


CARTA DE SERVIÇOS

ATUALIZADA EM MAIO DE 2021.

Dê sua opinião

Leia antes de sair de casa e solicite o serviço do seu interesse.

Atualizada em Agosto de 2021.
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  http://df.gov.br

www.ouv.df.gov.br



Lei nº 5.281 de 24/12/2013 

Decreto nº 35.816/ de 16/09/2014 

Regimento Interno Decretonº 38.094 de 
28/03/2017

Encaminhamento da Documentação

Documentos Necessários

   Considera-se ambulante toda pessoa física, 
civilmente capaz, que exerça atividade lícita de 
venda a varejo de mercadorias, por conta própria, 
em vias, ônibus, metrô e logradouros públicos do 
Distrito Federal, desde que porte a devida autori-
zação administrativa e precária, com prazo prede-
terminado de validade, e que tenha 2 anos de do
micílio eleitoral no Distrito Federal.

    E-mail: protocolo@sia.df.gov.br

1. Identificação pessoal (RG e CPF);

2. Comprovante de quitação do carnê do Simples Nacional (boleto);

3. Comprovante de Residência no seu nome (ou contrato de aluguel ou declaração 

do proprietário do imóvel) no âmbito do Distrito Federal;
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4. Comprovante de 2 anos de domicílio eleitoral no Distrito Federal (site TSE: tirar 

certidão), ou outro documento que comprove a moradia;

5. Certidão Negativa de débitos expedida pela Secretaria de Fazenda do Distrito

Federal e certidão do TJDFT Civil e Criminal: tirar no site (todas gratuitas);

6. Certificado de propriedade e emplacamento no Distrito Federal para as ocupa-

ções por trailer;

7. Registro como Microempreendedor Individual – MEI;

8. Declarações preenchidas e assinadas que podem ser retiradas no site da

Administração Regional do SIA em “Downloads”:

   Declaração do interessado que não tem concessão, permissão ou autorização  

   de uso de nenhuma outra área pública no Distrito Federal;

   Declaração de não ser ocupante de cargo, emprego ou função pública;

   Cópia da Declaração de IR ou recibo com o número da declaração de imposto   

   de renda, e no caso de isento, apresentar Declaração.

   Gratuito.
Custos

Segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. Tempo máximo de espera de 30 minutos, 
conforme Lei distrital n° 2.547/2000.

Atendimento
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Lei nº 6.190/2018;

Decreto nº 39.769/2019;

Ordem de Serviço – RA-I nº 135/2019 – 
Áreas Excludentes.

   Todo o processo é digital e feito no Sistema 
de Registro e Licenciamento de Empresas (RLE) 
pelo site: https://rle.empresasimples.gov.br
Obs: No site do RLE, é possível acessar o manual 
explicativo sobre o funcionamento do sistema, o 
prazo para resposta ao contribuinte é de 2 dias 
úteis, no máximo.

   Após respondida a consulta no site do RLE (Registro e Licenciamento de Em-
presas), você dará andamento na licença, nos casos descritos acima, pelo próprio 
sistema na internet.
   
   Em relação aos prazos da emissão da licença, são contados da data do res-
pectivo requerimento de até 10 (dez) dias úteis, em casos de baixo risco. Caso seja 
verificada pendência relativa à documentação exigida, ficará interrompido o prazo, 
reiniciando a contagem a partir da resolução da pendência dos documentos.

   Gratuito.
Custos

Segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. Tempo máximo de espera de 30 minutos, 
conforme Lei distrital n° 2.547/2000.

Atendimento
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Lei da Viabilidade Lei: 5.547/2015 e De-
creto 36.948/2015

   Todo o processo é digital e feito no Sistema 
de Registro e Licenciamento de Empresas (RLE) 
pelo site: https://rle.empresasimples.gov.br
Obs: No site do RLE, é possível acessar o manual 
explicativo sobre o funcionamento do sistema, o 
prazo para resposta ao contribuinte é de 2 dias 
úteis, no máximo.

  Requerimento preenchido no protocolo da Ad-
ministração do SIA;
  Dois jogos de cópias, no mínimo, do projeto do 
meio de propaganda, assinados pelo proprietário 
e pelo autor do projeto;
  Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 
de autoria do projeto registrada no CREA-DF;
  Anuência prévia das concessionárias presta-
doras de serviços públicos;
  Comprovante de pagamento de taxas e preços 
públicos devidos.

Requisitos e Documentos

Pagamento de taxa de preço público que é calculada de acordo com a metragem 
do front publicitário ocupado, através de DAR (documento de arrecadação 
avulso) da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.

Custo
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No protocolo da Administração Regional do SIA.

Forma de Solicitação

Etapas do Serviço

Prazo

Atendimento

Endereço da Administração Regional do SIA

  Preencher requerimento no protocolo 

da administração regional;

  Apresentar documentos exigidos;

  Aguardar aprovação e licenciamento 

conforme prazos estipulados de resposta.

  Aprovação do meio de propaganda – 8 

(oito) dias;

    Licenciamento – 8 (oito) dias.

Segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. Tempo máximo de espera de 30 minutos, 
conforme Lei distrital n° 2.547/2000.

SIA trecho 08 – Lotes 125/135
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Lei 3035/2002

Lei 3036/2002

   O permissionário deve atualizar o cadastro 
anualmente junto à administração para poder 
emitir a taxa vitualmente pelo endereço:

http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1522

   Documento de identificação (RG).

Custos

Requisitos

Você também pode procurar a Gerência de Territórios da Administração Regional 
do SIA para emissão da taxa.

   O ocupante deverá pagar mensalmente o preço público referente à área ocu-
pada conforme definido em lei, que será corrigido anualmente com base no 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC e é calculada por metro qua-
drado de área pública ocupada.
   Em caso de inadimplência por três meses consecutivos ou intercalados 
num período de seis meses, o permissionário será notificado pela DF LEGAL, 
para cassação imediata do Termo de Permissão, o que ocasionará a cassação do 
Alvará de Localização e Funcionamento pela administração regional.

Forma de Solicitação do Serviço
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Prazo

Atendimento
   A taxa é emitida no ato de sua solicitação.

Segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. Tempo 
máximo de espera de 30 minutos, conforme Lei dis-
trital n° 2.547/2000.

   É o serviço responsável por dar encaminhamento ao cidadão que procura a 
Administração Regional do SIA em situações de risco emergencial, bem como tra-
tamento de assuntos sociais para o cidadão e/ou familiares.
Promove o desenvolvimento sustentável e a inclusão social, tais como:

• Cestas básicas emergenciais;
• Auxílio funeral;
• Auxílio aluguel;
• Auxílio passagem interestadual;
• Encaminhamento para vaga sem cursos profissionalizantes;
• Encaminhamento para atendimento psicossocial;
• Encaminhamento de crianças em situação de risco;
• Inclusão social e integração de idosos;

Decreto n° 38.094 de 28/03/2017

Lei 4.257/2008

Decreto 30.090/2009
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   Documento de identificação (RG e CPF) do cidadão em situação de risco e 
em caso de Auxílio Funeral, é necessário a apresentação de certidão de óbito 
para encaminhamento às entidades responsáveis.

Requisitos e Documentos

Gratuito.

Presencialmente na Administração do SIA.

   Após realizada a identificação, o cidadão é encaminhado à Secretaria de Desen-
volvimento Social - SEDES, no que couber ao órgão, dar a devida destinação por 
meio das unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), com re-
presentação na cidade do Guará e Estutural, e a outros órgãos conforme a necessi-
dade: Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Militar e outros.
O procedimento de atendimento e solução para cada cidadão é pertinente às entida-
des citadas, cabendo ao Núcleo de Políticas Sociais apenas o controle e acompa-
nhamento do caso com a finalidade de dar assistência ao cidadão.

   O prazo dependerá do serviço e disponibilidade de cada órgão e, que o cidadão 
for encaminhado.

   Segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Tempo máximo de 
espera de 30 minutos, conforme Lei distrital n° 2.547/2000.

Custo

Forma de Solicitação do Serviço

Etapas do Serviço

Prazos

Atendimento
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   Você pode solicitar serviços de execução de 
obras (construção de calçadas, implantação de 
meios-fios, quebra-molas e equipamentos urba-
nos e de lazer), e de manutenção de áreas públi-
cas (reparo de aparelhos públicos como vias, cal-
çadas, meios-fios, parques, praças, jardins e 
áreas verdes, tapa-buracos, recapeamento asfálti
co, terraplanagem, encascalhamento, poda, roça-
gem, limpeza de bocas de lobo, recolhimento de 
entulhos e desobstrução de águas pluviais), e 
obra de infraestrutura de iluminação pública.

EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
DE ÁREAS PÚBLICAS REALIZADAS
PELA NOVACAP EM PARCERIA COM

A ADMINISTRAÇÃO:

   Solicite o serviço de execução de obras, tais como:

  Instalação de meios-fios;

  Implantação de quebra-molas;

  Equipamentos comunitários e de lazer;

  Manutenção de áreas públicas;

    Reparo de aparelhos públicos (vias, calçadas, meios-fios, parques, praças, 

jardins e áreas verdes);

  Tapa-buracos;

  Recapeamento asfáltico;
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  Terraplanagem;

  Poda de árvores;

  Roçagem;

  Limpeza de boca de lobo;

  Recolhimento de entulhos;

  Desobstrução da rede de águas pluviais.
      Obs: A Administração Regional do SIA não realiza serviços de podas, roçagens em terrenos 
particulares, sendo de responsabilidade do proprietário do imóvel. Mas se você precisar realizar 
podas de e erradicação de árvores, em terrenos particulares, só poderá executar mediante auto-
rização da Novacap, responsável pela avaliação e missão do laudo para que a administração 
emita autorização para você.

   Podas de árvore próximas à rede elétrica, devem ser solicitadas junto à CEB (Companhia 
Energética de Brasília).

  Os serviços de poda e erradicação de arbóreas, bem como roçagem em áreas 

particulares, são executados pelo proprietário do imóvel, mediante autorização 

fornecida pela NOVACAP às Administrações Regionais;

  Por medida de segurança, a NOVACAP não executa poda de árvores próximas 

à rede elétrica. Esse serviço deve ser solicitado à CEB.

  Coleta de entulho disposto irregularmente.

MANUTENÇÃO DE ÁREAS PARTICULARES NÃO REALIZADAS
PELA NOVACAP:

SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
REALIZADOS PELO SLU, EM PARCERIA COM
A ADMINISTRAÇÃO:
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  Pintura de meio fio,

  Retirada de animal morto em via pública,

  Varrição de vias públicas,

  Limpeza e lavagem de paradas e passarelas,

  Catação manual em áreas verdes,

  Instalação de lixeiras.

  Manutenção da Rede de Água e Esgoto.

  Instalação/remoção de quebra-molas (mediante autorização do DETRAN);

  Reparo ou reinstalação de quebra-molas (mediante autorização do DETRAN);

  Instalação de faixa de pedestres;

  Instalação de sinalização de vagas especiais (Deficiente, Idoso e Gestante);

  Instalação de placa nova;

  Instalação de semáforo;

    Instalação de fiscalização eletrônica;

  Ajuste de tempo de semáforo;

  Revitalização de sinalização horizontal e vertical.

MANUTENÇÃO DE ÁREAS PARTICULARES NÃO REALIZADAS
PELA NOVACAP:

SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA CAESB:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM
PARCERIA COM O DETRAN:

   Documento de identificação (RG, CPF e CEP residencial)

Atendimento

   Gratuito.

Custo
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   Presencialmente na Ouvidoria da administra-
ção regional, pelo 162 ou via internet:

www.ouvidoria.df.gov.br.

Forma de Solicitação do Serviço

   A previsão de atendimento desde o conheci-
mento da solicitação até a execução dos serviços 
será de até 60 (sessenta) dias, podendo variar de 
acordo com a demanda ou com a complexidade e 
tipo de serviço para mais ou menos.

   Segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h 
às 18h. Tempo máximo de espera de 30 minutos, 
conforme Lei distrital n° 2.547/2000.

Prazos

Atendimento

Regimento Interno Decreto nº 38.094 de 
28/03/2017
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Canais de Atendimento ao Cidadão
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   Se ocupar área pública, você pagará a taxa de preço público calculada através de 
metragem ocupada, definido na nova tabela de preços públicos de 2016. OBS: Para 
realização de eventos acima de 10.000 pessoas, deverá apresentar caução em espécie 
ou por meio de fiança bancária de cinco por cento dos custos operacionais apurados, 
para cobertura de eventuais danos ao patrimônio público.

Custos
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Endereço: Setor de Indústria e Abastecimento Trecho 08,
Lotes 125/135
Ponto de Referência: Próximo à Feira dos Importados
Telefone: 61 3550-6327/ Ramal: 6900 - Recepção

Horário de atendimento: Segunda à Sexta-feira,
das 08h às 18h.




