
             
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO 
Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas 

 

CHECK-LIST I 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS – APROVAÇÃO DO BLOCO 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 766/2008, suas alterações e DECRETO 37.951/2017- ART 28) 

 

Item DOCUMENTO 

1 Requerimento padrão corretamente preenchido 

2 Cópia da carteira de identidade e cadastro de pessoa física 

3 Cópia do comprovante de residência 

4 Cópia do contrato social atualizado 

5 Cópia do cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ 

6 Procuração pública que conste com clareza as prerrogativas do outorgado 

7 Certidão de ônus reais do imóvel 

8 
Taxa de habilitação de projeto arquitetônico código 2331, valor de R$155,34 + R$0,16/m² para edificações 
maiores a 300m² 

9 Consultas às concessionárias quanto à interferência de rede existentes ou projetadas (Art.28 inciso I) 

10 
Projeto de arquitetura do bloco e de adequação das calçadas, relativo à ocupação concedida, assinados 
pelo proprietário e pelo(s) autor(es) do projeto (Art.28 inciso II) 

11 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT de autoria 
do projeto assinada, devidamente registrada no conselho profissional específico (Art.28 inciso III) 

12 

Declaração, caso seja necessário remanejar redes de infraestrutura, que os proprietários e os ocupantes 
interessados são responsáveis pelo ônus financeiro decorrente das obras, bem como pela preservação e 
pela manutenção do meio ambiente e da urbanização local e pela recuperação de quaisquer danos a eles 
causados (Art.12 lei 915/16 e Art.  do decreto). As obras de que trata o caput devem ser concluídas 
até 30 de setembro de 2018 (Art.21 § único Decreto) 

 

 

 

Redes Com interferência Sem interferência 

CEB   

CAESB   

NOVACAP   

TELEFONE   



             
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
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CHECK-LIST II 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS – APROVAÇÃO DA UNIDADE COMERCIAL 
 (LEI COMPLEMENTAR 766/2008, suas alterações e DECRETO 37.951/2017- ART 29) 

 
DO PREÇO PÚBLICO  

(LEI COMPLEMENTAR 766/2008, suas alterações e DECRETO 37.951/2017- ART 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pp = Vi x K x A, onde: 

I - Pp é o Preço Público devido anualmente;(OS.: O valor Vi deve ser reajustado anualmente) 

II - Vi é o valor unitário, em reais por metro quadrado, obtido a partir da divisão do valor do imóvel pela sua área total construída, 

constantes em campos específicos da Pauta de Valores Venais de Terrenos e Edificações do Distrito Federal para efeito de 
lançamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU; 

III - K é constante fixada por este Decreto com valor igual a 0,042, conforme § 2º deste artigo; 

IV - A é a área objeto da Concessão de Uso. 

Item DOCUMENTO 

1 Requerimento padrão corretamente preenchido 

2 Cópia da carteira de identidade e cadastro de pessoa física do proprietário do imóvel (Art. 29 – I) 

3 Cópias do Contrato Social atualizado e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ (Art. 29 – I) 

4 
Comprovação de propriedade do imóvel que pleiteia a concessão de área pública adjacente, pela Certidão de Ônus reais 
do imóvel (Art. 29 – II) 

5 Documento comprobatório de aprovação de projeto de arquitetura e acessibilidade do bloco (Art. 29 – III) 

6 
Projeto de arquitetura completo da modificação da unidade comercial, com acréscimo de área relativo a ocupação de área 
pública, devidamente assinados (Art. 29 – IV) 

7 
Projeto de paisagismo das áreas públicas ocupadas, nos casos específicos das unidades comerciais das extremidades dos 
blocos, com a indicação das calçadas e áreas públicas do seu entorno imediato (Art. 29 –V) 

8 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT de autoria do projeto 
assinada, devidamente registrada no conselho profissional específico (Art. 29 – VI) 

9 Cópia da página do carnê do IPTU do ano em vigor para os terrenos e edificações (Art. 29 – VII) 

10 

Documentos comprobatórios de regularidade Fiscal (Art. 29 – VIII) 
A1- Certidão Negativa da Fazenda Nacional 
A2- Certidão Negativa da Secretaria de Fazenda do DF 
B1- Certidão Negativa do INSS 
B2- Certidão Negativa do FGTS 

11 Cópia do comprovante de residência 

12 Procuração pública que conste com clareza as prerrogativas do outorgado (Art. 27 – § 3º) 

13 

Declaração do proprietário da unidade comercial de que se compromete a adotar as providências cabíveis para o 
remanejamento das redes de infraestrutura urbana, no caso da existência de interferências, observado o disposto no art. 28 
deste Decreto 35.951/17 (Art. 29 – IX). As obras de que trata o caput devem ser concluídas até 30 de setembro de 
2018 (Art.21 §único) 

14 
Cópia do projeto de arquitetura anteriormente aprovado ou declaração, quando apresentada declaração do interessado de 
que não promoveu alterações na área da unidade comercial (Art. 29 – IX § 6º) 

15 Cópia da carta de habite-se 

16 Taxa de expediente no valor de R$ 34,94 

17 Consulta às concessionárias quanto à interferência de rede: CEB, CAESB, NOVACAP e TELEFONIA 

 
Base de cálculo 

(Vi) 
K 

Área 
Total 

Subsolo      

Térreo     

Sobreloja     

TOTAL  X      0,042      X       
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CHECK-LIST III 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS – LICENÇA DE OBRA  

(LEI COMPLEMENTAR 766/2008 e DECRETO 37.951/2017) 

 

Item DOCUMENTO 

 Da legislação específica 

 (§ 5° art. 29 Decreto 37.951/2017 e arts. 70 e 73 Decreto 39.272/2018 COEDF) 

1 Requerimento padrão corretamente preenchido 

2 Informativo de Aprovação 

3 Numeração predial 

4 Termo de compromisso de recuperação do logradouro público (art. 70 Decreto 39.272/2018) 

5 Certidão negativa DF LEGAL (art. 73 Decreto 39.272/2018) 

6 Um jogo do projeto de instalação elétrica 

7 Um jogo do projeto de instalação hidrossanitário 

8 Um jogo do projeto de prevenção contra incêndio 

9 Um jogo do projeto de cálculo estrutural 

10 Um jogo do projeto de fundações (situação/locação com cotas) 

11 Uma via ART (anotação de responsabilidade técnica) projeto de arquitetura 

12 Uma via ART (anotação de responsabilidade técnica) projeto de elétrica 

13 Uma via ART (anotação de responsabilidade técnica) projeto de hidrossanitário 

14 Uma via ART (anotação de responsabilidade técnica) projeto de prevenção contra incêndio 

15 Uma via ART (anotação de responsabilidade técnica) projeto de cálculo estrutural 

16 Uma via ART (anotação de responsabilidade técnica) projeto de fundações 

17 Uma via ART/CAU do responsável técnico da obra (art. 73 Decreto 39.272/2018) 

18 Taxa de Expediente, valor de R$ 10,52 (código da arrecadação 3573) 

19 Taxa de Emissão de Licença Específica (Declarar a área da obra através do Requerimento de Taxas) (art. 73 
Decreto 39.272/2018) 

20 Projeto de arquitetura completo da modificação da unidade comercial, com acréscimo de área relativo a 
ocupação de área pública, devidamente assinados 

21 Contrato para a execução das obras de remanejamento de redes de infraestrutura urbana (art. 73 Decreto 
39.272/2018) 

22 Termo de autorização de uso para Tapume/Canteiro de Obras, se for o caso 

 


