel registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis ou contrato com 
a administração pública ou documento por ela 
formalmente reconhecido;
Uma via da ART do responsável técnico da obra, 
registrada no CREA/DF ou CAU/DF.

OBRAS E SERVIÇOS EM ÁREA PÚBLICA
A solicitação para obtenção de licença para obras e 
serviços em área pública dar-se-á após a aprovação 
do projeto de arquitetura, quando for o caso, e 
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
• Croqui que indique a localização da obra ou serviço 
a ser executado;
• Uma via da ART do responsável técnico da obra 
registrada no CREA/DF;
• Cópia do contrato ou nota de empenho quando 
tratar-se de obra ou serviço contratado por órgão da 
administração pública;
• Comprovante de pagamento de taxas e de preço 
público, previstos em legislação específica;
• Termo de compromisso do responsável pela obra e 
serviço de que a área pública utilizada será recuperada 
de acordo com projeto de urbanismo respectivo;

LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
TEMPORÁRIA
• Croqui que indique a localização da edificação 
temporária;
• Projetos arquitetônico e de instalações 
acompanhado de uma via da ART de autoria dos 
projetos e de execução da obra, quando for o caso;
• Autorização dos órgãos da administração pública 
diretamente envolvidos;
• Comprovante de pagamento de taxas e de preço 
público;
* Será garantida a integridade, o acesso e a 
manutenção de redes aéreas, subterrâneas, caixas 
de passagem e medidores das concessionárias de 
serviços públicos e Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital - NOVACAP quando a edificação temporária 
interferir com esses elementos

Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

02 Dias Contados após 
demarcação do lote.
Decreto nº 19.915/1998

Os prazos serão aplicados 
quando não houver 
exigências (Art. 8º , § 1º do 
Decreto nº19.915/1998)



30

TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS DOCUMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRAZOS

Licença Ser 
interessado, 
representante 
legal ou 
responsavel 
tecnico.

LICENÇA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA EXCLUSIVA 
PARA DEMOLIÇÃO TOTAL
• Duas cópias do projeto do canteiro de obras, 
quando for o caso;
• Título de propriedade do imóvel registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis ou contrato com 
a administração pública ou documento por ela 
formalmente reconhecido;
• Uma via da ART do responsável pela demolição, 
registrada no CREA/DF;

AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 
DE OBRAS (OCUPANDO TOTAL OU PARCIALMENTE 
ÁREA PÚBLICA)
• Dois jogos do projeto de canteiro de obras, que será 
aprovado e conterá informações genéricas, ficando 
a responsabilidade da distribuição das instalações e 
dos equipamentos a cargo do responsável técnico da 
obra.
• Termo de ocupação firmado entre a Administração 
Regional e o proprietário do imóvel ou seu 
representante, com o compromisso de que a 
área pública utilizada será recuperada de acordo 
com o projeto de urbanismo respectivo, com as 
recomendações do órgão competente quanto ao 
plantio de espécies vegetais na área, 
• Comprovante de pagamento de taxas e de preço 
público, previstos em legislação específica.
* Somente será expedida autorização para canteiro 
de obra após o licenciamento da obra ou serviço.

Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

30 Dias Contados 
após solicitação ou 
requerimento.
(Artigo 22 da Lei nº 
2.105/1998)
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TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS DOCUMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRAZOS

Licença Ser 
interessado, 
representante 
legal ou 
responsavel 
tecnico.

LICENÇA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA EXCLUSIVA 
PARA DEMOLIÇÃO TOTAL
• Duas cópias do projeto do canteiro de obras, 
quando for o caso;
• Título de propriedade do imóvel registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis ou contrato com 
a administração pública ou documento por ela 
formalmente reconhecido;
• Uma via da ART do responsável pela demolição, 
registrada no CREA/DF;

AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 
DE OBRAS (OCUPANDO TOTAL OU PARCIALMENTE 
ÁREA PÚBLICA)
• Dois jogos do projeto de canteiro de obras, que será 
aprovado e conterá informações genéricas, ficando 
a responsabilidade da distribuição das instalações e 
dos equipamentos a cargo do responsável técnico da 
obra.
• Termo de ocupação firmado entre a Administração 
Regional e o proprietário do imóvel ou seu 
representante, com o compromisso de que a 
área pública utilizada será recuperada de acordo 
com o projeto de urbanismo respectivo, com as 
recomendações do órgão competente quanto ao 
plantio de espécies vegetais na área, 
• Comprovante de pagamento de taxas e de preço 
público, previstos em legislação específica.
* Somente será expedida autorização para canteiro 
de obra após o licenciamento da obra ou serviço.

Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

30 Dias Contados 
após solicitação ou 
requerimento.
(Artigo 22 da Lei nº 
2.105/1998)
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TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS DOCUMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRAZOS

Carta de Habite-se Ser 
interessado, 
representante 
legal ou 
responsavel 
tecnico.

* os projetos de habitação unifamiliares e 
habitações em lote compartilhado, fornecidos pela 
Administração Regional e edificações concluídas e 
ocupadas há 25 ( vinte e cinco ) anos ou mais são 
dispensadas da entrega da Guia de controle de 
fiscalização de obra e das declarações de aceite das 
concessionárias, devendo entregar:
• Título de propriedade do imóvel ou documento 
equivalente;
• Levantamento técnico da edificação, constituído 
de projeto de arquitetura completo, elaborado e 
assinado por profissional legalmente habilitado e 
registrado no CREA/DF, que será examinado à luz da 
legislação de uso e ocupação do solo vigente à época 
da construção da edificação e será visado e arquivado 
pela Administração Regional;
• Relatório técnico elaborado e assinado por 
profissional legalmente habilitado, responsável 
pela regularização da edificação, comprovando 
a vistoria realizada na edificação e justificando as 
adequadas condições técnicas para a sua utilização, 
com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, 
registrada no CREA/DF ou CAU/DF;
• Recibo ou declaração de uma ou mais empresas ou 
órgãos responsáveis pelos serviços de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário, de fornecimento 
de energia elétrica ou de telecomunicações, que 
comprove o período de existência da edificação e, 
ainda, que a edificação está recebendo tais serviços;
• Declaração de aceite do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal - CBMDF, quando exigido na 
legislação específica.

Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

Vistoria do imóvel 
após a verificação dos 
parâmetros pelo serviço 
de topografia - 05 dias;

Emissão da Carta após 
a vistoria do imóvel - 02 
dias.

Os prazos serão aplicados 
quando não houver 
exigências (Art. 8º , § 1º do 
Decreto nº19.915/1998) 

Atestado de 
Conclusão 

Ser 
interessado, 
representante 
legal ou 
responsavel 
tecnico.

• Comprovante de pagamento da taxa de fiscalização 
de obras;
• Declaração de aceite das concessionárias de serviços 
públicos, do CBMDF, da NOVACAP e das Secretarias 
de Saúde e Educação, de acordo com a finalidade 
do projeto e conforme legislação específica de cada 
órgão.

Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

30 Dias Contados 
após solicitação ou 
requerimento.
(Artigo 22 da Lei nº 
2.105/1998)

Consulta de 
Viabilidade e 
Localização

Não há. Aguardando Regulamentação da Lei: 5.547/2015 Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

Aguardando 
Regulamentação da Lei: 
5.547/2015

Licença de 
Funcionamento 

Ser 
interessado ou 
representante 
legal.

Aguardando Regulamentação da Lei: 5.547/2015 Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

Aguardando 
Regulamentação da Lei: 
5.547/2015
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TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS DOCUMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRAZOS

Carta de Habite-se Ser 
interessado, 
representante 
legal ou 
responsavel 
tecnico.

* os projetos de habitação unifamiliares e 
habitações em lote compartilhado, fornecidos pela 
Administração Regional e edificações concluídas e 
ocupadas há 25 ( vinte e cinco ) anos ou mais são 
dispensadas da entrega da Guia de controle de 
fiscalização de obra e das declarações de aceite das 
concessionárias, devendo entregar:
• Título de propriedade do imóvel ou documento 
equivalente;
• Levantamento técnico da edificação, constituído 
de projeto de arquitetura completo, elaborado e 
assinado por profissional legalmente habilitado e 
registrado no CREA/DF, que será examinado à luz da 
legislação de uso e ocupação do solo vigente à época 
da construção da edificação e será visado e arquivado 
pela Administração Regional;
• Relatório técnico elaborado e assinado por 
profissional legalmente habilitado, responsável 
pela regularização da edificação, comprovando 
a vistoria realizada na edificação e justificando as 
adequadas condições técnicas para a sua utilização, 
com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, 
registrada no CREA/DF ou CAU/DF;
• Recibo ou declaração de uma ou mais empresas ou 
órgãos responsáveis pelos serviços de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário, de fornecimento 
de energia elétrica ou de telecomunicações, que 
comprove o período de existência da edificação e, 
ainda, que a edificação está recebendo tais serviços;
• Declaração de aceite do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal - CBMDF, quando exigido na 
legislação específica.

Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

Vistoria do imóvel 
após a verificação dos 
parâmetros pelo serviço 
de topografia - 05 dias;

Emissão da Carta após 
a vistoria do imóvel - 02 
dias.

Os prazos serão aplicados 
quando não houver 
exigências (Art. 8º , § 1º do 
Decreto nº19.915/1998) 

Atestado de 
Conclusão 

Ser 
interessado, 
representante 
legal ou 
responsavel 
tecnico.

• Comprovante de pagamento da taxa de fiscalização 
de obras;
• Declaração de aceite das concessionárias de serviços 
públicos, do CBMDF, da NOVACAP e das Secretarias 
de Saúde e Educação, de acordo com a finalidade 
do projeto e conforme legislação específica de cada 
órgão.

Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

30 Dias Contados 
após solicitação ou 
requerimento.
(Artigo 22 da Lei nº 
2.105/1998)

Consulta de 
Viabilidade e 
Localização

Não há. Aguardando Regulamentação da Lei: 5.547/2015 Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

Aguardando 
Regulamentação da Lei: 
5.547/2015

Licença de 
Funcionamento 

Ser 
interessado ou 
representante 
legal.

Aguardando Regulamentação da Lei: 5.547/2015 Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

Aguardando 
Regulamentação da Lei: 
5.547/2015
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TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS DOCUMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRAZOS

Autorização de 
Funcionamento para 
Quiosques e Trailers

Ser 
interessado ou 
representante 
legal.
possuir o 
termo de 
permissão 
de uso não 
qualificado 
expedido 
pelo orgão 
competente.

Aguardando Regulamentação da Lei: 5.547/2015 Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

Aguardando 
Regulamentação da Lei: 
5.547/2015

Licença para Eventos Ser 
interessado, 
organizador 
ou 
representante 
legal.

Requerimento apresentado pelo promotor, 
organizador ou responsável com pelo menos trinta 
dias de antecedência;
Acompanhado da seguinte documentação:
Indicação de nome, local, data, horário de início e 
período de duração do evento
Croqui do projeto de utilização do local do evento, 
indicando dimensões gerais, área total a ser utilizada, 
palco, sanitários e outros equipamentos a serem 
instalados;
Declaração de público estimado;
Descrição das medidas de segurança e de prevenção 
contra incêndio e pânico a serem adotadas;
Protocolo de comunicação dirigido à Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e à Vara da Infância e 
Juventude do Distrito Federal sobre a realização do 
evento;
Autorização para utilização da área, se for o caso, ou 
documento que comprove posse ou propriedade do 
local de realização do evento;
Declaração de responsabilidade pela limpeza da área 
pública utilizada, após a realização do evento;
Indicação do responsável técnico pela segurança que 
acompanhará as vistorias e executará as medidas 
corretivas determinadas pelo órgão ou entidade 
competente;
Termo de responsabilidade pela realização do evento, 
firmado pela pessoa física ou representante legal da 
pessoa jurídica responsável pela realização do evento
Em caso de pessoa jurídica, cópia do contrato social 
registrado na respectiva Junta Comercial; inscrição 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
comprovante de regularidade fiscal distrital e federal;
Em caso de pessoa física, cópia autenticada de 
documento de identificação; inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas - CPF; 
Para evento classificado como médio, grande ou 
especial:

Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

O pedido deve ser feito 
com antecedência 
mínima de 30 Dias Uteis.
Decreto: 35.816/2014 
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TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS DOCUMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRAZOS

Autorização de 
Funcionamento para 
Quiosques e Trailers

Ser 
interessado ou 
representante 
legal.
possuir o 
termo de 
permissão 
de uso não 
qualificado 
expedido 
pelo orgão 
competente.

Aguardando Regulamentação da Lei: 5.547/2015 Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

Aguardando 
Regulamentação da Lei: 
5.547/2015

Licença para Eventos Ser 
interessado, 
organizador 
ou 
representante 
legal.

Requerimento apresentado pelo promotor, 
organizador ou responsável com pelo menos trinta 
dias de antecedência;
Acompanhado da seguinte documentação:
Indicação de nome, local, data, horário de início e 
período de duração do evento
Croqui do projeto de utilização do local do evento, 
indicando dimensões gerais, área total a ser utilizada, 
palco, sanitários e outros equipamentos a serem 
instalados;
Declaração de público estimado;
Descrição das medidas de segurança e de prevenção 
contra incêndio e pânico a serem adotadas;
Protocolo de comunicação dirigido à Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e à Vara da Infância e 
Juventude do Distrito Federal sobre a realização do 
evento;
Autorização para utilização da área, se for o caso, ou 
documento que comprove posse ou propriedade do 
local de realização do evento;
Declaração de responsabilidade pela limpeza da área 
pública utilizada, após a realização do evento;
Indicação do responsável técnico pela segurança que 
acompanhará as vistorias e executará as medidas 
corretivas determinadas pelo órgão ou entidade 
competente;
Termo de responsabilidade pela realização do evento, 
firmado pela pessoa física ou representante legal da 
pessoa jurídica responsável pela realização do evento
Em caso de pessoa jurídica, cópia do contrato social 
registrado na respectiva Junta Comercial; inscrição 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
comprovante de regularidade fiscal distrital e federal;
Em caso de pessoa física, cópia autenticada de 
documento de identificação; inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas - CPF; 
Para evento classificado como médio, grande ou 
especial:

Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

O pedido deve ser feito 
com antecedência 
mínima de 30 Dias Uteis.
Decreto: 35.816/2014 
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TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS DOCUMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRAZOS

Licença para Eventos Ser 
interessado, 
organizador 
ou 
representante 
legal.

a) projeto básico apontando as condições necessárias 
de segurança, as medidas de prevenção contra 
incêndio e pânico e o número de pessoas que 
trabalharão no evento;
b) anotação de responsabilidade técnica - ART ou 
registro de responsabilidade técnica - RRT assinado 
por profissional habilitado e registrado em órgão de 
classe; 
c) termo de ajuste técnico de consulta prévia da 
Secretaria de Estado de Defesa Civil.
Poder Público pode exigir grupo gerador, posto de 
atendimento médico licenciado com ambulância, 
equipes de segurança e demais condições 
necessárias ao atendimento do interesse público.
Antes do início do evento classificado como 
médio, grande ou especial, o local e as respectivas 
instalações devem ser vistoriados pelos órgãos ou 
entidades de fiscalização, segurança e prevenção 
contra incêndio e pânico

Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

O pedido deve ser feito 
com antecedência 
mínima de 30 Dias Uteis.
Decreto: 35.816/2014

Aprovação/Visto de 
Projeto

Ser 
interessado, 
representante 
legal ou 
responsavel 
tecnico.

A solicitação para aprovação ou visto do projeto 
de arquitetura de obra inicial, de demolição, de 
modificação e de substituição de projeto em zonas 
urbanas definidas na legislação de uso e ocupação 
do solo dar-se-á mediante a apresentação dos 
seguintes documentos:
Requerimento em modelo padrão fornecido por 
esta administração, assinado pelo proprietário ou seu 
representante legal ou ainda pelo autor do projeto; 
Dois jogos de cópias, no mínimo, do projeto de 
arquitetura completo, assinados pelo proprietário e 
pelo autor do projeto;
Uma via da RRT de autoria do projeto registrada no 
CAU;
Cópia do projeto de arquitetura ou do estudo 
preliminar, quando submetido à consulta prévia;
Declaração conjunta firmada pelo proprietário e 
pelo autor do projeto em modelo padrão constante 
do requerimento, no caso de visto do projeto 
de arquitetura de habitação unifamiliar ou de 
habitações em lote compartilhado 

Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

Visto de projeto – 06 dias;
Aprovação de Projeto 
– 08 dias a partir da 
comunicação formal.
(Artigo 8º, Decreto nº 
19.915/1998)
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TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS DOCUMENTOS HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRAZOS

Licença para Eventos Ser 
interessado, 
organizador 
ou 
representante 
legal.

a) projeto básico apontando as condições necessárias 
de segurança, as medidas de prevenção contra 
incêndio e pânico e o número de pessoas que 
trabalharão no evento;
b) anotação de responsabilidade técnica - ART ou 
registro de responsabilidade técnica - RRT assinado 
por profissional habilitado e registrado em órgão de 
classe; 
c) termo de ajuste técnico de consulta prévia da 
Secretaria de Estado de Defesa Civil.
Poder Público pode exigir grupo gerador, posto de 
atendimento médico licenciado com ambulância, 
equipes de segurança e demais condições 
necessárias ao atendimento do interesse público.
Antes do início do evento classificado como 
médio, grande ou especial, o local e as respectivas 
instalações devem ser vistoriados pelos órgãos ou 
entidades de fiscalização, segurança e prevenção 
contra incêndio e pânico

Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

O pedido deve ser feito 
com antecedência 
mínima de 30 Dias Uteis.
Decreto: 35.816/2014

Aprovação/Visto de 
Projeto

Ser 
interessado, 
representante 
legal ou 
responsavel 
tecnico.

A solicitação para aprovação ou visto do projeto 
de arquitetura de obra inicial, de demolição, de 
modificação e de substituição de projeto em zonas 
urbanas definidas na legislação de uso e ocupação 
do solo dar-se-á mediante a apresentação dos 
seguintes documentos:
Requerimento em modelo padrão fornecido por 
esta administração, assinado pelo proprietário ou seu 
representante legal ou ainda pelo autor do projeto; 
Dois jogos de cópias, no mínimo, do projeto de 
arquitetura completo, assinados pelo proprietário e 
pelo autor do projeto;
Uma via da RRT de autoria do projeto registrada no 
CAU;
Cópia do projeto de arquitetura ou do estudo 
preliminar, quando submetido à consulta prévia;
Declaração conjunta firmada pelo proprietário e 
pelo autor do projeto em modelo padrão constante 
do requerimento, no caso de visto do projeto 
de arquitetura de habitação unifamiliar ou de 
habitações em lote compartilhado 

Administração Regional do Lago Norte NULOAE                                                   
Segunda a Sexta 09h ás 12h / 14h ás 17h
Telefone: 3468-9450 / 3468-9458
End: SHIN CA 05 Bloco: J1

Visto de projeto – 06 dias;
Aprovação de Projeto 
– 08 dias a partir da 
comunicação formal.
(Artigo 8º, Decreto nº 
19.915/1998)
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RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL – PROTOCOLO

Serviço Recebimento de documentos

Prazo de atendimento 01 dia

Forma de acesso Comparecendo pessoalmente no protocolo

Requisitos Ser da comunidade do lago norte ou representante legal 
do mesmo 

Documentos Identidade, número de telefone, e-mail, requerimento 
(carta, ofício, etc.)

Procedimento Entregar os documentos, ofícios, circulares, memorandos, 
solicitações, pedidos etc. Diretamente no Protocolo da 
RA, gerando um número de protocolo que será entregue 
ao interessado imediatamente, para consultas e controle 
do mesmo.

Custo Gratuito 

Serviço Autuação (Abertura de processo)

Prazo de atendimento 01 Dia - estando toda documentação em posse do inte-
ressado. Terão prioridade no atendimento os cidadãos 
- usuários cujos casos estejam previstos em Lei: Gestantes, 
lactantes ou pessoas com crianças de colo; pessoa idosa, 
assim considerada com idade acima de 60 anos; e porta-
dores de necessidades especiais.

Forma de acesso Abertura do processo pessoalmente no protocolo

Requisitos Ser proprietário ou ter procuração do mesmo.

Documentos Requerimento Padrão, um (01) jogo de arquitetura, escri-
tura ou certidão de ônus ou matrícula do imóvel.

Procedimento Ter o requerimento preenchido (frente e verso) e assinado 
nos devidos lugares pelo proprietário e arquiteto e/ou 
preposto, ter os documentos que farão parte do processo 
em mãos.  
 
Obs.: O protocolo fornece o Requerimento Padrão ou o 
interessado pode extrair o requerimento através do site: 
http://www.lagonorte.df.gov.br/ 
Menu serviços/legislação

Custo Gratuito

Serviço Entrega de exigência (s)

Prazo de atendimento 01 Dia para encaminhar para o setor responsável.
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Forma de acesso Pessoalmente  
Obs: Para tirar dúvidas sobre as exigências, entrar em con-
tato pelo telefone: (3214-4105/3214-4102)-CAP/SEGETH

Requisitos  

Documentos Entregar os documentos pendentes.

Procedimento Solicitar o formulário de Requerimento Padrão no pro-
tocolo, preencher o requerimento, escrever o número do 
processo caso exista o processo, informar o serviço dese-
jado marcando a opção desejada ou descrever no campo 
outros, tendo que datar e assinar. 
Entregar para o servidor, junto com a documentação 
necessária. 
O servidor fará o recibo da documentação e entregará ao 
interessado a fim de que esse o guarde.

Custo Gratuito

Serviço Pedido de fiscalização de vistoria pela AGEFIS

Prazo de atendimento 01 Dia para encaminhar para o setor responsável.

Forma de acesso Comparecer no Protocolo da Administração do Lago 
Norte.

Requisitos Ser da comunidade do lago norte ou representante do 
mesmo

Documentos Requerimento Padrão

Procedimento Solicitar o Requerimento Padrão, marcar a opção de Vis-
toria ou 2ª Vistoria da AGEFIS, assinado pelo proprietário 
ou preposto.

Custo Gratuito

Serviço Pedido de desarquivamento de processo e Vistas e cópias 
do Processo.

Prazo de atendimento 10 DIAS

Forma de acesso Pessoalmente através do Requerimento Padrão ou 
através de expediente (carta, ofício e etc.) assinado pelo 
interessado ou preposto.

Requisitos Ser da comunidade do lago norte ou representante legal 
do mesmo.

Documentos Requerimento Padrão

Procedimento Solicitar no Requerimento Padrão a opção *outros e des-
crever o serviço solicitado. 

Custo Gratuito
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Serviço Pesquisar sobre processos já existentes

Prazo de atendimento Imediato

Forma de acesso Pode ser encaminhado de qualquer unidade

Requisitos Através do site: http://www.gdfnet.df.gov.br/sicop/busca/ 
ou pedir para algum servidor da Administração consultar 
pelo SICOP o andamento do processo.

Documentos Ter em mãos o número do Processo.

Procedimento Entrar no site http://www.gdfnet.df.gov.br/sicop/busca, ou 
solicitar no protocolo a pesquisa pelo Sistema SICOP.

Custo Gratuito

Serviço Pedido de cancelamento de solicitação

Prazo de atendimento 01 Dia para encaminhar ao setor responsável.

Forma de acesso Através do Requerimento padrão ou expediente (carta, 
ofício etc.)

Requisitos Ser da comunidade do lago norte ou representante legal 
do mesmo.

Documentos Requerimento Padrão, carta, Memorial Descritivo, ofício.

Procedimento Entregar a solicitação de cancelamento de solicitação no 
Protocolo

Custo Gratuito
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SERVIÇOS RELACIONADOS 
ÀS OBRAS PÚBLICAS

A Gerência de Obras - GEOB é o órgão de apoio técnico à Coorde-
nadoria Executiva, incumbido de executar, no âmbito da RA XVIII, as 
atividades de construção, ampliação, reforma, adaptação, reparação, 
restauração, conservação, demolição e remoção de instalações, rela-
cionadas a obras públicas, nas áreas de Edificação, Urbanização,  Sa-
neamento e Iluminação Pública. Uma obra pública é qualquer inter-
venção espacial, urbana ou rural, empreendida pelo Poder Público e 
que possua, em geral, interesse público. Desta forma, edifícios, obras 
de infraestrutura e projetos urbanos (como praças ou obras viárias) são 
consideradas obras públicas. O projeto, execução e manutenção de 
obras públicas é uma das principais funções da administração pública.

A conclusão de uma obra pública depende de uma série de etapas, 
que se iniciam muito antes da licitação propriamente dita e se consti-
tuem em passos fundamentais para a garantia de sucesso do empre-
endimento. O cumprimento ordenado dessas etapas leva à obtenção 
de um conjunto de informações precisas que refletirão em menor ris-
co de prejuízos à Administração. 

Abaixo, apresenta-se o fluxograma de procedimentos que procura de-
monstrar, em ordem sequencial, as etapas a serem realizadas para a 
adequada execução indireta de uma obra pública. 

I. Fase preliminar à licitação

1. Programa de necessidades 

2. Estudos de viabilidade 

3. Anteprojeto
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II. Fase interna da licitação

1. Projeto básico 

2. Projeto executivo 

3. Recursos orçamentários

4. Edital de licitação

III. Fase externa da licitação

1. Publicação do edital de licitação 

2. Comissão de licitação 

3. Recebimento de propostas 

4. Procedimento da licitação

IV. Fase contratual

1. Contrato 

2. Fiscalização da obra 

3. Recebimento da obra

V. Fase posterior à contratação

1. Operação 

2. Manutenção
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
E CONSERVAÇÃO

Gerência de Obras – GEOB:

• Dados para projetos de obras públicas;

• Acompanhamento das obras públicas de diferentes órgãos do 
GDF;

• Vistoria e recebimento de obras públicas e serviços de engenha-
ria de edificação, urbanização ou viária;

• Análise e programação de obras públicas;

• Atestados de execução de obras públicas e serviços de engenha-
ria contratados;

• Acompanhamento da execução de convênios e contratos;

• Programação da conservação e recuperação de edifícios públicos, 
áreas urbanizadas, equipamentos comunitários e de lazer;

• Levantamento de custos de obras;

• Cadastro de obras públicas executadas;

• Solicitação de conservação, troca ou reposicionamento de ilumi-
nação pública; 

• Solicitação de expansão ou criação de novas redes de iluminação;

Núcleo de Manutenção e Conservação – NUMAC:

• Conservação e recuperação de áreas urbanizadas;

• Orientação quanto à aplicação de materiais necessários à execu-
ção de obras e serviços de engenharia;
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• Conservação   de   vias públicas tais como tapa-buraco, recapea-
mento asfáltico, terraplenagem e encascalhamento das vias não 
pavimentadas;

• Desmatamento,  nivelamento e limpeza de áreas públicas urbani-
zadas e não urbanizadas;

• Combate à erosão de área pública;

• Cadastro dos logradouros públicos e áreas;

• Controle da equipe motomecanizada e de ferramentas;

• Execução de quebra molas;

• Limpeza de boca de lobo e desobstrução de redes de águas plu-
viais;

• Cortes de pista em vias pavimentadas;

• Autorização para corte e poda de árvores em áreas particulares.

Núcleo de Execução de Obras – NUEOB:

• Conservação e recuperação de edifícios públicos, equipamentos 
comunitários e de lazer;

• Fiscalização da aplicação de materiais utilizados na execução de 
obras e serviços;

• Acompanhamento e aplicação das normas referentes à sua área 
de atuação;

• Execução de passeios, meios-fios e equipamentos comunitários;

• Manutenção e recuperação de passeios e meios-fios;

• Confecção de elementos pré-moldados;

• Fiscalização das obras e serviços de engenharia contratados;

• Recuperação e conservação de quadras de esportes, parques in-
fantis, PEC, prédios em geral e outros;
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• Serviços de carpintaria, marcenaria, pintura, serralheria e repa-
ros em instalações elétricas, hidro-sanitárias e outros serviços de 
obras civis.

Requisitos, documentos, informações necessárias e etc:

• Público  
Pessoa Física, Pessoa Jurídica de Direito Público e Pessoa Jurídi-
ca de Direito Privado

• Como acessar  
Via Ouvidoria, Internet ou presencial

• Unidade Responsável  
Gerência de Obras – GEOB/COEX

• Etapa única 
Aceitação 

• Documentos 
Programação de Obras e Serviços  
Ofício encaminhando aos órgãos responsáveis

• Requisitos  
Ser morador da RA XVIII

• Taxas  
Não há

• Legislação específica  
Não há

• Prazo de atendimento  
30 dias. 

• Como acompanhar  
Ouvidoria, telefone ou presencial.

• Ser morador da Região Administrativa do Lago Norte – RA XVIII;

• Não há necessidade de apresentação de documentos;



46

• A solicitação poderá ser feita através da Ouvidoria, Internet ou 
Carta protocolada na Administração;

• Informar dados pessoais e endereço;

• Será feita previamente uma vistoria in loco para levantamento 
dos dados para elaboração da planilha de custos da obra ou ser-
viço a ser executado;

• As obras ou serviços solicitados poderão ser executados pelos ór-
gãos responsáveis (Concessionárias de Serviços Públicos, Secreta-
rias de Estado ou Empresas Públicas no âmbito do GDF), para os 
quais as solicitações serão encaminhadas;

• O prazo para a execução das obras ou serviços solicitados depen-
derá da disponibilidade orçamentária e financeira, equipamen-
tos, materiais e mão de obra necessários;

• A prioridade de atendimento será feita através de definição téc-
nica, social e política, considerando o Distrito Federal como um 
todo.
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SERVIÇOS SOCIAIS 

Gerência de Articulação - GEART

A Gerência de Articulação, unidade orgânica de direção, diretamente 
subordinada a Coordenadoria Executiva, tem como objetivo formular, 
planejar e implementar as atividades de desenvolvimento econômico, 
de políticas sociais, de gestão de território e de cultura, esporte e lazer.

Para aperfeiçoar e ampliar as relações da Administração Regional com 
empresários, entidades públicas e privadas, em nível local, nacional e 
até internacional, a GEART é composta por quatro núcleos: Núcleo de 
Políticas Sociais (NUPOLIS), Núcleo de Gestão do Território (NUGEST), 
Núcleo de Desenvolvimento Econômico (NUDEC) e Núcleo de Cultu-
ral, Esporte e Lazer (NUCEL). 

Orientações:

• Quem pode solicitar: toda a população do Distrito Federal, priori-
tariamente os residentes e/ou trabalhadores do Lago Norte.

• Documentos necessários: Carteira de Identidade e CPF. 

• Como solicitar:

-	 E-mail: geart@lagonorte.df.gov.br

-	 Telefone:  3468-9400 

-	 Presencialmente: CA 05 Conjunto J - Bloco A. 3º Andar. Lago 
Norte.

• Horário e dia de Atendimento: Agendado

• Prazo de Entrega dos Documentos: No momento do atendimento

• Prazo de Resposta ao Cidadão: No ato do atendimento
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NÚCLEO DE CULTURA, 
ESPORTE E LAZER - NUCEL

O  Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer é responsável por organizar e 
fomentar as atividades de esporte, cultura e lazer na Região Adminis-
trativa do Lago Norte. Também faz parte das atribuições do Núcleo 
gerir os espaços públicos, trabalhar com a formação dos agentes cul-
turais e organizar/apoiar os eventos, manifestações culturais, artísticas 
e esportivas na região.

Serviços prestados:

- Mapeamento, gestão e manutenção das instalações e espaços públi-
cos destinados às atividades de esporte, cultura e lazer;

- Cadastro e formação dos agentes de esporte, cultura e lazer;

- Promoção de parcerias com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Es-
porte e Lazer, Secretaria de Turismo, Instituto Brasileiro de Patrimônio 
Cultural e outros organismos com atividades afins;

- Organização de eventos culturais e esportivos

- Apoio técnico, estrutural e/ou promocional às manifestações espor-
tivas e culturais;

Orientações:

• Uso dos espaços geridos pelo NUCEL 

-	 Quem pode solicitar: toda a população do Distrito Federal, 
prioritariamente os residentes e/ou trabalhadores do Lago 
Norte.

-	 Como solicitar: por meio de protocolo. 
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-	 Documentos necessários: apresentar o RG e cópia, que deve-
rá ser anexada à documentação.

-	 Prazo de Entrega dos Documentos: 30 dias antes do evento.

-	 Prazo de Resposta ao Cidadão: 5 dias úteis.  

• Demais serviços do NUCEL:

-	 Quem pode solicitar: toda a população do Distrito Federal, prio-
ritariamente os residentes e/ou trabalhadores do Lago Norte.

-	 Como solicitar:

-	 E-mail: geart@lagonorte.df.gov.br

-	 Telefone:  3468-9400 

-	 Presencialmente: CA 05 Conjunto J - Bloco A. 3º Andar. Lago Norte.

Núcleo de Políticas Sociais - NUPOLIS

O Núcleo de Políticas Sociais é responsável por promover as políticas 
e programas sociais na Região Administrativa do Lago Norte. Também 
faz parte das atribuições do Núcleo apoiar as instituições locais que 
promovam o desenvolvimento comunitário.

Serviços prestados:

- Cadastrar e divulgar os programas desenvolvidos pelas Instituições 
Sociais que atuam no Lago Norte e que tenham como objetivo o de-
senvolvimento comunitário;

- Promover as políticas e programas sociais do governo e assegurar a 
participação da população na gestão dos mesmos;

- Atender, encaminhar aos Órgãos competentes e acompanhar as rei-
vindicações da Comunidade Local;

- Promover o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar no 
Lago Norte
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Orientações:

• Quem pode solicitar: toda a população do Distrito Federal, priori-
tariamente os residentes e/ou trabalhadores do Lago Norte.

• Documentos necessários: Carteira de Identidade e CPF. 

• Como solicitar:

-	 E-mail: geart@lagonorte.df.gov.br

-	 Telefone:  3468-9400 ou 9401

-	 Presencialmente: CA 05 Conjunto J - Bloco A. 3º Andar. Lago 
Norte.

• Horário e dia de Atendimento: Agendado

• Prazo de Entrega dos Documentos: No momento do atendi-
mento
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ORGANOGRAMA COM 
SERVIÇOS PRESTADOS
 

 
 

 
 

Assessoria 
Especial

Assessoria 
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Gerência de 
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ServiçosServiços
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Coordenadoria 
Executiva
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Serviço Militar
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52

CONHEÇA AS UNIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

 
 
 

GABINETE - GAB

Assessoria Especial - Asesp

Tem a função de assessorar diretamente o Gabinete em assuntos téc-
nicos, programas e projetos de interesse da Administração. A Assesoria 
também coordena e acompanha as atividades de análise e consolida-
ção de propostas de estruturação e reestruturação organizacional das 
unidades da Administração, bem como dos respectivos regimentos 
internos.

Assessoria de Comunicação Social – ASCOM

Unidade responsável pela comunicação interna e institucional da Ad-
ministração buscando criar uma cultura de bom relacionamento com 
os meios de comunicação e cultivar um ambiente organizacional sa-
dio e interativo. 

Atualiza a intranet, o sítio da Administração Regional do Lago Norte 
(www.lagonorte.df.gov.br) e a página do facebook (Administração do 
Lago Norte), divulga informações internas, de interesse do público in-
terno, divulgando as áreas entre si, ou seja, promovendo a interação 
dentro do órgão. 

A Ascom também tem o objetivo de promover a transparência, garan-
tindo informações que fortaleçam o acesso da população aos serviços 
e políticas do Governo do Distrito Federal. O trabalho, orientado pelos 
critérios de transparência e eficiência, contribui para a interlocução 
entre sociedade, mídia e governo na compreensão da informação 
como um direito do cidadão.
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ESCLARECIMENTO

Reclamações, sugestões ou denúncias não devem ser 
registradas por meio dos canais de acesso à Assesso-
ria de Comunicação (facebook, inclusive).

Caso o cidadão queira registrar uma reclamação, denúncia, sugestão ou elogio 
acesse www.ouvidoria.df.gov.br ou ligue 162. Se preferir  temos atendimento pre-
sencial na sede da Administração 

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



54

ASSESSORIAS

Assessoria de PLANEJAMENTO (ASPLAN)

É a unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada 
ao administrador Regional, e tem como objetivo informar aos cida-
dãos administrados, de forma clara e prática os projetos relevantes à 
comunidade, quando solicitados. Área que elabora planos e projetos 
voltados diretamente a planejamento da respectiva região adminis-
trativa. Busca junto com as lideranças locais e cidadãos administrados, 
desenvolver projetos e políticas públicas no Governo do Distrito Fede-
ral, com foco nas necessidades prementes da comunidade local. 

Assessoria TÉCNICA (astec)

Assessora juridicamente todas as unidades da Administração Regio-
nal do Lago Norte e examina, antes da publicação, os atos normativos, 
termos, contratos, convênios, ajustes e outros normativos relacionados 
aos trabalhos realizados pelo órgão.

É responsável por manter  relatórios atualizados com o controle das 
decisões jurídicas proferidas nas ações e feitos de interesse da Admi-
nistração Regional do Lago Norte e demais processos nos quais tenha 
participação. Essas informações podem ser acessadas via Pedido de 
Informação que deve ser realizado por meio dos canais de atendimen-
to do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC. Veja o detalhamento 
desse serviço na página XX ou clique aqui.

OUVIDORIA

Atua como porta voz do cidadão na mediação de seus interesses jun-
to às instituições públicas, agindo contra qualquer violão de direitos, 
abuso de poder, erros, omissões, negligências e decisões injustas. A 
Ouvidoria é um órgão vinculado à Ouvidoria Geral do DF, que é uma 
Subsecretaria da Controladoria Geral do DF. 
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COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

É a área responsável pela coordenação e controle da execução das 
atividades de gestão de pessoas, recursos logísticos, planejamento, or-
çamento, execução orçamentária e financeira, gestão de contratos e 
convênios, administração de materiais, transportes, patrimônio, gestão 
documental, comunicação administrativa, e manutenção da Adminis-
tração Regional..

Controle social

A participação social é um instrumento democrático, um direito as-
segurado pela Constituição Federal, por meio do qual os cidadãos 
podem intervir nas decisões governamentais, orientando o Poder Pú-
blico para que adote medidas que realmente atendam ao interesse 
social e, ao mesmo tempo, exigindo a prestação de contas quanto aos 
atos praticados.

Formas de acesso

Basta clicar no banner que pode ser acessado em qualquer site do 
Governo do Distrito Federal. O endereço do sítio da administração Re-
gional é www.lagonorte.df.gov.br 

Pedido de informação

O pedido de acesso à informação pode ser realizado pelo canal ele-
trônico e-Sic: www.e-sic.df.gov.br ou pessoalmente nas Ouvidorias das 
secretarias, administrações regionais e demais entidades do Governo 
do Distrito Federal. Acesse www.ouvidoria.df.gov.br, em “Formas de 
contato” e consulte os endereços. 

O e-Sic está disponível por meio do banner abaixo, que pode ser aces-
sado em qualquer site do Governo do Distrito Federal no mesmo link 
do Acesso à Informação citado anteriormente.



Secretaria de Gestão do
Território e Habitação

Administração Regional
do Lago Norte

G O V E R N O  D E  

www.lagonorte.df.gov.br

www.lagonorte.df.gov.br
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Centro de Atividades
CA 5,  Conjunto J, Blocos A e B


