
CARTA
DE

SERVIÇOS
AO

CIDADÃO

Administração Regional
do Gama



Rodrigo Sobral Rollemberg
Governador

Renato Santana da Silva
Vice-Governador

Administração Regional de Sobradinho – RA V  
Maria Antônia Rodrigues Magalhães
Administradora

EQUIPE DE TRABALHO

COORDENAÇÃO
Ouvidoria e ASCOM da Administração Regional do Gama

Érida Barbosa
Ouvidor

Andréia Roberta Fernandes Dias Barjud
Chefe da Assessoria de Comunicação

MEMBROS
Maria Antônia Rodrigues Magalhães
Administradora Regional
Adilson Vellasco
Chefe de Gabinete
Advaldo Ramalho
Coordenador Executivo

CIDADÃO COLABORADOR: 
ARIOMAR NOGUEIRA LUZ
AGRADECIMENTO

Agradecemos imensamente ao Senhor Ariomar Nogueira Luz, que se pron-
tificou a colaborar com a ela-boração da Carta de Serviços ao Cidadão desta 
Administração Regional, dispondo de seu tempo a parti-cipar das reuniões de 
trabalho nas dependências deste órgão.

Sua participação foi de grande valia para o processo de repensar e aprimorar 
os serviços que presta-mos. Tivemos a oportunidade de perceber diversas pos-
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A Administração Regional do Gama do DF convidou a sociedade a participar 
da elaboração da sua Carta de Serviços ao Cidadão. Para tanto, enviamos um 
convite por e-mail aos cidadãos que forneceram essa forma de contato e re-
gistraram manifestações de ouvidoria no Sistema Informatizado de Ouvidoria 
no período de janeiro a março de 2015.
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COMPROMISSOS

I -  Dar maior agilidade e presteza à resposta a ser dada ao cidadão 
sempre que este solicitar um serviço, buscando não ater-se apenas 
ao cumprimento do prazo final estabelecido pela regulamentação.

II –  Desenvolver mecanismos contínuos de participação direta do ci-
dadão nos atos desta Administração que tenham impacto nos in-
teresses públicos.

Administração do Gama

A Administração Regional do Gama 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.

Prezando sempre por:

- Atenção 
- Respeito 
- Cortesia 
- Responsabilidade 
- Respeito aos prazos assumidos 
- Sustentabilidade 
- Transparência

Os Servidores da Administração do Gama se empenharão em ajudar a 
população em suas solicitações com cortesia, acompanhando e orien-
tando em todas as fases do atendimento, dando sempre prioridades aos 
portadores de necessidades especiais, idosos, pessoas com crianças de 
colo e gestantes. O Servidor que esteja impossibilitado de proporcionar 
resposta imediata a qualquer demanda, deverá assumir compromisso 
com o cidadão de que informará, tão logo obtenha a resposta, utilizando 
o meio que for mais conveniente, se comprometendo a cumprir os pra-
zos divulgados na Carta de Serviços. Todos os Servidores serão identifica-
dos por meio de crachá institucionalmente adotado.
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APRESENTAÇÃO1

Ao publicar a Carta de Serviços ao Cidadão, a Administração Regional 
do Gama busca trazer ao cidadão, de forma clara e objetiva, 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 do 
Gama; 

• 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.

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.

1  Para acessar as dependências da Administração Regional do Gama, o cidadão deverá se identificar na Portaria 
Central. Conforme estabelece a Portaria nº 123/20XX, o acesso dos visitantes às dependências da Administração ocor-
re somente após a apresentação de documento de identificação oficial com foto e autorização de servidor da sala a 
ser visitada, o qual se dará exclusivamente pela Portaria. Este procedimento não substitui as identificações necessá-
rias para o acesso a outros dos serviços desta Administração.
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CONCEITOS IMPORTANTES

Classe: O ano de nascimento é identificado como a classe do cidadão. 
No ano de 2015 alistam-se os cidadãos nascidos em 1997, ou seja, em 
2015 alista-se a classe de 1997.

Classes Anteriores: São todas as classes que não se alistaram no perío-
do certo. Estão fora do prazo e pagarão multa ao efetuar o alistamen-
to. Em 2015 estão em débito com o Serviço Militar os nascidos antes 
de 1997.

Obra: Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação 
realizada por execução direta ou indireta. (Lei nº 8.666/93, art.6º, inciso I).

Serviços: Todas as atividades destinadas a obter determinada utilida-
de de interesse para a Administração, tais como: demolição,

Conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, 
adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, se-
guro ou trabalho técnico-profissional (Lei nº. 8.666/1993, art.6°, inciso II).

Obras, Serviços de Grande Vulto: Aquelas cujo valor estimado seja su-
perior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea “c” inci-
so I do art. 23 da Lei nº. 8.666/1993.

Reforma: Alteração do espaço original ou anteriormente formulado, 
por meio de substituição, acréscimo ou retirada de materiais ou ele-
mentos construtivos/arquitetônicos.

Reparo: Ato de substituir ou repetir a aplicação de materiais ou com-
ponentes construtivos da edificação, pelo simples motivo de deterio-
ração ou danificação daquele anteriormente aplicado. Este não inter-
fere nem altera o espaço originalmente proposto.

Restauração: Aplicada a objetos ou obras especificas com alguma im-
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portância histórica ou artística. Interferência que visa garantir a recu-
peração e preservação de um determinado patrimônio cultural.

Serviços de Engenharia: Segundo Resolução nº 218/73, de 29/06/1973 – 
Confea – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, as 
atividades relacionadas com os serviços de engenharia são os seguin-
tes: 1) Supervisão, coordenação e orientação técnica; 2)Estudo, plane-
jamento, projeto e especificação; 3)Estudo de viabilidade técnico-e-
conômica; 4)Assistência, assessoria e consultoria; 5) Direção de obra 
e serviço técnico; 6)Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e 
parecer técnico; 7) Desempenho de cargo e função técnica; 8) Ensino, 
pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; exten-
são; 9)Elaboração de orçamento; 10)Padronização, mensuração e con-
trole de qualidade; 11) Execução de obra e serviço técnico; 12) Fiscaliza-
ção de obra e serviço técnico; 13) Produção técnica especializada; 14) 
Condução de trabalho técnico; 15)Condução de equipe de instalação, 
montagem, operação, reparo ou manutenção; 16) Execução de instala-
ção, montagem e reparo; 17) Operação e manutenção de equipamen-
to instalado; 18 ) Execução de desenho técnico.

Anotação de Responsabilidade Técnica: É o registro no Conselho Re-
gional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Crea, prévio à exe-
cução de qualquer serviço de Engenharia e Agronomia, objeto do 
contrato. Define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela 
execução desses serviços. (Lei n°. 6.496, de 07 de dezembro de 1977, 
art. 1º e 2º e Resolução nº 425, de 18 de dezembro de 1998).

Projeto Básico: Conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base 
nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental 
do empreendimento; e que possibilite a avaliação do custo da obra 
e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter 
os seguintes elementos (inciso IX, art. 6º da Lei Federal nº. 8.666/1993): 
a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão 
global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com 
clareza; b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou 
de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de 
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realização das obras e montagem; c) Identificação dos tipos de ser-
viços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, 
bem como suas especificações que assegurem os melhores resulta-
dos para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a 
sua execução; d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução 
de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organi-
zacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão 
da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de supri-
mentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada 
caso; f) Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado 
em quantitativos de serviços e fornecimentos.

Projeto Executivo: O Projeto Executivo é o conjunto dos elementos 
necessários e suficientes à execução completa da obra (inciso X, do art. 
6º da Lei nº. 8.666/1993), de acordo com as normas pertinentes da As-
sociação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com todos os porme-
nores e detalhes do método construtivo e do orçamento, permitindo 
o conhecimento preciso do custo real da obra. Inclui os projetos com-
plementares: elétrico, hidráulico, de prevenção a incêndio. O Projeto 
Executivo é elaborado após o Projeto Básico e, conforme o §2° do art. 
9º, da Lei nº. 8.666/1993, deverá estar em sintonia com este. A Lei de 
Licitações (Lei nº. 8.666/1993 art. 7º, § 1º) admite que o Projeto Executivo 
seja elaborado concomitantemente à execução das obras ou serviços, 
justificando a prudência, diligência e compromisso com a melhor uti-
lização dos recursos públicos, com fundamentação técnica sobre essa 
forma de contratação. O Projeto Executivo deverá ser elaborado por 
profissionais ou empresas legalmente habilitadas pelo Crea local, com 
assinatura em todas as plantas e emissão da respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART, nos termos da Lei n°. 6.496/77.



11

SOBRE A ADMINISTRAÇÃO  
REGIONAL 

MISSÃO 

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

VISÃO 

Ser reconhecido como órgão permanente de excelência no controle 
da gestão pública, com transparência e participação social.

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.
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ASPECTOS IMPORTANTES  
SOBRE O ATENDIMENTO

QUALIDADE NO ATENDIMENTO E FORMAS DE ATENDIMENTO 

A Administração Regional do Gama mantém atendimento aos usuá-
rios de seus serviços de forma presencial e à distância. O atendimento 
presencial é realizado diretamente ao usuário ou, excepcionalmente, 
a quem tenha poderes para lhe representar. O atendimento à distân-
cia é realizado de dois modos: por meio da internet, www.gama.df.
gov.br; por meio de telefone, 162. Os locais de atendimento presencial, 
telefones, horários de atendimento e endereços eletrônicos para as 
prestações de informações e serviços realizadas pela Administração 
estão discriminados no item Serviços Prestados pela Administração 
Regional do Gama (pg. 13) desta Carta. 

GRATUIDADE 

Em regra, os serviços e informações prestados pela Administração Re-
gional são gratuitos aos seus usuários. Excepcionalmente, há cobrança 
para serviços específicos relacionados a diante. 

ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO, LIMPEZA E CONFORTO 

A Administração Regional do Gama se encontra no Setor Central do 
Gama, com sede própria. 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 acessos de circulação de pedestres, devidamente sina-
lizadas, para veículos que transportem pessoas com deficiência ou di-
ficuldade de locomoção. A edificação 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 razoá-
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vel, 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 infor-
mação ou serviço prestado à distância, o usuário será atendido por 
ordem de chegada e, excepcionalmente, por sistema de distribuição 
de senha, de acordo com as necessidades da prestação do serviço e 
os meios existentes para essa tarefa. Pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, pessoas com idade 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 assegurem tratamento compatível com 
sua condição.  

PROCEDIMENTOS E PRAZOS 

Na Administração Regional do Gama, as informações e os serviços se-
rão prestados de imediato. Na impossibilidade de prestação imediata, 
serão prestados nos prazos estipulados em norma, não excedente ao 
mínimo necessário à execução da tarefa, tendo-se em conta o tipo de 
informação e a complexidade do serviço demandados e os meios dis-
poníveis 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 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: 

a. remeterá o requerimento a órgão ou entidade que a detenha, do 
que dará ciência ao interessado ou; 
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b. se for do seu conhecimento, indicará o órgão ou entidade do Dis-
trito Federal, da União, de Estado ou Município possuidor da in-
formação. 

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 diretamente pelo usuário e, excepcional-
mente, por quem tenha poderes para lhe representar, nas insta-
lações do órgão prestador, em dias e horários previamente comu-
nicados ao interessado; 

• À distância – por meio da internet – em endereço eletrônico pre-
viamente comunicado ao usuário interessado, por meio de tele-
fone – com discagem a número telefônico em dias e horários pre-
viamente 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 proto-
colo do seu pedido processado na forma ora explanada. Na impos-
sibilidade de acesso aos sistemas informatizados que instrumentali-
zam a prestação de informações e serviços públicos em atendimento 
à distância, os usuários prejudicados deverão contatar a Ouvidoria da 
Administração Regional, 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

 

DEMANDAS

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO PRAZOS DE RESPOSTA REGULAMENTAÇÃO

Reclamação
Sugestão 
Elogio 

Não há Central 162
Seg. a sex. – 07h às 21h
Sab. e dom. – 08h às 18h
Internet:
www.ouvidoria.df.gov.br
Presencial: 
Na Ouvidoria da Administração Regional do Gama, 
localizada na Área Especial S/N, Setor Central – 
Gama/DF 
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 12h e das 
14h às 18h

10 dias: providências iniciais
20 dias: resposta final

Lei 4896/2012
Decreto 24.582/2004
Decreto 36.462/2015

Denúncia Ter informações 
mínimas 
para analise e 
encaminhamento 
da denúncia

10 dias: providências iniciais
20 dias: resposta final
Denúncias podem ser prorrogadas por mais 20 dias

Área envolvida: Ouvidoria-Geral

Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Apoio a eventos 
esportivos ou de 
lazer

Em eventos com mais de 200 pessoas, 
será preciso informar os órgãos de 
segurança e pagar taxa de ECAD para 
eventos com música. Terão prioridade 
no atendimento as instituições que 
desenvolvam trabalhos sem fins 
lucrativos, com antecedência mínima 
de 30 dias.
A Administração também disponibiliza 
materiais esportivos para doação, caso 
tenha em estoque ou em parceria com 
instituições privadas, quando 
A Administração terá o prazo de 15 dias 
para conceder utilização, desde que o 
evento seja para trabalhos sociais na 
cidade.

O interessado deve comparecer a 
Administração do Gama, através 
do Núcleo de Cultura, Esporte e 
Lazer – NUCEL, responsável em 
elaborar o calendário de utilização 
das unidades de cultura, esporte 
e lazer em conformidade com a 
programação, além de estabelecer 
critérios para a utilização dos 
espaços esportivos e de lazer que 
estão sob a responsabilidade da 
Administração, além de realizar e 
coordenar eventos e palestras.
É necessário apresentar ofício 
com a finalidade e a especificação 
do mesmo. 

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

A Administração do 
Gama apoia os eventos 
esportivos ou de lazer 
em áreas públicas 
que beneficiem a 
comunidade do Gama, 
com o fornecimento de 
estrutura ou materiais 
esportivos, (caso tenha 
em estoque ou buscar 
uma parceria privada 
que tenha interesse em 
ajudar).

A Administração terá 
o prazo de 15 dias para 
conceder utilização, 
desde que o evento seja 
para trabalhos sociais 
na cidade.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso à 
Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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SERVIÇOS PRESTADOS PELA  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

 

DEMANDAS

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO PRAZOS DE RESPOSTA REGULAMENTAÇÃO

Reclamação
Sugestão 
Elogio 

Não há Central 162
Seg. a sex. – 07h às 21h
Sab. e dom. – 08h às 18h
Internet:
www.ouvidoria.df.gov.br
Presencial: 
Na Ouvidoria da Administração Regional do Gama, 
localizada na Área Especial S/N, Setor Central – 
Gama/DF 
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 12h e das 
14h às 18h

10 dias: providências iniciais
20 dias: resposta final

Lei 4896/2012
Decreto 24.582/2004
Decreto 36.462/2015

Denúncia Ter informações 
mínimas 
para analise e 
encaminhamento 
da denúncia

10 dias: providências iniciais
20 dias: resposta final
Denúncias podem ser prorrogadas por mais 20 dias

Área envolvida: Ouvidoria-Geral

Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Apoio a eventos 
esportivos ou de 
lazer

Em eventos com mais de 200 pessoas, 
será preciso informar os órgãos de 
segurança e pagar taxa de ECAD para 
eventos com música. Terão prioridade 
no atendimento as instituições que 
desenvolvam trabalhos sem fins 
lucrativos, com antecedência mínima 
de 30 dias.
A Administração também disponibiliza 
materiais esportivos para doação, caso 
tenha em estoque ou em parceria com 
instituições privadas, quando 
A Administração terá o prazo de 15 dias 
para conceder utilização, desde que o 
evento seja para trabalhos sociais na 
cidade.

O interessado deve comparecer a 
Administração do Gama, através 
do Núcleo de Cultura, Esporte e 
Lazer – NUCEL, responsável em 
elaborar o calendário de utilização 
das unidades de cultura, esporte 
e lazer em conformidade com a 
programação, além de estabelecer 
critérios para a utilização dos 
espaços esportivos e de lazer que 
estão sob a responsabilidade da 
Administração, além de realizar e 
coordenar eventos e palestras.
É necessário apresentar ofício 
com a finalidade e a especificação 
do mesmo. 

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

A Administração do 
Gama apoia os eventos 
esportivos ou de lazer 
em áreas públicas 
que beneficiem a 
comunidade do Gama, 
com o fornecimento de 
estrutura ou materiais 
esportivos, (caso tenha 
em estoque ou buscar 
uma parceria privada 
que tenha interesse em 
ajudar).

A Administração terá 
o prazo de 15 dias para 
conceder utilização, 
desde que o evento seja 
para trabalhos sociais 
na cidade.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso à 
Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Eventos comunitários 
junto aos artesãos, 
atletas e artistas da 
cidade:

A Administração do Gama apoia 
os eventos esportivos ou de lazer 
em áreas públicas que beneficiem 
a comunidade do Gama, com o 
fornecimento de estrutura ou ma-
teriais esportivos, (caso tenha em 
estoque ou buscar uma parceria 
privada que tenha interesse em 
ajudar).

Em eventos com mais de 200 
pessoas, será preciso informar 
os órgãos de segurança e pagar 
taxa de ECAD para eventos com 
música. Terão prioridade no 
atendimento as instituições que 
desenvolvam trabalhos sem fins 
lucrativos, com antecedência 
mínima de 30 dias.

Area Especial s/n Setor Central – Adminis-
tração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

A Administração 
também disponibiliza 
materiais esportivos para 
doação, caso tenha em 
estoque ou em parceria 
com instituições privadas, 
quando possível.

A Administração terá 
o prazo de 15 dias para 
conceder utilização, 
desde que o evento 
seja para trabalhos 
sociais na cidade.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Eventos comunitários junto aos 
artesãos, atletas e artistas da 
cidade:

Realização de eventos 
comunitários junto aos 
artesãos, atletas e artistas da 
cidade.

O interessado deve 
comparecer a 
Administração do Gama 
e apresentar ofício com a 
finalidade e a especificação 
do mesmo 

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

A Administração 
do Gama auxilia 
os promotores do 
evento, dentro de suas 
possibilidades

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Eventos comunitários 
junto aos artesãos, 
atletas e artistas da 
cidade:

A Administração do Gama apoia 
os eventos esportivos ou de lazer 
em áreas públicas que beneficiem 
a comunidade do Gama, com o 
fornecimento de estrutura ou ma-
teriais esportivos, (caso tenha em 
estoque ou buscar uma parceria 
privada que tenha interesse em 
ajudar).

Em eventos com mais de 200 
pessoas, será preciso informar 
os órgãos de segurança e pagar 
taxa de ECAD para eventos com 
música. Terão prioridade no 
atendimento as instituições que 
desenvolvam trabalhos sem fins 
lucrativos, com antecedência 
mínima de 30 dias.

Area Especial s/n Setor Central – Adminis-
tração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

A Administração 
também disponibiliza 
materiais esportivos para 
doação, caso tenha em 
estoque ou em parceria 
com instituições privadas, 
quando possível.

A Administração terá 
o prazo de 15 dias para 
conceder utilização, 
desde que o evento 
seja para trabalhos 
sociais na cidade.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Eventos comunitários junto aos 
artesãos, atletas e artistas da 
cidade:

Realização de eventos 
comunitários junto aos 
artesãos, atletas e artistas da 
cidade.

O interessado deve 
comparecer a 
Administração do Gama 
e apresentar ofício com a 
finalidade e a especificação 
do mesmo 

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

A Administração 
do Gama auxilia 
os promotores do 
evento, dentro de suas 
possibilidades

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Campo sintético Para uso do campo sintético da 
quadra 50 do Setor Leste, será preciso 
comparecer à Administração, através 
do Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer - 
NUCEL, com documentos pessoais de 
identificação, para autorização de uso, 
conforme disponibilidade.
 A administração concederá o uso 
no período de 2 horas corridas e terá 
prioridade: escolinhas de esportes e a 
comunidade do Gama.

Para uso do campo 
sintético da quadra 
50 do Setor Leste, será 
preciso comparecer à 
Administração, através 
do Núcleo de Cultura, 
Esporte e Lazer - NUCEL, 
com documentos pessoais 
de identificação, para 
autorização de uso, 
conforme disponibilidade.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 12h 
e das 14h às 18h

Não há custos, 
porém, o solicitante 
fica responsável 
por danos ao 
patrimônio.

A Administração terá 
o prazo de 15 dias para 
conceder utilização. 

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Quadras esportivas, Pistas de 
skates, Praças públicas e Pontos 
de Encontro Comunitários (PEC)

Estes espaços são 
abertos ao público 
diariamente, porém nos 
casos de manifestações 
culturais e eventos 
de outros fins, será 
necessária autorização 
da Administração 
do Gama, conforme 
disponibilidade de 
horário.

O pré-agendamento se faz 
necessário com antecedência 
mínima de 30 dias.
Em eventos com mais de 200 
pessoas, será preciso informar 
os órgãos de segurança e pagar 
taxa de ECAD para eventos 
com música. Terão prioridade 
no atendimento os agentes 
culturais e a comunidade do 
Gama.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Será gratuito para 
atividades sem fins 
lucrativos ou pagamento 
de DAR (Arrecadação de 
uso de área pública) caso 
necessário, porém, fica 
o solicitante responsável 
por danos ao patrimônio.

A Administração terá 
o prazo de 15 dias para 
conceder utilização, 
desde que o evento seja 
para trabalhos sociais 
na cidade.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Campo sintético Para uso do campo sintético da 
quadra 50 do Setor Leste, será preciso 
comparecer à Administração, através 
do Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer - 
NUCEL, com documentos pessoais de 
identificação, para autorização de uso, 
conforme disponibilidade.
 A administração concederá o uso 
no período de 2 horas corridas e terá 
prioridade: escolinhas de esportes e a 
comunidade do Gama.

Para uso do campo 
sintético da quadra 
50 do Setor Leste, será 
preciso comparecer à 
Administração, através 
do Núcleo de Cultura, 
Esporte e Lazer - NUCEL, 
com documentos pessoais 
de identificação, para 
autorização de uso, 
conforme disponibilidade.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 12h 
e das 14h às 18h

Não há custos, 
porém, o solicitante 
fica responsável 
por danos ao 
patrimônio.

A Administração terá 
o prazo de 15 dias para 
conceder utilização. 

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Quadras esportivas, Pistas de 
skates, Praças públicas e Pontos 
de Encontro Comunitários (PEC)

Estes espaços são 
abertos ao público 
diariamente, porém nos 
casos de manifestações 
culturais e eventos 
de outros fins, será 
necessária autorização 
da Administração 
do Gama, conforme 
disponibilidade de 
horário.

O pré-agendamento se faz 
necessário com antecedência 
mínima de 30 dias.
Em eventos com mais de 200 
pessoas, será preciso informar 
os órgãos de segurança e pagar 
taxa de ECAD para eventos 
com música. Terão prioridade 
no atendimento os agentes 
culturais e a comunidade do 
Gama.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Será gratuito para 
atividades sem fins 
lucrativos ou pagamento 
de DAR (Arrecadação de 
uso de área pública) caso 
necessário, porém, fica 
o solicitante responsável 
por danos ao patrimônio.

A Administração terá 
o prazo de 15 dias para 
conceder utilização, 
desde que o evento seja 
para trabalhos sociais 
na cidade.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Galpãozinho Para uso do galpãozinho no Setor 
Central, será preciso comparecer a 
Administração, através do NUCEL, com 
documentos pessoais para autorização 
de uso, conforme disponibilidade. 
Será gratuito para atividades sem 
fins lucrativos ou pagamento de DAR 
(Arrecadação de uso de área pública) 
caso necessário, porém, fica responsável 
por danos ao patrimônio.

O pré-agendamento se faz 
necessário com antecedência 
mínima de 30 dias. Em eventos 
com mais de 200 pessoas, será 
preciso informar os órgãos de 
segurança e pagar taxa de ECAD 
para eventos com música. Terão 
prioridade no atendimento 
os agentes culturais e a 
comunidade do Gama.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Será gratuito para 
atividades sem 
fins lucrativos ou 
pagamento de DAR 
(Arrecadação de uso 
de área pública) caso 
necessário, porém, fica 
responsável por danos 
ao patrimônio.

A Administração terá 
o prazo de 15 dias para 
conceder utilização, 
desde que o evento 
seja para trabalhos 
sociais na cidade..

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Apoio a eventos culturais A Administração do Gama 
apoia os eventos culturais em 
áreas públicas que beneficiem 
a comunidade do Gama, com 
o fornecimento de estrutura, 
se disponível, e contratação de 
artistas através de verbas públi-
cas ou parcerias privadas.
Terão prioridade no atendi-
mento os artistas e produtores 
locais, com antecedência míni-
ma de 30 dias.

É necessário a apresenta-
ção de ofício informando 
a finalidade do evento e 
especificações do mesmo. 
Em eventos com mais de 
200 pessoas, será preciso 
informar os órgãos de segu-
rança e pagar taxa de ECAD 
para eventos com música.

Area Especial s/n Setor Central – Adminis-
tração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

A Administração do 
Gama apoia os eventos 
esportivos ou de lazer 
em áreas públicas que 
beneficiem a comunida-
de do Gama, com o for-
necimento de estrutura 
ou materiais esportivos, 
(caso tenha em estoque 
ou buscar uma parceria 
privada que tenha inte-
resse em ajudar).

A Administração terá 
o prazo de 15 dias para 
conceder utilização, 
desde que o evento seja 
para trabalhos sociais 
na cidade..

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Galpãozinho Para uso do galpãozinho no Setor 
Central, será preciso comparecer a 
Administração, através do NUCEL, com 
documentos pessoais para autorização 
de uso, conforme disponibilidade. 
Será gratuito para atividades sem 
fins lucrativos ou pagamento de DAR 
(Arrecadação de uso de área pública) 
caso necessário, porém, fica responsável 
por danos ao patrimônio.

O pré-agendamento se faz 
necessário com antecedência 
mínima de 30 dias. Em eventos 
com mais de 200 pessoas, será 
preciso informar os órgãos de 
segurança e pagar taxa de ECAD 
para eventos com música. Terão 
prioridade no atendimento 
os agentes culturais e a 
comunidade do Gama.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Será gratuito para 
atividades sem 
fins lucrativos ou 
pagamento de DAR 
(Arrecadação de uso 
de área pública) caso 
necessário, porém, fica 
responsável por danos 
ao patrimônio.

A Administração terá 
o prazo de 15 dias para 
conceder utilização, 
desde que o evento 
seja para trabalhos 
sociais na cidade..

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Apoio a eventos culturais A Administração do Gama 
apoia os eventos culturais em 
áreas públicas que beneficiem 
a comunidade do Gama, com 
o fornecimento de estrutura, 
se disponível, e contratação de 
artistas através de verbas públi-
cas ou parcerias privadas.
Terão prioridade no atendi-
mento os artistas e produtores 
locais, com antecedência míni-
ma de 30 dias.

É necessário a apresenta-
ção de ofício informando 
a finalidade do evento e 
especificações do mesmo. 
Em eventos com mais de 
200 pessoas, será preciso 
informar os órgãos de segu-
rança e pagar taxa de ECAD 
para eventos com música.

Area Especial s/n Setor Central – Adminis-
tração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

A Administração do 
Gama apoia os eventos 
esportivos ou de lazer 
em áreas públicas que 
beneficiem a comunida-
de do Gama, com o for-
necimento de estrutura 
ou materiais esportivos, 
(caso tenha em estoque 
ou buscar uma parceria 
privada que tenha inte-
resse em ajudar).

A Administração terá 
o prazo de 15 dias para 
conceder utilização, 
desde que o evento seja 
para trabalhos sociais 
na cidade..

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal



24

Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Parques Leste e Oeste 
do Gama 

Os parques Leste e 
Oeste do Gama, são 
abertos ao público 
diariamente, nos 
horários de 08h às 
18h, para o uso de 
suas instalações.

Em casos de eventos, será necessária 
autorização do NUCEL, com antecedência 
mínima de 30 dias, com disponibilidade 
de agenda. Em eventos com mais de 200 
pessoas, será preciso informar os órgãos de 
segurança e pagar taxa de ECAD para eventos 
com música. Terão prioridade no atendimento 
os agentes culturais e a comunidade do Gama.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

É gratuito para 
atividades sem fins 
lucrativos ou pagamento 
de DAR (Arrecadação 
de uso de área pública) 
caso necessário.

A Administração terá 
o prazo de 15 dias para 
conceder utilização. 

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Exposições;
 

Exposição Multicultural
A Administração do Gama realiza 
mensalmente a ExpoMulti, uma exposição 
com diversos segmentos, como: produtos 
artesanais, comidas típicas e apresentações 
culturais.
Os artistas, artesãos e comerciantes da 
cidade, que desejam participar da feira 
de exposições, devem comparecer a 
Administração e apresentar os documentos 
necessários, como:  carteira de identidade 
e comprovante de residência, carteira de 
artesão (para os artesãos).
A Administração do Gama fica responsável 
pela concessão do espaço público, pela 
estrutura física do evento e da iluminação 
pública.
O prazo para solicitar a participação é de 
30 dias, antes da próxima data prevista.

Os artistas, artesãos e 
comerciantes da cidade, 
que desejam participar 
da feira de exposições, 
devem comparecer 
a Administração 
e apresentar os 
documentos 
necessários, como:  
carteira de identidade 
e comprovante de 
residência, carteira de 
artesão (para os artesãos).
O prazo para solicitar a 
participação é de 30 dias, 
antes da próxima data 
prevista.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

A Administração do 
Gama fica responsável 
pela concessão do 
espaço público, pela 
estruturaw física do 
evento e da iluminação 
pública.
.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Parques Leste e Oeste 
do Gama 

Os parques Leste e 
Oeste do Gama, são 
abertos ao público 
diariamente, nos 
horários de 08h às 
18h, para o uso de 
suas instalações.

Em casos de eventos, será necessária 
autorização do NUCEL, com antecedência 
mínima de 30 dias, com disponibilidade 
de agenda. Em eventos com mais de 200 
pessoas, será preciso informar os órgãos de 
segurança e pagar taxa de ECAD para eventos 
com música. Terão prioridade no atendimento 
os agentes culturais e a comunidade do Gama.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

É gratuito para 
atividades sem fins 
lucrativos ou pagamento 
de DAR (Arrecadação 
de uso de área pública) 
caso necessário.

A Administração terá 
o prazo de 15 dias para 
conceder utilização. 

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Exposições;
 

Exposição Multicultural
A Administração do Gama realiza 
mensalmente a ExpoMulti, uma exposição 
com diversos segmentos, como: produtos 
artesanais, comidas típicas e apresentações 
culturais.
Os artistas, artesãos e comerciantes da 
cidade, que desejam participar da feira 
de exposições, devem comparecer a 
Administração e apresentar os documentos 
necessários, como:  carteira de identidade 
e comprovante de residência, carteira de 
artesão (para os artesãos).
A Administração do Gama fica responsável 
pela concessão do espaço público, pela 
estrutura física do evento e da iluminação 
pública.
O prazo para solicitar a participação é de 
30 dias, antes da próxima data prevista.

Os artistas, artesãos e 
comerciantes da cidade, 
que desejam participar 
da feira de exposições, 
devem comparecer 
a Administração 
e apresentar os 
documentos 
necessários, como:  
carteira de identidade 
e comprovante de 
residência, carteira de 
artesão (para os artesãos).
O prazo para solicitar a 
participação é de 30 dias, 
antes da próxima data 
prevista.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

A Administração do 
Gama fica responsável 
pela concessão do 
espaço público, pela 
estruturaw física do 
evento e da iluminação 
pública.
.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Eventos em geral em 
áreas rurais 

A solicitação deve 
ser encaminhada 
através da 
Ouvidoria Geral 
(162) ou na própria 
administração, 
através do protocolo, 
informando os 
dados para o 
evento, como: data, 
horário, endereço, 
quantidade de 
participantes.

A solicitação deve ser encaminhada através 
da Ouvidoria Geral (162) ou na própria 
administração, através do protocolo, informando 
os dados para o evento, como: data, horário, 
endereço, quantidade de participantes.
O Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer – 
NUCEL, verificará a situação e caso não haja 
impedimentos legais, emitirá a autorização e 
comunicará aos órgãos interessados (Corpo de 
Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, entre 
outros), desde que não haja outros eventos que 
colidam com a data e horário previsto. Devido a 
isso, o solicitante deverá realizar uma consulta 
prévia, para verificação de disponibilidade.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

A Administração do 
Gama apoia eventos e 
se for de interesse dos 
organizadores realiza a 
vistoria na área solicitada 
para planejar o apoio, de 
acordo com evento em 
questão. Após vistoria, a 
administração reúne se 
com os organizadores, 
analisa as demandas 
e disponibiliza o apoio 
necessário.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Eventos em geral em 
áreas rurais 

A solicitação deve 
ser encaminhada 
através da 
Ouvidoria Geral 
(162) ou na própria 
administração, 
através do protocolo, 
informando os 
dados para o 
evento, como: data, 
horário, endereço, 
quantidade de 
participantes.

A solicitação deve ser encaminhada através 
da Ouvidoria Geral (162) ou na própria 
administração, através do protocolo, informando 
os dados para o evento, como: data, horário, 
endereço, quantidade de participantes.
O Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer – 
NUCEL, verificará a situação e caso não haja 
impedimentos legais, emitirá a autorização e 
comunicará aos órgãos interessados (Corpo de 
Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, entre 
outros), desde que não haja outros eventos que 
colidam com a data e horário previsto. Devido a 
isso, o solicitante deverá realizar uma consulta 
prévia, para verificação de disponibilidade.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

A Administração do 
Gama apoia eventos e 
se for de interesse dos 
organizadores realiza a 
vistoria na área solicitada 
para planejar o apoio, de 
acordo com evento em 
questão. Após vistoria, a 
administração reúne se 
com os organizadores, 
analisa as demandas 
e disponibiliza o apoio 
necessário.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Feiras Organização e funcionamento das 
feiras.
A coordenação das feiras é 
exercida pela Coordenadoria das 
Cidades, da Secretaria de Estado 
de Governo, ou pelo órgão que a 
substituir, hoje a Subsecretaria
Emissão do DAR – Documentação 
de Arrecadação Avulso;
Baixas em pagamentos
Parcelamento: 
Termo de Permissão de Uso Não 
Qualificada: 
Licença de funcionamento: 
Regularização: 
Remanejamento
Quantidade de boxes:
Entidade gestora
Transferência de titularidade do 
box ou banca: 
Quando o feirante 
temporariamente, não tem 
condições de dar continuidade 
aos trabalhos, apresenta ao 
NUDEC o nome da pessoa que 
o possa substituir, em seguida 
será verificada a possibilidade de 
autorização
Obtenção de box ou banca: 
solicitamos o comparecimento 
ao NUDEC para as devidas 
providências.
Núcleo de Operação Setorial 
– NOS: Comitês com vários 
representantes das entidades 
envolvidas com as feiras para 
colaboração na organização e 
solução de problemas.
Empreendimentos Locais 
Organizados Socialmente – ELOS: 
Segmentos constituídos para dar 
legitimidade às ações.

Baixas dos pagamentos:  o 
permissionário apresenta os 
comprovantes de pagamentos 
das taxas, o departamento confere 
e assinala na ficha o mês de 
pagamento correspondente;
Parcelamento: atualmente é feito 
na Subsecretaria das Cidades 
Termo de Permissão de Uso Não 
Qualificada: o processo inicia-se 
na NUDEC, conforme legislação 
e quem assina é a Subsecretaria 
das Cidades e dá publicidade 
mediante publicação no DODF.
Remanejamento: a troca de box é 
feita pela NUDEC mediante uma 
avaliação.
Quantidade de boxes: é de acordo 
com a necessidade do feirante, 
com limite máximo de quatro 
boxes na mesma feira e contínuos.
Licença de funcionamento: tirar 
no prazo máximo de 30 dias 
após a permissão. Dar entrada no 
protocolo da Administração
Regularização: a solicitação pode 
ser do interessado, acompanhado 
de documentação que o feirante 
possui (comprovante da entidade 
representativa, taxas, documentos 
da Administração Regional ou 
Secretaria das Cidades, etc) ou 
está sendo feito o levantamento e 
recadastramento pelo NUDEC.
Entidade gestora: a gestão interna 
das feiras no Distrito Federal cabe 
à entidade representativa local.
Obtenção de box ou banca: 
solicitamos o comparecimento 
ao NUDEC para as devidas 
providências.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Leis 4.748/2012; Dec. 
33.807/2012 e regimento 
interno.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Feiras Organização e funcionamento das 
feiras.
A coordenação das feiras é 
exercida pela Coordenadoria das 
Cidades, da Secretaria de Estado 
de Governo, ou pelo órgão que a 
substituir, hoje a Subsecretaria
Emissão do DAR – Documentação 
de Arrecadação Avulso;
Baixas em pagamentos
Parcelamento: 
Termo de Permissão de Uso Não 
Qualificada: 
Licença de funcionamento: 
Regularização: 
Remanejamento
Quantidade de boxes:
Entidade gestora
Transferência de titularidade do 
box ou banca: 
Quando o feirante 
temporariamente, não tem 
condições de dar continuidade 
aos trabalhos, apresenta ao 
NUDEC o nome da pessoa que 
o possa substituir, em seguida 
será verificada a possibilidade de 
autorização
Obtenção de box ou banca: 
solicitamos o comparecimento 
ao NUDEC para as devidas 
providências.
Núcleo de Operação Setorial 
– NOS: Comitês com vários 
representantes das entidades 
envolvidas com as feiras para 
colaboração na organização e 
solução de problemas.
Empreendimentos Locais 
Organizados Socialmente – ELOS: 
Segmentos constituídos para dar 
legitimidade às ações.

Baixas dos pagamentos:  o 
permissionário apresenta os 
comprovantes de pagamentos 
das taxas, o departamento confere 
e assinala na ficha o mês de 
pagamento correspondente;
Parcelamento: atualmente é feito 
na Subsecretaria das Cidades 
Termo de Permissão de Uso Não 
Qualificada: o processo inicia-se 
na NUDEC, conforme legislação 
e quem assina é a Subsecretaria 
das Cidades e dá publicidade 
mediante publicação no DODF.
Remanejamento: a troca de box é 
feita pela NUDEC mediante uma 
avaliação.
Quantidade de boxes: é de acordo 
com a necessidade do feirante, 
com limite máximo de quatro 
boxes na mesma feira e contínuos.
Licença de funcionamento: tirar 
no prazo máximo de 30 dias 
após a permissão. Dar entrada no 
protocolo da Administração
Regularização: a solicitação pode 
ser do interessado, acompanhado 
de documentação que o feirante 
possui (comprovante da entidade 
representativa, taxas, documentos 
da Administração Regional ou 
Secretaria das Cidades, etc) ou 
está sendo feito o levantamento e 
recadastramento pelo NUDEC.
Entidade gestora: a gestão interna 
das feiras no Distrito Federal cabe 
à entidade representativa local.
Obtenção de box ou banca: 
solicitamos o comparecimento 
ao NUDEC para as devidas 
providências.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Leis 4.748/2012; Dec. 
33.807/2012 e regimento 
interno.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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NUCLEO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Visto de Projetos 
Unifamiliares
Elaboração de projetos 
para obra pública.
Visto de projetos de 
Engenhos Publicitarios. 

Comparecer no protocolo da 
administração Regional com 
os projetos e RRT/ART de 
Autoria de Projeto e escritura 
pública.

Apresentar projetos com RRT/
ART e escritura pública registrada 
em cartório junto ao protocolo da 
Administração Regional, onde será 
autuado processo, para analisados 
pelos arquitetos da RA.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 12h 
e das 14h às 18h

Não há custos na 
análise dos projetos.

30 dias

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

NUCLEO DE TOPOGRAFIA

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Cota de Soleira O proprietário ou 
preposto autorizado 
pelo interessado 
deve comparecer à 
Administração do Gama 
e preencher formulário 
disponível na Gerência e 
apresentar documentos 
que comprovem 
ser proprietário ou 
preposto. 

Será realizada uma visita técnica, feita por 
profissional registrado no Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA) e 
responsável para a prestação do serviço 
público, antes do início de obras e vistorias 
para a obtenção de Alvarás de construção e 
habite-se. 
O prazo será de 15 dias corridos e os 
pedidos serão atendidos conforme ordem 
cronológica. Os locais a serem atendidos 
serão as áreas urbanas e rurais, respeitando 
se o Código de Edificações do Distrito 
Federal.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Não há custos para a 
Cota de Soleira.

O prazo será de 15 dias 
corridos e os pedidos 
serão atendidos 
conforme ordem 
cronológica. Os locais a 
serem atendidos serão 
as áreas urbanas e rurais, 
respeitando se o Código 
de Edificações do 
Distrito Federal.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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NUCLEO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Visto de Projetos 
Unifamiliares
Elaboração de projetos 
para obra pública.
Visto de projetos de 
Engenhos Publicitarios. 

Comparecer no protocolo da 
administração Regional com 
os projetos e RRT/ART de 
Autoria de Projeto e escritura 
pública.

Apresentar projetos com RRT/
ART e escritura pública registrada 
em cartório junto ao protocolo da 
Administração Regional, onde será 
autuado processo, para analisados 
pelos arquitetos da RA.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 12h 
e das 14h às 18h

Não há custos na 
análise dos projetos.

30 dias

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

NUCLEO DE TOPOGRAFIA

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Cota de Soleira O proprietário ou 
preposto autorizado 
pelo interessado 
deve comparecer à 
Administração do Gama 
e preencher formulário 
disponível na Gerência e 
apresentar documentos 
que comprovem 
ser proprietário ou 
preposto. 

Será realizada uma visita técnica, feita por 
profissional registrado no Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA) e 
responsável para a prestação do serviço 
público, antes do início de obras e vistorias 
para a obtenção de Alvarás de construção e 
habite-se. 
O prazo será de 15 dias corridos e os 
pedidos serão atendidos conforme ordem 
cronológica. Os locais a serem atendidos 
serão as áreas urbanas e rurais, respeitando 
se o Código de Edificações do Distrito 
Federal.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Não há custos para a 
Cota de Soleira.

O prazo será de 15 dias 
corridos e os pedidos 
serão atendidos 
conforme ordem 
cronológica. Os locais a 
serem atendidos serão 
as áreas urbanas e rurais, 
respeitando se o Código 
de Edificações do 
Distrito Federal.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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NUCLEO DE TOPOGRAFIA

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Verificação de 
alinhamento de 
muro;

Será necessário comparecer a administração 
e preencher formulário próprio, tendo em 
mãos os documentos que comprovem 
ser o proprietário, além de cópias dos 
documentos pessoais e do imóvel 
Será realizada uma vista técnica, feita por 
profissional registrado no Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA) e 
responsável para a prestação do serviço 
público, para atestar as medidas edificadas 
atualmente no junto sua exatidão referente 
exclusivamente ao lote. 
O prazo é de 15 dias corridos e os pedidos 
serão atendidos conforme ordem 
cronológica. Os locais a serem atendidos 
serão as áreas urbanas e rurais e respeitando 
se o Código de Edificações do Distrito 
Federal.

Será realizada uma 
vista técnica, feita por 
profissional registrado 
no Conselho Regional 
de Engenharia e 
Agronomia (CREA) 
e responsável para a 
prestação do serviço 
público, para atestar 
as medidas edificadas 
atualmente no junto 
sua exatidão referente 
exclusivamente ao lote. 
.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Será cobrado uma 
taxa de prestação de 
serviço de topografia, 
atualmente no valor 
de R$47,10 (quarenta 
e sete reais e dez 
centavos). 

O prazo é de 15 dias 
corridos e os pedidos 
serão atendidos 
conforme ordem 
cronológica. Os locais a 
serem atendidos serão 
as áreas urbanas e 
rurais e respeitando se 
o Código de Edificações 
do Distrito Federal

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

NUCLEO DE TOPOGRAFIA

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Demarcação 
topográfica

A demarcação topográfica será realizada 
somente em lotes residenciais e que não 
tenham sido construídos ou feito escavação.
É necessário comparecer a administração 
e preencher formulário próprio, tendo em 
mãos os documentos que comprovem ser o 
proprietário, além de cópias dos documentos 
pessoais e do imóvel. O prazo para prestação 
do serviço será de 30 dias corridos e os 
pedidos serão atendidos conforme ordem 
cronológica. Os locais a serem atendidos 
serão as áreas urbanas e rurais e respeitando 
se o Código de Edificações do Distrito Federal.

Será realizada uma 
vista técnica, feita por 
profissional registrado 
no Conselho Regional 
de Engenharia e 
Agronomia (CREA) 
e responsável para a 
prestação do serviço 
público, para demarcar 
o lote.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Será cobrado uma 
taxa de prestação de 
serviço de topografia, 
atualmente no valor 
de R$47,10 (quarenta 
e sete reais e dez 
centavos). 

O prazo para prestação 
do serviço será de 
30 dias corridos e os 
pedidos serão atendidos 
conforme ordem 
cronológica. Os locais a 
serem atendidos serão 
as áreas urbanas e 
rurais e respeitando se 
o Código de Edificações 
do Distrito Federal.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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NUCLEO DE TOPOGRAFIA

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Verificação de 
alinhamento de 
muro;

Será necessário comparecer a administração 
e preencher formulário próprio, tendo em 
mãos os documentos que comprovem 
ser o proprietário, além de cópias dos 
documentos pessoais e do imóvel 
Será realizada uma vista técnica, feita por 
profissional registrado no Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA) e 
responsável para a prestação do serviço 
público, para atestar as medidas edificadas 
atualmente no junto sua exatidão referente 
exclusivamente ao lote. 
O prazo é de 15 dias corridos e os pedidos 
serão atendidos conforme ordem 
cronológica. Os locais a serem atendidos 
serão as áreas urbanas e rurais e respeitando 
se o Código de Edificações do Distrito 
Federal.

Será realizada uma 
vista técnica, feita por 
profissional registrado 
no Conselho Regional 
de Engenharia e 
Agronomia (CREA) 
e responsável para a 
prestação do serviço 
público, para atestar 
as medidas edificadas 
atualmente no junto 
sua exatidão referente 
exclusivamente ao lote. 
.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Será cobrado uma 
taxa de prestação de 
serviço de topografia, 
atualmente no valor 
de R$47,10 (quarenta 
e sete reais e dez 
centavos). 

O prazo é de 15 dias 
corridos e os pedidos 
serão atendidos 
conforme ordem 
cronológica. Os locais a 
serem atendidos serão 
as áreas urbanas e 
rurais e respeitando se 
o Código de Edificações 
do Distrito Federal

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

NUCLEO DE TOPOGRAFIA

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Demarcação 
topográfica

A demarcação topográfica será realizada 
somente em lotes residenciais e que não 
tenham sido construídos ou feito escavação.
É necessário comparecer a administração 
e preencher formulário próprio, tendo em 
mãos os documentos que comprovem ser o 
proprietário, além de cópias dos documentos 
pessoais e do imóvel. O prazo para prestação 
do serviço será de 30 dias corridos e os 
pedidos serão atendidos conforme ordem 
cronológica. Os locais a serem atendidos 
serão as áreas urbanas e rurais e respeitando 
se o Código de Edificações do Distrito Federal.

Será realizada uma 
vista técnica, feita por 
profissional registrado 
no Conselho Regional 
de Engenharia e 
Agronomia (CREA) 
e responsável para a 
prestação do serviço 
público, para demarcar 
o lote.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Será cobrado uma 
taxa de prestação de 
serviço de topografia, 
atualmente no valor 
de R$47,10 (quarenta 
e sete reais e dez 
centavos). 

O prazo para prestação 
do serviço será de 
30 dias corridos e os 
pedidos serão atendidos 
conforme ordem 
cronológica. Os locais a 
serem atendidos serão 
as áreas urbanas e 
rurais e respeitando se 
o Código de Edificações 
do Distrito Federal.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de LICENCIAMENTO DE OBRAS E ATIVIDADES ECONOMICAS

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Emissão de alvará de 
construção:

Emissão de Alvará de 
Funcionamento:

Será necessário apresentar o projeto de 
arquitetura aprovado ou visado;
Projeto de fundação;
Título de propriedade registrado em 
cartório; 
ART (execução da obra).
Nada consta da Agefis. 

O Atendimento será realizado 
pessoalmente no balcão de atendimento 
da Administração do Gama e apresentar 
os documentos cabíveis, como: 
requerimento; declarações diversas; 
DIF; CNPJ; TFE; nada consta da AGEFIS; 
contrato social ou equivalente; RG; 
CPF, entre outros.  NULAE realizará a 
análise e emissão do alvará, atendendo 
as demandas conforme a ordem 
cronológica de chegada das solicitações.

Após análise dos 
documentos, o Alvara de 
Construção é emitido.

NULOAE realizará a análise 
e    emissão do alvará, 
atendendo as demandas 
conforme a ordem 
cronológica de chegada 
das solicitações.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 18h.

Os custos são variáveis 
de acordo com a tabela 
da AGEFIS.

Não há custos

2 dias

5 dias..

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

ATENÇÃO – O serviço de registro e licenciamento de empresas está 
sendo reformulado, conforme Decreto nº 36.948/2015, com a finalida-
de de se tornar mais ágil e simples. A abertura, o licenciamento e a 
baixa de empresas serão realizados via internet. O sistema Rede Sim-
ples - Rede Nacional de Simplificação do Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios será implantado em todo país e o Distrito 
Federal foi pioneiro na sua utilização.

Opções de acesso on-line:

• Para mais informações sobre esse serviço, acesse o Portal do Go-
verno de Brasília (www.df.gov.br) na aba superior “Empresas” ou 
clique aqui. (Inserir link para página do novo portal onde o serviço 
é descrito conforme guia metodológico)
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Núcleo de LICENCIAMENTO DE OBRAS E ATIVIDADES ECONOMICAS

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Emissão de alvará de 
construção:

Emissão de Alvará de 
Funcionamento:

Será necessário apresentar o projeto de 
arquitetura aprovado ou visado;
Projeto de fundação;
Título de propriedade registrado em 
cartório; 
ART (execução da obra).
Nada consta da Agefis. 

O Atendimento será realizado 
pessoalmente no balcão de atendimento 
da Administração do Gama e apresentar 
os documentos cabíveis, como: 
requerimento; declarações diversas; 
DIF; CNPJ; TFE; nada consta da AGEFIS; 
contrato social ou equivalente; RG; 
CPF, entre outros.  NULAE realizará a 
análise e emissão do alvará, atendendo 
as demandas conforme a ordem 
cronológica de chegada das solicitações.

Após análise dos 
documentos, o Alvara de 
Construção é emitido.

NULOAE realizará a análise 
e    emissão do alvará, 
atendendo as demandas 
conforme a ordem 
cronológica de chegada 
das solicitações.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 18h.

Os custos são variáveis 
de acordo com a tabela 
da AGEFIS.

Não há custos

2 dias

5 dias..

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao  
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

• Se preferir, acesse agora o Sistema de Registro e Licenciamento 
de Empresas. Caso esse link não funcione, digite: https://rle.em-
presasimples.gov.br/rle/ . Fique atento ao navegador a ser utiliza-
do. Navegadores diferentes dos informados abaixo podem difi-
cultar ou impossibilitar o uso do sistema.

-	 Internet Explorer 10+
-	 Mozilla Firefox versão 10+
-	 Google Chrome 25+
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Núcleo de LICENCIAMENTO DE OBRAS E ATIVIDADES ECONOMICAS

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Emissão de Licença 
Eventual
 

A licença para eventos é expedida pela 
Administração Regional, mediante 
requerimento apresentado pelo promotor, 
organizador ou responsável com pelo 
menos 30 (trinta) dias de antecedência, 
acompanhado da seguinte documentação: 
1.  Requerimento Padrão (Anexo II);
2.  Ofício protocolado na Secretaria de 

Estado de Segurança Pública;
3.  Ofício protocolado na Vara da Infância e 

da Juventude do DF;
4.  Declaração (anexo III,  IV e VI);
8.  Autorização para utilização da área, se 

for o caso, ou documento que comprove 
posse ou propriedade do local de 
realização do evento;

9.  Em caso de pessoa jurídica:  
a) cópia do contrato social;  
b) CNPJ; e c) DIF/CFDF.

10.  Em caso de pessoa física:  
a) cópia autenticada de documento de 
identificação;  
b) CPF;

11. Croqui do evento;
12.  Memorial descritivo de eventos (Anexo VIII);
14.  Se houver montagem de estrutura 

apresentar ART’s ou RRT’s respectivos.
Obs.: após análise primária, a depender do 
porte do evento, poderão ser exigidos outros 
documentos além dos relacionados acima.

O promotor, organizador 
ou responsável deverá 
dirigir-se ao núcleo 
competente (NULOAE) 
a fim de entregar a 
documentação mínima 
necessária para abertura 
de processo. 
Em seguida o processo 
segue para análise 
e conferência dos 
documentos e vistoria. 
Após análise, o 
interessado deverá 
retornar ao respectivo 
núcleo para conhecer 
das pendências a fim 
de cumpri-las o mais 
brevimente possível. 

 

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 18h.

               Não há custos. A Licença para Eventos 
será expedida pela 
Administração Regional 
no prazo de até 3 
dias úteis, contados 
do recebimento 
da documentação 
necessários.
Se constatada 
pendência relativa 
à documentação 
exigida para o ato, 
ficará interrompido o 
prazo acima (3 dias), 
reiniciando a contagem 
a partir do seu 
saneamento. 
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Núcleo de LICENCIAMENTO DE OBRAS E ATIVIDADES ECONOMICAS

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Emissão de Licença 
Eventual
 

A licença para eventos é expedida pela 
Administração Regional, mediante 
requerimento apresentado pelo promotor, 
organizador ou responsável com pelo 
menos 30 (trinta) dias de antecedência, 
acompanhado da seguinte documentação: 
1.  Requerimento Padrão (Anexo II);
2.  Ofício protocolado na Secretaria de 

Estado de Segurança Pública;
3.  Ofício protocolado na Vara da Infância e 

da Juventude do DF;
4.  Declaração (anexo III,  IV e VI);
8.  Autorização para utilização da área, se 

for o caso, ou documento que comprove 
posse ou propriedade do local de 
realização do evento;

9.  Em caso de pessoa jurídica:  
a) cópia do contrato social;  
b) CNPJ; e c) DIF/CFDF.

10.  Em caso de pessoa física:  
a) cópia autenticada de documento de 
identificação;  
b) CPF;

11. Croqui do evento;
12.  Memorial descritivo de eventos (Anexo VIII);
14.  Se houver montagem de estrutura 

apresentar ART’s ou RRT’s respectivos.
Obs.: após análise primária, a depender do 
porte do evento, poderão ser exigidos outros 
documentos além dos relacionados acima.

O promotor, organizador 
ou responsável deverá 
dirigir-se ao núcleo 
competente (NULOAE) 
a fim de entregar a 
documentação mínima 
necessária para abertura 
de processo. 
Em seguida o processo 
segue para análise 
e conferência dos 
documentos e vistoria. 
Após análise, o 
interessado deverá 
retornar ao respectivo 
núcleo para conhecer 
das pendências a fim 
de cumpri-las o mais 
brevimente possível. 

 

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 18h.

               Não há custos. A Licença para Eventos 
será expedida pela 
Administração Regional 
no prazo de até 3 
dias úteis, contados 
do recebimento 
da documentação 
necessários.
Se constatada 
pendência relativa 
à documentação 
exigida para o ato, 
ficará interrompido o 
prazo acima (3 dias), 
reiniciando a contagem 
a partir do seu 
saneamento. 
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Núcleo de LICENCIAMENTO DE OBRAS E ATIVIDADES ECONOMICAS

Emissão 
de 
Licença 
Eventual
 

A licença para eventos é expedida pela Administração 
Regional, mediante requerimento apresentado pelo promotor, 
organizador ou responsável com pelo menos 30 (trinta) dias de 
antecedência, acompanhado da seguinte documentação: 
1. Requerimento Padrão (Anexo II);
2.  Ofício protocolado na Secretaria de Estado de Segurança 

Pública;
3.  Ofício protocolado na Vara da Infância e da Juventude do DF;
4. Declaração (anexo III,  IV e VI);
8.  Autorização para utilização da área, se for o caso, ou 

documento que comprove posse ou propriedade do local de 
realização do evento;

9.  Em caso de pessoa jurídica:  
a) cópia do contrato social;  
b) CNPJ; e c) DIF/CFDF.

10.  Em caso de pessoa física:  
a) cópia autenticada de documento de identificação;  
b) CPF;

11. Croqui do evento;
12. Memorial descritivo de eventos (Anexo VIII);
14.  Se houver montagem de estrutura apresentar ART’s ou 

RRT’s respectivos.
Obs.: após análise primária, a depender do porte do 
evento, poderão ser exigidos outros documentos além dos 
relacionados acima.

O promotor, 
organizador ou 
responsável deverá 
dirigir-se ao núcleo 
competente 
(NULOAE) a fim 
de entregar a 
documentação 
mínima necessária 
para abertura de 
processo. 
Em seguida o 
processo segue 
para análise e 
conferência dos 
documentos e 
vistoria. 
Após análise, 
o interessado 
deverá retornar ao 
respectivo núcleo 
para conhecer das 
pendências a fim de 
cumpri-las o mais 
brevimente possível. 

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h 
às 18h.

Não há custos. A Licença para Eventos 
será expedida pela 
Administração Regional no 
prazo de até 3 dias úteis, 
contados do recebimento da 
documentação necessários.
Se constatada pendência 
relativa à documentação 
exigida para o ato, ficará 
interrompido o prazo acima (3 
dias), reiniciando a contagem a 
partir do seu saneamento. 
 

Núcleo de LICENCIAMENTO DE OBRAS E ATIVIDADES ECONOMICAS

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Emissão de Carta de 
habite-se

Será necessário processo da administração com 
alvará de construção expedido. A solicitação deverá 
ocorrer pessoalmente no balcão de atendimento do 
Nucleo. O requerente preencherá formulário próprio 
de solicitação de Carta de habite-se, e apresentara 
documentação faltante no processo que sera 
encaminhado a AGEFIS, para emissao de laudo.
Área comercial: todas as documentações da área 
residencial; projeto de incêndio aprovado no 
CBMDF; laudo do CBMDF, aprovado e publicado no 
DODF; se obra for superior a 1.000m², possuir obra 
de arte com nota fiscal e dados gerais do artesão.
Área residencial: alvará de construção do último projeto 
aprovado/visado; projetos de fundação, estrutura, 
instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas e de telefone; 
aceite da Ceb e da Caesb; nada consta da Agefis.

Após analise 
do processo e 
conferencia dos 
documentos 
e vistorias, 
manifestaçoes 
dos orgãos 
responsaveis 
e aceites 
aprovados a 
Carta de Habite-
se será emitida.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Não há custos O prazo para emissão 
de habite-se será 
de 2 dias após toda 
a documentação 
apresentada e vistoria 
aprovada.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF. Gestão do Sistema 
Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso à Informação: Subsecretaria  
de Transparência e Gestão da Informação Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de LICENCIAMENTO DE OBRAS E ATIVIDADES ECONOMICAS

Emissão 
de 
Licença 
Eventual
 

A licença para eventos é expedida pela Administração 
Regional, mediante requerimento apresentado pelo promotor, 
organizador ou responsável com pelo menos 30 (trinta) dias de 
antecedência, acompanhado da seguinte documentação: 
1. Requerimento Padrão (Anexo II);
2.  Ofício protocolado na Secretaria de Estado de Segurança 

Pública;
3.  Ofício protocolado na Vara da Infância e da Juventude do DF;
4. Declaração (anexo III,  IV e VI);
8.  Autorização para utilização da área, se for o caso, ou 

documento que comprove posse ou propriedade do local de 
realização do evento;

9.  Em caso de pessoa jurídica:  
a) cópia do contrato social;  
b) CNPJ; e c) DIF/CFDF.

10.  Em caso de pessoa física:  
a) cópia autenticada de documento de identificação;  
b) CPF;

11. Croqui do evento;
12. Memorial descritivo de eventos (Anexo VIII);
14.  Se houver montagem de estrutura apresentar ART’s ou 

RRT’s respectivos.
Obs.: após análise primária, a depender do porte do 
evento, poderão ser exigidos outros documentos além dos 
relacionados acima.

O promotor, 
organizador ou 
responsável deverá 
dirigir-se ao núcleo 
competente 
(NULOAE) a fim 
de entregar a 
documentação 
mínima necessária 
para abertura de 
processo. 
Em seguida o 
processo segue 
para análise e 
conferência dos 
documentos e 
vistoria. 
Após análise, 
o interessado 
deverá retornar ao 
respectivo núcleo 
para conhecer das 
pendências a fim de 
cumpri-las o mais 
brevimente possível. 

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h 
às 18h.

Não há custos. A Licença para Eventos 
será expedida pela 
Administração Regional no 
prazo de até 3 dias úteis, 
contados do recebimento da 
documentação necessários.
Se constatada pendência 
relativa à documentação 
exigida para o ato, ficará 
interrompido o prazo acima (3 
dias), reiniciando a contagem a 
partir do seu saneamento. 
 

Núcleo de LICENCIAMENTO DE OBRAS E ATIVIDADES ECONOMICAS

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Emissão de Carta de 
habite-se

Será necessário processo da administração com 
alvará de construção expedido. A solicitação deverá 
ocorrer pessoalmente no balcão de atendimento do 
Nucleo. O requerente preencherá formulário próprio 
de solicitação de Carta de habite-se, e apresentara 
documentação faltante no processo que sera 
encaminhado a AGEFIS, para emissao de laudo.
Área comercial: todas as documentações da área 
residencial; projeto de incêndio aprovado no 
CBMDF; laudo do CBMDF, aprovado e publicado no 
DODF; se obra for superior a 1.000m², possuir obra 
de arte com nota fiscal e dados gerais do artesão.
Área residencial: alvará de construção do último projeto 
aprovado/visado; projetos de fundação, estrutura, 
instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas e de telefone; 
aceite da Ceb e da Caesb; nada consta da Agefis.

Após analise 
do processo e 
conferencia dos 
documentos 
e vistorias, 
manifestaçoes 
dos orgãos 
responsaveis 
e aceites 
aprovados a 
Carta de Habite-
se será emitida.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Não há custos O prazo para emissão 
de habite-se será 
de 2 dias após toda 
a documentação 
apresentada e vistoria 
aprovada.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF. Gestão do Sistema 
Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso à Informação: Subsecretaria  
de Transparência e Gestão da Informação Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de LICENCIAMENTO DE OBRAS E ATIVIDADES ECONOMICAS

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Solicitação de 
canteiro de obra/
tapume:

O solicitante (proprietário ou procurador) 
deverá comparecer a Administração do 
Gama no balcão de atendimento do 
Núcleo e apresentar a documentação 
necessária, como: cópia de alvará de 
construção; taxa de utilização de espaço 
em logradouro público, código 3131; 
cópia de escritura do imóvel; cópia do 
CPF; ou CNPJ do solicitante do projeto 
do tapume. 

Após verificação da 
documentação, e caso 
não haja impedimento. O 
Núcleo emitirá a licença, 
dentro de dois dias úteis, e 
com toda a documentação 
devidamente correta. Serão 
atendidos em ordem de 
chegada

Area Especial s/n Setor Central – Administração 
Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 12h e das 
14h às 18h

Não há custos 2 dias uteis

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso  
à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

Núcleo de manutençaõ e conservação

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Limpeza urbana Limpeza area de 
verde, podas de 
arvoares recuperação 
de meio fio e demais 
conservação da cidade. 
É preciso informar o 
endereço do local com 
detalhes ou ponto de 
referência e os dados 
do solicitante.

Registro na ouvidoria pelo 162 ou 
pessoalmente na administração Regional, por 
ofiocios ou rquerimentos.
Os serviços serão prestados através da própria 
DRO, de equipes terceirizadas prestadoras 
de serviços ou pela Novacap. Em condições 
normais, será realizada aprovação, orçamento 
e licitação dentro de 90 dias. Em áreas 
de grande fluxo de pedestres e utilidades 
pública, com grande abrangência de 
demanda.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Não há custos 20 dias uteis quando há 
contrato vigente com as 
empresas que fornece 
maquinário e mao de 
obra.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso  
à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de LICENCIAMENTO DE OBRAS E ATIVIDADES ECONOMICAS

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Solicitação de 
canteiro de obra/
tapume:

O solicitante (proprietário ou procurador) 
deverá comparecer a Administração do 
Gama no balcão de atendimento do 
Núcleo e apresentar a documentação 
necessária, como: cópia de alvará de 
construção; taxa de utilização de espaço 
em logradouro público, código 3131; 
cópia de escritura do imóvel; cópia do 
CPF; ou CNPJ do solicitante do projeto 
do tapume. 

Após verificação da 
documentação, e caso 
não haja impedimento. O 
Núcleo emitirá a licença, 
dentro de dois dias úteis, e 
com toda a documentação 
devidamente correta. Serão 
atendidos em ordem de 
chegada

Area Especial s/n Setor Central – Administração 
Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 12h e das 
14h às 18h

Não há custos 2 dias uteis

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso  
à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

Núcleo de manutençaõ e conservação

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Limpeza urbana Limpeza area de 
verde, podas de 
arvoares recuperação 
de meio fio e demais 
conservação da cidade. 
É preciso informar o 
endereço do local com 
detalhes ou ponto de 
referência e os dados 
do solicitante.

Registro na ouvidoria pelo 162 ou 
pessoalmente na administração Regional, por 
ofiocios ou rquerimentos.
Os serviços serão prestados através da própria 
DRO, de equipes terceirizadas prestadoras 
de serviços ou pela Novacap. Em condições 
normais, será realizada aprovação, orçamento 
e licitação dentro de 90 dias. Em áreas 
de grande fluxo de pedestres e utilidades 
pública, com grande abrangência de 
demanda.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Não há custos 20 dias uteis quando há 
contrato vigente com as 
empresas que fornece 
maquinário e mao de 
obra.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso  
à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de manutençaõ e conservação

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Tapa Buraco O solicitante deverá 
informar à Administração 
do Gama, o local a ser 
atendido e os seus 
dados pertinentes. A 
Administração do Gama, 
dentro de suas condições, 
procura atender a tempo 
todas as demandas.

Registro na ouvidoria pelo 162 ou 
pessoalmente na administração Regional, 
por ofiocios ou rquerimentos.
Os serviços serão prestados através da 
própria DRO, de equipes terceirizadas 
prestadoras de serviços ou pela Novacap. 
A Administração, através da Gerência de 
Obras, irá até o local para averiguação e 
condução dos métodos pertinentes para a 
execução do serviço.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

A Administração do 
Gama, dentro de suas 
condições, procura 
atender a tempo todas 
as demandas.

Não há prazo 
definido, devido ao 
cumprimento de 
ordem cronológica de 
solicitações..

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso  
à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

Núcleo de manutençaõ e conservação

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Quebra Molas A instalação de quebra-
molas em vias públicas, 
será atendida conforme 
ordem de chegada de 
pedidos. 

Será necessário a entrega de um 
abaixo-assinado dos moradores, 
justificando a necessidade de 
atendê-los. Após aprovado, a equipe 
da Administração providenciará a 
instalação do quebra-molas solicitado.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

A Administração do 
Gama, dentro de suas 
condições, procura 
atender a tempo todas 
as demandas.

Não há prazo definido, 
devido ao cumprimento 
de ordem cronológica de 
solicitações.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso  
à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de manutençaõ e conservação

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Tapa Buraco O solicitante deverá 
informar à Administração 
do Gama, o local a ser 
atendido e os seus 
dados pertinentes. A 
Administração do Gama, 
dentro de suas condições, 
procura atender a tempo 
todas as demandas.

Registro na ouvidoria pelo 162 ou 
pessoalmente na administração Regional, 
por ofiocios ou rquerimentos.
Os serviços serão prestados através da 
própria DRO, de equipes terceirizadas 
prestadoras de serviços ou pela Novacap. 
A Administração, através da Gerência de 
Obras, irá até o local para averiguação e 
condução dos métodos pertinentes para a 
execução do serviço.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

A Administração do 
Gama, dentro de suas 
condições, procura 
atender a tempo todas 
as demandas.

Não há prazo 
definido, devido ao 
cumprimento de 
ordem cronológica de 
solicitações..

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso  
à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

Núcleo de manutençaõ e conservação

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Quebra Molas A instalação de quebra-
molas em vias públicas, 
será atendida conforme 
ordem de chegada de 
pedidos. 

Será necessário a entrega de um 
abaixo-assinado dos moradores, 
justificando a necessidade de 
atendê-los. Após aprovado, a equipe 
da Administração providenciará a 
instalação do quebra-molas solicitado.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

A Administração do 
Gama, dentro de suas 
condições, procura 
atender a tempo todas 
as demandas.

Não há prazo definido, 
devido ao cumprimento 
de ordem cronológica de 
solicitações.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso  
à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de manutençaõ e conservação

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Limpeza e 
desobstrução de 
rede pluvial (ramais, 
poço de visita e 
bocas-de-lobo)

A Administração do Gama 
solicita a manifestação através 
da Ouvidoria Geral, pelo 
canal de atendimento 162 ou 
pessoalmente na ouvidoria da 
administração. É preciso informar 
o endereço do local com 
detalhes ou ponto de referência 
e os dados do solicitante.

Serão atendidas as solicitações 
mais antigas ou denúncia de 
alagamentos e obstrução por lixo ou 
demais fatores que impeçam o bom 
funcionamento do equipamento.
Os serviços serão prestados através 
da própria DRO, de equipes 
terceirizadas prestadoras de serviços 
ou pela Novacap.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

A Administração do 
Gama, dentro de suas 
condições, procura 
atender a tempo todas 
as demandas.

Em condições normais, 
será realizada inspeção 
e execução dentro de 15 
dias.
.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso  
à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

Núcleo de AGRICULTURA

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Ligação de Energia 
Eletrica

A solicitação deve ser encaminhada 
através da Ouvidoria Geral (162) ou 
na própria administração, através do 
protocolo, informando endereço do 
local e os dados do solicitante, não 
há custos.

A administração realizará vistoria 
na propriedade rural para autorizar 
a ligação de energia. Após a 
vistoria, a administração autorizará 
a Companhia energética de 
Brasília – CEB a instalação.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Não há custos 20 dias

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso  
à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

Núcleo de AGRICULTURA

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Manutenção em 
estradas rurais;

A solicitação deve ser 
encaminhada através da 
Ouvidoria Geral (162) ou 
na própria administração, 
através do protocolo, 
informando endereço da 
estrada ou do trecho e os 
dados do solicitante.

A administração realizará vistoria da área rural 
para planejar a manutenção da estrada. Após 
a vistoria e identificação do dano e prioridade, 
será acrescentado à pasta de tarefas.
Terá prioridade as solicitações mais antigas ou 
em casos de estradas com acesso às escolas 
ou para escoamento de produção e em casos 
de vias com riscos de acidentes graves.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Não há custos 20 dias uteis

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso  
à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal



45

Núcleo de manutençaõ e conservação

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Limpeza e 
desobstrução de 
rede pluvial (ramais, 
poço de visita e 
bocas-de-lobo)

A Administração do Gama 
solicita a manifestação através 
da Ouvidoria Geral, pelo 
canal de atendimento 162 ou 
pessoalmente na ouvidoria da 
administração. É preciso informar 
o endereço do local com 
detalhes ou ponto de referência 
e os dados do solicitante.

Serão atendidas as solicitações 
mais antigas ou denúncia de 
alagamentos e obstrução por lixo ou 
demais fatores que impeçam o bom 
funcionamento do equipamento.
Os serviços serão prestados através 
da própria DRO, de equipes 
terceirizadas prestadoras de serviços 
ou pela Novacap.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

A Administração do 
Gama, dentro de suas 
condições, procura 
atender a tempo todas 
as demandas.

Em condições normais, 
será realizada inspeção 
e execução dentro de 15 
dias.
.

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso  
à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

Núcleo de AGRICULTURA

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Ligação de Energia 
Eletrica

A solicitação deve ser encaminhada 
através da Ouvidoria Geral (162) ou 
na própria administração, através do 
protocolo, informando endereço do 
local e os dados do solicitante, não 
há custos.

A administração realizará vistoria 
na propriedade rural para autorizar 
a ligação de energia. Após a 
vistoria, a administração autorizará 
a Companhia energética de 
Brasília – CEB a instalação.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Não há custos 20 dias

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso  
à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

Núcleo de AGRICULTURA

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Manutenção em 
estradas rurais;

A solicitação deve ser 
encaminhada através da 
Ouvidoria Geral (162) ou 
na própria administração, 
através do protocolo, 
informando endereço da 
estrada ou do trecho e os 
dados do solicitante.

A administração realizará vistoria da área rural 
para planejar a manutenção da estrada. Após 
a vistoria e identificação do dano e prioridade, 
será acrescentado à pasta de tarefas.
Terá prioridade as solicitações mais antigas ou 
em casos de estradas com acesso às escolas 
ou para escoamento de produção e em casos 
de vias com riscos de acidentes graves.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Não há custos 20 dias uteis

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso  
à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal
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Núcleo de politicas socias

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Cadastramento de 
Carroceiros

Deve-se procurar a administração e apresentar 
os seguintes documentos: comprovante de 
residência, RG, CPF e documento da carroça. O 
cadastramento será realizado em até 05 dias úteis.

O cadastramento 
será realizado em 
até 05 dias úteis.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Não há custos 5 dias

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso  
à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

Núcleo de politicas socias

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Apoio a realização de 
cursos

A Administração do Gama apoia a 
realização de cursos. Para isso, é preciso o 
cadastramento na administração, através do 
NUPOLS, com a apresentação de Carteira 
de Identidade e comprovante de residência, 
para análise e concessão de espaço físico.
A administração oferece o espaço físico 
(auditório) para realização dos cursos. Não 
há prazos definidos para concessão de uso 
devido a cada curso ter um período distinto 
para realização, respeitando sempre a 
ordem de inscrições. 

A administração 
oferece o espaço 
físico (auditório) para 
realização dos cursos. 
Não há prazos definidos 
para concessão de 
uso devido a cada 
curso ter um período 
distinto para realização, 
respeitando sempre a 
ordem de inscrições. 

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Não há custos 5 dias

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao 
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL - PROTOCOLO

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

Recebimento de 
documentos direcionados 
à Administração Regional 
do Gama, de caráter não 
sigiloso.

Não há 1. Recebimento do Documento, com conferência 
do destinatário e anexos. 
2. Cadastramento do Documento, com 
identificação do NUP (Número único de Protocolo).
3. Encaminhamento ao setor responsável.

Presencial: No Protocolo da 
Administração Regional do Gama. 
Funcionamento de seg. a sex., de 
08h às 12h e das 14h às 18h

Atendimento presencial na 
Administração Regional do Gama

Imediato

AREA ENVOLVIDA: Protocolo
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Núcleo de politicas socias

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Cadastramento de 
Carroceiros

Deve-se procurar a administração e apresentar 
os seguintes documentos: comprovante de 
residência, RG, CPF e documento da carroça. O 
cadastramento será realizado em até 05 dias úteis.

O cadastramento 
será realizado em 
até 05 dias úteis.

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Não há custos 5 dias

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao Acesso  
à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

Núcleo de politicas socias

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS PROCEDIMENTO CANAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CUSTOS PRAZOS DE RESPOSTA

Apoio a realização de 
cursos

A Administração do Gama apoia a 
realização de cursos. Para isso, é preciso o 
cadastramento na administração, através do 
NUPOLS, com a apresentação de Carteira 
de Identidade e comprovante de residência, 
para análise e concessão de espaço físico.
A administração oferece o espaço físico 
(auditório) para realização dos cursos. Não 
há prazos definidos para concessão de uso 
devido a cada curso ter um período distinto 
para realização, respeitando sempre a 
ordem de inscrições. 

A administração 
oferece o espaço 
físico (auditório) para 
realização dos cursos. 
Não há prazos definidos 
para concessão de 
uso devido a cada 
curso ter um período 
distinto para realização, 
respeitando sempre a 
ordem de inscrições. 

Area Especial s/n Setor Central – 
Administração Regional do Gama
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Não há custos 5 dias

ÁREAS ENVOLVIDAS: Gestão do Serviço: Ouvidoria-Geral – OGDF
Gestão do Sistema Informatizado e Coordenação das Ações de incentivo ao 
Acesso à Informação: Subsecretaria de Transparência e Gestão da Informação
Protocolo da Controladoria-Geral do Distrito Federal

RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL - PROTOCOLO

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

Recebimento de 
documentos direcionados 
à Administração Regional 
do Gama, de caráter não 
sigiloso.

Não há 1. Recebimento do Documento, com conferência 
do destinatário e anexos. 
2. Cadastramento do Documento, com 
identificação do NUP (Número único de Protocolo).
3. Encaminhamento ao setor responsável.

Presencial: No Protocolo da 
Administração Regional do Gama. 
Funcionamento de seg. a sex., de 
08h às 12h e das 14h às 18h

Atendimento presencial na 
Administração Regional do Gama

Imediato

AREA ENVOLVIDA: Protocolo
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RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL - PROTOCOLO

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

Recebimento de 
documentos direcionados 
à Controladoria–Geral, de 
caráter não sigiloso.

Não há 1. Recebimento do Documento, com conferência 
do destinatário e anexos. 
2. Cadastramento do Documento, com 
identificação do NUP (Número único de Protocolo).
3. Encaminhamento ao setor responsável.

Presencial: No Protocolo da Administração 
Regional de Sobradinho, localizada na 
Quadra Central, Setor Administrativo, Lote 
A. Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Atendimento presencial na sede 
administrativa

Imediato

AREA ENVOLVIDA: Protocolo
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RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL - PROTOCOLO

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

Recebimento de 
documentos direcionados 
à Controladoria–Geral, de 
caráter não sigiloso.

Não há 1. Recebimento do Documento, com conferência 
do destinatário e anexos. 
2. Cadastramento do Documento, com 
identificação do NUP (Número único de Protocolo).
3. Encaminhamento ao setor responsável.

Presencial: No Protocolo da Administração 
Regional de Sobradinho, localizada na 
Quadra Central, Setor Administrativo, Lote 
A. Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 
12h e das 14h às 18h

Atendimento presencial na sede 
administrativa

Imediato

AREA ENVOLVIDA: Protocolo
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CONHEÇA OS SETORES DA  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

GABINETE - GAB

ASSESSORIA ESPECIAL  - AESP

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

I-  Receber e orientar as pessoas que se dirijam ao Administrador;

II-  Marcar audiência;

III-  Organizar e controlar a agenda do Administrador;

IV-   Coordenar as visitas oficiais do Administrador e suas entrevistas 
com os órgãos de divulgação;

V-  Representar o Administrador Regional quando designado;

VI-   Receber, acompanhar e controlar os expedientes a serem assina-
dos e despachados pelo Administrador;

VII-   Colaborar com o Administrador no desempenho das suas funções;

ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC

I-  Emitir pronunciamentos sobre processos licitatórios;

II-  Manifestar-se sobre matérias relacionadas com suas atividades;

III- Prestar orientação jurídica à Administração Regional;

IV-  Promover estudos jurídicos, visando subsidiar informações a se-
rem prestadas pelo Administração Regional;

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;

VI- Obter junto a Procuradoria Geral do Distrito Federal, informações 
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sobre o andamento de processos de interesse da Administração Re-
gional, que estejam pendentes de decisão naquele Órgão e no Po-
der Judiciário por intermédio da Subsecretaria de Coordenação das 
Administrações Regionais – SUCAR;

VII-   Articular-se com a Subscretaria de Coordenação das Administrações 
Regionais, visando orientação na elaboração e aplicação de normas, 
procedimentos e rotinas quanto aos seus aspectos legais, referentes 
as seguintes áreas de atuação:

a) serviços públicos de bancas de jornais e revistas, feiras livres e 
permanentes, terminais rodoviários, necrópoles, implantação 
e conservação de placas de endereçamento, indicativas, edu-
cativas, de publicidade e similares;

b) ocupação de próprios, áreas e logradouros públicos;

c) expedição de Alvará de Funcionamento e de Alvará de Cons-
trução e Carta de Habite-se;

d) processos de Certidão de Regularidade de Imóvel e invasão de 
área pública;

e) desempenho do poder de polícia administrativa;

f) obras, posturas e atividades econômicas;

g) poder administrativo disciplinar;

h) demais assuntos legais inerentes à função administrativa – re-
gional;

VIII-   Acompanhar e orientar a aplicação pelas demais unidades orgâ-
nicas da Administração Regional quanto aos aspectos jurídicos, 
das decisões oriundas da Procuradoria Geral do Distrito Federal;

IX-   Manter acervo técnico de legislação e publicações jurídicas de in-
teresse da Administração Regional.
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ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - ASPLAN

I-  Articular-se com os órgãos centrais de planejamento visando 
priorizar e compatibilizar o atendimento das necessidades regio-
nais com as diretrizes, metas e ações governamentais;

II-  Promover a integração das áreas que lhes são subordinadas com 
os Órgãos Centrais de Planejamento Territorial, Orçamentário e 
de Modernização Administrativa;

III-  Elaborar a programação orçamentária em conjunto com a Divi-
são de Administração Geral, visando a compatibilização com as 
diretrizes definidas no planejamento;

IV-  Promover, coordenar e orientar a elaboração de estudos, propos-
tas, planos, projetos referentes ao planejamento regional e fun-
cional, bem como de programas e projetos especiais a serem im-
plementados na Região Administrativa;

V-  Participar e acompanhar a realização de planos, projetos e ações 
governamentais voltados ao planejamento regional na respectiva 
Região Administrativa;

VI-  Articular-se com o Sistema de Informações Territoriais e Urbanas 
do Distrito Federal SITURB nos assuntos de sua área de atuação;

VII-  Vistoriar a implantação de projetos e ações de interesse da Gerên-
cia de Planejamento;

VIII-  Diagnosticar, através de levantamentos “in loco”, problemas ine-
rentes a Gerência de Planejamento, de forma a fundamentar pa-
receres técnicos sobre matéria relativa a sua área de atuação;

IX-  Orientar implantação da política territorial utilizando instrumen-
tos adequados estabelecidos em lei;

X-  Promover, orientar e coordenar a atualização de cadastro físico 
territorial;

XI-  Atuar como Secretaria Executiva do Conselho Local de Planeja-
mento;
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XII-  Prestar apoio administrativo ao Conselho Local de Planejamento;

XIII-  Receber dos órgãos internos da Administração Regional as infor-
mações sobre a execução das obras, ações, projetos, programas e 
atividades para fins de atualização do banco de dados;

XIV- Manter atualizado o banco de dados da Região Administrativa e 
da Administração Regional;

XV- Coordenar e orientar a execução das atividades relativas à moder-
nização e estruturação administrativa;

XVI- Coordenar e orientar a execução de projetos relativos ao desen-
volvimento de recursos humanos;

XVII-Promover o suprimento de equipamentos em software e em 
qualquer tipo de apoio necessário ao atendimento do usuário;

XVIII-Assessorar o Administrador em sua área de atuação.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ASCOM

I-  Acompanhar noticiários a respeito da Administração Regional, es-
tabelecendo um sistema de análise das notícias diárias, e quando 
se fizer necessário, providenciar o pronto esclarecimento sobre os 
fatos noticiados em consonância com a Secretaria de Comunica-
ção Social do Governo do Distrito Federal;

II-  Publicar ou promover publicações técnicas e de divulgação;

III-  Redigir e selecionar notícias, reportagens e artigos para publica-
ção em jornais, boletins e demais periódicos, e proceder a sua di-
vulgação em emissoras de rádio e televisão em consonância com 
a Secretaria de Comunicação Social;

IV-  Coletar, da mídia, informações de interesse da Administração Re-
gional e proceder interinamente sua divulgação;

V-  Assessorar e assistir ao Administrador Regional nos assuntos rela-
cionados com a sua área de atuação;

VI-  Coordenar as atividades do Administrador com os órgãos de divulgação;
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VII-  Articular-se com os órgãos de imprensa para divulgação de as-
suntos de interesse da Administração Regional em consonância 
com a Secretaria de Comunicação Social.

ESCLARECIMENTO

RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES OU DENÚNCIAS NÃO 
DEVEM SER REGISTRADAS POR MEIO DOS CANAIS 
DE ACESSO À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (FA-
CEBOOK, INCLUSIVE).

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.

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 pú-
blicos. Serve para que os cidadãos apresentem reclamações, suges-
tões, elogios, informações e denúncias, representando seus interesses 
perante o Governo 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, con-
forme previsto no Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias – SIGO 
(Lei 4.896/2012). A OGDF é uma Subsecretaria da Controladoria Geral 
do Distrito Federal que coordena tecnicamente os trabalhos das ou-
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vidorias 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 cadastrar, 
analisar e tramitar as manifestações recebidas, acompanhando seu 
andamento até a resposta final. As Ouvidorias especializadas regis-
tram também os pedidos de informação, 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, informações e denún-
cias) 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 atendimento das demandas registradas; • Ela-
borar relatórios periódicos com informações que sirvam para a melho-
ria dos serviços públicos e ações do Governo de Brasília.

JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

I-  Cooperar no preparo e execução dos trabalhos de mobilização de 
pessoal, de acordo com as normas baixadas pela Circunscrição do 
Serviço Militar – CSM;

II-  Receber dos Cartórios existentes na sua jurisdição em manter ar-
quivo, as relações de óbito dos cidadãos falecidos na faixa etária 
de 18 a 45 anos, de acordo com as normas em vigor;

III-  Efetuar o alistamento militar dos brasileiros residentes no municí-
pio e, excepcionalmente em outros, procedendo de acordo com 
as normas e instruções existentes;

IV-  Alertar o alistado de que, no caso de mudança de residência, de-
verá comunicar a mesma a JRSM de destino, logo após a sua che-
gada;

V-  Solicitar, através da Delegacia do Serviço Militar – Del. SM, cópia da 
Ficha de Alistamento Militar – FAM do alistado que tenha transfe-
rido residência para o seu município;

VI-  Encaminhar, ao Cartório de Registro Civil mais próximo, os brasi-
leiros que ainda não tiverem sido registrados civilmente ou que 
ignoram onde e quando o foram, alistando-os somente com 
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apresentação de Certidão de Nascimento;

VII-  Remeter, à CSM, através de Del. SM, as Fichas de Alistamento Mi-
litar do Computador (FAMCO) e as 1ª e 3ª vias (se for o caso) das 
FAM, catalogadas por classe e em ordem alfabética, nos prazos 
estabelecidos pela CSM;

VIII- Restituir ao interessado os documentos apresentados para fins de 
Alistamento Militar, depois de extraídos os dados necessários;

IX-  Organizar e manter em dia, o fichário dos alistados pela JRSM 
com as FAM catalogadas por classe e em ordem alfabética, inci-
nerando as dos cidadãos cuja classe atingir a idade de 46 anos;

X-  Organizar um fichário separado das FAM dos cidadãos que se tor-
naram reservistas, por classe e em ordem alfabética;

XI-  Entregar a 2ª e outras vias dos Certificados Militares requeridos, 
após o pagamento da multa ou da apresentação do comprovan-
te de sua dispensa;

XII-  Proceder retificações nas FAM respectivas, após despacho favorá-
vel da CSM;

XIII- Receber as listagens do Processamento Automático de Dados – 
PAD referentes à Distribuição, informando aos conscritos os seus 
diferentes destinos e averbando os CAM e FAM respectivos;

XIV- Receber a apresentação dos conscritos e dar-lhes o destino con-
veniente, de acordo com o previsto nas listagens do PAD;

XV- Comunicar, pelo meio mais rápido, à Del. SM, toda transferência 
de residência dos convocados, quer já tenha ou não sido subme-
tido à Seleção, e o resultado da mesma (quando for o caso);

XVI- Receber e encaminhar à CSM, através da Del. SM, com as devi-
das informações, os documentos referentes à situação militar dos 
cidadãos e ao fornecimento de 2ª e outras vias dos Certificados 
Militares;

XVII-Regularizar a situação militar dos municípios diretamente, ou 
concorrer para a mesma, seja através do alistamento, pela pres-
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tação de informações ou pelo encaminhamento aos órgãos com-
petentes;

XVIII-Fazer entrega dos Certificados de Alistamento Militar – CAM, 
Certificados de Dispensa de Incorporação – CDI e Certificados de 
Isenção – CI mediante recibo passado nos respectivos Livros ou 
Relações deFornecimento;

XIX- Organizar os processos de arrimo, de adiamento de incorporação 
e os de solicitação de CDI e CI e dos que pretendam eximir-se do 
Serviço Militar, encaminhando-os à CSM, através da Del. SM;

XX- Revalidar os CAM, de acordo com as normas e instruções existen-
tes;

XXI- Receber os Relatórios de Crítica do PAD e efetuar as correções;

XXII-Receber e conferir o Índice Parcial do Cadastro informando à Del. 
SM as falhas encontradas;

XXIII-Efetuar, no CAM, as anotações referentes a situação militar do 
alistado;

XXIV-Determinar o pagamento da Taxa Militar e das multas quando 
for o caso;

XXV-Informar o público, utilizando os meios de comunicação de maior 
eficiência do município, além da colaboração que possa ser pres-
tada pelos líderes da comunidade, a respeito da:

-  Necessidade de alistar-se dentro do prazo previsto;

-  Época e local de Seleção;

-  Situação de insubmisso e de refratário e das penalidades a se-
rem aplicadas;

-  Situação de arrimo;

-  Obtenção do adiamento de incorporação;

-  Necessidade da apresentação dos reservistas e dos dispensa-



59

dos do Serviço Militar inicial classificados em “Situação Espe-
cial” nos exercícios de apresentação de reservistas Exercício de 
Apresentação da Reserva – EXAR;

XXVI- Participar à CSM através da Del. SM, as infrações graves à LSM 
e seu Regulamento;

XXVII- Organizar e realizar as cerimônias relativas a entrega de CDI;

XXVIII- Alertar os cidadãos que tenham recebido o CDI sobre a possi-
bilidade de haver a Chamada Complementar;

XXIX- Organizar e executar os trabalhos de Relações Públicas e Pu-
blicidade do Serviço Militar no território de seu município;

XXX- Cooperar na fiscalização da Lei do Serviço Militar – LSM, parti-
cularmente no que se refere às prescrições do seu art. 74;

XXXI- Verificar a situação militar dos cidadãos que desejam obter pas-
saporte e, caso estejam “em dia” com suas obrigações militares de 
posse do seu documento militar original e da respectiva fotocópia;

XXXII- Orientar os candidatos ao Centro de Preparação de Oficiais da 
Reserva ou Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva e às 
OM especiais a respeito de seu procedimento na Seleção;

XXXIII- Providenciar o embarque dos convocados que tenham que se 
deslocar para outro município para serem incorporados;

XXXIV- Cumprir as presentes Instruções, no que lhe competir, bem 
como as prescrições técnicas baixadas pela CSM correspon-
dente, inclusive o de mobilização;

XXXV- Elaborar a programação anual de trabalho da JRSM para fins 
de planejamento global da Administração Regional;

XXXVI- Providenciar o suprimento de pessoal, equipamentos e materiais 
adequados e necessários ao funcionamento da JRSM em tempo 
hábil no sentido de evitar solução de continuidade em seu trabalho;

XXXVII- Promover levantamento e análises das informações sobre alis-
tamento militar.
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GERÊNCIA DE OBRAS - GEOB

I-  Fornecer dados necessários à elaboração de projetos de obras pú-
blicas, à atualização do banco de dados e ao desenvolvimento do 
Plano Diretor de Ocupação Territorial da Região Administrativa;

II-  Acompanhar a execução das obras públicas de diferentes órgãos 
do GDF executadas na Região Administrativa de que faz parte, 
apresentando sugestões ou comunicando eventual irregularida-
de observada, visando o interesse público e / ou administrativo;

III-  Acompanhar, fiscalizar, efetuar vistoria e receber as obras públicas 
e serviços de engenharia executados por contratos ou convênios 
firmados com a Administração Regional, sejam de edificação, ur-
banização ou viária;

IV-  Desenvolver estudos e projetos de obra de interesse da Adminis-
tração Regional;

V-  Coordenar a programação de obras públicas de interesse da Ad-
ministração Regional;

VI-  Emitir atestados de execução de obras públicas e serviços de en-
genharia contratados pela Administração Regional;

VII-  Acompanhar a execução de convênios e contratos firmados com 
outros órgãos públicos ou firmas particulares na área de sua com-
petência;

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

IX-  Proceder o levantamento de custos de obras de interesse da Re-
gião Administrativa;

X-  Manter registros de obras públicas executadas diretamente ou 
contratadas pela Administração Regional;

XI-  Fiscalizar a cobrança das taxas relativas aos serviços prestados 
pela Divisão.
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NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - NUMAC

O Núcleo de Manutenção e Conservação, unidade orgânica executiva, 
diretamente subordinada à Gerência de Obras, compete:

I-  Elaborar o programa de conservação e recuperação de áreas ur-
banizadas da Região Administrativa;

II-  Orientar e fiscalizar a aplicação de materiais necessários à execu-
ção de obras e serviços de engenharia de interesse da Administra-
ção Regional;

III-  Executar os serviços de conservação de vias públicas tais como 
tapa-buraco, recapeamento asfáltico, terraplenagem e encasca-
lhamento;

IV-  Executar os serviços de desmatamento, nivelamento e limpeza 
de áreas públicas urbanizadas e não urbanizadas;

V-  Executar os serviços necessários ao combate à erosão de área pú-
blicas;

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

VII-  Orientar e controlar a execução dos serviços realizados por má-
quinas e equipamentos motomecanizados;

VIII- Manter e controlar equipamentos e ferramentas necessários às ativida-
des inerentes aos serviços de interesse da Divisão Regional de Obras;

IX-  Executar ou acompanhar a execução de quebra-molas de área 
urbana da Região Administrativa, após autorização do órgão 
competente;

X-  Promover a manutenção dos serviços de limpeza de boca de lobo 
e desobstrução de redes de águas pluviais;

XI-  Acompanhar a execução de cortes em vias pavimentadas.

XII- Elaborar o programa de conservação e recuperação de edifícios 
públicos, equipamentos comunitários e de lazer;
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XIII- Fiscalizar a aplicação de materiais necessários e adequados à exe-
cução de obras e serviços de engenharia de interesse da Adminis-
tração Regional;

XIV- Aplicar e acompanhar a aplicação das normas referentes à sua 
área de atuação;

XV-  Executar as obras e serviços de engenharia sob a responsabilida-
de direta da Administração Regional, tais como: passeios, meios-
fios e equipamentos comunitários;

XVI- Executar os serviços de manutenção e recuperação de passeios e 
meios-fios;

XVII-Confeccionar elementos pré-moldados;

XVIII-Acompanhar e fiscalizar a execução das obras e serviços de en-
genharia contratados pela Administração Regional;

XIX- Executar as obras e serviços de recuperação e conservação dos 
próprios da Administração Regional, tais como: terminais rodovi-
ários, quadras de esportes, ginásios e prédios em geral e outros;

XX- Executar os serviços de carpintaria, marcenaria, pintura, serralhe-
ria e reparos em instalações elétricas, hidrosanitárias e outros ser-
viços de obras civis.

GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO - GELIC

A Gerência de Licenciamento, unidade orgânica de direção setorizada, 
diretamente subordinada ao Administrador Regional, compete:

I-  Supervisionar a execução e expedir consultas prévias sobre o exer-
cício de atividades econômicas;

II-  Licenciar o exercício de atividades econômicas e a execução de 
obras através de Alvarás de Funcionamento, de Construção e Car-
tas de Habite-se;

III-  Expedir autorizações para ocupação de áreas públicas;

IV-  Expedir licenças para obras públicas, tapumes e canteiros de 
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obras, instalações comerciais, anúncios, outdoors, toldos, cortes 
de pista asfáltica e rebaixamento de meio-fio, dentre outros;

V-  Expedir certidões de numeração predial exigidas pelos Cartórios 
de Registro de Imóveis;

VI-  Encaminhar à Gerência de Planejamento da Administração Re-
gional relatórios mensais sobre público atendido e documentos 
expedidos pela divisão, tais como, Alvarás de Funcionamento e de 
Construção, Cartas de Habite-se, licenças e autorizações diversas e 
outras informações necessárias aos órgãos de planejamento;

VII- Sugerir a indicação do executor dos Termos de Concessão para 
nomeação por quem de direito;

VIII- Manter atualizado o controle sobre o pagamento das taxas com-
promissadas referentes a Concessão de Uso;

IX-  Dirigir, coordenar e fiscalizar a elaboração e cumprimento dos 
ajustes de concessão de uso de áreas públicas;

X-  Fiscalizar o cálculo e a cobrança de todas as taxas sob o controle 
da Gerência.

NÚCLEO DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - NULAE

O Núcleo de Licenciamento de Atividades Econômicas, unidade orgâ-
nica executiva, diretamente subordinada a Divisão Regional de Licen-
ciamento, compete:

I-  Atender o público para fins de orientação e protocolo de requeri-
mento de Consulta Prévia e Alvará de Funcionamento;

II-  Acompanhar e fiscalizar o processo de requerimento e de expedi-
ção de Consultas Prévias e de Alvarás de Funcionamento;

III-  Manter atualizado o controle do andamento das Consultas Pré-
vias e dos Alvarás de Funcionamento protocolados no órgão;

IV-  Proceder o cálculo e supervisionar a cobrança das taxas relativas 
ao licenciamento de atividades econômicas;
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V-  Atestar as Consultas Prévias no tocante ao zoneamento e a situa-
ção do ponto comercial;

VI-  Supervisionar as observações necessárias nas Consultas Prévias, 
no tocante a necessidade de, também, serem consultados, pre-
viamente, outros órgãos;

VII- Promover e controlar o encaminhamento de requerimentos de 
Alvarás de Funcionamento aos órgãos vistoriadores;

VIII- Proceder o encaminhamento de Consultas Prévias e requerimen-
tos de Alvarás de Funcionamento para apreciação pelo Gerente 
de Licenciamento e o Administrador Regional quando for o caso;

IX-  Propor a expedição de Consultas Prévias para liberação de Alvarás 
de Funcionamento à título precário;

X-  Promover a expedição de Alvarás de Funcionamento em caráter 
normal ou precário;

XI-  Elaborar e encaminhar relatórios mensais sobre o atendimento 
ao público, Consultas Prévias e Alvarás de Funcionamento expe-
didos pelo Serviço.

NÚCLEO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS - NULIO

Unidade orgânica executiva, diretamente subordinada à Gerência de 
Licenciamento, compete:

I-  Promover a execução e a expedição de Alvarás de Construção, 
Carta de Habite-se, licenças e autorizações diversas;

II-  Promover a expedição de Certidões de Numeração Predial exigi-
das pelos Cartório de Registro de Imóveis;

III-  Proceder e supervisionar a elaboração de relatórios mensais de Al-
varás de Construção, Cartas de Habite-se, licenças e autorizações 
diversas, Certidões de Numeração Predial e outros documentos 
expedidos pelo Serviço;

IV-  Promover e controlar o preenchimento, assinatura e o cumpri-
mento dos contratos de concessão de direito real de uso, conces-
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são, permissão e autorização de uso de áreas públicas;

V-  Sugerir ao gerente da gerência o executor dos contratos e autori-
zações de ocupação de área pública;

VI-  Proceder o arquivamento de microfilmes da massa documental 
microfilmadas;

VII-  Fornecer cópias de plantas de projetos arquitetônicos já microfil-
madas;

VIII- Proceder a conferência da indexação de processos já microfilma-
dos;

IX- Promover a realização de consultas à microfilmes por técnicos da 
Administração Regional ou pelo público em geral;

X-  Manter atualizado o arquivo de fichas de correlação entre a Nu-
meração Territorial e a Numeração Predial Oficial;

XI-  Promover o controle e anotação, nas fichas de Numeração Pre-
dial, sobre os projetos aprovados, Alvarás de Construção e Cartas 
de Habite-se expedidas pela Gerência de Licenciamento;

XII- Informar a Numeração Predial e a regularidade documental da 
edificação nas Consultas Prévias para fins de Alvarás de Funciona-
mento;

XIII- Promover o preenchimento, a assinatura e o cumprimento dos 
contratos de concessão de direito real de uso, de concessão, per-
missão e autorização de uso de áreas públicas;

XIV- Proceder o preenchimento de Termos Aditivos;

XV- Proceder a renovação dos contratos e autorizações de ocupação 
de áreas públicas;

XVI- Promover o controle da utilização previstas nos contratos e auto-
rizações de áreas públicas, por meio do respectivo executor;

XVII-Efetuar os cálculos dos valores para pagamento das taxas referen-
tes aos contratos e autorizações de ocupação de áreas públicas;
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XVIII-Controlar o pagamento das taxas para fins de celebração e con-
tinuação dos contratos e autorizações;

XIX- Elaborar e emitir as guias para pagamento das taxas referentes 
aos contratos e autorizações de uso de Áreas Públicas.

NÚCLEO DE TOPOGRAFIA - NUTOP

Unidade orgânica executiva, diretamente subordinada a Gerência de 
Obras, compete:

I- Elaborar e especificar projetos de arquitetura e urbanização de 
obras públicas;

II- Elaborar, especificar e fornecer projetos econômicos de residên-
cia para a população de baixa renda;

III- Elaborar cadernos de encargos e especificações;

IV- Redesenhar e recuperar plantas e projetos de infra-estrutura, de 
urbanismo e de edificações, de interesse da Administração Regio-
nal;

V- Elaborar gráficos, tabelas, croquis, layout, cartazes, slogans, placas 
indicativas, logotipos e outros;

VI- Promover consultas às concessionárias.

VII- Calcular áreas e verificar cotas de projetos;

VIII- Calcular as áreas e coeficientes de aproveitamento previstos nas 
Normas de Gabarito;

VIX- Verificar os afastamentos obrigatórios, cotas de coroamento, co-
nes de visibilidade e de ventilação, previstos no Código de Edifica-
ções, Normas de Gabarito e outros pertinentes à edificação;

X- Analisar nos projetos, a ocupação de área pública em subsolo e 
espaço aéreo.

XI-  Verificar alinhamento e cotas de soleira;
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XII-  Desenhar perfis e projetos de gabaritos verticais;

XIII- Efetuar levantamentos planimétricos e planialtimétricos;

XIV- Proceder locações e nivelamentos;

XV- Efetuar cálculos de poligonal por coordenadas retangulares, pola-
res e de áreas analíticas;

XVI- Desenhar perfis, projetos de greide e expedir anotações;

XVII-Manter arquivos de projetos e levantamentos topográficos;

XVIII-Demarcar áreas e expedir atestados referentes às cotas de soleira 
e alinhamento;

XIX- Efetuar levantamentos para atualização das plantas do cadastro 
topográfico;

XX- Fornecer croquis de locação e de cotas verticais das construções;

XXI- Proceder os levantamentos das vias pavimentadas, meios-fios, es-
tacionamentos, calçadas e obras públicas executadas;

XXII-Demarcar e expedir, direta ou indiretamente, certificados de de-
marcação de lotes;

XXIII-Conferir taxas de demarcação de lotes;

GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO - GEART

Unidade orgânica de direção setorizada, diretamente subordinada ao 
Administrador Regional, compete:

I-  Elaborar parecer técnico a respeito dos eventos comunitários;

II-  Elaborar programação anual de trabalho referente a sua área de 
atuação, integrada às demais Divisões da Administração Regional 
e aos órgãos locais e entidades particulares atuantes;

III-  Elaborar o calendário de utilização das unidades desportivas, de 
lazer e turismo de conformidade com a programação;
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IV-  Coordenar, sob o aspecto promocional, a realização de eventos;

V-  Oferecer subsídios para a Assessoria de Comunicação Social da 
Administração Regional sobre as atividades desportivas, de lazer 
e turismo para promover a divulgação;

VI-  Estabelecer critérios para utilização dos espaços esportivos e de 
lazer sob a responsabilidade da Administração Regional;

VII-  Propor a construção e execução de obras complementares e cria-
ção de novas instalações esportivas e de lazer.

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - NUDEC

Núcleo responsável em realizar licitações para ocupação e uso de lo-
jas, boxes ou outras áreas dos terminais rodoviários, feiras e parques 
recreativos. Deve acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de 
concessionários e permissionários de espaços em áreas públicas ou 
próprios da Administração Regional. Também compete ao núcleo fis-
calizar e fazer cumprir as normas e os regulamentos para ocupação 
das áreas ou bancas, boxes e lojas destinadas às feiras e a controlar o 
recebimento das taxas provenientes da ocupação.

Para ocupação e uso de lojas, boxes ou outras áreas dos terminais ro-
doviários, feiras e parques recreativos;

NÚCLEO DE POLÍTICAS SOCIAIS - NUPOLS

Unidade orgânica de direção setorizada, diretamente subordinada ao 
Administrador Regional, compete:

I-  Planejar, executar, coordenar e avaliar as políticas sociais voltadas 
para o desenvolvimento comunitário;

II-  Elaborar, coordenar, executar e avaliar os planos, programas e 
projetos da área de atuação do Serviço Social com participação 
da sociedade civil;

III-  Sensibilizar e orientar a população local para o exercício da cida-
dania, na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletivida-
de;
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IV-  Atuar de forma integrada com órgãos e instituições de natureza 
pública e privada;

V-  Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no 
sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no 
atendimento e na defesa de seus interesses;

VI-  Atuar de forma integrada com as demais unidades da Adminis-
tração Regional na elaboração e execução dos programas.

NÚCLEO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - NUGEST

Ao Núcleo de Gestão do Território, cabe desempenhar as seguintes 
atribuições:

I-  Propor estudos, planos, programas e projetos voltados ao desen-
volvimento territorial de sua Região Administrativa;

II-  Realizar e propor estudos de alteração da legislação da edifica-
ções, parcelamento, uso e ocupação do solo de acordo com as 
necessidades locais;

III-  Coletar dados, diagnosticar e apresentar propostas para a solução 
de problemas Urbanísticos de sua Região Administrativa;

IV-  Produzir, organizar e difundir informações e dados urbanísticos 
de sua Região Administrativa;

V-  Fornecer subsídios à unidade competente para a elaboração de 
projetos Urbanísticos;

VI-  Participar em conjunto com o IPDF da elaboração do Plano Diretor Local;

VII-  Participar em conjunto com o IPDF na elaboração de planos, pro-
gramas que visem o desenvolvimento territorial de sua Região 
Administrativa;

VIII-  Instruir tecnicamente os assuntos a serem deliberados pelo Con-
selho Local de Planejamento;

IX-  Inter-relacionar as atividades administrativas do Conselho Local 
de Planejamento com o IPDF e CONPLAN;
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X-  Prestar assessoramento técnico aos Conselheiros durante as reu-
niões do Conselho;

XI-  Acompanhar as deliberações e matérias pertinentes ao Conselho 
Local de Planejamento.

NÚCLEO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - NUCEL

Ao Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer, cabe desempenhar as seguin-
tes atribuições;

I-  Propor a aplicação de sanções previstas nas normas regulamen-
tares específicas;

II-  Executar outras atividades necessárias ao uso, manutenção e con-
servação da Divisão e instalações administrativas;

III-  Propor a alteração da tabela do horário de funcionamento dos 
espaços destinados a atividades Artístico - Culturais;

IV-  Propor, orientar e acompanhar a realização de obras e serviços de 
restauração de monumentos, peças e espaços culturais;

V-  Propor normas complementares necessárias a organização e ao 
funcionamento dos espaços culturais;

VI-  Analisar e emitir pareceres sobre problemas afetos à Divisão;

VII-  Participar e promover reuniões com a comunidade Artístico - Cultural;

VIII- Responder pela conservação e o bom funcionamento dos espa-
ços destinados as atividades artístico - culturais;

IX-  Orientar na atualização de acervo cultural na área de sua Região 
Administrativa;

X-  Apoiar os órgãos competentes e interessados na preparação de 
conferências, seminários, campanhas e exposições;

XI-  Apoiar as atividades artístico-culturais propostas pela comunidade;

XII- Propor e promover o intercâmbio com as entidades promotoras 
de cultura na Região;
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XIII- Estabelecer critérios referentes à ocupação e uso dos equipamen-
tos, espaços e instalações para fins culturais;

XIV- Orientar e acompanhar a execução de projetos culturais;

XV- Propor, promover e incentivar eventos artístico-culturais;

XVI- Articular ações com a Secretaria de Cultura e Esporte, Fundação 
Cultural e outros organismos com atividades afins no âmbito do 
Governo do Distrito Federal;

XVII-Fornecer subsídios para a elaboração de programas locais de uti-
lização de monumentos e apresentação de eventos culturais;

XVIII-Fornecer subsídios que objetivam a eficiência da divulgação das 
promoções culturais;

XIX- Propor a adequação de espaços, objetivando a realização das ati-
vidades artístico-culturais;

XX- Orientar na preparação e vistoriar locais de competição, espetá-
culos e outros eventos de natureza cultural.

NÚCLEO DE AGRICULTURA - NUAGRI

Ao Núcleo de Agricultura, cabe desempenhar as seguintes atribuições:

I-  Propor a aplicação de sanções previstas nas normas regulamen-
tares específicas;

II-  Propor ações e participar em conjunto com outros órgãos na im-
plantação de ações que viabilizem a política, projetos e progra-
mas governamentais em sua Região Administrativa;

III-  Coordenar e orientar a atuação dos encarregados na implantação 
de programas e projetos em sua Região Administrativa;

IV-  Representar a Divisão de Agricultura em eventos agropecuários, 
quando solicitado;

V-  Programar e coordenar a realização de eventos de interesse agro-
pecuário e agroindustrial;
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VI-  Orientar a implantação e atualização dos cadastros referentes a 
sua área de atuação;

VII-  Apresentar diagnósticos e análises das ações em andamentos na área rural;

VIII-  Articular-se com entidades associativistas visando a integração 
de suas ações com a política governamental;

IX-  Receber as lideranças associativistas e público rural;

X-  Propor medidas para obtenção de incentivos aos produtores.

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COAG

A Coordenadoria de Administração Geral, cabe desempenhar as se-
guintes atribuições:

I-  Orientar e fiscalizar a execução das atividades setoriais de orça-
mento e finanças, pessoal, material, patrimônio, transporte, docu-
mentação e comunicação administrativa, administração de Pró-
prios e bens apreendidos;

II-  Apresentar proposta orçamentária da Administração ouvindo os 
demais órgãos;

III-  Propor a aplicação de sanções previstas nas normas regulamen-
tares e aplicar as penalidades impostas a servidores da Adminis-
tração Regional;

IV-  Fiscalizar a concessão de vantagens autorizadas e previstas em lei, 
inclusive a instrução de processos de aposentadoria;

V-  Supervisionar os procedimentos de aquisição de materiais e con-
tratação de serviço.

NÚCLEO DE ATENDIMENTO E PROTOCOLO

O Núcleo de Atendimento e Protocolo, unidade orgânica executiva, 
diretamente subordinado à Divisão de Administração Geral, compete:

I- Receber, conferir, protocolar e distribuir processos e documentos 
na Administração Regional;
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II-  Promover a aquisição de periódicos, livros e outras publicações de 
interesse da Administração, bem como a assinatura de publica-
ções de órgãos oficiais de divulgação;

III-  Classificar, registrar, catalogar e arquivar atos oficiais, documentos 
e publicações;

IV-  Manter acervo documental e bibliográfico de interesse da Admi-
nistração Regional;

V-  Emitir certidões de despachos e expedir a correspondência oficial 
de toda a Administração Regional;

VI-  Informar o andamento de processos sob seu controle;

VII-  Registrar e encaminhar para publicação os atos oficiais da Admi-
nistração sujeitos a divulgação.

NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - NUMAP

O Núcleo de Material e Patrimônio, unidade orgânica executiva, dire-
tamente subordinada à Gerência de Administração Geral, compete:

I-  Elaborar a previsão para aquisição de material e equipamento, 
serviços e cronograma de aquisição no exercício financeiro;

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

III-  Emitir pedidos de aquisição de material e equipamento no inte-
resse da Administração e atestar o recebimento;

IV-  Fixar o nível máximo e mínimo do estoque por material para fins 
de orientar o suprimento adequado em tempo hábil;

V-  Inventariar materiais estocados em almoxarifado e preparar rela-
tórios, balanços e balancetes;

VI-  Controlar o acesso à área de armazenamento;

VII-  Receber, atestar recebimento, codificar e armazenar os materiais 
e equipamentos adquiridos;
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VIII- Proceder e controlar o remanejamento de materiais e equipa-
mentos e fiscalizar o consumo;

IX-  Solicitar, quando necessário, exame técnico de materiais e equi-
pamentos por órgão especializado para fins de aceite;

X-  Promover tombamento e controlar a movimentação dos bens 
móveis da Administração;

XI-  Controlar a proteção, manutenção e recuperação dos bens mó-
veis e imóveis da Administração;

XII-  Inventariar bens patrimoniais móveis e imóveis;

XIII- Identificar os bens ociosos, obsoletos ou inservíveis e sugerir sua 
redistribuição, alienação ou outra destinação que se tornar ade-
quada;

XIV- Manter atualizada as fichas de estoque e movimentação de ma-
teriais;

XV- Manter cadastro dos fornecedores de materiais e prestação de 
serviços.

NÚCLEO DE INFORMÁTICA - NUINF

Ao Núcleo de Informática, cabe desempenhar as seguintes atribui-
ções:

I-  Propor normas complementares necessárias à execução e manu-
tenção dos sistemas funcionais;

II-  Propor a criação, ampliação e alteração na estrutura da Adminis-
tração Regional;

III-  Propor cursos e treinamentos para os funcionários lotados na Ad-
ministração Regional;

IV-  Orientar, elaborar e desenvolver programas de informática, de 
acordo com as necessidades setoriais;

V-  Orientar e coordenar a atualização dos bancos de dados da Admi-
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nistração Regional;

VI-  Orientar a digitação e operação dos sistemas de informática e uti-
litários diversos;

VII-  Emitir relatórios, dados estatísticos e outras informações, quando 
solicitado.

GERÊNCIA DE PESSOAL - GEPES

A Gerência de Pessoal, unidade orgânica executiva, diretamente su-
bordinada à Divisão de Administração Geral, compete:

I-  Registrar e manter atualizada a ficha funcional dos servidores da 
Administração Regional;

II-  Analisar e emitir parecer administrativo e técnico sobre assunto 
de pessoal;

III-  Promover levantamentos e análises das informações sobre pesso-
al de interesse da Administração;

IV-  Registrar e controlar a lotação setorial dos servidores da Adminis-
tração Regional;

V-  Elaborar, controlar e registrar a escala de férias dos servidores;

VI-  Apurar e registrar a frequência dos servidores da Administração 
Regional;

VII-  Elaborar a folha de pagamento e averbar descontos;

VIII-  Instruir processos de aposentadoria, concessão de vantagens, be-
nefícios, averbações e outros;

IX-  Emitir identificação e declarações funcionais;

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - GEOFIN

A Gerência de Orçamento e Finanças, cabe desempenhar as seguintes 
atribuições:



76

I-  Orientar e supervisionar a elaboração de proposta orçamentária e 
o orçamento analítico da Administração Regional;

II-  Orientar levantamentos e análises das informações sobre orça-
mento e finanças de interesse da Administração;

III-  Orientar pedidos de créditos suplementares;

IV-  Supervisionar registro e controle da execução orçamentária;

V-  Orientar e fiscalizar a emissão de notas de empenho e seu regis-
tro, quando necessário, de sua anulação ou retificação;

VI-  Fiscalizar a liquidação das despesas orientando as providências 
relativas a seu pagamento;

VII-  Supervisionar a classificação de despesas e as informações sobre 
disponibilidade de saldo orçamentário e financeiro;

VIII-  Supervisionar o controle e a realização das despesas a conta dos 
empenhos globais ou por estimativas;

IX-  Providenciar e fiscalizar o recolhimento de impostos e encargos 
sociais;
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OUVIDORIA

MISSÃO

Orientar e coordenar os serviços de ouvidoria do Poder Executivo do 
DF na busca pela excelência na prestação dos serviços públicos.

O QUE É

A Ouvidoria é um espaço de comunicação entre o cidadão e o gover-
no. Ao atender o cidadão, o governo promove a participação popular, 
a transparência e a eficiência na prestação dos serviços públicos.

As Ouvidorias também funcionam como Serviço de Informações ao 
Cidadão – SIC.

FUNÇÕES

• Atua no atendimento e na mediação de conflitos entre cidadão 
e instituição

• Trata de assuntos que causem transtorno ou dano

• Informa ao administrador público a deficiência que está ocorren-
do na organização

• Representa um termômetro da atuação do Governo perante a 
opinião do Cidadão

DEMANDAS OUVIDORIA

• Reclamação: é a manifestação que o cidadão registra apontando 
uma queixa ou crítica sobre um serviço prestado pelo GDF.

• Denúncia: é a comunicação prestada pelo cidadão sobre irregularida-
des ocorridas em algum órgão do GDF, diz respeito a infrações discipli-
nares (erros de servidores) ou práticas irregulares (má fé dos servidores).
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• Sugestão: é a manifestação que apresenta uma ideia ou proposta 
para a melhoria dos serviços prestados pelo GDF.

• Elogio: é a demonstração de reconhecimento ou satisfação sobre 
o serviço recebido ou relativo a pessoas que participaram do ser-
viço/atendimento.

O que NÃO é considerada manifestação de Ouvidoria para o Gover-
no do Distrito Federal

• Demandas referentes à esfera Federal ou sobre outros Estados.

• Irregularidades ocorridas entre particulares, sem envolvimento de 
servidor ou órgão público.

Quando o cidadão deve procurar a Ouvidoria da ADMINISTRAÇÃO 
REGIONAL

• 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-Geral?

Sim. Quando quiser registrar uma denúncia presencialmente, um pe-
dido de informação à Controladoria-Geral ou quando não tiver obtido 
a resposta de demanda já registrada em um dos canais de atendi-
mento 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 
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tratada e trabalhada no órgão competente. 

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.



80

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 Cidadão – 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



82

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 pedido 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 assunto 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 (modelo novo) ou de Reservista. Todos devem estar vá-
lidos.

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 ampliar e aprimorar o de-
sempenho das ações do Governo. Os relatórios gerenciais produzidos 
a partir do Sistema Informatizado de Ouvidoria - TAG auxiliam os di-
versos setores do Governo a identificar as demandas da população e 
as necessidades mais prementes de intervenção do Estado na cidade.

Aqui relataremos os produtos da ouvidoria na melhoria da Gestão 
Pública, especialmente os relacionados às denúncias 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 externo (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 reestruturação 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 implementada 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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Indicadores de desempenho

OBJETIVO INDICADOR META/PRAZO CONCEITO DOS INDICADORES FÓRMULA DOS INDICADORES

Aumentar o índice 
de satisfação dos 
clientes da CGDF

Índice de Satisfação 
do Cliente

90% dos clientes entre satisfeitos e muito 
satisfeitos até Dez/2015
95% Dez/2016
100% Dez/2016

O indicador representa o nível de satisfação dos clientes 
da CGDF em relação aos serviços ofertados pelo Órgão.
Será obtido, anualmente, por meio da aplicação de pesquisa 
de satisfação junto aos clientes da CGDF, mediante pesquisa 
no sítio/nos sistemas corporativos.

Objetivo: Aumento do Indicador

Clientes muitos satisfeitos ou 
satisfeitos X 100
Total de clientes pesquisados

Aumentar a 
satisfação do 
usuário do Portal da 
Transparência

Índice de satisfação 
do usuário do Portal 
da Transparência

70% ótimo até
Dez/2015
75% Dez/2016
80% Dez/2017

O indicador representa o nível de satisfação do usuário 
com as ferramentas de transparência disponibilizadas 
para fomentar o controle social. É obtido, mensalmente, 
por meio do monitoramento da pesquisa de satisfação 
aplicada quando do acesso do usuário ao Portal da 
Transparência.
Objetivo: Aumento do Indicador

Portal da Transparência avaliado 
ótimo  X 100
Total de avaliações do Portal da 
Transparência

Aumentar a 
Satisfação do
Usuário com as
Ferramentas de
Ouvidoria em 80%

Índice de satisfação 
do usuário da 
ouvidoria

80% de satisfação entre bom e ótimo até 
dez/2015
85% Dez/2016
90% Dez/2017

O indicador representa o nível de satisfação do usuário 
com as ferramentas de ouvidoria disponibilizadas para 
fomentar a sua participação na elaboração e condução 
das políticas públicas. Será obtido, mensalmente, por meio 
do monitoramento da pesquisa de satisfação aplicada 
quando do acesso do usuário ao Sistema de Ouvidoria.
Objetivo: Aumento do Indicador

Ferramentas de Ouvidoria 
avaliadas ótimo ou bom X 100 
Total de avaliações das 
Ferramentas de Ouvidoria

Atendimento das
Recomendações de 
Ouvidoria

Índice de 
Atendimento às 
recomendações de
Ouvidoria

70% de atendimento das Recomendações de 
Ouvidoria até dez/2015
80% Dez/2016
90% Dez/2017

O indicador representa o nível de atendimento (eficácia) 
das recomendações de ouvidoria por parte dos órgãos e 
entidades distritais.
É obtido, trimestralmente, por meio do acompanhamento 
das ações decorrentes das recomendações emitidas pela 
Ouvidoria.
Objetivo: Aumento do Indicador

Total de recomendações de 
ouvidoria emitidas X 100
Recomendações de ouvidoria 
implementadas
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Indicadores de desempenho

OBJETIVO INDICADOR META/PRAZO CONCEITO DOS INDICADORES FÓRMULA DOS INDICADORES

Aumentar o índice 
de satisfação dos 
clientes da CGDF

Índice de Satisfação 
do Cliente

90% dos clientes entre satisfeitos e muito 
satisfeitos até Dez/2015
95% Dez/2016
100% Dez/2016

O indicador representa o nível de satisfação dos clientes 
da CGDF em relação aos serviços ofertados pelo Órgão.
Será obtido, anualmente, por meio da aplicação de pesquisa 
de satisfação junto aos clientes da CGDF, mediante pesquisa 
no sítio/nos sistemas corporativos.

Objetivo: Aumento do Indicador

Clientes muitos satisfeitos ou 
satisfeitos X 100
Total de clientes pesquisados

Aumentar a 
satisfação do 
usuário do Portal da 
Transparência

Índice de satisfação 
do usuário do Portal 
da Transparência

70% ótimo até
Dez/2015
75% Dez/2016
80% Dez/2017

O indicador representa o nível de satisfação do usuário 
com as ferramentas de transparência disponibilizadas 
para fomentar o controle social. É obtido, mensalmente, 
por meio do monitoramento da pesquisa de satisfação 
aplicada quando do acesso do usuário ao Portal da 
Transparência.
Objetivo: Aumento do Indicador

Portal da Transparência avaliado 
ótimo  X 100
Total de avaliações do Portal da 
Transparência

Aumentar a 
Satisfação do
Usuário com as
Ferramentas de
Ouvidoria em 80%

Índice de satisfação 
do usuário da 
ouvidoria

80% de satisfação entre bom e ótimo até 
dez/2015
85% Dez/2016
90% Dez/2017

O indicador representa o nível de satisfação do usuário 
com as ferramentas de ouvidoria disponibilizadas para 
fomentar a sua participação na elaboração e condução 
das políticas públicas. Será obtido, mensalmente, por meio 
do monitoramento da pesquisa de satisfação aplicada 
quando do acesso do usuário ao Sistema de Ouvidoria.
Objetivo: Aumento do Indicador

Ferramentas de Ouvidoria 
avaliadas ótimo ou bom X 100 
Total de avaliações das 
Ferramentas de Ouvidoria

Atendimento das
Recomendações de 
Ouvidoria

Índice de 
Atendimento às 
recomendações de
Ouvidoria

70% de atendimento das Recomendações de 
Ouvidoria até dez/2015
80% Dez/2016
90% Dez/2017

O indicador representa o nível de atendimento (eficácia) 
das recomendações de ouvidoria por parte dos órgãos e 
entidades distritais.
É obtido, trimestralmente, por meio do acompanhamento 
das ações decorrentes das recomendações emitidas pela 
Ouvidoria.
Objetivo: Aumento do Indicador

Total de recomendações de 
ouvidoria emitidas X 100
Recomendações de ouvidoria 
implementadas
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