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APRESENTAÇÃO

A presente Carta tem como objetivo facilitar o acesso do cidadão aos 
serviços oferecidos pela Administração Regional do Cruzeiro, tendo 
em vista agilizar o resultado da demanda e o acesso à informação com 
transparência e eficiência, com o intuito de atender ao que intitula o 
Decreto Nº 36419 de 25 de março de 2015 do Governo de Brasília.
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CONHECENDO A 
ADMINISTRAÇÃO

A Administração Regional do Cruzeiro RA-XI, é um órgão da adminis-
tração direta regionalizada, coordenada pela Secretaria de Gestão de 
Territórios e Habitação. Tem por competência representar o Governo 
de Brasília na execução das atividades e serviços de interesse público 
em sua jurisdição.

A Região Administrativa do Cruzeiro encontra-se dentro da Poligonal 
de tombamento do Plano Piloto. Desde 1992 a RA-XI é considerada 
Patrimônio Histórico e Artístico da Humanidade, conforme prevê o 
Decreto-Lei nº 25 de 30/11/37, e a Portaria nº 314 de 08/10/92, do atual 
Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, do Mi-
nistério da Cultura.

A Administração Regional do Cruzeiro presta serviços à comunidade, 
entre eles concessão e renovação de licenças, uso das áreas esportivas 
e culturais, acesso a processos quando público e apoio a atividades e 
eventos voltados para a população do Cruzeiro.

A população do Cruzeiro conta ainda com serviços de manutenção e 
restauração de áreas públicas prestados pela Administração realiza-
dos em parceria com outros órgãos públicos.  

A Administração sedia os Conselhos:

• Conselho Comunitário de Segurança do Cruzeiro (CONSEG), enti-
dade que tem por objetivo estimular o interesse pela Segurança 
Pública, ouvindo a demanda da comunidade e fazendo elo de 
ligação entre a população e instituições de Segurança Pública do 
Distrito Federal;

• Conselho de Saúde é um órgão colegiado, deliberativo e perma-
nente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera do Go-
verno.



8

MISSÃO: Representar o Governo do Distrito Federal na coordenação, 
execução e fiscalização dos programas e ações governamentais, pri-
mando-se pelo atendimento de cordialidade, presteza e eficiência à 
comunidade do Cruzeiro.

VISÃO: Ser exemplo de gestão de qualidade na prestação dos serviços 
públicos no âmbito do Distrito Federal. 

VALORES: Transparência, responsabilidade, iniciativa, trabalho em 
equipe e eficiência.
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ORGANOGRAMA

GABINETE

ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO

Divulgação de 
ações  e eventos 
realizados 
pela  Adm. e 
atendimento à 
Imprensa.

CENTRO CULTURAL 
RUBEM VALENTIM

Utilização 
de auditório 
e salão de 
múltiplas 
funções.

COORDENADORIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL

PROTOCOLO

Recebimento 
de documentos 
diversos.

OUVIDORIA

Registro de 
reclamações, 
sugestões, elogios 
e denúncias sobre 
serviços e ações do 
governo.  
Pedido de 
informação sobre 
ações do Governo.

COORDENADORIA 
EXECUTIVA

GERÊNCIA 
DE OBRAS
Manutenção 
de áreas 
públicas: 
meios-fios, 
calçadas, 
parques, 
praças e área 
verde.
Poda e retirada 
de árvores.

GERÊNCIA DE 
ARTICULAÇÃO

Empréstimo 
de material 
de apoio para 
eventos.
Auxílio á 
população 
em situação 
de risco.
Utilização do 
Complexo 
Esportivo do 
Cruzeiro.

GERÊNCIA DE  
LICENCIAMENTO

Consulta prévia.
Concessão e renovação 
de licenças para banca 
de feira, quiosque, banca 
de revista, ambulantes e 
comércio estabelecido e 
para eventos.
Desarquivamento de 
Processos e cópia de 
documentos diversos.
Emissão de Carta de 
Habite-se.
Averbação de 
documentos.
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INFORMAÇÕES GERAIS:

Horário de Funcionamento: das 8 às 12 hs e das 14 às 18 hs nos dias 
úteis.

Endereço: Área Especial H, Lote 08, CEP 70640-680, Cruzeiro Velho, 
Distrito Federal.

Ginásio de Esportes: SHCES 609 lote 01, Cruzeiro Novo.

Biblioteca Pública do Cruzeiro - Centro Cultural Rubem Valentim: 
SRES 03 Área Especial C, CEP 706640, Cruzeiro Velho.

Localização:

A estação de ônibus mais próxima está localizada ao lado da Adminis-
tração na via  em frente ao Centro Comercial Cruzeiro, a Força Nacio-
nal e Correios e recebe as linhas:
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0.166 Terminal Cruzeiro 18:08 19:18

0.168 Terminal Cruzeiro 18:16 18:49

0.169 Cruzeiro 18:23 18:48

0.818 SAAN 18:21 19:41

0.876 Rodoviária do Plano Piloto 07:31 08:01

0.878 SIA - SAAN 07:52

131.3 Rodoviária Plano Piloto 23:20 00:20

150.1 Rodoviária Plano Piloto 19:12 19:52

151.1 Terminal Cruzeiro 18:02 18:22

152.1 Cruzeiro 20:54 21:34

152.2 Cruzeiro 18:09 18:29

203.6 Cruzeiro 07:43 08:03

203.7 Cruzeiro 07:44 08:09

dftrans.df.gov.br
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CANAIS DE ATENDIMENTO

OUVIDORIA 

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

Ao atender o cidadão, o governo promove a participação popular, a 
transparência e a eficiência na prestação dos serviços públicos. Serve 
para que os cidadãos apresentem reclamações, sugestões, elogios, in-
formações e denúncias, representando seus interesses perante o Go-
verno de forma democrática.

Como funciona a rede de Ouvidorias do Governo de Brasília

A rede é composta pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal - OGDF e 
as ouvidorias especializadas, conforme previsto no Sistema Integrado 
de Gestão de Ouvidorias – SIGO (Lei 4.896/2012). A OGDF é uma Subse-
cretaria da Controladoria Geral do Distrito Federal que coordena tecni-
camente os trabalhos das ouvidorias especializadas.

O que é uma Ouvidoria Especializada

É uma ouvidoria que atua em sua área específica de trabalho. Cada 
órgão ou entidade conta uma ouvidoria que tem autonomia para ca-
dastrar, analisar e tramitar as manifestações recebidas, acompanhan-
do seu andamento até a resposta final.

As Ouvidorias especializadas registram também os pedidos de infor-
mação, com base na Lei de Acesso à Informação (Lei 4.990/2012).
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Qual é o papel do Ouvidor

• Facilitar o acesso do cidadão aos serviços de ouvidoria por meio 
do registro de manifestações (reclamações, sugestões, elogios, in-
formações e denúncias) e respondê-las;

• Atender com cortesia e respeito;

• Encaminhar as manifestações recebidas às áreas competentes 
do órgão / entidade, acompanhando sua apuração;

• Garantir o cumprimento dos prazos previstos em lei para o aten-
dimento das demandas registradas;

• Elaborar relatórios periódicos com informações que sirvam para 
a melhoria dos serviços públicos e ações do Governo de Brasília.

Em caso de interrupção do sistema de ouvidoria

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

A Ouvidoria-Geral é a 2ª instância para os serviços de ouvidoria. 
Caso os serviços de ouvidoria não tenham sido prestados de forma 
satisfatória e no prazo da lei, procure a Ouvidoria-Geral no Anexo do 
Palácio do Buriti, 12º andar, sala 1.201.



SERVIÇOS DE OUVIDORIA

01 DENÚNCIA RECLAMAÇÃO SUGESTÃO ELOGIO

Elementos fundamentais para o registro de uma denúncia:

• NOMES de pessoas e empresas envolvidas

• QUANDO ocorreu o fato

• ONDE ocorreu o fato

• Quem pode TESTEMUNHAR

• Se a pessoa pode apresentar PROVAS

Tratamento específico para denúncias: Avaliação, classificação

e encaminhamento realizados pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal

Registro identificado:

Registro anônimo:

• Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são verdadeiros

• Apresentação de documento de identificação válido (CI, Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, Título de Eleitor,

Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação

(modelo novo) e Certificado de Reservista).

• Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 36.462/2015

R
E

Q
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IS
IT
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S

Canais de atendimento02

CENTRAL 162 Presencialwww.ouvidoria.df.gov.br

De segunda a sexta das 7h às 21h
Sábado, domingo e feriados das 8h às 18h
*Ligação gratuita para telefone fixo 
**Não recebe ligação de aparelho celular

GARANTIAS: Segurança • Restrição de acesso a dados pessoais • Comunicações, 

pelo sistema de ouvidoria, sobre o andamento da manifestação 

conforme prazos legais • Atendimento por equipe especializada

O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo 
período de 20 dias (Art. 25 Parágrafo 1º, 
do Decreto nº 36.462/2015)

Tipos de demandas

03 Prazos

04 Denúncias

10 DIAS
A contar da data
de registro.

20 DIAS
A contar da data
de registro.

Informar as primeiras providências adotadas 

(Art. 24 do Decreto nº 36.462/2015) 

Apurar e informar o resultado 

(Art. 25 do Decreto nº 36.462/2015) 
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Lei 4.896/2012

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

SRES Área Especial H Lote 08 - Cruzeiro Velho
CEP: 70640-680 - Brasília-DF 
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Canais de atendimento

GASTOS DOCUMENTOS PROCESSOS AÇÕES

O pedido de acesso deverá conter:

• Nome do requerente

• Apresentação de documento de identificação válido (CI, Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, Título de Eleitor,

Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação

(modelo novo) e Certificado de Reservista).

• Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida

• Endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações

ou da informação requerida.

Importante:

Não será atendido pedido de acesso genérico, desporporcional, desarrazoado, que

exija trabalho adicional de análise, interpretação, consolidação de dados e informações,

serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão

ou entidade.
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www.e-sic.df.gov.br Presencial

GARANTIAS: Segurança • Atendimento por equipe especializada • Possibilidade de acompanhamento 

do andamento do pedido de acesso à informação • Restrição de acesso a dados pessoais 

sensíveis Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à informação 

conforme prazos legais • Possibilidade de Recurso  • Possibilidade de reclamação, 

podendo apresentar em até 10 dias após ter passado o prazo para a resposta inicial. 

A resposta sobre a reclamação será dada pela autoridade de monitoramento 

em até 5 dias.

Tipos de informações

03 Prazos 20 DIAS
A contar da data
de registro.

+10 DIAS
A contar da data
de registro.

RECURSO

1ª Instância

3ª Instância

2ª Instância

Prazo para
apresentação - 10 dias

Resposta da autoridade
- até 5 dias

* Na 3ª instância o prazo pode 
ser prorrogado enquanto estiver

em análise. (Art. 24, 
parágrafo 1º, do Decreto nº 34.276/2013) 

Lei 4.990/2012
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PROTOCOLO

O serviço de protocolo recebe e arquiva documentos, autua e cadas-
tra processos e encaminha malote para os órgãos credenciados pelo 
Governo. Os documentos a serem protocolados deverão ser entregues 
no guichê da Administração Regional do Cruzeiro.

O atendimento ao cidadão usuário é feito por ordem de chegada, à ex-
ceção de atendimentos especiais (pessoas com mobilidade reduzida, 
gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo e portadores com 
necessidades especiais) previstas na Lei Nº 10.048/04 e regulamenta-
da pelo Decreto 5.296/04, bem como aos idosos com idade igual ou 
superior a 60 anos pela Lei Federal Nº 10.741/03 e regulamentada pelo 
Decreto Distrital Nº 24.614/04.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO:

Telefones:

Protocolo 34628314;

Gerência de Licenciamento 3462-8301;

Gerência de Articulação 3462-8331;

Ginásio de Esportes 3345-0656

Centro Cultural Rubem Valentim – Biblioteca Pública do Cruzeiro 
3345-0634

E-mail: adm.cruzeiro@gmail.com

Internet: www.cruzeiro.df.gov.br
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LISTA DE SERVIÇOS 

O CENTRO CULTURAL RUBEM VALENTIM - BIBLIOTECA 
PÚBLICA DO CRUZEIRO é um dos espaços privilegiados ofer-
tados pela Administração do Cruzeiro com um acervo em torno de 
20.000 (vinte mil) exemplares e local para estudo individual e coletivo. 

AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO E/
OU SALÃO DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES DO CENTRO 
CULTURAL RUBEM VALENTIM – BIBLIOTECA PÚBLICA 
DO CRUZEIRO

• Descrição do serviço: Consiste na concessão para utilização de 
auditório com 130 (cento e trinta) poltronas e Salão de Múltiplas 
Funções dotado de cozinha, para até 100 pessoas.

• Passo a passo:

1. Compareça à Biblioteca para fazer pré-reserva da data preten-
dida, que será mantida até 07 dias antes do evento.

2.  Compareça ao Protocolo na Administração Regional do Cru-
zeiro e entregue o Ofício e cópia dos documentos;

3.  Aguarde o prazo máximo de 10 dias para resposta. Para con-
sultar o andamento da solicitação ligue no telefone 33450634.

4.  Com o deferimento de sua solicitação, compareça à Biblioteca 
para informar-se sobre o pagamento da taxa de ocupação e 
assinar o termo de responsabilidade referente ao espaço ou 
período solicitado.
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• Documentação:

1. Ofício redigido de próprio punho contendo os dados pesso-
ais: nome completo, RG, CPF/CNPJ, endereço, telefone fixo e/
ou móvel e e-mail; e informações descritivas detalhadas refe-
rentes ao evento como: cunho, data ou datas no ano corrente, 
período de ocupação no espaço solicitado, data de disponi-
bilização do espaço caso de não ser a mesma da realização, o 
público a que se destina (aberto ou restrito a um certo grupo), 
qual a cobrança de entrada e se há contrapartida ; dirigida ao 
Administrador Regional;

2. Cópia do RG, CPF e comprovante de residência (conta de luz, 
água ou telefone) atualizado.

• O atendimento ao cidadão usuário é feito por ordem de chega-
da, à exceção de atendimentos especiais (pessoas com mobili-
dade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de 
colo e portadores com necessidades especiais) previstas na Lei 
Nº 10.048/04 e regulamentada pelo Decreto 5.296/04, bem como 
aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos pela Lei Federal 
Nº 10.741/03 e regulamentada pelo Decreto Distrital Nº 24.614/04.

• Indicadores de desempenho: Mediante a razão de aproximada-
mente 80% de atendimentos dentro do prazo em relação ao to-
tal de atendimentos mensais, estipula-se atingir a meta de 100% 
de atendimentos dentro do prazo até o final de 2015.
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A GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO - GELIC é o setor que ana-
lisa requerimentos e processos a fim de esclarecer e se possível emi-
tir documentos licenciando a obra que se faz referência. É composto 
pelos Núcleo de Licenciamento de Atividades Econômicas (NULAE), 
Núcleo de Licenciamento de Obras (NULIO) e Núcleo de Topografia e 
Desenho Técnico (NUTOP).

CONSULTA PRÉVIA PARA LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO

• Descrição do serviço: O serviço de consulta prévia está regula-
mentado pela Lei Distrital 5280/2013 e possibilita ao cidadão ve-
rificar se há possíveis restrições sobre o funcionamento de uma 
determinada atividade no endereço pretendido e sobre os docu-
mentos necessários a obtenção da licença de funcionamento ou 
alvará de funcionamento.

• Passo a passo:

1. Comparecer à GELIC na Administração Regional do Cruzeiro 
para solicitação da consulta prévia.

CONCESSÃO OU RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA 
BANCAS DE FEIRA

• A Feira Permanente do Cruzeiro Velho iniciou suas atividades em 
1970.  Em 1974, ela foi transferida para a divisa entre o Cruzeiro 
Velho e o Novo. Atualmente, possui 80 boxes e sua estrutura é 
metálica.  

• Descrição do serviço: O serviço consiste na concessão de licença 
para uso das bancas da Feira Permanente do Cruzeiro por pes-
soa física, mediante o termo de permissão de uso de bancas. A 
concessão desta licença está regulamentada pela Lei Nº 4748 de 
02/02/2012 do DF.

• Passo a passo:

1. Comparecer ao Protocolo na Administração Regional do Cru-
zeiro e entregar o requerimento e os documentos.
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2. Dentro do prazo máximo de 30 dias a Administração fará con-
tato para informar a resposta.  

• Documentação:

 1. Requerimento Padrão. 

2. Cópia do registro do RG;

3. Cópia do CPF;

4. Cópia de Reservista ou Alistamento Militar constando a dis-
pensa do Serviço Militar Obrigatório ou outro documento há-
bil para comprovar que o tenha cumprido ou dele sido libera-
do (original), se do sexo masculino;

5. Comprovante de quitação eleitoral;

6. Certidão Negativa (Criminal) expedida pelo Cartório de Distri-
buição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios;

7. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal e Distrital;

8. Declaração do interessado que não tenha concessão, permis-
são ou autorização de uso de nenhuma outra área pública no 
Distrito Federal;

9. Declaração de Nada Consta das despesas de custeio do for-
necimento de serviços, emitida pela Entidade Representativa 
Legalmente Constituída;

10. Declaração de Nada Consta da Administração Regional;

11. Comprovante de ocupação em data anterior a 03 de fevereiro 
de 2012;

12. Declaração de não ser servidor ou empregado público;

13. Cópia da última declaração de Imposto de Renda; 
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• Indicadores de desempenho: Mediante a razão de aproximada-
mente 80% de atendimentos dentro do prazo em relação ao to-
tal de atendimentos mensais, estipula-se atingir a meta de 100% 
de atendimentos dentro do prazo até o final de 2015.

CONCESSÃO OU RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA 
QUIOSQUES E BANCAS DE JORNAIS

• Descrição do serviço: O serviço consiste na concessão ou reno-
vação de licença para comercializar em quiosques e bancas de 
jornais na Região Administrativa do Cruzeiro.

• Passo a passo:

1. Comparecer ao Protocolo na Administração Regional do Cru-
zeiro e entregar o requerimento e os documentos.

2. Dentro do prazo máximo de 30 dias a Administração fará con-
tato para informar a resposta.  

• Documentação:

1. Requerimento Padrão. 

2. Cópia do registro do RG;

3. Cópia do CPF;

4. Cópia de Reservista ou Alistamento Militar constando a dis-
pensa do Serviço Militar Obrigatório ou outro documento há-
bil para comprovar que o tenha cumprido ou dele sido libera-
do (original), se do sexo masculino;

5. Comprovante de quitação eleitoral;

6. Certidão Negativa (Criminal) expedida pelo Cartório de Distri-
buição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios;

7. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal e Distrital;

8. Declaração do interessado que não tenha concessão, permissão ou au-
torização de uso de nenhuma outra área pública no Distrito Federal;
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9. Declaração de Nada Consta das despesas de custeio do for-
necimento de serviços, emitida pela Entidade Representativa 
Legalmente Constituída;

10. Declaração de Nada Consta da Administração Regional;

11. Comprovante de ocupação em data anterior a 03 de fevereiro 
de 2012;

12. Declaração de não ser servidor ou empregado público;

13. Cópia da última declaração de Imposto de Renda; 

• Indicadores de desempenho: Mediante a razão de aproximada-
mente 80% de atendimentos dentro do prazo em relação ao to-
tal de atendimentos mensais, estipula-se atingir a meta de 100% 
de atendimentos dentro do prazo até o final de 2015.

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)

• 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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EMISSÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE 
COMÉRCIO LOCAL ESTABELECIDO 

• Descrição do serviço: O serviço consiste na expedição de licença 
de funcionamento de comércio em geral na Região Administra-
tiva do Cruzeiro. Para solicitar este serviço faz-se necessário apre-
sentar a consulta prévia aprovado anteriormente.

• Passo a passo:

1. Comparecer à GELIC para fazer Consulta Prévia. Caso não haja 
restrição entregar requerimento e documentos;

2. Não havendo impedimento, a GELIC disponibilizará a licença 
dentro do prazo máximo de 10 dias úteis.

• Documentação:

1. Requerimento. 

2. Comprovante de Inscrição no CNPJ;

3. Inscrição no CFDF (Cadastro Fiscal do DF) requerida na Secre-
taria de Fazenda do Distrito Federal;

4. Nada Consta da AGEFIS (Agência de Fiscalização do DF);

5. Cópia autenticada do Contrato Social;

6. Cópia autenticada do Contrato de locação, se for o caso;

7. Procuração, se for o caso, outorgada por titular/sócio indicado 
no contrato social;

8. Cópia do RG do titular ou procurador;

9. Declaração de Responsabilidade;

10. Declaração de bens;

11. Termo de declaração de Responsabilidade;
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12. Comprovante de pagamento da taxa de funcionamento de es-
tabelecimento (TFE) – AGEFIS;

13. Comprovante de pagamento da taxa de Expediente, disponi-
bilizada pela GELIC.

• Indicadores de desempenho: Mediante a razão de aproximada-
mente 80% de atendimentos dentro do prazo em relação ao to-
tal de atendimentos mensais, estipula-se atingir a meta de 100% 
de atendimentos dentro do prazo até o final de 2015.

EMISSÃO DE LICENÇA EVENTUAL (USO DO ESPAÇO 
PÚBLICO POR PERÍODO LIMITADO) – CONFORME A LEI 
Nº 5281/2013 E DECRETO 35816/2014

• Descrição do serviço: O serviço consiste na emissão de licença 
para eventos em área pública.

• Passo a passo:

1. Comparecer ao Protocolo da Administração Regional do Cru-
zeiro para entrega do requerimento e dos documentos com 
30 dias de antecedência do evento;

2. A licença ficará disponível em até 05 dias úteis após o cumpri-
mento de todas as exigências. Obs.: todo prazo poderá sofrer 
alteração após as vistorias dos órgãos competentes (CBMDF, 
PMDF, Polícia Civil, Vigilância Sanitária e Defesa Civil).

• Documentação:

1. Requerimento. 

2. Documentos solicitados de acordo com a quantidade de pes-
soas para o evento. 

• Indicadores de desempenho: Mediante a razão de aproximada-
mente 80% de atendimentos dentro do prazo em relação ao to-
tal de atendimentos mensais, estipula-se atingir a meta de 100% 
de atendimentos dentro do prazo até o final de 2015.
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DESARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E/OU CÓPIA DE 
DOCUMENTOS DIVERSOS

• Descrição do serviço: O cidadão usuário pode solicitar o desar-
quivamento de processos próprios e/ou cópia de documentos 
diversos.

• Passo a passo:

1. Comparecer para entrega do requerimento e documentos no 
Protocolo da Administração Regional do Cruzeiro.

2. Não havendo impedimento, a GELIC disponibilizará o docu-
mento no prazo máximo de 5 dias úteis.

3. As cópias de documentos ficarão sujeitas à disponibilidade de 
material na Administração.

• Documentação: 

1. Requerimento Padrão.

2. Cópia do RG.

• Indicadores de desempenho: Mediante a razão de aproximada-
mente 80% de atendimentos dentro do prazo em relação ao to-
tal de atendimentos mensais, estipula-se atingir a meta de 100% 
de atendimentos dentro do prazo até o final de 2015.

EMISSÃO DE CARTA DE HABITE-SE

• Descrição do serviço: A Carta de Habite-se, regida pela Lei Nº 
2.105/98 e Decreto Nº 19915, é o documento que atesta a conclusão 
da obra obedecendo as normas legais no âmbito do Distrito Fede-
ral. O serviço consiste na disponibilização da Carta de Habite-se me-
diante a comprovação do atendimento a todas as normas exigidas.

• Passo a passo:

1. Comparecer ao Protocolo na Administração Regional do Cru-
zeiro e entregar requerimento para análise. Prazo máximo de 
08 dias.
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2. Após análise e aprovação do requerimento entregue os docu-
mentos na GELIC.

3. Documentos em ordem e vistoria da AGEFIS sem exigências: 
prazo máximo de 10 dias prorrogáveis por 10 dias para o rece-
bimento do documento.

4. Documentos em ordem e vistoria da AGEFIS com exigências: 
prazo indeterminado, cabendo ao contribuinte a solução da 
exigência.

5. Documento incompleto: o contribuinte deverá proceder na re-
gularização e providenciar um novo requerimento.

• Documentação:

1. Requerimento.

2. Aceite das concessionárias: CEB, CAESB e original aprovado do 
Corpo de Bombeiros.

3. Taxa de fiscalização de obras – AGEFIS.

4. Nada Consta da AGEFIS.

5. Declaração de águas pluviais – NOVACAP.

6. Originais do Guia de Obras.

7. Cálculo estrutural.

8. Taxa de expediente do Governo de Brasília.

• Indicadores de desempenho: Mediante a razão de aproximada-
mente 80% de atendimentos dentro do prazo em relação ao to-
tal de atendimentos mensais, estipula-se atingir a meta de 100% 
de atendimentos dentro do prazo até o final de 2015.
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AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS: LICENÇAS, ALVARÁS E 
CARTA DE HABITE-SE

• Descrição do Serviço: A averbação pode ser requerida pelo titular 
ou responsável pelo empreendimento quando houver alteração 
de horário, exclusão de atividade e mudança da razão social.

• Passo a passo:

1. Compareça ao Protocolo na Administração Regional do Cruzeiro 
munido de RG para entrega de requerimento redigido de próprio 
punho e cópia do RG. Apresentar comprovação da veracidade e le-
galidade da averbação solicitada através de documentos próprios.

2. No prazo máximo de 10 dias úteis, a GELIC disponibilizará o 
documento se não houver impedimento legal.

3. O atendimento ao cidadão usuário é feito por ordem de chega-
da, à exceção de atendimentos especiais (pessoas com mobili-
dade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de 
colo e portadores com necessidades especiais) previstas na Lei 
Nº 10.048/04 e regulamentada pelo Decreto 5.296/04, bem como 
aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos pela Lei Federal 
Nº 10.741/03 e regulamentada pelo Decreto Distrital Nº 24.614/04.

• Indicadores de desempenho: Mediante a razão de aproximada-
mente 80% de atendimentos dentro do prazo em relação ao to-
tal de atendimentos mensais, estipula-se atingir a meta de 100% 
de atendimentos dentro do prazo até o final de 2015.

A GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO – GEART é responsável pela 
fiscalização do cumprimento das diretrizes que norteiam a correta uti-
lização dos logradouros, dos espaços públicos, do desenvolvimento da 
cultura, do lazer e do esporte. Cabe a ela também, avaliar a conveniên-
cia ou não de se conceder autorização para realização de eventos e a 
divulgação de campanhas publicitárias na cidade bem como formu-
lação da política social da Administração. É composto pelos Núcleo de 
Desenvolvimento Econômico (NUDECO), Núcleo de Políticas Sociais 
(NUPOS), Núcleo de Gestão do Território (NUGETE) e Núcleo de Cultu-
ra, Esporte e Lazer (NUCEL).
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CONCESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO 
POLIESPORTIVO (QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPO 
DE FUTEBOL OFICIAL, CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, 
CAMPO DE AREIA DA QUADRA SHCES 101 – CRUZEIRO 
NOVO) 

• Descrição do serviço: Consiste na concessão para utilização dos 
espaços citados a fim da realização de atividades esportivas e cul-
turais como: aulas de ballet, dança do ventre, dança rítmica, yoga 
e zumba, bem como de eventos e treinos de várias modalidades 
esportivas.

• Passo a passo:

1. Compareça ao Protocolo na Administração Regional do Cru-
zeiro e entregue o Ofício e cópia dos documentos;

2. Aguarde o prazo máximo de 10 dias para resposta. Para con-
sultar o andamento da solicitação ligue no telefone 3462-8331 
da GEART munido do protocolo.

3. Com o deferimento de sua solicitação, a GEART entrará em con-
tato para disponibilizar o DAR. Realizado o pagamento, caso não 
seja isento, compareça ao Ginásio de Esportes do Cruzeiro e en-
tregue a cópia do comprovante de pagamento e assine o termo 
de responsabilidade referente ao espaço e período solicitado.

4. Caso o pedido seja indeferido, a GEART entrará em contato 
para informá-lo (a).

• Documentação:

1. Ofício redigido de próprio punho contendo os dados pesso-
ais: nome completo, RG, CPF/CNPJ, endereço, telefone fixo e/
ou móvel e e-mail; e informações descritivas detalhadas refe-
rentes ao evento como: cunho, data ou datas no ano corrente, 
período de ocupação no espaço solicitado, data de disponi-
bilização do espaço caso de não ser a mesma da realização, o 
público a que se destina (aberto ou restrito a um certo grupo), 
qual a cobrança de entrada e se há contrapartida ; dirigida ao 
Administrador Regional;
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2. Cópia do RG, CPF e comprovante de residência (conta de luz, 
água ou telefone) atualizado.

3. Indicadores de desempenho: Mediante a razão de aproxima-
damente 80% de atendimentos dentro do prazo em relação 
ao total de atendimentos mensais, estipula-se atingir a meta 
de 100% de atendimentos dentro do prazo até o final de 2015.

A ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Propõe-se a realizar serviços concordantes com a política pública com 
o objetivo de proporcionar um serviço de forma gratuita, continua-
da, permanente e planejada aos indivíduos em condições de vulne-
rabilidade pessoal e social, como a população em situação de rua de-
nominando serviços especializados em abordagem social.  O serviço 
ofertado conta com a própria demanda da região, devido à desigual-
dade de oportunidade, renda e acesso às políticas públicas. Dentre o 
atendimento á população é realizado o encaminhamento aos abrigos, 
distribuição de cestas básicas e de passagens interestaduais.

EMPRÉSTIMO DE TENDAS, BARRACAS E PALCOS

• Descrição do serviço: disponibilização de tendas 6x6 ou 2x2, bar-
racas 3x3 e palco 6x8. 

• Passo a passo:

1. Comparecer ao Protocolo na Administração Regional do Cru-
zeiro e entregar o Ofício e cópia dos documentos;

2. Aguardar o prazo máximo de 10 dias para resposta. Para con-
sultar o andamento da solicitação ligue no telefone 3462-8331 
da GEART munido do protocolo.

3. Todos os pedidos serão analisados pela GEART e deferidos ou 
não de acordo com as informações do pedido.  

4. Em caso de deferimento da solicitação e indisponibilidade no 
calendário, entraremos em contato para conciliar uma data 
possível para as duas partes.

5. No caso de deferimento, o solicitante deverá comparecer a GE-
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ART na Administração Regional do Cruzeiro e assinar o termo 
de uso e guarda do equipamento.

• Documentação:

1. Ofício redigido de próprio punho contendo os dados pessoais 
como: nome completo, RG, CPF/CNPJ, endereço, telefone fixo 
e/ou móvel, e e-mail e informações descritivas detalhadas refe-
rentes a solicitação (cunho do evento, data ou datas do evento 
no ano corrente, evento aberto ou restrito, entrada gratuita ou 
não, contrapartida, número de tendas, data da montagem das 
tendas – caso seja anterior a realização do evento.)

2. Cópia do RG, CPF e comprovante de residência (conta de luz, 
água ou telefone) atualizado.

• O atendimento ao cidadão usuário é feito por ordem de chega-
da, à exceção de atendimentos especiais (pessoas com mobili-
dade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de 
colo e portadores com necessidades especiais) previstas na Lei 
Nº 10.048/04 e regulamentada pelo Decreto 5.296/04, bem como 
aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos pela Lei Federal 
Nº 10.741/03 e regulamentada pelo Decreto Distrital Nº 24.614/04.

• Indicadores de desempenho: Mediante a razão de aproximada-
mente 80% de atendimentos dentro do prazo em relação ao to-
tal de atendimentos mensais, estipula-se atingir a meta de 100% 
de atendimentos dentro do prazo até o final de 2015.

A GERÊNCIA DE OBRAS – GEROB é uma gerência que constan-
temente faz vistorias rotineiras na cidade desempenhando serviços 
como: tapa buracos, levantamento de iluminação e calçadas, pontos 
com entulhos e lixos, entre outros. Há também, vistorias em campo 
para diagnóstico de problemas e demandas existentes; elaboração de 
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documentos para solicitar junto a outros Órgãos da Administração Pú-
blica soluções de problemas na região; supervisão dos serviços pelos 
Núcleos subordinados à Gerência; supervisão e coordenação dos es-
tudos e projetos de obras de interesse da Administração Regional; co-
ordenação da programação de obras públicas de interesse da Admi-
nistração Regional; e exerce serviços que lhe caibam, relativos à obra 
pública. É composto pelos Núcleo de Execução de Obras e Núcleo de 
Manutenção e Conservação.

MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS: VIAS, CALÇADAS, 
MEIOS-FIOS, PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES

• Descrição do serviço: Consiste no reparo dos aparelhos públicos 
como calçadas e meios-fios, parques e praças que estejam com 
aparelhos danificados, tapa-buraco em vias e recolhimento de 
entulhos diversos. 

• Passo a passo:

1. Comparecer ao Protocolo na Administração e preencher re-
querimento com apresentação do RG ou solicitar pela Ouvi-
doria (www.ouvidoria.df.gov.br ou pelo telefone 162). Serviço 
gratuito. 

2. A solicitação será avaliada pela GEROB e o atendimento será 
de acordo com a necessidade da obra, a disponibilidade de 
recursos e obedecendo a ordem de prioridade. 

3. O atendimento ao cidadão usuário é feito por ordem de che-
gada, à exceção de atendimentos especiais (pessoas com mo-
bilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas com crianças 
de colo e portadores com necessidades especiais) previstas na 
Lei Nº 10.048/04 e regulamentada pelo Decreto 5.296/04, bem 
como aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos pela 
Lei Federal Nº 10.741/03 e regulamentada pelo Decreto Distrital 
Nº 24.614/04.

• Indicadores de desempenho: Mediante a razão de aproximada-
mente 75% de atendimentos dentro do prazo em relação ao total 
de atendimentos mensais, estipula-se atingir a meta de 100% de 
atendimentos dentro do prazo até o final de 2015.
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ANEXOS 

REQUERIMENTO PADRÃO DISPONÍVEL NO PROTOCOLO:

REQUERIMENTO 

Nome do requerente: 

CPF:                                                                            RG:

Endereço

Cidade:                                                Estado:                                            CEP:

Telefone:                                             E-mail

Tel. Cel.:                                              Residencial:

REQUERENTE
Tipo de ocupação:

Endereço desejado:

Cidade:

Instalado a evento:

Atividade exercida:
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Assunto

Obs.: Anexar Identidade e comprovante de residência.

                     Brasília/DF ____de ________________________de____________

______________________________

Assinatura do Requerente
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LICENÇA/AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – REQUERIMENTO

O estabelecimento a seguir qualificado REQUER: Nº do Requeri-
mento:

Id
en

ti
fic

aç
ão

Nome/Razão Social CPF/CNPJ

Endereço, Local do Estabelecimento, 
área permitida para mobiliário urbano 
ou coordenada geográfica

Telefone p/ contato

E-mail:

Atividade:

Fará uso de Central de GLP?     

Fará uso de mais de 39 Kg de GLP?                                                               

Fará uso de líquidos inflamáveis/combustíveis e/ou pólvora?             

Fará uso de maca, procedimentos médicos de internação e/ou se-
dação? 

A atividade a ser licenciada se enquadra em algumas das hipóteses 
previstas no Anexo VI?

Obs.: Em caso positivo, indicar o número da atividade correspon-
dente, conforme o Anexo VI __________________________________
________________________________________

( ) Sim ( ) Não

( ) Sim ( ) Não

( ) Sim ( ) Não

( ) Sim ( ) Não

( ) Sim ( ) Não

Horário de Funcionamento:  Capacidade de Público Estimado:

Capacidade de Público no Subsolo:
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Co n s u l t a 
Prévia

Licença de 
Funciona-
mento

Autorização de Funcionamento

Mobiliário 
Urbano

Área Rural Outros:

Outras informações: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________

Data:____/_____/_____

Assinatura

Parecer 

Ao Sr. Diretor

As condições de segurança de funcionamento do estabelecimento 
estão de acordo com as normas em vigor.

Horário Especial

As condições de segurança e de funcionamento do estabelecimento 
estão de acordo com as normas em vigor, devendo satisfazer as se-
guintes exigências:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________

Data:____/_____/_____ Assinatura
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REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE LICENÇA 
EVENTUAL:

 

REQUERIMENTO

O interessado a seguir qualificado REQUER:

Id
en

ti
fic

aç
ão

Nº do Requerimento
Licença para Eventos

1.     Nome/Razão Social

3.     Endereço ou Coordenada

5.     Local de Realização do Evento:

6.     E-mail:
7.     Dias da realização do evento:

10.    Observações:

11.    Horário de funcionamento:

13.    Responsável técnico pela segurança que acompanhará as vistorias e executará as
 medidas corretivas determinadas pelo órgão ou entidade competente.

16.    Data/hora de início da montagem de
 estrutura:

19.    Outras informações:

20.    Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Parecer
Ao Sr. Diretor

As condições de segurança de funcionamento estão de acordo com as normas em vigor

As condições de segurança e de funcionamento do estabelecimento estão de acordo com as normas em vigor,
devendo satisfazer as seguintes exigências:

Horário Especial

21.      ___________________________
                             Assinatura

_____________________________
Assinatura

17.    Data/hora de término da
 montagem de estrutura:

18.    Data/hora de início de
 desmontagem:

12.    Público máximo
 estimado:

14.    Nº CREA ou CAU:

15.    Contato:

Existência de grupo gerador?
Existência de Posto de Atendimento Médico?
Fará uso de liquidos inflamáveis/combustíveis e/ou pólvora?
Fará uso de maca, procedimentos médicos de internação e/ou sedação?
Uso de instalações elétricas provisórias?
Quantidade de segurança particular contratada para o evento?

8.     Tipo do evento: 9.     Data inicial:
____/____/____

____/____/____
Data Final:

(   ) Domingo (   ) Segunda (   ) Terça
(   ) Quarta (   ) Quinta (   ) Sexta
(   ) Sábado

(   ) único (   ) semanal
(   ) Todos

(   ) Sim  (   ) Não
(   ) Sim  (   ) Não
(   ) Sim  (   ) Não
(   ) Sim  (   ) Não
(   ) Sim  (   ) Não

2.     CPF/CNPJ

4.     Telefones p/ contato
Fixo:

Celular
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE 
LICENÇA EVENTUAL:

 

Requerimento Padrão devidamente preenchido (   ) (   ) (   ) (   )
(   ) (   ) (   ) (   )
(   ) (   ) (   ) (   )
(   ) (   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   ) (   )
(   ) (   ) (   ) (   )
(   ) (   ) (   ) (   )
(   ) (   ) (   ) (   )
(   ) (   ) (   ) (   )
(   ) (   ) (   ) (   )
(   ) (   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   )
(   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   )
(   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   )
(   ) (   ) (   )
(   ) (   ) (   )
(   ) (   ) (   )
(   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   ) (   )
(   ) (   ) (   ) (   )

Ofício protocolado na Vara de Infância e da Juventude do DF.
Ofício protocolado na Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF.
Autorização para utilização da área, se for o caso, ou documento
comprove posse ou propriedade do local do evento
Cópia do contrato social registrado na respectiva Junta Comercial ou
Estatuto com a Ata (Pessoa Jurídica)
Certidão da Receita Federal
Certidão da Secretaria de Fazenda
Nada consta da AGEFIS
Taxa de funcionamento do Estabelecimento
CNPJ (Pessoa Jurídica)
CPF e RG autenticados (pessoa Física)
Memorial descritivo de eventos, conforme orientação contida no anexo
VIII
Croqui do local do evento indicando as dimensões gerais, área total a ser
utilizada, palco, sanitários e outros equipamentos a serem instalados,
constando a existência de cercamento e a localização de estruturas e/ou
setores instalados e montados
Termo de declaração de responsabilidade, conforme modelos constantes
dos Anexos IV e VI
Termo de declaração de responsabilidade, conforme modelos constantes
dos Anexos IV e VI
Comprovante de disponibilidade grupo gerador
Contrato de prestação de serviço médico de urgência e emergência,
constando no mínimo um posto de atendimento médico, uma
ambulância, um médico e um enfermeiro, ou em quantidade suficiente
para atender ao público do evento.
Contrato de Brigada Particular de Incêncio, em conformidade com norma
técnica específica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Contrato de empresa de segurança particular, em quantidade suficiente
para atender o público do evento

Contrato de aluguel, cessnao ou aquisição de banheiros químicos em
quantidade suficiente para atender ao público do evento
Relação de efetivo de segurança privada que irá trabalhar no evento,
contendo nome completo, RG, telefone e endereço residencial.
Memoriais descritos de estrutura com projeto de instalação
Credenciamento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal, da empresa que fornecerá os brigadistas para o evento
Credenciamento emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito
Federal, da empresa que fornecerá a segurança privada para o evento -
NUCAE
Declaração de Custo operacional, nos termos do Anexo V - art. 14, §2º
Vistoria do Corpo de Bombeiro Militar do Distrio Federal
Vistoria da Polícia Civil do Distrito Federal
Vistoria da Defesa Civil do Distrito Federal
Vistoria da Vigilância Sanitária do Distrito Federal
Procuração (Reconhecido em firma)
RG do procurador

ATENÇÃO

A Licença para Eventos deverá ser requerida à Administração Regional da
circunscrição de realização do evento pela pessoa natural ou jurídica interessada
na sua realização com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Anotação de responsabilidade técnica – ART, registrado no Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA – ou registro 
de responsabilidade técnica – RRT registrado no Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF, de serviço de segurança 
contra incêndio e de todas as estruturas, móveis ou temporárias executa-
das ou montadas no evento, constando em cada uma a capacidade máxima 
de público.

1
Item Documentos Pequeno Médio Grande Especial

2
3
4

5

6
7
8
9

10
11
12

13

14

15

16
17

18

19

21

22

23
24

25

26
27
28
29
30
31
32

20
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REQUERIMENTO PARA AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS:

AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DA DEMANDA

ASSUNTO

Nome

Endereço

Endereço

Cidade

Cidade

Telefone

E-mail

Tipo de ocupação

Instalação
Atividade exercida

Brasília – DF

Assinatura do Requerente

de de

Residencial:
Comercial:

Cel.:
Estado CEP: -

CPF
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REQUERIMENTO PARA CARTA DE HABITE-SE:

 

 

CARTA DE HABITE-SE

DADOS DA DEMANDA

ASSUNTO

Nome

Endereço

Endereço

Cidade

Cidade

Telefone

E-mail

Tipo de ocupação

Instalação
Atividade exercida

Brasília – DF

Assinatura do Requerente

de de

Residencial:
Comercial:

Cel.:
Estado CEP: -

CPF
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REQUERIMENTO GERAL DA GERÊNCIA DE OBRAS:

REQUERIMENTO

REQUER

NESTES TERMOS

DADOS INFORMATIVOS
Local da obra:
Interessado:
Endereço:
Telefone:
RG:
Autor do projeto:
Endereço:
Inscrição no GDF:
Responsável técnico:
Endereço:
Inscrição no GDF:
Firma Construtora:
Endereço:
Inscrição no GDF:

E-mail:
CPF/CGC:

CREA:
Telefone:

REG:

CPF/CGC:
CREA:

Telefone:
REG:

CPF/CGC:

CNPJ/CGC:

CREA:
Telefone:

REG:

REQUERENTE

PEDE REFERIMENTO: DF, DE DE

PROTOCOLO

O abaixo assinado na qualidade de  (  ) Proprietário   (  ) Autor   (  ) Preposto (preencher no verso)

(  ) Consulta prévia de visto de projeto

Obs.: A retirada de peças e cópias do processo serão efetuadas pelo proprietário ou seu preposto

*Preencher declaração no verso

(  ) Verificação de alimento de cota de
soleira

(  ) Consulta prévia de aprovação de projeto
(  ) Visto de projeto de obra inicial*
(  ) Visto de projeto de modificação
(  ) Aprovação de projeto de obra inicial
(  ) Aprovação de projeto de modificação
(  ) Autenticação de plantas
(  ) Autorização para ocupação de área
Pública com

(  ) Alvará de construção
(  ) Licença de obra
(  ) Carta de habite-se
(  ) Atestado de conclusão
(  ) Substituição do RT
(  ) Outros
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