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INTRODUÇÃO 

 
 
 
 

A Administração Regional de Ceilândia é um órgão da Administração 

Direta, vinculada a Secretaria Executiva das Cidades e, em concor- 

dância com a Lei nº 408 de 13 de janeiro de 1993, tem por competên- 

cia representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da respectiva 

Região Administrativa, coordenar e executar atividades e serviços de 

interesse público em sua jurisdição por meio de planejamento, super- 

visão, coordenação, fiscalização específica e da execução direta das 

atividades, além de dar efetividade às políticas públicas e ainda pro- 

mover o desenvolvimento local em bases sustentáveis. 

Dessa forma, por configurar-se como um representante central da 

Administração Pública do Distrito Federal na cidade, a Administração 

Regional de Ceilândia, busca estimular, a cada dia, uma gestão mais 

participativa, funcionando como um canal de diálogo permanente 

entre o cidadão e o poder público. 

 

 
 

Email: gab@ceilândia.df.gov.br 

Facebook: Administração Regional de Ceilândia Localização: 
 

 

Administração Regional de Ceilândia 

Telefone: 3471-9800 

QNM 13, Módulo, B, Ceilândia Sul 

CEP: 72215-130 

mailto:gab@ceilândia.df.gov.br
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ESTRUTURA  
ADMINISTRATIVA DA 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 
CEILÂNDIA. 
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APRESENTAÇÃO 

 
 
 

 
A Administração Regional de Ceilândia, atendendo ao disposto no De- 

creto 36.419, de 25 de março de 2015 objetivando melhorar o atendi- 

mento ao público e oferecer maior visibilidade e transparência às suas 

ações, apresenta a Carta de Serviços ao Cidadão, com informações 

claras e precisas sobre os principais serviços prestados à população de 

Ceilândia. 

Com a implantação da Carta de Serviços, a Administração Regional de 

Ceilândia busca facilitar o acesso dos usuários aos serviços públicos, 

permitindo ao cidadão conhecer os serviços prestados, detalhando 

seus principais requisitos, de que forma acessá-los, documentos ne- 

cessários, formas de consulta, endereços e telefones, procedimentos 

para registrar sugestões e reclamações, dentre outros. 

Desta forma, a Administração Regional de Ceilândia pretende aperfei- 

çoar a maneira de gerir os serviços públicos, melhorar a relação com 

a sociedade, atender o cidadão com cortesia e respeito, promovendo 

assim uma participação maior da sociedade não só nas ações, mas 

também no monitoramento dos serviços colocados à disposição dos 

cidadãos. 
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O QUE É ASPLAN? 

ASSESSORIA DE  
PLANEJAMENTO – ASPLAN  

O SERVIÇO TEM CUSTO OU É GRATUITO? 

Não tem custo. 

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS? 

• Endereço completo do local. 

• Croqui do local. 

A ASPLAN – Assessoria de Planejamento é o setor responsável por co- 

ordenar e orientar a elaboração de estudos, planos, projetos e progra- 

mas na Região Administrativa de Ceilândia, manter dados urbanísti- 

cos da cidade e prestar informações ao público sobre normas de uso 

e ocupação do solo, dentre outras. 

OS SERVIÇOS OFERECIDOS SÃO: 
 

DESCRIÇÃO DO 
SERVIÇO 

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES 
NECESSÁRIAS 

PRAZOS PREVISTOS 

Fornecimento 
de normas para 
construção 

 
PDL/COE 

 
Imediato 

Verificação de terrenos 
quanto a propriedade 

Endereço preciso e correto do 
local 

Cinco dias úteis 
(máximo) 

Auxílio às áreas 
técnicas aos setores 
da Administração 
Regional 

 

PDOT/PDL/COE/Licenciamento 
de Obras e Atividades 
Econômica 

 
Cinco dias úteis 
(máximo) 

 

Emissão de Parecer 
Técnico 

PDOT/PDL/COE/Licenciamento 
de Obras e Atividades 
Econômicas 

 

Cinco dias úteis 
(máximo) 

Orientação quanto 
a parâmetros 
urbanísticos e edilícios 

 
PDL/COE 

 
Imediato 

 

Fornecimento de 
mapas 

 Imediato (o interessado 
deverá trazer mídia 
para cópias 

DE QUE FORMA O SERVIÇO É PRESTADO? 

O usuário faz uma consulta diretamente no balcão ou por meio de 

requerimento no protocolo da Administração Regional de Ceilândia. 
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QUAIS AS PRIORIDADES? 

Idosos e portadores de necessidades especiais 

ONDE POSSO ENCONTRAR O SERVIÇO E QUAIS OS TELEFONES DE 
CONTATO? 

Administração Regional de Ceilândia - Assessoria de Planejamento 

(ASPLAN). 

De segunda a sexta-feira das 08 ás 18h, horário 

ininterrupto; Telefones: 3471-9879. 

QUAIS AS LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS PARA CONSULTA? 

• Lei Complementar no 803/2009, aprova o Plano Diretor de 

Orde- namento Territorial do Distrito Federal - PDOT 

• Lei Complementar no 314/2000, aprova o Plano Diretor Local da 

Região Administrativa de Ceilândia - PDL/Ceilândia 

• Lei Complementar no 755/2008, define critérios para ocupação 

de área pública mediante concessão de direito real de uso 

• Decreto no 29.590/2008 e alterações, regulamenta a Lei 

Comple- mentar no 755/2008 

• Lei no 2.105/1998 e alterações, dispõe sobre o Código de 

Edifica- ções do Distrito Federal - COE/DF 
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O QUE É ASCOM? 

ASSESSORIA DE  
COMUNICAÇÃO – ASCOM  

QUAIS AS PRIORIDADES? 

Fortalecer a interação da Administração de Ceilândia com os meios 

de comunicação (TV, Rádio, Jornais) e entidade afins, por meio de um 

esforço conjunto de comunicação. Ampliar e consolidar o relaciona- 

mento institucional com a sociedade, viabilizando canais de feedback, 

como forma de sinalizar a manutenção e ajustes das ações institucio- 

nais. Dar maior transparência a instituição com ampla divulgação à 

sociedade das decisões administrativas, os direitos do cidadão e os 

serviços colocados à sua disposição, indispensáveis à positivação da 

A ASCOM – Assessoria de Comunicação Social, tem como objetivo 

preservar a imagem institucional da Administração Regional de Cei- 
lândia, assim como aprimorar o relacionamento com a sociedade e 
com a imprensa, além de participar da unificação do discurso com a 
Secretaria de Estado de Comunicação Social e com as demais Asses- 
sorias de Comunicação dos órgãos de Governo, estabelecendo ações 
que ampliem a divulgação da gestão para resultados do Governo do 
Distrito Federal, focando sua atuação sempre na transparência, celeri- 
dade, presteza e, sobretudo, no interesse social. 

OS SERVIÇOS OFERECIDOS SÃO: 

• Divulgar informações de interesse público; 

• Contribuir para a construção de uma comunicação pública e efi- 

caz; 

• Fazer a comunicação interna e institucional da Administração Re- 

gional; 

• Produzir diariamente boletins informativos e notícias relaciona- 

das a Administração Regional. 

DE QUE FORMA O SERVIÇO É PRESTADO? 

Com a produção de matéria e fotos, alimentando e atualizando as re- 

des sociais e pautando os meios de comunicação (TV, Rádio, Jornais) 

e entidade afins, por meio de textos dando ênfase aos trabalhos que 

são prestados pela administração a comunidade como, por exemplo, 

as operações de infraestrutura e serviços de relevância pública entre 

outras atividades. 

imagem institucional. 

ONDE POSSO ENCONTRAR O SERVIÇO E QUAIS OS TELEFONES DE 
CONTATO? 

Assessoria de Comunicação Social - ASCOM 

Administração Regional de Ceilândia 

De segunda a sexta feira, das 08 ás 18h, horário ininterrupto. 

Telefones: 3471-9834/9877 

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

Ascom.ceilandia.df.gov.br 

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


18 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

OUVIDORIA  

 
 
 

 
VOCÊ SABIA QUE A OUVIDORIA É UM ESPAÇO PARA A COMUNICA- 
ÇÃO ENTRE O CIDADÃO E O GOVERNO? 

Ao atender o cidadão, o governo promove a participação popular, a 

transparência e a eficiência na prestação dos serviços públicos. Serve 

para que os cidadãos apresentem reclamações, sugestões, elogios, in- 

formações e denúncias, representando seus interesses perante o Go- 

verno de forma democrática. 

Como funciona a rede de Ouvidorias do Governo de Brasília? 

A rede é composta pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal - OGDF e 

as ouvidorias especializadas, conforme previsto no Sistema Integrado 

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

cretaria da Controladoria Geral do Distrito Federal que coordena tec- 

nicamente os trabalhos das ouvidorias especializadas. 

O que é uma Ouvidoria Especializada? 

É uma ouvidoria que atua em sua área específica de trabalho. Cada 

órgão ou entidade conta uma ouvidoria que tem autonomia para ca- 

dastrar, analisar e tramitar as manifestações recebidas, 

acompanhan- do seu andamento até a resposta final. 

As Ouvidorias especializadas registram também os pedidos de infor- 

mação, com base na Lei de Acesso à Informação (Lei 4.990/2012). 

Qual é o papel do Ouvidor? 

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

do registro de manifestações (reclamações, sugestões, elogios, 

in- formações e denúncias) e respondê-las; 
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• 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. 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

Elementos fundamentais para o registro de uma denúncia: 

 

• NOMES de pessoas e empresas envolvidas 

• QUANDO ocorreu o fato 

• ONDE ocorreu o fato 

• Quem pode TESTEMUNHAR 

• Se a pessoa pode apresentar PROVAS 

Tratamento específico para denúncias: Avaliação, classificação 

e encaminhamento realizados pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal 

Registro identificado: 

 

• 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 

 

 
 

Informar as primeiras providências adotadas 

(Art. 24 do Decreto nº 36.462/2015) 
 

 

 
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 18h - Horário ininterrupto 
QNM 13, Módulo B, Ceilândia Sul 

CEP: 72215-130 - Brasília-DF 

Apurar e informar o resultado 

(Art. 25 do Decreto nº 36.462/2015) 

 
 

 
 

 

 

  RECLAMAÇÃO  ELOGIO 

 

 

 
 

 

 

 

 

R
E

Q
U
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O
S

 

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


 

 

 

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 pedido de acesso deverá conter: 

• Nome do requerente 

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

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

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

(modelo novo) e Certificado de Reservista). 

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

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

ou da informação requerida. 

Importante: 

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

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

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

entidade. 

 

 
 

De segunda a sexta das 8h às 18h - Horário ininterrupto 

QNM 13, Módulo B, Ceilândia Sul 

CEP: 72215-130 - Brasília-DF 

 
 

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

  

 

 

  PROCESSOS  

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. 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSO 

 
 

 
 

 

 
 

 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 

http://www.e-sic.df.gov.br/
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ONDE POSSO ENCONTRAR O SERVIÇO E QUAIS OS TELEFONES DE 
CONTATO? 

Administração Regional de Ceilândia –Ouvidoria. 

QNM 13, Módulo, B, Ceilândia Sul / CEP: 72215-130 

De segunda a sexta-feira, das 8h às12h e 14h às 18h 

QUAIS AS LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS? 

LEI Nº 4.896 DE 31 DE JULHO DE 2012 – SISTEMA DE GESTÃO DE OUVI- 

DORIAFEDERAL – SIGO/DF. 

JUNTA DE SERVIÇO 
MILITAR - JSM  

 
 

 
O QUE É A JSM? 

A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 262 – CEILÂNDIA - DF é um órgão 

que demanda o acesso militar, atenção e orientação as pessoas que 

buscam atendimento em regresso ao serviço militar, tanto iniciais 

como futuras reavaliações e inclusões de cidadãos provenientes de 

transferências, 2ª via de documentos militares, recadastramentos e 

atualizações dos mesmos. 

OS SERVIÇOS OFERECIDOS SÃO: 

• Atendimento ao cidadão, dúvidas e informações/usuário; 

• Alistamento ao Serviço Militar; 

• Transferências militares de outros estados; 

• 2ª via de documentos militares provenientes de extravio, inutiliza- 

ção ou roubo; 

• Atender, encaminhar aos órgãos militares e acompanhar as rei- 

vindicações do cidadão; 

• Atendimento ao cidadão que necessite atualizar sua vida militar 

para a retirada de passaporte. 

DE QUE FORMA O SERVIÇO É PRESTADO? 

Atendimento pontual a todos os cidadãos que buscarem atendimen- 

to na Junta do Serviço Militar munidos das documentações solicita- 

das. 

Atendimento presencial e direto ao cidadão/usuário. 
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QUAIS OS REQUISITOS? 

Ser brasileiro ou naturalizado, ser maior de 18 anos e portador de do- 

cumentação com foto. 

O SERVIÇO TEM CUSTO OU É GRATUITO? 

O alistamento militar dentro do prazo não tem custo; 

O alistamento fora do prazo gera multa por atraso do alistamento mi- 

litar conforme artigo em vigor. 

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ALISTAMENTO MILITAR? 

• Carteira de identidade civil ou Militar. 

• CPF* (Opcional). 

• Comp. de residência. 

• Certidão de Nascimento. 

• 1 Foto 3x4 fundo Branco. 

QUAIS AS PRIORIDADES? 

Todos os casos em situação de necessidade física ou mental. 

QUAIS OS PRAZOS PREVISTOS PARA ATENDIMENTO (QUANTO TEM- 
PO POSSO OFERECER O SERVIÇO)? 

Atendimento pontual, prazos pré-estabelecidos pela Junta do Serviço 

Militar de Nº 262, Ceilândia-, DF no ato do atendimento. 

ONDE POSSO ENCONTRAR O SERVIÇO E QUAIS OS TELEFONES DE 
CONTATO? 

Junta do Serviço Militar de n.º 262 Ceilândia – DF 

EQNN 02/04 Ceilândia Sul. 

De segunda a sexta-feira das 08h ás 17h, 

Telefones: (61) 3372-3177 

QUAIS AS LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS? 

Lei n.º 7375 de 17 agosto de 1964, Decreto nº 57654 de 20 de Janeiro de 

1966. Normas Técnicas p/ func. (NT 03 – DSM) 

  
GERÊNCIA DE OBRAS – GEOB. 

NÚCLEO DE EXECUÇÃO DE OBRAS – NUEOB 

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO – 

 
O QUE É COEX/GEOB/NUEOB/NUMAC? 

A COEX - Coordenadoria Executiva, da Administração Regional de Ceilân- 

dia, é o setor responsável pela programação, planejamento e execução 

de obras públicas na cidade de Ceilândia. Fazem parte da sua estrutura, 

a GEOB - Gerência de Obras, o NUEOB - Núcleo de Ex ecução de Obras e 

ainda o NUMAC – Núcleo de Manutenção e Conservação – NUMAC 

OS SERVIÇOS OFERECIDOS SÃO: 

• Serviços de tapa-buracos; 

• Limpeza geral da cidade; 

• Retirada de entulho; 

• Reposição e reforma de boca-de-lobo; 

• Execução de quebra-molas; 

• Reforma de alambrados; 

• Recuperação de meios-fios 

• Revitalização de praças; 

• Revitalização de calçadas; 

• Desenvolvimento de estudos e projetos de obra de interesse da 

Administração Regional e da população; 

• Levantar os custos das obras 

• Acompanhamento e fiscalização da execução de obras e serviços 

de engenharia na cidade; 
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OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA COEX 
 

 
SERVIÇO OFERECIDO 

 
REQUISITOS 

DOCUMENTOS 
INFORMAÇÕES 
NECESSÁRIAS 

FORMA DE PRESTAÇÃO 
(Mecanismo de consulta, 

forma de acesso) 

 
ETAPAS 

 
PRAZOS 

 
PRIORIDADE 

 
LOCAIS 

01-Fornecer dados necessários à elaboração de projetos de obras 
públicas, à atualização do banco de dados e ao desenvolvimento do 
Plano Diretor Local da Região Administrativa; 

  
Meio Físico ---------- Depende da 

urgência 
Depende da 
urgência 

--------- 

---- 

02-Acompanhar a execução das obras públicas de diferentes órgãos 
do GDF executadas na Região Administrativa de que faz parte, 
apresentando sugestões ou comunicando eventuais irregularidades 
observadas, visando ao interesse público e administrativo; 

Obra licitada e 
iniciada 

Processo 
Licitatório 

Meio Físico Depende do 
cronograma da obra 

Depende do 
cronograma da 
obra 

Depende do 
cronograma da 
obra 

--------- 

---- 

03-Acompanhar, fiscalizar, efetuar vistorias e receber as obras públicas 
e serviços de engenharia executados por contratos ou convênios 
firmados com a Administração Regional, sejam de edificação, 
urbanização ou viária; 

Obra licitada e 
finalizada 

Processo 
Licitatório 

Meio Físico Depende do 
cronograma da obra 

Depende do 
cronograma da 
obra 

Depende do 
cronograma da 
obra 

--------- 
---- 

04-Desenvolver estudos ou projetos de obras de interesse da 
Administração Regional; 

  
Meio Físico ----------- Depende da 

urgência 
Depende da 
urgência 

--------- 
---- 

05-Coordenar a programação de obras públicas de interesse da 
Administração Regional; 

 
Processo 
Licitatório 

Meio Físico Depende do 
cronograma da obra 

Depende do 
cronograma da 
obra 

Depende do 
cronograma da 
obra 

 

06-Emitir atestados de execução de obras públicas e serviços de 
engenharia contratados pela Administração Regional; 

Obra licitada e 
finalizada 

Processo 
Licitatório 

Meio Físico Uma fim do contrato Fim da obra --------- 
---- 

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

Contrato 
assinado 

Processo 
Licitatório 

Meio Físico Cronograma de 
execução 

Depende do 
cronograma da 
obra 

Depende do 
cronograma da 
obra 

--------- 
---- 

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

Abertura de 
ordem de 
serviço 

Plano de 
manutenção 
preventiva / 
corretiva 

Meio Físico Cronograma de 
execução 

Depende do 
cronograma da 
obra 

Depende do 
cronograma da 
obra 

--------- 
---- 

09-Proceder ao levantamento de custos de obras de interesse da 
Região Administrativa; 

Projetos 
aprovados 

Projetos 
elaborados 

Meio Físico ---------- Depende da 
urgência 

Depende da 
urgência 

--------- 
---- 

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

Obra encerrada ------------------- Meio Físico /eletrônico -------------- Definitivo Sempre Arquivo 
da Adm. 

11-Fiscalizar as cobranças das taxas administrativas relativas aos 
serviços prestados pela Divisão; 

Contrato 
assinado e 
iniciado 

Processo 
Licitatório 

Meio Físico Cronograma de 
execução 

Cronograma de 
execução 

Cronograma de 
execução 

--------- 

---- 

12-Elaborar e propor a programação anual de trabalho; Cronograma de 
serviços 

------------------- Meio Físico ------ Anual Sempre GEOB 

13-Elaborar relatório anual dos trabalhos desenvolvidos e outros que 
se fizerem necessários; 

Cronograma de 
serviços 

Serviços 
executados 
durante o período 

Meio Físico ------ Anual Sempre GEOB 

14-Exercer outras atribuições relativas à sua área de atuação -------------- ------------------ ----------- ----------- Anual ----------- GEOB 



38 39 

 

 

DE QUE FORMA O SERVIÇO É PRESTADO? 

A demanda dos serviços é registrada presencialmente ou por telefone 

pela Ouvidoria ou via requerimento diretamente no protocolo. Quan- 

do são obras de pequeno porte ou reparos mais simples são prestados 

com estrutura própria de funcionários e equipamentos da Gerência 

de Obras. Para obras de maior porte e que necessitam de estrutura ou 

apoio de outros órgãos como NOVACAP, SLU, são recebidas via proto- 

colo e ouvidoria e reencaminhadas aos órgãos competentes. A Admi- 

nistração Regional de Ceilândia, por sua vez, faz o acompanhamento 

e a fiscalização. 

QUAIS AS ETAPAS? 

• Requerimento do interessado via protocolo ou por demanda re- 

gistrada na ouvidoria; 

• Vistoria técnica e Relatório; 

• Planejamento (programação da execução); 

• Execução do serviço; 

• Ou encaminhamento da demanda para órgão competente quan- 

do não realizada diretamente pela COEX/GEOB/NUEOB/NUMAC. 

QUAIS OS REQUISITOS? 

Qualquer cidadão ou interessado pode ter acesso aos serviços 

O SERVIÇO TEM CUSTO OU É GRATUITO? 

É gratuito. 

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS? 

Via protocolo: documentação pessoal. 

Via ouvidoria: identificação ou não (a critério do usuário) 

QUAIS AS PRIORIDADES? 

Após o levantamento da situação e confecção de relatório, as obras 

são programadas de acordo com o grau de necessidade e urgência. 

ONDE POSSO ENCONTRAR O SERVIÇO E QUAIS OS TELEFONES DE 
CONTATO? 

Administração Regional de Ceilândia - COEX/GEOB/NUEOB/NUMAC 

QNM 13, Módulo, B, Ceilândia Sul / CEP: 72215-130 

De segunda a sexta-feira das 08 ás 12h e 14h às 18h. 

horário Telefones: 3372-3117 / 3372-3126 
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GERÊNCIA DE  
LICENCIAMENTO – GELIC  
NÚCLEO DE LICENCIAMENTO DE 
ATIVIDADES  
ECONÔMICAS – NULAE  

 
O QUE É NULAE? 

O NULAE – Núcleo de Licenciamento de Atividades Econômicas é o 

responsável por autorizar o funcionamento de atividades econômicas 

em Ceilândia. 

OS SERVIÇOS OFERECIDOS SÃO: 

Orientações gerais, consulta prévia e emissão de autorização para fun- 

cionamento das atividades econômicas localizadas na Região Admi- 

nistrativa de Ceilândia 

Quais os requisitos? 

O usuário tem que ser o responsável pela empresa ou procurador me- 

diante apresentação da procuração e realizar consulta prévia. 

De que forma o serviço é prestado? 

Para ter acesso, o cidadão poderá comparecer diretamente na Gerên- 

cia de Licenciamento da Administração Regional de Ceilândia (bal- 

cão) e fornecer todas as informações necessárias para a emissão da 

consulta prévia, com a possibilidade de acessar o serviço também 
pelo site: http://www.df.gov.br/. 

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+ 

 

Mas o que é a CONSULTA PRÉVIA? 

O serviço de consulta prévia está regulamentado pela Lei Distrital nº 

5.280/2013 e tem a finalidade de dar ciência ao cidadão a respeito de 

eventuais restrições que limitem ou impeça o funcionamento de ati- 

vidades no endereço pretendido, bem como, informar sobre os docu- 

mentos necessários à obtenção de licença de funcionamento ou alva- 

rá de funcionamento. Além disso, a consulta prévia é um pré-requisito 

para a emissão de licença de funcionamento/alvará. 

http://www.df.gov.br/
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O SERVIÇO TEM CUSTO OU É GRATUITO? 

Não tem custo. 

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS? 

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PARA ATIVIDADES DE RISCO 
EM ÁREAS PASSÍVEIS DE REGULARIZAÇÃO. 

• Consulta Prévia 

• DIF, CNPJ e Nada Consta da AGEFIS e Taxa de Estabelecimento paga. 

• Contrato Social ou Requerimento de Microempreendedor Individual; 

• Declaração de Firma Individual ou Enquadramento de ME; 

• Requerimentos Retirados na Administração 

• Laudo Técnico acompanhado de ART, ou CAU 

• Projeto Arquitetônico acompanhado de ART, ou CAU 

• Anuência de Vizinhos próximos de Atividade (quando se fizer ne- 

cessário) 

• Vistorias (quando se fizer necessário) 

• Laudo Acústicos (quando se fizer necessário). 

• (Todos os Documentos Originais e Cópias) 

PARA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO PARA IGREJAS, ASSOCIAÇÕES, 
ONGS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. 

• Consulta Prévia 

• CNPJ e Nada Consta da AGEFIS (com a observação de isenção de 

pagamento da Taxa de Estabelecimento); 

• Ata de Fundação e a de Eleição em Vigência 

• Área acima de 200m² (vistoria do  Bombeiro) 

• Requerimentos Retirados na Administração; 

• Documento do Imóvel (autenticado) 

• Carta de Habite-se (Autenticada ou Original para dá o confere); 

• Vistorias (quando se fizer necessária) 

• CPF e RG do Presidente da entidade. 

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO PARA ATIVIDADES DE RISCO 

• Consulta Prévia 

• DIF, CNPJ e Nada Consta da AGEFIS e Taxa de Estabelecimento 

paga. 

• Contrato Social ou Requerimento de Microempreendedor Indi- 

vidual; 

• Declaração de Firma Individual ou Enquadramento de ME; 

• Requerimentos Retirados na Administração; 

• Carta de Habite-se (Autenticada ou Original para dá o confere); 

• Laudo Acústicos (quando se fizer necessário). 

• Anuência de Vizinhos próximos de Atividade (quando se fizer ne- 

cessário) 

• Vistorias (quando se fizer necessário) 

• Se for renovação trazer a Licença Antiga. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA DAR ENTRADA NA LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO PARA EPP, EIRELI, ME E LTDA-ME 

• Consulta Prévia 

• DIF, CNPJ e Nada Consta da AGEFIS e Taxa de Estabelecimento 

paga. 
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• Contrato Social ou Requerimento de Microempreendedor Individual; 

• Declaração de Firma Individual ou Enquadramento de ME; 

• Requerimentos Retirados na Administração; 

• Laudo Técnico acompanhado de ART, ou CAU 

• Projeto Arquitetônico acompanhado de ART, ou CAU 

• Anuência de Vizinhos próximos de Atividade (quando se fizer necessário) 

• Vistorias (quando se fizer necessário) 

• Laudo Acústicos (quando se fizer necessário). 

• Quando for Lava-Jato é necessário o Laudo da Caesb. 

PARA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO PARA SOCIEDADE ANÔNIMA E 
TOTALMENTE LIMITADA. 

• Consulta Prévia 

• CNPJ e Nada Consta da AGEFIS; 

• Para S/A: Ata que conste o endereço da instalação ou estabeleci- 

mento registrada no cartório que informe a diretoria atual. 

• Área acima de 750m² (vistoria do Bombeiro) 

• Requerimentos Retirados na  Administração; 

• Taxa de Estabelecimento paga. (AGEFIS). 

• Carta de Habite-se (Autenticada ou Original para dá o confere); 

• Vistorias (quando se fizer necessária); 

• CPF e RG do Presidente ou diretor da S/A 

• Nomeação do Presidente ou diretor no Diário Oficial da União. (Cópia); 

• No caso de Procurador deve trazer cópia e o original da Procura- 

ção, do RG e CPF. 

• Vistorias (quando se fizer necessário); 

QUAIS AS ETAPAS? 

• Fazer a Consulta prévia. Obs: É necessário trazer um comprovante 

de endereço, CEB, CAESB e IPTU e etc. 

• Trazer a relação de documentos exigidos para emissão da Licença 

de Funcionamento com o fulcro a constituição do processo. 

• Análise da documentação, e caso não tenha exigências será digi- 

tado. Contudo, se for expedida com base em Laudo Técnico, esse 

deve ser a analisado, primeiramente, pela Assessoria de Planeja- 

mento (ASPLAN) antes de ser digitado. 

• Assinatura pelo Administrador Regional. 

• Entrega da Licença ao responsável da empresa ou procurador da mesma. 

QUAIS AS PRIORIDADES? 

Idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais no atendi- 

mento presencial 

QUAIS OS PRAZOS PREVISTO PARA ATENDIMENTO (QUANTO TEM- 
PO POSSO OFERECER O SERVIÇO)? 

ONDE POSSO ENCONTRAR O SERVIÇO E QUAIS OS TELEFONES DE 
CONTATO? 

Administração Regional de Ceilândia - Núcleo de Licenciamento de 

Atividades Econômicas (NULAE) 
QNM 13, Módulo, B, Ceilândia Sul / CEP: 72215-130 

De segunda a sexta-feira das 08 ás 18h, horário ininterrupto; 

Telefones: 3471-9842 / 3471-9820 / 3471-9826. 

QUAIS AS LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS? 

Lei: 5.280/2013; Lei 4.611/2011 e Lei 4.457/2009. 
Decreto nº 35.309/2014 e Decreto nº 35.815/2014. 
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O QUE É NULIO? 

NÚCLEO DE LICENCIAMENTO DE 
OBRAS – NULIO. 

OS SERVIÇOS OFERECIDOS SÃO: 

• Alvará de Construção; 

• Autorização para Instalação de Canteiros de Obras 

• Carta de Habite-se; 

• Licença de Demolição; 

O NULIO é o Núcleo de Licenciamento de Obras responsável por  for-  necer 

autorizações para construções e demais serviços relacionados a todo 
tipo de obra na região administrativa de Ceilândia 

Licença para Obras e serviços em Áreas Públicas; 

Conforme tabelas a seguir: 

 

 

 
SERVIÇO OFERECIDO REQUISITOS CUSTO PRAZOS DOCUMENTOS TEMPO DE 

ATENDIMENTO 

ALVARÁ DE 
CONSTRUÇÃO 

- após o licencia- 
mento da obra ou 
serviço. 

- Calculo junto à AGEFIS (TEO - taxa de 
execução de obras) 

- Taxa do ODIR (quando ultrapassar o 
potencial construtivo) 

- Taxa de ONALT (em caso de mudança de 
destinação de uso) junto à TERRACAP 

- Taxa de expediente COD. 3573 

02 dias, após 
a demarcação 
do lote, 
quando 
não houver 
exigências 

- requerimento em modelo padrão; 
- após aprovação ou visto do projeto de arquitetura; 
- comprovante de pagamento de taxas relativas aos serviços 

requeridos; 
- título de propriedade do imóvel registrado no cartório 

de registro de imóveis ou contrato com a administração 
pública ou documento por ela formalmente reconhecido; 

- um jogo de cópias dos projetos dos projetos de instalações 
prediais e um jogo de cópias do projeto de fundações e 
de cálculo estrutural, para arquivamento; (os projetos de 
instalações prediais de estrutura, de segurança contra 
incêndio e pânico e outros complementares ao projeto 
arquitetônico poderão o ser apresentados no prazo máximo 
de 60 dias contados a partir da data de expedição do alvará 
de construção); 

- um jogo de cópias do projeto de prevenção de incêndio 
aprovado, quando previsto na legislação especifica do Corpo 
de Bombeiros Militar do Distrito Federal; 

- comprovante de demarcação do lote ou projeção; 
- uma via da ART do responsável técnico pela obra, registrada 

no CREA/DF; 
- uma via da ART de autoria de projetos. 

Imediato 
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SERVIÇO OFERECIDO REQUISITOS CUSTO PRAZOS DOCUMENTOS TEMPO DE 
ATENDIMENTO 

AUTORIZAÇÃO PARA 
INSTALAÇÃO DE 
CANTEIRO DE OBRAS 

- após o 
licenciamento da 
obra ou serviço. 

Taxa de Preço Público DODF, Ordem de 
Serviço n.º 035 de 18 de março de 2015 

02 dias, 
quando 
não houver 
exigências 

- dois jogos projeto de canteiro de obras; 
- termo de ocupação firmado entre a Administração Regional 

e o proprietário do imóvel ou seu representante legal, 
com o compromisso de que a área pública utilizada será 
recuperada de acordo com o projeto urbanismo respectivo; 

- Comprovante de pagamento de taxas e de preço público, 
previsto em legislação especifica. 

Imediato 

 

SERVIÇO OFERECIDO REQUISITOS CUSTO PRAZOS DOCUMENTOS TEMPO DE 
ATENDIMENTO 

CARTA DE HABITE-SE - Ser proprietário ou representante legal; 
- Possuir projeto aprovado e alvará de construção; 
- Obra estar concluída de acordo com os projetos 

aprovados; 
- Não ocupação de área pública sem autorização; 
- Laudo de vistoria da AGEFIS 

Cálculo junto à 
AGEFIS (TEO-taxa de 
execução de obras); 
INSS (certidão 
negativa de debito), 
após emissão do 
habite-se. 

02 dias, 
quando não 
houver exi- 
gências 

- Requerimento em modelo padrão; 
- Comprovante de pagamento da taxa de execução de obras (TEO); 
- Guia de controle de fiscalização de obra preenchida pelo 

responsável pela fiscalização; 
- Declaração de aceite do CBM-DF, NOVACAP, das secretarias 

de Saúde e Educação e das concessionárias de serviços de 
infraestrutura urbana, de acordo com a finalidade do proje- 
to e legislação específica de cada órgão. 

Imediato 

 

SERVIÇO OFERECIDO REQUISITOS CUSTO PRAZOS DOCUMENTOS TEMPO DE 
ATENDIMENTO 

LICENÇA DE 
DEMOLIÇÃO 

- Exclusiva para 
demolição total. 

 
02 dias, 
quando 
não 
houver 
exigências 

- Duas cópias do projeto do canteiro de obras, quando for o caso; 
- Título de propriedade do imóvel registrado no cartório de 
registro de imóveis ou contrato com a Administração ou 
documento por ela formalmente reconhecido; 
- Uma via da ART do responsável pela demolição, registrada no CREA/DF. 

Imediato 

 

SERVIÇO OFERECIDO REQUISITOS CUSTO PRAZOS DOCUMENTOS TEMPO DE 
ATENDIMENTO 

LICENÇA PARA OBRAS 
E SERVIÇOS EM ÁREA 
PÚBLICA 

- Ser proprietário 
ou representante 
legal; 

- Possuir projeto 
aprovado quando 
for o caso. 

Taxa de preço público 02 dias, 
quando não 
houver exi- 
gências 

- Croqui que indique a localização da obra ou serviço execu- 
tado; 

- Uma via da ART do responsável técnico da obra registrada 
no CREA/DF; 

- Cópia do contrato ou nota de empenho quando tratar-se 
de obra ou serviço contratado por órgão da Administração 
pública; 

- Comprovante de pagamento de taxas e de preço público, 
previstos em legislação especifica; 

- Termo de compromisso do responsável pela obra e serviço 
de que a área pública utilizada será recuperada de acordo 
com o projeto de urbanismo respectivo 

Imediato 
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QUAIS AS PRIORIDADES? 

No atendimento presencial: idosos, gestantes e portadores de neces- 

sidades especiais 

ONDE POSSO ENCONTRAR O SERVIÇO E QUAIS OS TELEFONES DE 
CONTATO? 

Administração Regional de Ceilândia - Núcleo de Licenciamento de 

Obras (NULIO) 

QNM 13, Módulo, B, Ceilândia Sul / CEP: 72215-130 

De segunda a sexta-feira das 08 ás 12h e 14h às 18h. 

Telefones: 3471-9819 / 9811 

QUAIS AS LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS? 

Lei 2.105/98 / Decreto 19.915/98.. 

NÚCLEO DE TOPOGRAFIA  
E DESENHO TÉCNICO – NUTOP  

 

 
O QUE É NUTOP ? 

O NUPOT - Núcleo de Topografia e desenho técnico é o núcleo que 

orienta os usuários sobre medições de áreas públicas e privadas. 

OS SERVIÇOS OFERECIDOS SÃO: 

• Levantamento topográfico: O levantamento topográfico consiste 

na representação em carta ou planta dos pontos notáveis assim 
como dos acidentes geográficos e outros pormenores de rele- 
vo de uma porção de terreno; 

• Nivelamento de terrenos: Nivelamentos são operações que se 

executam em uma determinada região, nas quais colhem-se da- 
dos com o objetivo de se determinar a diferença de nível de pon- 
tos da superfície em relação a outros; 

• Demarcação de lotes: Demarcar significa  determinar  os  limites de 

um terreno, de uma área; 

• Vistoria para obtenção de Alvará de Construção e para Carta de 

habite-se; 

• Orientações gerais para usuários com atendimento no balcão; 

• Cópias de mapas de áreas públicas e privadas, com informações 

sobre metragens. 

DE QUE FORMA O SERVIÇO É PRESTADO? 

Pessoalmente ou por telefone. 
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QUAIS OS REQUISITOS? 

Não há. 

O SERVIÇO TEM CUSTO OU É GRATUITO? 

São gratuitos. 

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS? 

RG e CPF. 

QUAIS AS PRIORIDADES? 

Pessoas com mais de 60 anos de idade. 

PRAZOS 

5 dias úteis para resposta, exceto orientações gerais para usuários e 

cópias de mapas, pois nessas situações a resposta é imediata. 

ONDE POSSO ENCONTRAR O SERVIÇO E QUAIS OS TELEFONES DE 
CONTATO? 

Administração Regional de Ceilândia – Núcleo de Topografia e dese- 

nho técnico (NUTOP). 

De segunda a sexta feira das 08 ás 18h, horário ininterrupto; 

Telefone: 3471-9828. 

QUAIS AS LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS? 

Código de edificações e PDL – Plano Diretor Local. 

DIRETORIA DE  
ARTICULAÇÃO – DIART. 

 
 

 
O QUE É DIART? 

Diretoria de Articulação é o núcleo responsável por trailers, quiosques, 

bancas de jornais e revistas e similares e as feiras de Cei- lândia. 

OS SERVIÇOS OFERECIDOS SÃO: 

• Vistorias para requerimentos protocolados nesta RA-IX; 

• Atendimento ao público em geral; 

• Acompanhar a fiscalização de trailer/quiosque/ banca de jornais e 

revistas e similares e as feiras; 

• Emitir autorização para CEB e CAESB autorizando as ligações de 

Água e luz em trailer e quiosque, banca de jornais e revistas e si- 

milares, feiras. 

• Realizar e manter atualizado cadastro de trailers, quiosques, ban- 

cas de jornais e revistas e similares e as feiras; 

• Emissão e recebimentos de taxas de ocupação; 

• Fiscalizar o cumprimento dos horários de funcionamento das feiras. 

DE QUE FORMA O SERVIÇO É PRESTADO? 

Por meio de internet (site) ou diretamente no balcão. 

QUAIS OS REQUISITOS? 

Ser permissionário. 
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O SERVIÇO TEM CUSTO OU É GRATUITO? 

Não tem custo. 

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS? 

RG e CPF. 

QUAIS AS ETAPAS? 

Protocolo, Gabinete e GEART (Gerência de Articulação) 

QUAIS AS PRIORIDADES? 

Idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais no atendi- 

mento presencial. 

QUAIS OS PRAZOS PREVISTOS PARA ATENDIMENTO (QUANTO TEM- 
PO POSSO OFERECER O SERVIÇO)? 

Imediato. 

ONDE POSSO ENCONTRAR O SERVIÇO E QUAIS OS TELEFONES DE 
CONTATO? 

Administração Regional de Ceilândia - Gerência de Articulação (GEART). 

QNM 13, Módulo, B, Ceilândia Sul / CEP: 72215-130 

De segunda a sexta-feira das 08 às 12h e 14h às 18h. Telefones: 3471-

9812 / 3471-9823. 

QUAIS AS LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS? 

• Lei n.º 4.257/08, que estabelece critérios de regularização de áreas 

públicas por quiosques e trailers e similares. 

• Decreto n.º 30.090 de 20/02/2009. Regulamenta o Capítulo VII da 

Lei n° 4.257, de 2 de dezembro de 2008. 

• Lei 4.748 de 02/02/2012, dispõe sobre a regularização, a organização e o 

funcionamento das feiras livres e permanentes no Distrito Federal. 

NÚCLEO DE POLÍTICAS 
SOCIAIS – NUPOLS. 

 
 

 
O QUE É NUPOLS? 

O NUPOLS - Núcleo de Políticas Sociais é um núcleo que demanda acesso 

a atenção e orientação as pessoas em situação de vulnerabili- dade 
pessoal e social. 

OS SERVIÇOS OFERECIDOS SÃO: 

• Atendimento humanizado ao cidadão/usuário; 

• Promover a integração dos diversos programas desenvolvidos pe- 

las instituições sociais, que tenham como objetivos o desenvolvi- 

mento comunitário; 

• Visita domiciliar; 

• Sensibilizar e mobilizar a população local para a participação efe- 

tiva na definição, execução e gerência de políticas e programas 

sociais através de suas formas organizativas; 

• Atender, encaminhar aos órgãos competentes e acompanhar as 

reivindicações da comunidade local; 

• Abordagem social a população em situação de rua. 

DE QUE FORMA O SERVIÇO É PRESTADO? 

Atendimento pontual a todos (as) e qualquer pessoa que procurar 

esse núcleo. 

Atendimento direto ao cidadão/usuário. 

QUAIS OS REQUISITOS? 
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Pessoas que demandam acesso à atenção e orientação as demais po- 

líticas públicas. 

O SERVIÇO TEM CUSTO OU É GRATUITO? 

Não tem custo. 

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS? 

• Carteira de identidade; 

• CPF; 

• Comprovante de residência; 

• Na ausência de documentos, apresentar boletim de ocorrência. 

QUAIS AS PRIORIDADES? 

Todos os casos em situação de vulnerabilidade pessoal e social. 

ONDE POSSO ENCONTRAR O SERVIÇO E QUAIS OS TELEFONES DE 
CONTATO? 

Administração Regional de Ceilândia - Núcleo de Políticas Sociais (NU- 

POLS). 

QNM 13, Módulo, B, Ceilândia Sul / CEP: 72215-130 

De segunda a sexta-feira das 08 ás 12h e 14h às 18h. 

Telefones: 3471-9829/9856. 

QUAIS AS LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS? 

Decreto Nº16.247 de 29 de dezembro de 1994. Art. 97 

NÚCLEO DE CULTURA, 
ESPORTE E LAZER – NUCEL. 

 

 
O QUE É NUCEL? 

O NUCEL - Núcleo  de  Cultura,  Esporte  e  Lazer  é  o  núcleo  que  bus-  ca 

ampliar a referência artístico-cultural e esportiva em nossa cidade, 
bem como, motivar a experiência cultural que cada um traz. 

OS SERVIÇOS OFERECIDOS SÃO: 

• Atendimento humanizado ao cidadão/usuário; 

• Emissão de Licenças Eventuais para a comunidade mediante do- 

cumentação exigida; 

• Disponibilizar, por meio de empréstimo, os Campos Society, o 

Estádio Abadião, do Ginásio da Guariroba e de Quadras Polies- 

portivas para a comunidade. O pedido deverá ser feito através de 

requerimentos protocolados; 

• Empréstimos de Salas para o apoio à Cultura local no Centro Cul- 

tural Localizado na QNN 13 A/E Módulo A; 

• Atender e encaminhar aos órgãos competentes e parceiros apoio 

para a realização de Eventos em escolas, entidades e etc.; 

• Empréstimos de equipamentos quando disponíveis, como Ca- 

deiras de plástico, cama elástica, totó. 

DE QUE FORMA O SERVIÇO É PRESTADO? 

Atendimento pontual a qualquer pessoa que procurar esse núcleo 

com requerimentos devidamente protocolados. 

QUAIS OS REQUISITOS? 

Comunidade em Geral. Pessoas que necessitam de apoio para seu 

evento. 
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O SERVIÇO TEM CUSTO OU É  GRATUITO? 

Não tem custo, salvo quando há cobrança de ingresso, dessa forma, 

será cobrada taxa de uso de área pública. 

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS? 

• Requerimento protocolado; 

• Cópia Carteira de identidade; 

• Cópia CPF; 

• Croqui da Área a ser utilizada; 

• Protocolo da Secretária de Segurança Pública; 

• Protocolo da Vara da Infância e Juventude; 

• Apresentar as Vistorias do CBMDF, e DEFESA CIVIL; 

• Cópia do Oficio do Detran (Caso Necessário); 

• ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) caso haja, Pal- 

co(1¹/²mts), Som, Iluminação, Gerador tendas 06x06, Ponto de  

Energia e Trio Elétrico; 

• Autorização da DAME/PCDF para queima de Fogos CLASSES C e D; 

• Pagamento da TSE (Taxa de 4 Seguranças) e ECAD; 

• Pagamento da Taxa de Área Pública (Quando o evento cobrar in- 

gressos) 

QUAIS AS PRIORIDADES? 

Leva-se em consideração a data dos requerimentos protocolados para 

atendimento. 

ONDE POSSO ENCONTRAR O SERVIÇO E QUAIS OS TELEFONES DE 
CONTATO? 

NUCEL - Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer na Administração Regio- 

nal de Ceilândia 

De segunda a sexta-feira das 08 às 12h e 14h às 18h. 

Telefones: 3471-9813 / 3471-9864. 

CENTRO CULTURAL - QNN 13 Módulo A - Ceilândia Norte; 

Telefone:3372-3145. 

De 08 ás 18h, de segunda a sexta feira horário ininterrupto; 

GINÁSIO ESPORTIVO DA GUARIROBA - QNN 16 - Ceilândia Sul; 

Telefone:3581-6880. 

De segunda a sexta-feira das 08 às 12h e 14h às 18h.  

ESTÁDIO ABADIÃO – QNN 14 ÁREA ESPECIAL Ceilândia Sul; 

Telefone:3581-1114. 

De 08 às 18h, de segunda a sexta feira horário ininterrupto. 

QUAIS AS LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS? 

A lei nº 5.281/13, que dispõe sobre o licenciamento para realização de 

eventos. 
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O QUE É NUAGRI? 

NÚCLEO DE  
AGRICULTURA – NUAGRI  

• Promover, apoiar e organizar eventos e programas e interesse de 

produtores rurais e programas de interesse de produtores rurais   e 

agroindustriais; 

• Promover a manutenção e conservação das estradas rurais vici- 

nais, serviços de podas de arvores 

• Acompanhar o desenvolvimento de projeto e programas que ob- 

jetivam o crescimento dos produtores rurais de baixa renda. 

NUAGRI - Núcleo de Agricultura é um núcleo de apoio à agricultores, 

produtores das áreas rurais de Ceilândia 

OS SERVIÇOS OFERECIDOS SÃO: 

• Acompanhar a implementação da política governamental, pro- 

jeto e programas referentes ás atividades agropecuárias e de 

agroindústrias do distrito federal na Região Administrativas; 

• Promover e implantar viveiro de mudas nativas do cerrado com 

finalidade a Recuperação de áreas degradadas. 

• Manter atualizado o cadastro de associações, cooperativas, nú- 

mero de produtores e de propriedades rurais existentes na Re- 

gião Administrativas. 

• Desenvolver plantio de mudas frutíferas, com objetivos de fortale- 

cer os pequenos agricultores. 

• Promover a integração dos trabalhos da Divisão Regional da 

Agricultura e dos produtores rurais da região, com a Secretaria de 

Agricultura e outros órgãos ligados a agropecuária do Distrito 

Federal; 

• Coordenar, em sua jurisdição para o desenvolvimento rural inte- 

gral das Região Administrativas; 

• Desenvolver projetos sócio ambientais que tenham como foco a 

recuperação de áreas degradadas. 

• Promover o incentivo agropecuária, ao associativismo, ao cooperati- 

vismo, produção de alimentos, ao abastecimento e armazenagem; 

DE QUE FORMA O SERVIÇO É PRESTADO? 

Atendimento pontual a produtores rurais, qualquer pessoa que procurar 

esse núcleo com requerimentos devidamente protocolados dos serviços 

QUAIS OS REQUISITOS? 

Ser produtor rural na área de Ceilândia ou morador na área urbana da 

Ceilândia. 

O SERVIÇO TEM CUSTO OU É GRATUITO? 

Não tem custo. 

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS? 

Requerimento protocolado; 

Cópia Carteira de identidade; 

Cópia CPF; 

Comprovante de residência. 

QUAIS AS PRIORIDADES? 

Leva-se em consideração a data dos requerimentos protocolados para 

atendimento da Ceilândia nas áreas rurais e urbano. 

QUAIS OS PRAZOS PREVISTO PARA ATENDIMENTO (QUANTO TEM- 
PO POSSO OFERECER O SERVIÇO)? 

Prazo de 24 a 48 horas 
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ONDE POSSO ENCONTRAR O SERVIÇO E QUAIS OS TELEFONES DE 
CONTATO? 

Parque de Serviços da Administração Regional de Ceilândia. 

QNM 27 A/E MÓDULO C, Ceilândia Sul 

De segunda a sexta-feira das 08 às 12h e 14h às 18h. 

Telefone: 3372-2309 

QUAIS AS LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS? 

Em analogia a reestruturação da administração regional de Ceilândia 

com mudança em 01 de janeiro de 2015, ainda permanece o decreto 

nº 16247 de 29/12/1994. 

Art. 1º Estabelecer critérios para a distribuição gratuita de insumos pela 

Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito 

Federal, objetivando a redução das desigualdades sociais, o 

incremento da produção, a geração de renda, a erradicação da mi- 

séria e a segurança alimentar, em consonância com a lei nº 4.601, de 

14 de julho de 2011, que institui o plano pela Superação da Extrema 

Pobreza no Distrito Federal – “DF Sem Miséria” e a Lei Nº 5288, de 30 de 

Dezembro de 2013, que cria o programa de inclusão Sócio produtivo 

Rural – Produzir. 

A garantia do produtor em suas propriedades nos termos da Lei Nº 

12.024/2009 decreto 34.9031/2013. 

NÚCLEO DE ATENDIMENTO E 
PROTOCOLO. 

 

O QUE É PROTOCOLO? 

O Protocolo é o setor de Comunicação e documentação administrativa res- 

ponsável por enviar, receber, conferir, protocolar e distribuir processos e do- 

cumentos, além de prestar serviço de informações diversas aos cidadãos. 

OS SERVIÇOS OFERECIDOS SÃO: 

ESPECIFICAÇÃO 
DO SERVIÇO 

REQUISITOS DOCUMENTOS E 
INFORMAÇÕES 
NECESSÁRIAS 

TEM 
CUSTO? 

(Especificar 
valores) 

FORMA DE 
PRESTAÇÃO 

(mecanismos de 
consulta, formas 

de acesso) 

Atendimento 
e orientações 
diversas 

Nenhum Nenhum Gratuito SIPED (acesso 
via internet). 
Atendimento no 
balcão ou por 
telefone 

Consulta de 
processos 

Nenhum Nenhum Gratuito SICOP (acesso 
via internet). 
Atendimento no 
balcão ou por 
telefone 

Recebimento 
de documentos 
e solicitações 
diversas 

Nenhum Em alguns 
casos, é 
necessária a 
juntada de 
documentos, 
conforme o que 
for estabelecido 
pelos setores 
responsáveis 
pelo assunto 
relacionado. 

Gratuito Atendimento no 
balcão 

Recebimento 
de pedidos de 
desarquivamento 
de processos 

Ser 
proprietário, 
procurador 
ou preposto 

Comprovante 
de recolhimento 
de taxa de 
desarquivamento 
e cópia do 
documento de 
identificação 

R$ 8,86 SICOP (acesso via 
internet). 
Emissão de DAR 
avulso pelo site 
www.fazenda. 
df.gov.br (via 
internet). 
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BIBLIOTECA 

 
 
 

 
O QUE É SERVIÇO DE BIBLIOTECA? 

 

 

A Biblioteca Pública de Ceilândia Carlos Drummond de Andrade, inau- 

gurada no dia 02 de dezembro de 1993, é uma instituição de utilidade 

pública cultural, moderna e informatizada, localizada no Centro Cultu- 

ral de Ceilândia, à QNN 13 - Área Especial – Módulo B, Ceilândia Norte. 

Atende uma clientela diversificada: crianças, jovens e adultos, prove- 

nientes das instituições públicas e particulares de ensino, da comu- 

nidade local e adjacências, buscando sempre oferecer um serviço de 

qualidade, contribuindo para a formação e/ou transformação do in- 

divíduo e oportunizando a inclusão e o exercício pleno da cidadania. 

Citada em âmbito nacional em eventos na área de bibliotecas e con- 

siderada referência no âmbito do Sistema de Bibliotecas Públicas do 

Distrito Federal busca promover e incentivar o desenvolvimento sócio- 

-educativo-cultural mediante o acesso ao conhecimento, à informa- 

ção e aos bens culturais e atua como centro estimulador do processo 

de ensino-aprendizagem e como espaço democrático de atividades 

de pesquisas escolares, incentivo à leitura, primando pela construção 

do conhecimento. 

Tem como missão, ser um centro de informação e promoção da leitu- 

ra, oferecendo aos estudantes e comunidade em geral, serviços com 

base na igualdade de acesso a todos(as), possibilitando a construção 

do conhecimento com o uso das tecnologias de informação e com 

base no multiculturalismo do mundo atual. Busca promover e incenti- 

var o desenvolvimento sócio-educativo-cultural mediante o acesso ao 

conhecimento, à informação e aos bens culturais. 

Atua como centro estimulador do processo de ensino-aprendizagem 

e como espaço democrático de atividades de pesquisas escolares, in- 

centivo à leitura, primando pela construção do conhecimento. 

Tem como missão, ser um centro de informação e promoção da leitu- 

ra, oferecendo aos estudantes e comunidade em geral, serviços com 

base na igualdade de acesso a todos(as), possibilitando a construção 

do conhecimento local, regional e universal, com o uso das tecnolo- 

gias de informação e com base no multiculturalismo do mundo atual. 

OS SERVIÇOS OFERECIDOS SÃO: 

• Acervo diversificado composto por obras de referência, livros de 

literatura, didáticos, apostila para concursos, periódicos, mídias 

entre outros. 

• Empréstimos e reserva de livros/periódicos (para usuários cadas- 

trados) 

• Auxílio à pesquisa 

• Espaço destinado à leitura, estudo e pesquisa 

• Espaço para exposições e eventos socioculturais 

• Espaço Multiuso reservado para oficinas, reuniões e estudos em 

grupo 

• Cursos e oficinas 

• Gibiteca e literatura infantil 
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• Café Drummond (destinado aos usuários para refeições rápidas) 

• Espaço Digital 

• Recebe doações de livros, gibis, revistas e outros 

• Consultoria para profissionais atuantes em bibliotecas 

• Consultoria com orientações gerais para elaboração de Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) 

• Espaço do Concursando 

• Contação de histórias 

• Palestras 

• Desenvolvimento de projetos pedagógicos 

DE QUE FORMA O SERVIÇO É PRESTADO? 

Diretamente na Central de Atendimento ao Usuário e nos demais es- 

paços da Biblioteca. 

QUAIS OS REQUISITOS? 

• Qualquer pessoa poderá ter acesso aos espaços e serviços da Bi- 

blioteca. 

• Para fazer empréstimo de livros, gibis e periódicos o usuário deve- 

rá fazer o cadastro na Central de Atendimento. 

QUAIS OS PRAZOS PREVISTOS? 

• 10 (dez) dias para empréstimo de livros, gibis e periódicos, poden- 

do renovar por 02 (duas) vezes consecutivas; 

• A renovação do empréstimo de livros, gibis e periódicos, deverá 

ser feita pessoalmente, mediante a apresentação da carteirinha e 

do acervo a ser renovado, até a data de devolução, caso não haja 

reserva para outro usuário; 

• A carteirinha terá validade de 1 (um) ano; 

•  

• O atendimento para cadastro, empréstimo, renovação e devolu- 

ção encerra-se 15 minutos antes do término do expediente. 

O SERVIÇO TEM CUSTO OU É GRATUITO? 

Os serviços não têm custo para a comunidade. 

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS? 

• Para associar-se, o usuário necessita: 

• 02 (duas) fotos 3x4 (atualizadas); 

• Identidade ou certidão de nascimento; 

• Referência pessoal (nome, endereço e telefone); 

• Comprovante de residência atual; 

• Doação de 01 (um) livro ou 03 (três) gibis ou 03 (três) revistas atuais; 

Obs.: A doação deve estar em bom estado de conservação. 

QUAIS AS PRIORIDADES? 

Idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais. 

ONDE POSSO ENCONTRAR O SERVIÇO E QUAIS OS TELEFONES DE 
CONTATO? 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CEILÂNDIA CARLOS DRUMMOND DE AN- 

DRADE 

Centro Cultural de Ceilândia – QNN 13, A/E Módulo B, Ceilândia Norte 

De segunda a sexta-feira de 8h às 22h e aos Sábados de 8h às 12h 

Telefones: (61) 3372-3150 

E-mail: ceilandia.biblioteca@gmail.com / Facebook: Biblioteca Pública 

de Ceilândia. 

mailto:ceilandia.biblioteca@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ceilandia.df.gov.br 

 

3471-9877 

 

QNM 13, Módulo B, Ceilândia Sul 
CEP: 72215-130 
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