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PROCESSO DE ESCOLHA COMPROMISSOS  

DO CIDADÃO 
 
 
 
 
 

 

A Administração Regional de Ceilãndia convidou a sociedade a participar da 

elaboração da sua Carta de Serviços ao Cidadão. Para tanto, realizamos 

uma reunião da qual foi explicado o objetivo da participação no processo de 

criação da Carta de Serviços. 
 
Ao todo, quatro cidadãos manifestaram interesse em participar do processo. 

Assim, foi realizado um sorteio, no dia 30 de março de 2016, por meio de 

reunião realizada no Gabinete desta Administração Regional. 
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APRESENTAÇÃO1 

 
 
 
 
 
 

 

A Região Administrativa de Santa Maria (RA XIII) foi criada em 28 de junho 

de 1989, nº 348, de 04 de novembro de 1992, e a de nº 404, de 30 de 

dezembro de 1992, combinadas com o Decreto nº 14.604, de 10 de 

fevereiro de 1993, como órgão de direção superior, responsável pela 

execução regionalizada de atividades da Administração do Dis-trito Federal, 

é vinculada, para fins de controle e supervisão global, à Secretaria de 

Governo. Hoje, a população de Santa Maria é estimada em 125.123 

habitantes, possuindo atualmente um total estimado de 34.564 domicílios 

urbanos. 
 
Ao publicar a Carta de Serviços ao Cidadão, a Administração Regional de 

Santa Maria busca trazer ao cidadão, de forma clara e objetiva, in-

formações sobre os serviços que presta e as formas de acesso a esses 

serviços, além dos compromissos e padrões de qualidade de atendi-mento 

ao público. Dessa maneira, os objetivos específicos deste docu-mento são: 
 
 

• organizar a oferta de serviços da Administração Regional de San-ta 

Maria; 
 

• apresentar aos cidadãos (usuários ou não desses serviços) infor-

mações precisas e qualificadas sobre a oferta desses serviços; 
 

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

• promover insumos para buscar a melhoria contínua da gestão dos 

serviços prestados por esta pasta. 
 

 
1 Para acessar as dependências da Administração Regional, o cidadão deverá se identificar na Portaria Central. O acesso 

dos visitantes às dependências da Administração ocorre 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 necessárias para o acesso a outros dos serviços desta Administração. 

 
A metodologia baseou-se na sensibilização, divulgação da proposta de 

intervenção e operacionalização desta Carta de Serviços, conforme consta 

no Guia Metodológico, instituído pela Instrução Normativa nº 001/2015, que 

regulamenta o Decreto nº 36.419/2015. Com a contribuição de um cidadão 

usuário, escolhido mediante sorteio, o inteiro teor foi validado pelo grupo de 

trabalho responsável pela elaboração deste documento, o qual marca o 

compromisso deste órgão com os cidadãos do Distrito Federal, a fim de 

melhorar o fluxo de acesso aos serviços sob a responsabilidade normativa 

desta pasta. 
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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 período 

certo. Estão fora do prazo e pagarão multa ao efetuar o alistamento. 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- 

 
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 Agrono-mia, 

as atividades relacionadas com os serviços de engenharia são as seguintes: 

1) Supervisão, coordenação e orientação técnica; 2)Estudo, planejamento, 

projeto e especificação; 3)Estudo de viabilidade téc-nico-econômica; 

4)Assistência, assessoria e consultoria; 5) Direção de obra e serviço 

técnico; 6)Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, lau-do e parecer 

técnico; 7) Desempenho de cargo e função técnica; 8) En-sino, pesquisa, 
análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; 

9)Elaboração de orçamento; 10)Padronização, mensuração e controle de 

qualidade; 11) Execução de obra e serviço técnico; 12) Fiscalização de obra 

e serviço técnico; 13) Produção técnica especia-lizada; 14) Condução de 

trabalho técnico; 15)Condução de equipe de instalação, montagem, 

operação, reparo ou manutenção; 16) Execu-ção de instalação, montagem 

e reparo; 17) Operação e manutenção de equipamento instalado; 18 ) 

Execução de desenho técnico. 
 
Anotação de Responsabilidade Técnica: É o registro no Conselho Regional 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, prévio à execução 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 Executi-vo 

seja elaborado concomitantemente à execução das obras ou servi-ços, 
justificando a prudência, diligência e compromisso com a melhor utilização 

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 

ASPECTOS IMPORTANTES  

SOBRE O ATENDIMENTO 
 
 
 
 
 

 

QUALIDADE NO ATENDIMENTO E FORMAS DE 
ATENDIMENTO 
 
A Administração Regional de Santa Maria mantém atendimento aos 

usuários de seus serviços de forma presencial e à distância. O atendi-mento 

presencial é realizado diretamente ao usuário ou, excepcional-mente, a 

quem tenha poderes para lhe representar. O atendimento à distância é 

realizado de dois modos: por meio da internet via e-mail: 

gabineteadmsantamaria@gmail.com, e por meio de telefone, 3392-8400. Os 

locais de atendimento presencial, telefones, horários de aten-dimento e 

endereços eletrônicos para as prestações de informações e serviços 

realizadas pela Administração Regional estão discriminados no item 

Serviços Prestados pelo órgão. 
 

GRATUIDADE 
 
Em regra, os serviços e informações prestados pela Administração Re-

gional de Santa Maria são gratuitos aos seus usuários. Excepcional-mente, 

há cobrança de taxa para desarquivamento de processo, có-pias em 

formato A4, ocupação de área pública, utilização de espaço logradouro 

público, taxa de expediente calculada de acordo com o código de edificação 

e variação do INPC e autenticação de plantas e projetos e emissão de 

termo de ocupação de uso. Nessas hipóteses, a cobrança será realizada 

por meio de Documento de Arrecadação - DAR avulso, a ser preenchido 

pelo interessado e paga junto ao estabe-lecimento bancário, nos termos 

indicados pela Secretaria de Fazenda. 
 

ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO, LIMPEZA E CONFORTO 
 
A Administração Reginal de Santa Maria está localizada na Avenida 

Alagados, QC 01, Lote B, Área Especial, Santa Maria/DF. A sede do ór-gao 

possui estrutura e equipamentos que as tornam acessíveis a pes- 
 
 
 
 
12 13 



soas com deficiência ou mobilidade reduzida. Há estacionamento de uso 

público, com vagas reservadas próximas aos acessos de circulação de 

pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas 

com deficiência ou dificuldade de locomoção. 
 

TEMPO E PRIORIDADES NO ATENDIMENTO 
 

Nos departamentos da Administração Regional o atendimento é re-alizado 

de modo imediato. Na impossibilidade de atendimento ime-diato, o usuário 

será atendido em tempo razoável, não excedente ao mínimo necessário à 

prestação, tendo-se em conta a complexidade da informação ou do serviço 

demandado e os meios disponíveis para responder à demanda. Pessoas 

com deficiência ou com mobilidade reduzida, pessoas com idade igual ou 

superior a sessenta anos, ges-tantes, lactantes e pessoas acompanhadas 

por crianças de colo têm atendimento prioritário. 
 
 

PROCEDIMENTOS E PRAZOS 
 
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 da informa-ção, o 

agente público deverá atentar para não revelar direta ou indire-tamente o 

teor sigiloso da informação. O usuário será informado, por escrito, do prazo, 

das condições de recurso e da autoridade a quem recorrer. 
 

 

Caso o órgão ou agente não possua acesso à informação requerida, este 

comunicará o fato ao usuário e em seguida: 
 

• Remeterá o requerimento a órgão ou entidade que a detenha, do que 

dará ciência ao interessado ou; 
 

• Se for do seu conhecimento, indicará o órgão ou entidade do Dis-trito 

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

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. 
 

CONSULTA À TRAMITAÇÃO DE INFORMAÇÕES OU 
SERVIÇOS REQUERIDOS 
 
O usuário poderá consultar o andamento dos pedidos de prestação de 

informações e serviços que não forem passíveis de serem prestados de 

imediato. Os meios de consulta serão especificados em cada caso pelo 

órgão prestador do serviço ou informação, de acordo com a legis-lação 

aplicável e com a disponibilidade de meios aptos à viabilização da consulta. 

A consulta à tramitação dos serviços e das informações pendentes de 

serem prestados poderá ser: 
 
Presencial – realizada diretamente pelo usuário e, excepcionalmente, por 

quem tenha poderes para lhe representar, nas instalações do ór-gão 

prestador, em dias e horários previamente comunicados ao inte-ressado; 
 
 

À distância – por meio da internet – em endereço eletrônico previa-mente 

comunicado ao usuário interessado, por meio de telefone – com discagem a 

número telefônico em dias e horários previamente comunicados ao usuário. 
 
 

COMUNICAÇÃO COM OS USUÁRIOS 
 
A comunicação, entre os órgãos encarregados de prestar serviços e in-

formações e os usuários interessados, pode ser efetuada por qualquer meio 

que assegure a certeza da ciência do interessado quanto ao teor da 

comunicação. No caso de interessados indeterminados, desconhe-cidos ou 

com domicílio indefinido, a comunicação deve ser efetuada por meio de 

publicação oficial. 
 

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 
 
 

 
14 15 



 
imediato após a normalização do acesso ao sistema informatizado em 

questão. O usuário prejudicado receberá comprovação do protocolo do seu 

pedido processado na forma ora explanada. Na impossibili-dade de acesso 

aos sistemas informatizados que instrumentalizam a prestação de 

informações e serviços públicos em atendimento à dis-tância, os usuários 

prejudicados deverão contatar a ouvidoria da Ad-ministração Regional de 

Santa Maria. 

SOBRE A ADMINISTRAÇÃO  

REGIONAL 
 
 
 

 

MISSÃO 
 
Prestar serviços públicos ao cidadão de forma eficiente, eficaz e efetiva 

objetivando melhorar a qualidade de vida e gerar desenvolvimento 

econômico de forma sustentável. 
 

VISÃO 
 
Ser reconhecida pela população de Santa Maria, do Distrito Federal e do 

Entorno como uma referência na prestação de serviços públicos de 

qualidade que garantam a máxima satisfação do cidadão e da so-ciedade. 
 
 

VALORES 
 
Respeito ao cidadão e a sociedade;  
Economicidade;  
Honestidade;  
Credibilidade;  
Confiabilidade;  
Celeridade;  
Valorização do pessoal;  
Sustentabilidade;  
Busca da excelência;  
Transparência. 
 
*Fonte: Planejamento Estratégico 2015. 
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SERVIÇOS PRESTADOS PELA  

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 
 
 
 
 
 

 

ALISTAMENTO AO SERVIÇO MILITAR 
 
Etapas para o processamento do serviço, incluindo procedimentos 

alternativos quando não for possível atender temporariamente ao serviço, 

com sua justificativa: 

 

ALISTAMENTO SELEÇÃO DISTRIBUIÇÃO INCORPORAÇÃO CERTIFICADO 

 

• O recrutamento militar compreende as seguintes fases: 1) alista-mento; 

2) seleção (aspectos físico, cultural, psicológico e moral); 3) 

distribuição (encaminhamento à Marinha, Exército ou Aeronáuti-ca); e 

4) a incorporação (ingresso nas Forças Armadas). 
 

• O alistamento foi descrito nos itens acima. Já o período da Sele-ção 

ocorre, normalmente, de julho a outubro e participam dele os jovens 

que se alistaram no início do ano (janeiro a junho) e os alistados em 

anos anteriores em débito com o Serviço Militar. 
 

• Critérios de seleção: Para garantir que o processo de seleção seja o 

mais amplo e democrático possível, os recrutas são escolhidos por 

dois critérios principais – a) combinação de vigor físico e ca-pacidade 

analítica, medida de maneira independente do nível de informação ou 

de formação cultural de que goze o recruta; e, b) representação de 

todas as classes sociais e regiões do País. A seleção também leva em 

conta aspectos culturais, psicológicos e morais. 
 
 

• O comparecimento à Comissão de Seleção deve acontecer na data e 

local marcados no verso do CAM. 
 

• Os jovens considerados aptos retornam no início do ano seguinte, 

normalmente entre 2 e 15 de janeiro, para saber se foram dispen- 

 
sados do serviço militar ou encaminhados para a seleção com-

plementar para serem distribuídos ao Exército, Marinha ou Ae-

ronáutica. Na seleção geral, o jovem poderá explicitar, durante a 

entrevista, à qual Força Armada deseja servir (Marinha, Exército ou 

Aeronáutica). No entanto, a decisão vai levar em consideração os 

resultados obtidos nos testes realizados. 
 

• Os jovens não aprovados na seleção geral se apresentam às Jun-tas 

de Serviço Militar para receberem o certificado de dispensa 

correspondente. 
 
Horário e tempo máximo de espera para atendimento. 
 

• O atendimento é feito presencialmente no endereço e horário 

constante do quadro abaixo e o tempo de espera para emissão é de 15 

a 30 minutos. 
 

 

Endereço Bairro Telefone e-mail Horário 
     

Avenida Santa 3393-1695 jsm3335delesp@ 8h às 12h-14h 

Alagados, Quadra Maria  gmail.com às18h, 

Central 01, Lote H,    em dias úteis 

Área Especial     
     

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

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

sexo masculino. 
 

• A inscrição deve ser realizada no período de 1º de janeiro ao últi-mo 

dia útil do mês de junho do ano em que o cidadão completar 18 

(dezoito) anos, na Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima de sua 

residência. Em outras palavras, o alistamento militar deve ser realizado 

nos primeiros 06 (seis) meses do ano em que o bra-sileiro completar 

18 (dezoito) anos de idade. 
 

• Porém, aquele que se alistar no período de 1º de janeiro a 31 de 
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maio concorrerá à seleção geral realizada no mesmo ano poden-do ser 

incorporado no quartel no ano seguinte. Após esta data o brasileiro 

alistado será encaminhado à seleção geral que será realizada no 

próximo ano. 
 

• Quanto ao brasileiro naturalizado ou brasileiro por opção, deverá ser 

realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que receber 

o certificado de naturalização ou da assinatura do termo de opção. 
 
 

• ATENÇÃO: No dia do alistamento não serão permitidos o uso de 

brincos, bonés entre outros acessórios. Portanto para não ser cha-

mado à atenção já retire esses objetos em casa. 
 
Documentos e informações necessárias para acessar o serviço. (Art. 3º, 

inciso I): 
 

• 2 fotos 3x4 com as seguintes características: frontal; sem data; fundo 

claro; cabeça e orelhas descobertas; recente; sem acessórios (óculos, 

piercing, colar, brincos); não pode ser com camiseta do tipo “regata” 

(Art. 38, Portaria nº 163-DGP, de 7 de novembro de 2011). 
 

• Certidão de Nascimento ou 
 

• Qualquer outro documento de identificação em conformidade com a Lei 

nº 12.037, de 1º/10/2009, a qual estabelece serem aceitos como 

documentos de identidade, todos dentro de sua validade: 
 

 Carteira de identidade;


 Carteira de trabalho;


 Passaporte;


 Carteira de identificação funcional;


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



 Outro documento público que permita a identificação do alistado.

• 

Certificado de Naturalização ou Termo de Opção (no caso de bra-

sileiros naturalizados ou por opção). 
 

• Comprovante de Residência (contas de água, luz, telefone, im-posto – 

Na impossibilidade da apresentação do comprovante de residência 

poderá ser firmada uma declaração em conformidade com a Lei nº 

7.115, de 29/08/1983). 
 

• Comprovante de Inscrição no CPF 
 
OBS.: Brasileiros que vivem no exterior devem procurar a embaixada ou a 

representação consular mais próxima com os seguintes documentos: 
 

• Certidão de Nascimento ou documento de identificação (Certi-dão de 

Casamento, Carteira de Identidade); 
 

• Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
 

• Carteira de Identidade (RG); e 
 

• Uma foto 3x4 (sem data e recente) 
 
Custos dos serviços prestados e a gratuidade, quando for o caso (Art. 3º, inciso VII): 

 

• O processo para retirar o Certificado de Alistamento Militar é gra-tuito. 

No entanto, quem se alistar após o dia 30 de junho do ano em que 

completar 18 anos terá de pagar multa. O valor da multa  
é R$ 1, 38 (um real e trinta e oito centavos). 

 
• A multa pode ser paga nas seguintes instituições: 

 

 Banco do Brasil (sem taxa de serviço);


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



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

 

OBS.: Legislação referente à multa: Lei nº 4.375, de 17/08/1964, regula-

mentada pelo Decreto nº 57.654, de 20/01/1966, o valor sai publicado no 

Diário Oficial da União. 
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Forma de prestação do serviço (Art. 3º, inciso III): Os interessados em 

acessar o serviço devem se dirigir à Junta Militar mais próxima de sua 

residência, munidos dos documentos indicados no item acima e res-

peitando os requisitos descritos anteriormente. 
 

• É possível realizar o pré-alistamento militar pela internet: O pré-a-

listamento consiste no preenchimento prévio, pelo conscrito, de seus 

dados cadastrais no Sistema de Serviço Militar, por meio da Internet, a 

fim de agilizar o seu processo de alistamento e permitir a emissão de 

boletos bancários para o pagamento de taxa e mul-tas devidas, antes 

de sua apresentação à JSM. O cidadão, após a realização de seu pré-

alistamento, terá 15 (quinze) dias corridos para comparecer a uma 

JSM, a fim de validar o seu alistamento e receber o seu CAM. O 

serviço on-line só estará disponível quando do período de inscrição (de 

1º/01 a 30/06, de cada ano). 
 
ATENÇÃO: O jovem em situação irregular com o Serviço Militar tam-bém 

fica impedido de prestar vestibular ou se matricular em qualquer 

estabelecimento de ensino, além de estar sujeito ao pagamento de multa - 

cujo valor varia de acordo com a quantidade de dias em que o candidato 

deixou de se alistar. 
 
Os prazos de execução dos serviços e suas correspondentes etapas (Art. 

3º, inciso IV e Art. 4º, IV): 
 

• Após ter-se alistado, o cidadão receberá seu Certificado de Alis-

tamento Militar (CAM), contendo seus dados pessoais. Neste Cer-

tificado constarão o dia, o local e a hora de apresentação para Seleção 

Geral. 
 

• Nessa seleção os cidadãos são submetidos a uma série de avalia-ções 

físicas (dentária, médica, esforço físico) e psicológicas (testes e 

entrevistas). 
 

• Aqueles que, de acordo com os testes aplicados, não forem consi-

derados aptos para as forças armadas, são dispensados das obri-

gações do serviço militar e recebem o Certificado de Dispensa de 

Incorporação (CDI). 
 

• Aqueles que estiverem aptos devem retornar no início do ano se-guinte 

para saber se foram selecionados ou dispensados. 

 
• Caso o cidadão não se apresente para a Seleção Geral com a sua 

classe e não tenha encaminhado nenhum dos procedimentos do item 

Dispensa do Serviço Militar, será considerado refratário. Neste caso 

deverá pagar uma multa que aumenta de acordo com a de-mora na 

regularização da situação, e marcar uma nova data para Seleção 

Geral, no segundo semestre do ano seguinte. Não será con-siderado 

refratário aquele que faltar apenas ao alistamento. 
 
• A multa para o refratário é cobrada com base nos art. 175 e 178 do 

Decreto nº 57.654/1966, sendo o valor mínimo publicado no DOU, 

conforme segue: 
 

 Multa mínima: R$ 1,38 (a partir do ano que vem o valor da multa 

mínima será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial – IPCA-e, ou índice de corre-ção 
monetária que venha a substituí-lo).



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



• Adiamento de Incorporação: O cidadão pode deixar de apresen-tar-se 

com a classe correspondente, se assim o desejar, quando: 
 

 Estiver cursando a 1ª ou 2ª série do Ensino Médio e desejar 

concorrer à Seleção para o CPOR (cuja exigência mínima de 
escolaridade é a 3ª série do Ensino Médio). Neste caso, solici-ta 

adiamento por um ou dois anos, até que atinja a escolari-dade 
exigida;



 Estiver cursando a 3ª série do Ensino Médio ou já possua o 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio e ser candidato a 
curso de área médica (Medicina, Farmácia, Odontologia ou 

Veterinária). Neste caso, solicita adiamento por um ou dois anos 
até que defina (ou não) sua aprovação no vestibular para um 

deste cursos;


 Por ser aluno de área médica (Medicina, Farmácia, Odon-tologia 

ou Veterinária). Neste caso, solicita adiamento pelo tempo de 

duração do curso no qual está matriculado. De-verá comprovar 
que está frequentando as aulas (conforme modelo de Declaração 

fornecida pela Junta).
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 Deverá apresentar-se à Junta mais próxima anualmente, no pe-

ríodo de 02 de janeiro à 28 de fevereiro, para revalidar o adia-
mento, quando fará uma Seleção Especial ao término do curso;



 Por ser aluno de curso de formação religiosa. Neste caso, so-licita 

adiamento por até 8 (oito) anos, a fim de completar o curso no 
seminário ou congregação a que estiver vinculado. Deverá 

apresentar uma Declaração do responsável pela con-gregação a 

que estiver vinculado. Deverá apresentar-se anu-almente no 
período de 02 de janeiro à 28 de fevereiro para revalidar o 

adiamento, trazendo uma declaração provando ainda estar 

vinculado a uma congregação. Ao término do curso, quando se 

formar sacerdote, terá direito ao Certificado de Dispensa de 
Incorporação (CDI).



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

Seleção Geral em anos anteriores;


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

 

Prioridades de atendimento. 
 

• O atendimento será feito por ordem de chegada, respeitando as 

prioridades estabelecidas na Lei Distrital nº 2.547/2000. 
 
Relação atualizada das normas e regulamentações: 
 

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

• Decreto nº 57.654, de 20/01/1966. 
 

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

• Portaria nº 2.681 do Ministério da Defesa, de 28/07/1992. 
 

• NT 03- DSN (Norma Técnica para Funcionamento das Juntas de 

Serviço Militar). 

Padrões e indicadores de qualidade conforme normativo citado (pgs. 16 e 17). 
 

• O exército brasileiro mede os seguintes indicadores que devem ser 

informados pelas juntas militares: 
 

a) percentual de selecionados em relação ao efetivo alistado; 
 

b) percentual de incorporados em relação ao efetivo selecionado. A 

meta, para ambos os casos, é maior que 50%. 

EMISSÃO DE CERTIFICADOS: 
 

• Certificado de Alistamento Militar – CAM: Documento expedido pelo 

Ministério da Defesa que identifica o conscrito (jovem alistado) e 

registra as etapas em que este passou no Serviço Militar inicial. 
 

• Certificado de Reservista – CR: O Certificado de Reservista é o 

documento que comprova a inclusão do cidadão na Reserva do 

Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Este Certificado será en-

tregue ao final da prestação do Serviço Militar àqueles que não fo-ram 

dispensados na Seleção Geral e que cumpriram o seu dever com a 

Pátria sem sofrer punições militares. 
 

 ATENÇÃO: Mesmo após o término da prestação do Serviço Mi-

litar o brasileiro ainda não está quite com as Forças Armadas, 

pois este deverá se apresentar à Junta Militar nos próximos 5 
(cinco) anos subsequentes. Em cada apresentação é carimba-do 

no Certificado de Reservista uma informação que comprova o seu 
comparecimento na Junta de Serviço Militar.



 Estará quite com o Serviço Militar aquele que obtiver as ano-

tações em dia no Certificado de Reservista, as quais devem ser 

conseguidas pessoalmente, na Junta de Serviço Militar mais 
próxima entre os dias 09 e 16 de dezembro de cada ano após o 

recebimento do Certificado – o que é chamado de Exercício de 
Apresentação da Reserva/EXAR.



 Atualmente, o EXAR pode ser realizado pela Internet (CLICAN-
DO AQUI), de 1º de dezembro a 31 de janeiro do ano seguinte, 
sendo que a última apresentação deverá ser presencial.
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 Caso o cidadão tenha perdido alguma anotação, deverá pro-curar 

a Junta de Serviço Militar com a máxima brevidade possível para 

regularizar as anotações ou carimbos. Porém, por estar fora do 
prazo, a regularização será feita mediante recolhimento de uma 

taxa e pagamento de multa. 


 Multa mínima (conforme art. 176, Decreto nº 57.654/66): R$ 1,38 

(a partir do ano que vem o valor da multa mínima será corrigido 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – 
IPCA-e, ou índice de correção monetária que venha a substituí-

lo).


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


• Certificado de Dispensa de Incorporação – CDI: Todo o cidadão dispen-

sado do Serviço Militar que não apresente incapacidade física ou moral 

definitiva na Seleção Geral, incluindo aí aquele considerado excesso de 

contingente, tem direito ao Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI). 

O CDI é conhecido, popularmente, como a “terceira” (numa refe-rência ao 

dispensado ser reservista de 3ª Categoria). 
 

 Para encaminhar o CDI é necessário comparecer à Junta de 
Serviço Militar mais próxima, munido do Comprovante de 

Residência, Certificado de Alistamento Militar (CAM) ou de outro 
documento de identificação citados anteriormente;



 Pagar (taxa/multa relativa à 1ª ou à 2ª via do Certificado, con-
forme o caso), fornecido pela Junta de Serviço Militar, atual-
mente, a taxa para a 1ª via custa R$ 2,40 (quando o cidadão 

possuir o CAM). Para a 2ª e demais vias, o custo é de R$ 7,56;


 Fornecer uma fotografia 3x4.


 Os dispensados de Serviço Militar que encaminham sua 1ª via do 

Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) deverão prestar 
Juramento à Bandeira, em local e data a ser deter-minada pela 

Junta de Serviço Militar (JSM) ou pela Unidade Militar em que 
foram dispensados. Para a 2ª e demais vias, o mesmo 

procedimento não é necessário.

 

Como procedimento padrão, o documento não procurado no 
prazo de um ano é incinerado e assim torna-se necessário 
solicitar e pagar uma nova via.



• Demais certificados: Todos deverão ser solicitados nas juntas mili-tares 

mais próximas, seguindo os mesmos requisitos e documen-tos listados 

anteriormente, mediante solicitação protocolada na respectiva junta. 
 
 

Certificado de Prestação Alternativa ao Serviço Militar Obrigatório (art. 4º da 

Lei nº 8.239, de 4/10/1991): 
 

 Certificado de Isenção do Serviço Alternativo


 Certificado para notoriamente incapaz – CI


 Certificado de Dispensa de Prestação do Serviço Alternativo


 Certificado de Recusa de Prestação do Serviço
 

EMISSÃO DE 2ª VIA: as emissões de 1ª via são sempre gratuitas, mas para 

os casos de solicitação de 2ª via as regras seguem abaixo: 
 

• Documentos militares provenientes de extravio, inutilização ou roubo. 
 
 

• 2ª Via do Certificado de Alistamento. 
 

• 2ª vias de Certificado de reservista: Em caso de furto, perda, extra-vio, 

roubo ou deterioração de seu Certificado de Reservista (CR) ou 

Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), a 2ª via deverá ser 

requerida à Junta de Serviço Militar mais próxima com a má-xima 

brevidade possível. 
 

• A emissão da 2ª via do CR será efetuada na própria Junta, por um 

requerimento acrescido dos seguintes documentos: 
 

• Cópia da guia do pagamento da taxa para emissão de segunda via do 

certificado de reservista (Multa militar prevista no Art. 177, Decreto nº 

57.654/66). A guia para o pagamento bancário será fornecida no ato do 

requerimento assim como as instruções para o pagamento; 
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 Cópia frente e verso do RG do requerente, ou de sua certidão de 
nascimento ou casamento (os documentos deverão ser 
apresentados para sua autenticação na JSM);



 Fotografia (01) recente, não datada.


• ATENÇÃO: NÃO é possível obter o número do Certificado de Re-

servista pela internet. Somente na 
 

• Junta de Serviço Militar ou Quartel onde serviu pela última vez, 

solicitando a 2ª via do documento. 
 

OBRAS 
 
Para a execução de quaisquer obras (públicas ou privadas) de terra-

plenagem, construção, demolição, modificação e acréscimo de edifi-cações 

é necessário APROVAR O PROJETO junto à Administração Re-gional e a 

Secretaria a qual está vinculada – Secretaria de Gestão do Território e 
Habitação (Segeth) para a APROVAÇÃO DO PROJETO, ob-tenção do 

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO ou, no caso de edificação exis-tente em 

conformidade com a legislação vigente, outro documento congênere com o 

pagamento de TAXAS PERTINENTES. No caso de edificação existente e 

em desconformidade com a legislação vigen-te, deverá ser verificada junto 

à Segeth a possibilidade de REGULARI-ZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO. A 

aprovação do projeto é fundamental para que o imóvel esteja regularizado 

junto ao Poder Público. Sem o Alva-rá, o proprietário/dono do imóvel fica 

passível de multa aplicada pela fiscalização, bem como permanece em 

condição precária quanto à propriedade, podendo ser alvo de ação pública 

corretiva a qualquer tempo. A aprovação do projeto é o primeiro passo para 
se obter o HA-BITE-SE, documento necessário para atestar a 

conformidade/segu-rança da edificação e para o cidadão ou empreendedor 

conseguirem financiamentos junto aos órgãos competentes. 
 

 

OBRAS PÚBLICAS: Uma obra pública é qualquer intervenção espa-cial, 

urbana ou rural, empreendida pelo Poder Público e que POSSUA 

INTERESSE PÚBLICO. Desta forma, edifícios, obras de infraestrutura e 

projetos urbanos (como praças ou obras viárias) são consideradas obras 

públicas. O projeto, execução e manutenção de obras públicas é uma das 

principais funções da administração pública que o cidadão pode e deve 

acompanhar. 

A conclusão de uma obra pública depende de uma série de etapas, que se 

iniciam muito antes da licitação propriamente dita e se consti-tuem em 

passos fundamentais para a garantia de sucesso do empre-endimento. O 

cumprimento ordenado dessas etapas leva à obtenção de um conjunto de 

informações precisas que refletirão em um menor risco de prejuízos à 

Administração. 
 
Abaixo, apresenta-se o fluxograma de procedimentos que procura de-

monstrar, em ordem sequencial, as etapas a serem realizadas para a 

adequada execução indireta de uma obra pública. 
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SOBRE ESSAS OBRAS SEGUEM OS SERVIÇOS ABAIXO 
QUE O CIDADÃO PODE REQUERER: 
 
SOLICITAÇÃO DE DADOS E LEVANTAMENTO DE CUSTOS E PROJETOS  
DE OBRAS PÚBLICAS 
 

TIPOS DE DEMANDA REQUISITOS 

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES 

FORMAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO CUSTOS NECESSÁRIAS PARA ACESSAR O SERVIÇO: 
     

 Ser morador da RA. Comprovante de Residência (contas O serviço é motivado por meio de requerimento protocolado ou via  
  de água, luz, telefone, imposto – Na manifestações pelo Sistema de Ouvidoria, solicitações via e-mail institucional, ou Serviço 
 Informar dados pessoais impossibilidade da apresentação do ainda solicitações da Coordenadoria Executiva e do Gabinete. Gratuito. 
Solicitação de dados e endereço. comprovante de residência poderá ser   

e levantamento de  firmada uma declaração em conformidade Será feita previamente uma vistoria in loco para levantamento dos dados para  

custos e projetos de A solicitação deverá com a Lei nº 7.115, de 29/08/1983). elaboração da planilha de custos da obra ou serviço a ser executado;  

obras públicas ser encaminhada    

 à Ouvidoria, Comprovante de Identificação válido As obras ou serviços solicitados poderão ser executados pelos órgãos  

 presencialmente, pela conforme Lei nº 12.037, de 1º/10/2009 responsáveis (Concessionárias de Serviços Públicos, Secretarias de Estado  

 Internet e telefone  ou Empresas Públicas no âmbito do GDF), para os quais as solicitações serão  

 ou Carta protocolada  encaminhadas por ofício;  

 na Administração e    

 endereçada à Ouvidoria  O prazo para a execução das obras ou serviços solicitados dependerá da  

 (sistema informatizado  disponibilidade orçamentária e financeira, equipamentos, materiais e mão de  

 de ouvidoria e solicitação  obra, elementos necessários que deverão constar da Planilha de Programação  

 de serviços).  de Obras e Serviços disponibilizada ao cidadão no sítio oficial da Administração  

   Regional;  

   A prioridade de atendimento será feita através de definição técnica, social e  
   política, considerando o Distrito Federal como um todo.  
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CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS EXECUTADAS 
 

REQUISITOS 

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES 

FORMAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO CUSTOS 

RELAÇÃO ATUALIZADA DAS 

NECESSÁRIAS PARA ACESSAR O SERVIÇO: NORMAS E REGULAMENTAÇÕES 
     

Relação de todas as obras aprovadas pela NÃO HÁ Consulta ao site da Administração Serviço Regimento Interno da Administração. 
administração em determinado período.  Regional de Santa Maria/DF. gratuito http://www.santamaria.df.gov.br/ 
Qualquer cidadão pode realizar a consulta no sítio  http://www.santamaria.df.gov.br/   

oficial da Administração Regional para este fim.     
     

 
ANÁLISE DE PROGRAMAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS SOLICITADAS/  
APROVADAS PELO AR 
 

 
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA FORMAS CONDIÇÕES DE 

 RELAÇÃO ATUALIZADA 

REQUISITOS CUSTOS DAS NORMAS E 
ACESSAR O SERVIÇO ATENDIMENTO   

REGULAMENTAÇÕES     
     

 Comprovante de Residência (contas de água, luz, telefone, Após identificação do A prestação do serviço é gratuita. Regimento Interno da 

Ter protocolado (levar imposto. número do Processo o  Administração. 

o número)/aprovado Na impossibilidade da apresentação do comprovante de mesmo pode ser consultado Os pedidos que exijam confecção de  

Projetos na AR. residência poderá ser firmada uma declaração em conformidade pelo Sistema Informatizado cópias, armazenamento em mídia  

 com a Lei nº 7.115, de 29/08/1983). do GDF para Consulta de (CD/DVD) ou serviço de postagem  

  Processos (Sicop) serão cobrados (DAR2).  
 Comprovante de Identificação válido conforme Lei nº 12.037, de    

 1º/10/2009.  Para o caso de retirada de cópias na  

   Administração Regional, o interessado  

 Se responsável técnico pelo projeto: Xerox da carteira de  deverá ter em mãos o comprovante de  

 identidade profissional.  pagamento da taxa e um documento  

   oficial válido com foto.  
     

 
OBRAS E EMPREENDIMENTOS PARTICULARES 
 
De acordo com o Decreto 36.700/2015, todas as atividades de aprova-ção e 

licenciamento de: projetos arquitetônicos de habitações unifa-miliares, de 

obra inicial ou de modificação, com ou sem acréscimo; os planos de 

ocupação de condomínios, de acordo com o disposto nos Decretos nº 

18.910/1997 e Decreto nº 19.876/1998; autorizações para ta-pumes e 

canteiros de obras; engenhos publicitários, de acordo com o disposto nas 

Leis Distritais nº 3.035/2002 e nº 3.036/2002 e suas regu-lamentações; os 

projetos arquitetônicos de que trata a Lei Distrital nº 766/2008, e suas 

regulamentações e alterações; e as pequenas inter- 
 
2 Pagamento por meio de DAR – Código 3573 – Taxa de Expediente. Deve ser emitida no sítio da Secretaria de 

Fazenda. Acesse aqui.  
Passo a passo:  
1. Após acessar o link acima clique em Outras Taxas  
2. Digite o código 3573 – Taxa de expediente  
3. Preencha com os dados solicitados e a guia será gerada. 

 

venções de reformas em áreas públicas previstas em projetos urba-nísticos 

ou paisagísticos aprovados deverão ser realizadas pelas Admi-nistrações 

Regionais. Tanto o serviço de visto, quanto o de aprovação seguem, de 

maneira geral, o seguinte fluxo: 

 
 

 
32 33 



VISTO E APROVAÇÃO DE PROJETO de obra inicial 
 
O cidadão, já com seu projeto arquitetônico elaborado por profissio-nal 

habilitado poderá recorrer à Administração Regional para analisar 

efetivamente os aspectos externos do projeto. O servidor da Admi-nistração 

analisará o projeto apresentado de acordo com os parâme-tros urbanísticos 

já informados. Não há a necessidade de realizar a Consulta Prévia para 

requerer o Visto e nem solicitar o Visto antes da Aprovação. Todos esses 

serviços mencionados são apenas opções para melhor atender ao cidadão. 
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REQUISITOS 
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA FORMAS CONDIÇÕES DE 

CUSTOS 
RELAÇÃO ATUALIZADA DAS 

ACESSAR O SERVIÇO ATENDIMENTO NORMAS E REGULAMENTAÇÕES   
     

Ser proprietário do imóvel ou Para ter acesso ao serviço, basta que o cidadão compareça Apresentar o requerimento Para análise prévia Lei nº 2.105/98 08 de outubro de 
procurador e apresentar à Gerência de Licenciamento da Administração Regional de Padrão com a documentação não é cobrada ainda 1998. Dispõe sobre o Código de 

 Santa Maria e preencha os formulários necessários. exigida, diretamente à nenhuma taxa. Edificações do Distrito Federal. 
Requerimento Padrão  administrativa da Administração   

preenchido com identificação Importante Regional, que é encarregada  Decreto nº 19.915/98 17 de 
do lote. Os formulários podem ser obtidos no sítio da Administração de conferir a documentação  dezembro de 1998 e suas 

 Regional de Santa Maria pelo seguinte link: apresentada, examinar e aprovar o  alterações Regulamenta a Lei N.º 
 http://www.santamaria.df.gov.br/ projeto no prazo de 06 (seis) dias,  2.105 de 08 de outubro de 1998 
  conforme art. 8º, I, do Decreto nº  que dispõe sobre o Código de 
  19.915/98  Edificações do Distrito Federal 

    http://www.santamaria.df.gov.br/ 
     

 
VISTO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE MODIFICAÇÃO 
 
Caso o cidadão já possua uma construção unifamiliar em seu lote e deseje 

altera-la ou reformá-la, mesmo sem o acréscimo de área cons-truída, 

deverá apresentar seu novo projeto feito por profissional habi-litado para ser 

analisado pelo técnico da Administração Regional, que verificará a 

adequação do projeto às normas locais. 
 

REQUISITOS 
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ACESSAR O FORMAS CONDIÇÕES DE 

CUSTOS 
RELAÇÃO ATUALIZADA DAS 

SERVIÇO ATENDIMENTO NORMAS E REGULAMENTAÇÕES   
     

Ser proprietário Para ter acesso ao serviço, basta que o cidadão compareça à Gerência de Apresentar o requerimento Padrão Para análise prévia Lei nº 2.105/98 08 de outubro de 
do imóvel ou Licenciamento da Administração Regional de Santa Maria e preencha os bem como a documentação não é cobrada ainda 1998. Dispõe sobre o Código de 
procurador e formulários necessários. exigida, diretamente à nenhuma taxa. Edificações do Distrito Federal. 
apresentar  administrativa da Administração   

 Importante Regional, que é encarregada  Decreto nº 19.915/98 17 de 
Requerimento Os formulários podem ser obtidos no sítio da Administração Regional de de conferir a documentação  dezembro de 1998 e suas 
Padrão preenchido Santa Maria pelo seguinte link: apresentada, examinar e aprovar o  alterações Regulamenta a Lei N.º 
com identificação http://www.santamaria.df.gov.br/servicos/licenca-de-funcionamento.html projeto no prazo de 08 (oito) dias,  2.105 de 08 de outubro de 1998 
do lote.  conforme art. 8º, I, do Decreto nº  que dispõe sobre o Código de 

  19.915/98  Edificações do Distrito Federal 

    http://www.santamaria.df.gov.br/ 
     

 
ATENÇÃO: TANTO O VISTO COMO A APROVAÇÃO POSSUEM VALIDA-  
DE DE QUATRO ANOS! 
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AUTENTICAÇÃO DE PLANTAS 
 

REQUISITOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ACESSAR O FORMAS CONDIÇÕES DE CUSTOS RELAÇÃO ATUALIZADA DAS NORMAS E 

 SERVIÇO ATENDIMENTO  REGULAMENTAÇÕES 
     

Ser proprietário Para ter acesso ao serviço, basta que o cidadão compareça à Gerência de Apresentar o requerimento Para análise Lei nº 2.105/98 08 de outubro de 1998. 
do imóvel ou Licenciamento da Administração Regional de Santa Maria e preencha os Padrão com a documentação prévia não é Dispõe sobre o Código de Edificações do 
procurador e formulários necessários, documentação pessoal, ou procuração em não exigida, diretamente à cobrada ainda Distrito Federal. 
apresentar sendo proprietário, dotado de justificativa. administrativa da Administração nenhuma taxa.  

  Regional, que é encarregada  Decreto nº 19.915/98 17 de dezembro de 
Requerimento Importante de conferir a documentação  1998 e suas alterações Regulamenta a Lei 
Padrão Os formulários podem ser obtidos no sítio da Administração Regional de apresentada, examinar e atestar  N.º 2.105 de 08 de outubro de 1998 que 
preenchido com Santa Maria pelo seguinte link: as plantas.  dispõe sobre o Código de Edificações do 
identificação do http://www.santamaria.df.gov.br/servicos/licenca-de-funcionamento.html   Distrito Federal 

lote.    

http://www.santamaria.df.gov.br/     
     

 
AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA 
 
Para os casos de quiosques e trailers (excetuando-se os Food Trucks, 

tratados agora junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico) faz-se 

necessário dirigir-se à SEGHET. 
 

REQUISITOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ACESSAR O FORMAS CONDIÇÕES DE CUSTOS RELAÇÃO ATUALIZADA DAS NORMAS 

 SERVIÇO ATENDIMENTO  E REGULAMENTAÇÕES 
     

Ser proprietário do Para ter acesso ao serviço, basta que o cidadão compareça à Gerência de Apresentar o requerimento Para análise prévia Lei nº 2.105/98 08 de outubro de 1998. 
imóvel ou procura- Licenciamento da Administração Regional de Santa Maria e preencha os Padrão com a documentação não é cobrada ainda Dispõe sobre o Código de Edificações 
dor e apresentar formulários necessários, documentação pessoal, ou procuração em não exigida, diretamente à admi- nenhuma taxa. do Distrito Federal. 

 sendo proprietário, dotado de justificativa. nistrativa da Administração   

Requerimento  Regional, que é encarregada  Decreto nº 19.915/98 17 de dezembro de 
Padrão preenchido Importante de conferir a documentação  1998 e suas alterações Regulamenta a 
com identificação Os formulários podem ser obtidos no sítio da Administração Regional de apresentada, examinar e ates-  Lei N.º 2.105 de 08 de outubro de 1998 
do lote. Santa Maria pelo seguinte link: tar as plantas.  que dispõe sobre o Código de Edifica- 

 http://www.santamaria.df.gov.br/servicos/licenca-de-funcionamento.html   ções do Distrito Federal 

    http://www.santamaria.df.gov.br/ 
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LICENCIAMENTO DE OBRAS 
 
Após o processo de Aprovação ou Visto o cidadão, caso queira iniciar a 

execução do projeto, deverá solicitar o licenciamento da obra, con-forme 

etapas informadas na imagem a seguir e documentos abaixo listados. As 

licenças prescrevem em um ano a contar da data de sua expedição e pode 

ser renovada por igual período. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alvará de Construção (concedido para qualquer tipo de edificação, in-

clusive quando houver demolição). 
 
Licença de Construção (demais tipos de obras, como pequenas obras 

públicas, canteiro de obras, tapume, entre outros). 
 

REQUISITOS 
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ACESSAR O FORMAS CONDIÇÕES DE 

CUSTOS 
RELAÇÃO ATUALIZADA DAS 

SERVIÇO ATENDIMENTO NORMAS E REGULAMENTAÇÕES   
     

Ser proprietário Preenchimento do Requerimento Padrão; Apresentar o requerimento Padrão Para aprovaçãonão Lei nº 2.105/98 08 de outubro de 
do imóvel ou 

Informativo de Aprovação; 
com a documentação exigida, é cobrada ainda 1998. Dispõe sobre o Código de 

procurador e diretamente à administrativa nenhuma taxa. Edificações do Distrito Federal. 
Projeto Aprovado ou Visado pela Administração; apresentar da Administração Regional,   

Taxa de Execução de Obras – TEO 
  

 que é encarregada de conferir  Decreto nº 19.915/98 17 de 

Requerimento Escritura registrada em cartório imóveis, cópia autenticada ou Contrato a documentação apresentada,  dezembro de 1998 e suas alterações 
Padrão preenchido 

Declaração de demarcação da TERRACAP/Laudo Topográfico 
examinar e aprovar o projeto.  Regulamenta a Lei N.º 2.105 de 08 

com identificação   de outubro de 1998 que dispõe 
Um jogo projeto elétrico (aprovado se igual ou maior que 101 ampères) 

  

do lote.   sobre o Código de Edificações do 

 Um jogo projeto telefônico   Distrito Federal 

 Um jogo projeto hidrossanitário (água e esgoto)   
http://www.santamaria.df.gov.br/  

Um jogo projeto cálculo estrutural (vigas, pilares, lajes, etc) 
  

    

 Um jogo projeto fundações (locação e cotas)    

 Um jogo projeto prevenção c/ incêndio (aprovado)    

 Declaração SDE (em caso de Pró DF)    
 ART de Resp. Técnica: Fundações, Cálculo Estrutural e autorias: Elétrica,    
 Telefônico, Hidros sanitário, Prevenção c/ Incêndio    
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CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 
 
(Lei 20105/1998, Art. 57): Após o processo de licenciamento e constru-ção 

o cidadão deverá solicitar o certificado de conclusão da obra, con-forme 

documentos abaixo listados. 
 

• Carta de Habite-se (concedida para os processos que receberam 

alvará e destina-se à ocupação de qualquer edificação, indepen-

dentemente do uso) 
 

• Atestado de Conclusão (concedida às obras objetos de Licença, 

propriamente dita, como obras em geral e edificações provisórias, 

como canteiro de obras, entre outros). 
 

REQUISITOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA FORMAS CONDIÇÕES DE CUSTOS RELAÇÃO ATUALIZADA DAS NORMAS E 

 ACESSAR O SERVIÇO ATENDIMENTO  REGULAMENTAÇÕES 
     

Ser proprietário do imóvel ou Requerimento Padrão Apresentar o requerimento Para a emissão da Lei nº 2.105/98 08 de outubro de 1998. 
procurador e apresentar  Padrão com a documentação Carta de Habite- Dispõe sobre o Código de Edificações do 

 Laudo de Vistoria AGEFIS/DF exigida, diretamente se não é cobrada Distrito Federal. 
Requerimento Padrão preenchido  à administrativa da ainda nenhuma  

com identificação do lote. Certidão Negativa de débito AGEFIS/DF Administração Regional, que taxa. Decreto nº 19.915/98 Regulamenta a Lei 
  é encarregada de conferir a  N.º 2.105/1998, que dispõe sobre o Código 
 Taxa execução obras - TEO documentação apresentada,  de Edificações do Distrito Federal 
  examinar e emitir a Carta de   

 Taxa de expediente – Cód. 3573 Habite-se.  Lei 2.691/2001. 

 Alvará de Construção   http://www.santamaria.df.gov.br/servicos/ 
 

Guia de controle e fiscalização de obras 
  carta-de-habite-se.html 

    

 Declaração p/ habite-se da CEB    

 Declaração p/ habite-se da CAESB    

 Concessão de Uso de direito real de uso    

 Um jogo de projeto elétrico    
 Um jogo de projeto telefônico    

 Um jogo de projeto hidrossanitário    

 Um jogo de projeto cálculo estrutural    
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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+

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 

REQUISITOS DOCUMENTOS E FORMAS CUSTOS RELAÇÃO 
 INFORMAÇÕES CONDIÇÕES DE  ATUALIZADA 
 NECESSÁRIAS ATENDIMENTO  DAS NORMAS E 
 PARA ACESSAR   REGULAMENTAÇÕES 

 O SERVIÇO    
     

NÃO HÁ. NÃO HÁ. NÃO HÁ. NÃO HÁ. NÃO HÁ. 
     

 
A Lei nº 5.547, de 06 de outubro de 2015, no artigo 64, inciso II, revogou a 

Lei 5.280 de 24 de dezembro de 2013, que versava sobre o licenciamento 

para funcionamento de atividades econômicas ou de atividades sem fins 

lucrativos e outras providências, por esta razão a Administração Regional 

está aguardando nova regulamentação quanto a emissão da Licença de 

Funcionamento. 

 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
 

• Obra de construção total ou parcial, modificação, acréscimo, re-forma e 

conserto de edificações em geral, marquises e muros; 
 

• Obras, reformas ou modificação de uso em imóveis situados em áreas 

submetidas a regime de proteção ambiental, em área tom-bada ou em 

vizinhança de bem tombado. 
 

• Demolição; 
 

• Conservação e recuperação de edifícios públicos, equipamentos 

comunitários e de lazer; 
 

• Recuperação e conservação de quadras de esportes, parques in-fantis, 

PEC, prédios em geral e outros; 
 

• Manutenção e recolocação de mobiliário público 
 

• Serviços de carpintaria, marcenaria, pintura, serralheria e repa-ros em 

instalações elétricas, hidro sanitárias e outros serviços de obras civis. 
 
 

PARCELAMENTO DO SOLO 
 

• Aprovação de Projeto 
 

• Parcelamento da terra, abertura de logradouros e o remembra-mento. 
 
 

• Manutenção de áreas públicas 
 

• Emissão e taxa de uso de área pública 
 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 

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

pública; 
 

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

• Pedido para ligação de energia elétrica em área rural 
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VIAS E RODOVIAS 
 

• OPERAÇÃO TAPA-BURACO 
 

 Recuperação asfáltica;
 Recapeamento Asfáltico
 Manutenção em estradas rurais
 Manutenção de vias rurais



• QUEBRA-MOLAS 
 

• CALÇADAS 
 

 Construção de calçadas;
 Execução de serviços de mobilidade;
 Executar as obras e serviços de recuperação e conservação de 

terminais rodoviários;


• PASSEIOS E MEIOS-FIO 
 

 Executar os serviços de manutenção e recuperação de passeios;
 Executar os serviços de manutenção e recuperação de meios-fio;
 Manutenção e recuperação de passeios e meios-fio;
 Executar troca de laje de concreto em boca de lobo;

 

EQUIPAMENTOS 
 

• Orientar e controlar a execução dos serviços realizados por má-quinas 

e equipamentos terceirizados; 
 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

• Confecção de elementos pré-moldados;  
• Revitalização de espaço público.  
• Recuperação e conservação de quadras de esportes, parques in-fantis, 

PEC, prédios em geral e outros; 

• Serviços de carpintaria, marcenaria, pintura, serralheria e repa-ros em 

instalações elétricas, hidro sanitárias e outros serviços de obras civis. 

 
• manutenção de áreas públicas: vias, calçadas, meio-fio, parques, 

praças e áreas verdes 

ORGANOGRAMA  

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 
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CONHEÇA AS UNIDADES DA  

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 
 
 
 
 
 

 

GABINETE – GAB 
 
Assessoria Especial - AESP 
 
Tem a função de assessorar diretamente o Gabinete em assuntos téc-nicos, 

programas e projetos de interesse da Administração Regional. A AESP 

também coordena e acompanha as atividades de análise e consolidação de 

propostas de estruturação e reestruturação organi-zacional das unidades da 

Administração, bem como dos respectivos regimentos internos. 
 
 

Assessoria de Comunicação Social – ASCOM 
 
É a unidade responsável pela comunicação interna e institucional da 

Administração Regional de Santa Maria, buscando criar uma cultura de bom 

relacionamento com os meios de comunicação e cultivar um ambiente 

organizacional sadio e interativo. 
 
A ASCOM também tem o objetivo de promover a transparência, ga-rantindo 

informações que fortaleçam o acesso da população aos ser-viços e políticas 

do Governo do Distrito Federal. O trabalho, orientado pelos critérios de 

transparência e eficiência, contribui para a interlocu-ção entre sociedade, 

mídia e governo na compreensão da informação como um direito do 

cidadão. 
 

ESCLARECIMENTO 
 

Reclamações, sugestões ou denúncias não devem ser 

registradas por meio dos canais de acesso à Assessoria de 

Comunicação (facebook, inclusive). 

 

SERVIÇO INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS 
 CANAIS DE 
 
ATENDIMENTO    

      

ATENDIMENTO À Solicitação de informações, dados,  As demandas de 
IMPRENSA relatórios e demais assuntos  imprensa devem ser 

 concernentes à Administração  realizadas via e-mail 
 Regional e de temas Coordenados  santamaria.ascom@ 
 pelas Secretarias de Estado do  gmail.com. O prazo  
     

 Distrito Federal.  máximo de resposta é 
   de 05 (cinco) dias. 
      

CONVERSA COM Conversa por meio da página do  Facebook.com/ 
O CIDADÃO PELO facebook da  transparenciagdf. 
FACEBOOK Administração Regional (facebook.  As orientações são, via 

 com/transparênciagdf). Lá você  de regra, prestadas no 
 poderá ser orientado sobre  mesmo dia. 
 onde encontrar informações e     

 outros assuntos de competência     

 de qualquer uma das áreas da     

 Administração Regional.     
      

 
Assessoria de PLANEJAMENTO (ASPLAN) 
 
É a área que coordena a elaboração e a consolidação dos planos e 

programas anuais e plurianuais da Administração Regional de Santa Maria, 

de acordo com as metas institucionais. Além de acompanhar a sua 

execução. A ASPLAN coordena o desenvolvimento das atividades voltadas 

para o planejamento estratégico, gerencial e de avaliação do desempenho 

institucional da Administração. Também sugere altera-ções e melhorias nos 

sistemas de informação e nos procedimentos de trabalho. Ao final de cada 

ano, coordena a elaboração dos relatórios de atividades da Administração 

Regional de Santa Maria. 
 
Assessoria TÉCNICA 
 
Tem a função de assessorar o Administrador Regional, bem como as 

Coordenadorias e Gerências da Administração, quanto à orientação jurídica 

e emissão de Parecer Técnico. 
 
Promovendo estudos jurídicos de interesse da Administração Regio-nal, 

articulando-se com a Procuradoria Geral do Distrito Federal e ou-tros 

órgãos da Administração Pública, quanto à elaboração e aplica-ção de 

normas, procedimentos e rotinas referentes às seguintes áreas de atuação. 
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OUVIDORIA 
 
A Ouvidoria é um espaço para a comunicação entre o cidadão e o Governo. 

Ao atender o cidadão, o governo promove a participação po-pular, a 

transparência e a eficiência na prestação dos serviços públicos. Serve para 

que os cidadãos apresentem reclamações, sugestões, elo-gios, 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, conforme previsto no Sistema Integrado de 

Gestão de Ouvidorias – SIGO (Lei 4.896/2012). A OGDF é uma Subse-

cretaria da Controladoria Geral do Distrito Federal que coordena tec-

nicamente os trabalhos das ouvidorias especializadas. 
 
O que é uma Ouvidoria Especializada 
 
É uma ouvidoria que atua em sua área específica de trabalho. Cada órgão 

ou entidade conta uma ouvidoria que tem autonomia para ca-dastrar, 

analisar e tramitar as manifestações recebidas, acompanhan-do seu 

andamento até a resposta final. 
 
As Ouvidorias especializadas registram também os pedidos de infor-mação, 

com base na Lei de Acesso à Informação (Lei 4.990/2012). 
 
Qual é o papel do Ouvidor 
 

• Facilitar o acesso do cidadão aos serviços de ouvidoria por meio do 

registro de manifestações (reclamações, sugestões, elogios, in-

formações e denúncias) e respondê-las; 
 

• Atender com cortesia e respeito; 
 

• Encaminhar as manifestações recebidas às áreas competentes do 

órgão / entidade, acompanhando sua apuração; 
 

• Garantir o cumprimento dos prazos previstos em lei para o aten-

dimento das demandas registradas; 
 

• Elaborar relatórios periódicos com informações que sirvam para a 

melhoria dos serviços públicos e ações do Governo de Brasília. 

Em caso de interrupção do sistema de ouvidoria 
 
Para que o atendimento não seja prejudicado, serão utilizados formu-lários 

impressos em qualquer um dos canais de contato. 
 
A Ouvidoria-Geral é a 2ª instância para os serviços de ouvidoria. 
 
Caso os serviços de ouvidoria não tenham sido prestados de forma 

satisfatória e no prazo da lei, procure a Ouvidoria-Geral no Anexo do 

Palácio do Buriti, 12º andar, sala 1.201, ou registre sua demanda em 

www.ouvidoria.df.gov.br e informe no texto o protocolo anterior que gerou a 

insatisfação. 
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SERVIÇOS DE OUVIDORIA 
 
 
 

 

01 Tipos de demandas DENÚNCIA RECLAMAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

 

R
E

Q
U

IS
I

TO
S

 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 

 
Lei 4.896/2012 

 
 
 

 
SUGESTÃO ELOGIO 

 
 
 
 
 
 

 
Registro identificado: 
 
• 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 
 
Registro anônimo: 
 
• Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são verdadeiros 

 

 

02 Canais de atendimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRAL 162 www.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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presencial 

 
De segunda a sexta das 8h às 12h 

e das 14h às 18h Avenida 
Alagados, QC 01, Lote B, Área 

Especial, Santa Maria-DF 

 
 
 

 
 

10 DIAS 
Informar as primeiras providências adotadas 

A contar da data 
(Art. 24 do Decreto nº 36.462/2015) de registro. 

03 Prazos  

20 DIAS Apurar e informar o resultado 

A contar da data (Art. 25 do Decreto nº 36.462/2015) 
de registro.  

 
 
 
 

04 Denúncias 

 

 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) 



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 ADMINISTRA-  
ÇÃO 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 tratada 

e trabalhada no órgão competente. 
 
COMO FUNCIONAM AS UNIDADES 
 

Área de 

Onde ficam Atendimento Acompanhamento Recomendações 
atuação     

     

É uma Cada Tem Também Indicam 

Ouvidoria secretaria, autonomia acompanham o melhorias nos 

que atua administração para cadastrar, andamento das serviços públicos 

em sua regional analisar e manifestações prestados por 

área e demais tramitar as registradas em meio da análise 

específica instituições manifestações outros canais até a das demandas 

de do GDF conta do cidadão resposta final que do cidadão 

trabalho com uma  será repassada ao  

 Ouvidoria  cidadão  

 Especializada    
     

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: O cidadão pode acompanhar o an-damento 

da sua demanda, mediante apresentação do protocolo e se-nha. Ligando 

162 ou acessando www.ouvidoria.df.gov.br. Se preferir, vá pessoalmente à 

Ouvidoria da Administração Regional. Nessa opção, verifique antes via 

Central 162, qual a localização atual da demanda. Caso tenha informado o 

e-mail no momento do registro, você recebe-rá por correio eletrônico o 

andamento da demanda. 
 
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. 
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SERVIÇOS DE  

 INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 

 
 
Lei 4.990/2012 

 
 
 

 

01 Tipos de informações 
 

GASTOS DOCUMENTOS PROCESSOS AÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 

 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
ou da informação requerida. 

 

 

02 Canais de atendimento 

 

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

Avenida Alagados, QC 01, Lote B, Área Especial,  
Santa Maria-DF 

 
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. 

 

03 Prazos 20 DIAS 
 

A contar da data 

de registro. 

 
 

 

+10 DIAS 
 

A contar da data 

de registro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 RECURSO 
 
 
1ª Instância 

 

 
2ª Instância 

 

 
3ª 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)  



 
O que é o Pedido 

de Informação 

 
Solicitação de 

cópias de registros 
ou documentos 

produzidos e 
acumulados  
por órgãos 
e entidades  

arquivados ou não 

 
Solicitação de 

informações sobre 
todos órgãos do 

GDF. O que cada 
um faz, como está 
organizado e que 
serviço presta ao 

cidadão 

 
Solicitação de 

informação sobre 
como e onde 

conseguir o que 
procura no âmbito 

do GDF 

 
 

Onde realizar  Quais os requisitos 
o Pedido de para registrar o Pedido 

Informação  de Informação 

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

Presencialmente 
 Apresentar 
 número de 

na ouvidoria de  

 documento  

cada órgão 
 

   
válido     

 
Quais os tipos de 
informações que 

podem ser solicitadas 

 
Informações sobre 

como está sendo gasto 
o dinheiro arrecadado 
pelo Governo, sobre 

licitações, contratos e 
convênios 

 
Informações sobre o 

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

 
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 

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) 
 
Veja como proceder quando não ficar satisfeitO 

 
 

 

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. 
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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 Fe-

deral. 
 

 Facilitou o acesso à informação pública;


 O cidadão pode registrar um “Pedido de Informação”;


 Determina a divulgação de informações públicas nos sites oficiais;




 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, 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. 
 
Pedido de informação 
 
O pedido de acesso à informação pode ser realizado pelo canal ele-trônico 

e-Sic: www.e-sic.df.gov.br ou pessoalmente nas Ouvidorias das secretarias, 

administrações regionais e demais entidades do Governo do Distrito 

Federal. Acesse www.ouvidoria.df.gov.br, em “Formas de contato” e 

consulte os endereços. 
 

O e-Sic está disponível por meio do banner abaixo, que pode ser aces-sado 

em qualquer site do Governo do Distrito Federal no mesmo link do Acesso à 

Informação citado anteriormente. 
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COORDENADORIA EXECUTIVA (COEX) 
 
À Coordenadoria Executiva, unidade orgânica de comando e supervi-são, 

diretamente subordinada ao Administrador Regional, dirigindo, 

coordenando, controlando e supervisionando a execução setorial das 

atividades relacionadas à: obras, licenciamentos, desenvolvimento 

econômico, de políticas sociais, de gestão do território e de cultura, esporte 

e lazer, no âmbito da Administração Regional; 
 
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA 
 

TIPOS DE DEMANDAS REQUISITOS PROCEDIMENTOS 
HORÁRIO DE ATEN- 

CANAIS DE ATENDIMENTO PRAZOS 
DIMENTO      

      

Croqui de locação para Alvará de construção 
Processo aberto na RA Ida ao local para realização do serviço  08h00 às 12h00 Atendimento presencial na 

05 dias 
Documentação do imóvel após recebimento da requisição 14h00 às 18h00 GELIC.   

      

Croqui de locação para Carta de Habite-se Processo aberto na RA Ida ao local para realização do serviço  08h00 às 12h00 Atendimento presencial na 
05 dias  Documentação do imóvel após recebimento da requisição 14h00 às 18h00 GELIC.   

      

Croqui de alinhamento e verificação de medidas dos Documentação do imóvel Ida ao local para realização do serviço  08h00 às 12h00 Atendimento presencial na 

05 dias 
lotes para fins judiciais Solicitação do Juizado Especial após recebimento da requisição 14h00 às 18h00 GELIC.  

      

Demarcação de lotes 
Processo aberto na RA Ida ao local para realização do serviço  08h00 às 12h00 Atendimento presencial na 

05 dias 
Documentação do imóvel após recebimento da requisição 14h00 às 18h00 GELIC.   

      

Verificar alinhamento e cota de soleira 
Processo aberto na RA Ida ao local para realização do serviço  08h00 às 12h00 Atendimento presencial na 

05 dias 
Documentação do imóvel após recebimento da requisição 14h00 às 18h00 GELIC.   

       
AREA ENVOLVIDA: NULIO – Núcleo de Licenciamento de Obras, GELIC – Gerência de 
Licenciamentos e COEX – Coordenadoria Executiva. 
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SERVIÇO GESTÃO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

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

Atualização, cadastramento e Dirigir pessoalmente ao Preenchimento de formulário Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 12h às 18h. Atendimento presencial Imediato 
parcelamento de débitos dos balcão de atendimento do padrão.  Administração Regional,  

permissionários de quiosques, Núcleo de Dessenvolvimento Recebimento do Documento,  localizada Avenida  

feira do produtor, ambulante Econômico na Administração com conferência do  Alagados, QC 01, Lote B,  

e feira central. Regional, munidos de destinatário e anexos.  Área Especial, Santa Maria/DF  

 documentação pessoal e     

 comprovante de residencia. Encaminhamento à    

  Coordenadoria das Cidades.    
       
AREA ENVOLVIDA: Núcleo de Desenvolvimento Econômico 

 
SERVIÇOS CULTURA, ESPORTE E LAZER 
 

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

Orientação para emissão Dirigir pessoalmente à sala Verificação quanto a Funcionamento de seg. a sex., de Atendimento presencial 30 dias antes da data 
de Alvará Eventual e do Núcleo de Cultura, Esporte disponibilidade de data, 08h às 12h às 18h. Administração Regional, prevista para realização do 
agendamento no sistema de e Lazer na Administração local e horario.  localizada Avenida evento. 
atendimento. Regional, com requerimento   Alagados, QC 01, Lote B,  

 protocolado. Eencaminhar ao Núcleo de  Área Especial, Santa Maria/  

  Licenciamento.  DF  

  Encaminhamento ao setor    
  responsável.    
       
Agendamento de jogos no Ginásio Poliesportivo; Campos Sintéticos. 

 
Dirigir pessoalmente à sala do Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer na Administração 
Regional, munido de documento de identificação pessoal.  
Verificação quanto a disponibilidade de data, local e horario. 

 
Emissão da autoriuzação para utilizar o espaço. 

 
Todas as segundas feiras, por ordem de chegada, a partir das 08h. 
Atendimento presencial Administração Regional, localizada Avenida Alagados, 
QC 01, Lote B, Área Especial, Santa Maria/DF 
Imediato 

 
AREA ENVOLVIDA: Protocolo 
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SERVIÇOS SOCIAIS 

 

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

Inscrição para cursos Possui nível de escolaridade Preenchimento de formulário padrão. Funcionamento de seg. a sex., de Atendimento presencial Administração Disponibilidade 
no SENAC Médio Completo (2º Grau).  08h às 18h. Regional, localizada Avenida Alagados, QC do Curso 

 
Munido de documentos de 

Encaminhamento ao SENAC.  01, Lote B, Área Especial, Santa Maria/DF  
     

 identificação pessoal.     

Orientação e Dirigir pessoalmente à sala Triagem da vida pregressa  Atendimento presencial Administração Imediato 
internação para do Núcleo de Politicas Sociais   Regional, localizada Avenida Alagados, QC  

dependentes na Administração Regional, Preenchimento de formulário padrão  01, Lote B, Área Especial, Santa Maria/DF  

quimicos. munido de documento de  24h 
Tel.: 9136-0000 

 
 identificação pessoal. Encaminhamento para Hospitais,   

  Clinicas e Laboratórios.  (falar com Marina)  
       
Marcação de palestras ministradas pelo Núcleo de Políticas Sociais. 

 
Dirigir pessoalmente à sala do Núcleo de Politicas Sociais na Administração Regional. 

 
Verificação quanto a disponibilidade de data, local e horario. 

 
Funcionamento de seg. a sex., de 08h às 18h. 
Atendimento presencial Administração Regional, localizada Avenida Alagados, 
QC 01, Lote B, Área Especial, Santa Maria/DF 
Imediato 

 
AREA ENVOLVIDA: Núcleo de Politicas Sociais 

 

BIBLIOTECAS 
 

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

Utilização da Biblioteca Dirigir pessoalmente à Preenchimento de ata Funcionamento de seg. a sex., de Atendimento presencial na Biblioteca Imediato 
Pública. Bblioteca Pública, munido realizada por servidor, que 08h às 12h às 18h. Monteiro Lobato, localizada EQ  

 de documentação pessoal ou registrará horario de entrada e  215/315, Santa Maria Norte/DF ou  

 carteirnha estudantil. saída do cidadão.  na Biblioteca Carlos Drumont de  

    Andrade, localizada na QR 204, Área  

    Especial, Santa Maria Sul/DF  
      

AREA ENVOLVIDA: Biblioteca Pública     
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COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 
À Coordenadoria de Administração Geral, unidade orgânica de co-mando e 

supervisão, diretamente subordinada ao Administrador Re-gional: dirigir, 

coordenar, controlar e supervisionar a execução setorial das atividade 

relacionadas à orçamento, finanças e contratos, gestão administrativa, 

gestão de pessoas, informática, administração de ma-terial, patrimônio, 

transporte, arquivo, protocolo, gestão documental, comunicação 

administrativa e serviços gerais, no âmbito da Adminis-tração Regional e 

seus próprios; 
 
É responsável pelos recursos logísticos, planejamento, orçamento, exe-

cução orçamentária e financeira, gestão de contratos e convênios, ad-

ministração de materiais, transportes, patrimônio, gestão documental, 

comunicação administrativa, e manutenção da Administração de San-ta 

Maria. 
 

O serviço realizado pela COAG prestado diretamente ao cidadão é o de 

protocolo. Para esclarecer o funcionamento da solicitação de có-pias via 

protocolo segue passo a passo abaixo
3
: 

 
RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL – PROTOCOLO 
 

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

Recebimento de Dirigir pessoalmente ao Recebimento do Documento, com Correios. Atendimento presencial no Anexo do Palácio Imediato 
documentos direcionados balcão de atendimento conferência do destinatário e anexos.  do Buriti, sala 1315  

à Administração Regional do Protocolo na 
Cadastramento do Documento, com 

Presencial:   
 Administração Regional No Protocolo da Administração   

  identificação do NUP (Número único Regional, localizada Avenida   

  de Protocolo). Alagados, QC 01, Lote B, Área   
  

Encaminhamento ao setor responsável. 
Especial, Santa Maria/DF,   

  Funcionamento de seg. a sex., de   

   08h às 12h às 18h.   
      

AREA ENVOLVIDA: Protocolo     
      

 
 
 
 
 

 
3 *Casos que as cópias podem ser negadas:  
• Quando o documento se referir à investigação sigilosa;  
• Documento classificados como reservado, secreto ou ultrassecreto;  
• Quando envolver dados pessoais de terceiros, que não seja o solicitante. 
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    PROTOCOLO      

Cidadão requer cópia 
   Solicitação recebe a   

*Aprova a emissão    
identificação (NUP) e 

  

por documento ou 
     

de cópias e informa    posteriormente é enviada   

preenche formulário 
     

ao cidadão por    
à área responsável pela 

  

padrão no Protocolo 
     

telefone ou e-mail    
informação para deferimento. 

 

        
       

         

Disponibiliza cópias 
   Entrega comprovante  Imprime Documento de 
   

de pagamento 
 

Arrecadação Avulso - DAR no 
solicitadas em até     

   

pessoalmente na área sítio www.fazenda.df.gov.br e 
10 dias 

   
   

responsável 
  

paga taxa       

SETOR INTERNO           
RESPONSÁVEL PELA    CIDADÃO   CIDADÃO 

INFORMAÇÃO           

 
 

 

RELAÇÃO ATUALIZADA DAS NORMAS E 
REGULAMENTAÇÕES 
 
Decreto 36.700/2015 - Atribui competências às Administrações Regio-nais, 

e dá outras providências; 
 
Decreto n° 24.582/2004 - Aprova o Regimento Interno da Corregedo-ria-

Geral do Distrito Federal e dá outras providências; 
 
Decreto n° 34.031/2012 - Dispõe sobre a inserção de fraseologia anticor-

rupção em editais de licitação, contratos e instrumentos da Adminis-tração 

Pública; 
 
Decreto nº 14.604, de 10 de fevereiro de 1993 - Cria a Região Adminis-

trativa de Santa Maria (RA XIII) e dá outras providências; 
 
Decreto nº 19.876/1998 - Aprova Memorial Descritivo e Normas de Edi-

ficação, Uso e Gabarito, relativos às Regiões Administrativas do Lago Sul - 

RA XVI e do Lago Norte RA XVIII; 
 
Decreto nº 19.915/1998 - Regulamenta a Lei N.º 2.105 de 08 de outubro de 

1998 que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal; 

Decreto nº 19.915/98 17 de dezembro de 1998 - Regulamenta a Lei N.º 

2.105 de 08 de outubro de 1998 que dispõe sobre o Código de Edifica-ções 

do Distrito Federal; 
 
Decreto nº 34.276/2013 - Regulamenta a Lei nº 4.990, de 12 de dezem-bro 

de 2012, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no in-ciso 

XXXIII do art. 5º, no inciso II do §3º do art. 37 e no §2º do art. 216, todos da 

Constituição Federal de 1988; 
 
Decreto nº 35.382/2014 - Regulamenta o art. 42, da Lei nº 4.990, de 12 de 

dezembro de 2012, dispõe sobre os procedimentos para credencia-mento 

de segurança, sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamen-to, institui o 

Comitê Gestor de Credenciamento de Segurança, e dá outras providências; 
 
 

Decreto nº 36.419/2015 - Institui a Carta de Serviços ao Cidadão; 
 
Decreto nº 36.462/2015 - Regulamenta a Lei nº 4.896, de 31 de julho de 

2012, que dispõe sobre o Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito 

Federal – SIGO/DF; 
 
Decreto nº 57.654, de 20/01/1966 - Regulamenta a lei do Serviço Militar (Lei 

nº 4.375, de 17 de agosto de 1964), retificada pela Lei nº 4.754, de 18 de 

agosto de 1965; 
 
Decretos nº 18.910/1997 - Aprova Normas de Edificação, Uso e Gabarito, 

relativas às Regiões Administrativas do Núcleo Bandeirante - RA VIII e Lago 

Sul - RA XVI; 
 
Lei 2.691/2001 - Altera a Lei n° 2.365, de 4 de maio de 1999, que “dispõe 

sobre a inclusão de obras de arte nas edificações de uso público ou 

coletivo”; 
 
Lei 4.896/2012 - Dispõe sobre o Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito 

Federal – SIGO/DF; 
 
Lei 5.280 de 24 de dezembro de 2013 - Dispõe sobre o licenciamento para 

funcionamento de atividades econômicas ou de atividades sem fins 

lucrativos e dá outras providências; 
 
Lei de Acesso à Informação (Lei 4.990/2012) - Regula o acesso a infor-

mações no Distrito Federal previsto no art. 5º, XXXIII, no art. 37, § 3º, II, e 
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no art. 216, § 2º, da Constituição Federal e nos termos do art. 45, da Lei 

federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e dá outras providências; 
 
Lei Distrital nº 766/2008 - Dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no 

Comércio Local Sul, do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, na 

Região Administrativa de Brasília – RA I, e dá outras providências; 
 
Lei Federal nº 8.239, de 04/10/1991; 
 
Lei Federal nº. 8.666/1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Consti-

tuição Federal, institui normas para licitações e contratos da Adminis-tração 

Pública e dá outras providências; 
 
Lei n°. 6.496, de 07 de dezembro de 1977, art. 1º e 2º e Resolução nº 425, 

de 18 de dezembro de 1998) - Institui a “Anotação de Responsabilida-de 

Técnica” na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e 

agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenha-ria, 

Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência 

Profissional; e dá outras providências; 
 
Lei nº 12.037, de 1º/10/2009 - Dispõe sobre a identificação criminal do 

civilmente identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da Cons-

tituição Federal; 
 
Lei nº 2.105/98 08 de outubro de 1998 - Dispõe sobre o Código de Edi-

ficações do Distrito Federal; 
 
Lei nº 4.375, de 17/08/1964, regulamentada pelo Decreto nº 57.654, de 

20/01/1966 – Lei do Serviço Militar; 
 
Lei nº 4.896/2012 - Dispõe sobre o Sistema de Gestão de Ouvidoria do 

Distrito Federal – SIGO/DF; 
 
Lei nº 4.990/2012 - Regula o acesso a informações no Distrito Federal 

previsto no art. 5º, XXXIII, no art. 37, § 3º, II, e no art. 216, § 2º, da Consti-

tuição Federal e nos termos do art. 45, da Lei federal nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, e dá outras providências; 
 
Lei nº 5.547, de 06 de outubro de 2015 - Dispõe sobre as autorizações para 

localização e funcionamento de atividades econômicas e auxilia-res e dá 

outras providências; 

Lei nº 7.115, de 29/08/1983) - Dispõe sobre prova documental nos casos 

que indica e dar outras providências; 
 
Lei nº 8.239, de 4/10/1991 - Regulamenta o Federal, que dispõem sobre a 

prestação de Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório; 
 
Leis Distrital nº 3.035/2002 - Dispõe sobre o Plano Diretor de Publicida-de 

das Regiões Administrativas do Plano Piloto - RA I, do Cruzeiro - RA XI, de 

Candangolandia - RA XVIX, Lago Sul - Ra XVI e do Lago Norte - Ra XVIII, 

DF; 
 

Leis Distrital nº 3.036/2002 - Dispõe sobre o Plano Diretor de Publici-dade 

das Regiões Administrativas do Gama - RA II, Taguatinga - RA III, 

Brasilândia - RA IV, Sobradinho - RA V, Planaltina RA VI, Paranoá, RA VII, 

Núcleo Bandeirante - Ra VIII, São Sebastião - RA XIV, Recanto das Emas - 

RA XV, e Riacho Fundo - RA XVII, DF; 
 

Portaria nº 2.681 do Ministério da Defesa, de 28/07/1992. 
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INDICADORES DE DESEMPENHO 
 

OBJETIVO INDICADOR  META/PRAZO VARIÁVEIS DOS INDICADORES FÓRMULA DOS INDICADORES  
             

Aferir o grau de O índice de 
      

Número de solicitações recebidas: 
    

 1º semestre de 2015 70%      
atendimento e solicitações atendidas       número total de solicitações recebidas     

 

2º semestre de 2015 80% 
 

Índice de 
 

Número de solicitações 
 

a qualidade das visa aferir a eficácia   pela Administração Regional de Santa   

solicitações de do serviço de  1º semestre de 2016 90%  Maria. solicitações  atendidas x 100 
manutenção urbana manutenção urbana        

atendidas = 

   

 

2º semestre de 2016 95% 
 

Número de solicitações atendidas: 
 

Número de solicitações 
 

encaminhadas a      

Administração Regional   1º semestre de 2017 100%  número total de solicitações atendidas   recebidas  
de Santa Maria        pela Administração Regional de Santa     

  

2º semestre de 2017 100% 
     

    Maria.     
             

Alcançar a máxima O índice de satisfação 
      

Número de reclamações após a execução 
    

 
1º semestre de 2015 

 
10% 

   
Número de reclamação 

 

satisfação do cidadão do cidadão visa    do serviço: número total de reclamações    

 

2º semestre de 2015 
 

8% 
 

Índice de 
 

após a execução do 
 

por meio da excelência aferir a efetividade e    recebidas após a execução do serviço.   

do serviço prestado qualidade do serviço  1º semestre de 2016  5%  
Número de solicitações atendidas: 

satisfação do  serviço x 100 
 prestado ao cidadão.       

cidadão = 

   

  

2º semestre de 2016 
 

3% 
  

Número de solicitações 
 

     número total de solicitações atendidas   

   1º semestre de 2017  1%  pela Administração Regional de Santa   atendidas  
        

Maria. 
    

   

2º semestre de 2017 
 

0% 
     

          
             

             

Verificar a reincidência O índice de 
      

Número de reincidências de um mesmo 
    

 
1º semestre de 2015 

  
10% 

   
Número de reincidência 

 

da necessidade de reincidência do    problema em uma mesma localidade: Índice de   

 

2º semestre de 2015 
  

8% 
  

de um mesmo proble- 
 

execução de um mesmo problema afere a    

Número de solicitações atendidas: reincidência 
  

serviço em uma mesma eficácia e efetividade  1º semestre de 2016   5%   ma em uma localidade x 100 
   

do problema 
 

localidade. do serviço prestado       número total de solicitações atendidas    

 

2º semestre de 2016 
  

3% 
  

Número de solicitações 
 

 permitindo a melhoria    pela Administração Regional de Santa =   
 

do método de 
 

1º semestre de 2017 
  

1% 
 

Maria. 
 

atendidas 
 

       
 execução do serviço e,            

  

2º semestre de 2017 
  

0% 
      

 consequentemente,         

 da eficiência.            
             

Aferir o grau de O índice visa aferir 
      

Número de processos concluídos dentro 
    

 
1º semestre de 2015 

 
10% 

 
Índice de 

 
Número de processos 

 

cumprimento dos o desempenho    do prazo: número total de processos   
 

2º semestre de 2015 

 

8% 

   

   

processo 
 

concluídos dentro do 
 

prazos, tendo por da Administração    concluídos dentro do prazo.   

referência o prazo Regional de Santa  1º semestre de 2016  5%  
Número de processos concluídos: 

concluídos  prazo x 100 
máximo de 2 (dois) dias Maria em relação       

dentro do 

   

 

2º semestre de 2016 
 

3% 
  

Número de processos 
 

úteis. ao serviço de    número total de processos concluídos.   
 

consulta prévia de 
      

prazo = 
 

concluidos. 
 

  1º semestre de 2017  1%     
 licenciamento de            

  

2º semestre de 2017 
 

0% 
      

 atividades, foram         

 criados os seguintes            

 indicadores.            
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OBJETIVO INDICADOR  META/PRAZO   VARIÁVEIS DOS INDICADORES FÓRMULA DOS INDICADORES  
           

Aferir o grau de 
     

Número de reclamações: número total 
    

  1º semestre de 2015 10%      
satisfação do cidadão      de reclamações a respeito do processo     

  

2º semestre de 2015 8% 
   

Número de reclama- 
 

com o serviço de    de consulta prévia no semestre. Tal dado 
Índice de 

 

consulta prévia e   1º semestre de 2016 5%  será obtido pela ouvidoria, visto que ções x 100 
   

reclamação = 
 

reduzir o número de      esta realizará contato com o cidadão    

  

2º semestre de 2016 3% 
  

Número de processos 
 

reclamações a zero.    interessado questionando-o sobre    

   1º semestre de 2017 1%  possíveis reclamações.   concluidos.  
           

   2º semestre de 2017 0%  Número de processos concluídos:     
      número total de processos concluídos no     

      semestre.     
           

Aferir o grau de O índice visa aferir 
    

Número de processos concluídos dentro 
    

 
1º semestre de 2015 10% 

 
Índice de Número de processos 

 

cumprimento dos o desempenho   do prazo: número total de processos  
 

2º semestre de 2015 8% 

  

  

processos concluídos dentro do 
 

prazos, tendo por da Administração   concluídos dentro do prazo.  

referência o prazo Regional de Santa  1º semestre de 2016 5%  
Número de processos concluídos: 

concluídos prazo x 100 
máximo de 5 (cinco) dias Maria em relação ao         

 

2º semestre de 2016 3% 
 

dentro do Número de processos 
 

úteis. serviço de expedição   número total de processos concluídos.  
 

de licenciamento 
     

prazo = concluídos. 
 

  1º semestre de 2017 1%    
 para eventos, foram          

  

2º semestre de 2017 0% 
      

 criados os seguintes        

 indicadores.          
           

Aferir o grau de 
     

Número de reclamações: número total 
    

  1º semestre de 2015 10%      
satisfação do cidadão      de reclamações a respeito do processo     

  

2º semestre de 2015 8% 
   

Número de reclama- 
 

com o serviço expedição    de consulta prévia no semestre. Tal dado 
Índice de 

 

de licenciamento para   1º semestre de 2016 5%  será obtido pela ouvidoria, visto que ções x 100 
   

reclamações = eventos e reduzir o      esta realizará contato com o cidadão   

  

2º semestre de 2016 3% 
 

Número de processos 
 

número de reclamações    interessado questionando-o sobre    

a zero.   1º semestre de 2017 1%  possíveis reclamações.   concluídos.  
           

   2º semestre de 2017 0%  Número de processos concluídos:     
      número total de processos concluídos no     

      semestre.     
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