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COMPROMISSOS
 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

A Administração Regional do Guará, se compromete a prestar serviços 
de excelência a cumprir os prazos divulgados na Carta de Serviços, 
orientar e acompanhar os cidadãos, controlar e monitorar todas as fa-
ses da demanda; prezando pela:

• Atenção

• Respeito

• Cortesia

• Responsabilidade

• Respeito aos prazos assumidos

• Sustentabilidade

• Transparência

Os Servidores da Administração do Guará se empenharão em ajudar 
a população em suas solicitações com cortesia, acompanhando e 
orientando em todas as fases do atendimento, dando sempre priori-
dades aos portadores de necessidades especiais, idosos, pessoas com 
crianças de colo e gestantes. O Servidor que esteja impossibilitado de 
proporcionar resposta imediata a qualquer demanda, deverá assumir 
compromisso com o cidadão de que informará, tão logo obtenha a 
resposta, utilizando o meio que for mais conveniente, se comprome-
tendo a cumprir os prazos divulgados na Carta de Serviços. Todos os 
Servidores serão identificados por meio de crachá institucionalmente 
adotado.

Nosso compromisso com a comunidade do Guará é baseado na le-
galidade, eficiência e publicidade, buscando a garantia do resultado 
satisfatório aos usuários de nossos serviços. 
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A CARTA DE SERVIÇOS  
AO CIDADÃO

 
 
 

Instituída no Distrito Federal pelo Decreto nº 36.419, de 25 de março 
de 2015, a Carta de Serviços ao Cidadão objetiva facilitar e ampliar o 
acesso aos serviços públicos e estimular uma gestão participativa no 
monitoramento destes, ampliando o controle social e promovendo a 
melhoria da qualidade do atendimento prestado.
Ela deve informar os serviços oferecidos, bem como:

• Os requisitos, documentos e informações necessárias para acesso;

• As etapas de processamento;

• Os modos de prestação;

• Os prazos de execução;

• Os locais e a formas de acesso;

• As formas de comunicação com os interessados;

• Os custos e sua gratuidade, quando for o caso.

Dessa forma, além de ampliar o acesso aos serviços públicos e possibi-
litar uma gestão participativa, essa ferramenta torna-se um poderoso 
instrumento de gestão ao permitir a avaliação dos serviços prestados 
e possibilitar a melhoria contínua da qualidade.
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APRESENTAÇÃO

A construção do Guará iniciou-se em 1967 para absorver funcionários 
públicos e trabalhadores do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, 
de invasões e núcleos provisórios, com as primeiras casas construídas 
por meio de mutirão. Seu nome se deve ao córrego Guará, em home-
nagem ao lobo guará, espécie do Planalto Central e muito comum na 
região – o Guará II para atender os funcionários da União. Comemora-
se o aniversário da cidade no dia 05 de maio.

A Região Administrativa do Guará foi criada pela Lei nº 049 em 25 de 
outubro de 1989 que a definiu como RA X, formado pelo Guará I e II e 
Quadras Econômicas Lúcio Costa – QELC, SMAS Tr. 1 e 2, SGCV e SOF/Sul.

Pesquisas da Codeplan revelam que a cidade tem a sexta maior renda 
per capita entre as Regiões Administrativas do Distrito Federal e a Po-
pulação Urbana estimada em 2013/2014: 125.808 habitantes.

Nos últimos 40 anos a cidade mudou muito, mas continua com o perfil 
bucólico e tranquilo. A maioria das casas originais construídas pela SHIS 
(Sociedade Habitacional de Interesse Social nas décadas de 60 e 70, 
deu lugar a casas com arquitetura diferenciada, sobrados e condomí-
nios, evidenciando o crescimento socioeconômico de sua população.

Alterações recentes no Plano Diretor da cidade permitiram também a 
construção de prédios e apartamentos de luxo de até 20 andares e de 
novas quadras residenciais em áreas limítrofes à Candangolândia e ao 
Núcleo Bandeirante.
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CONHEÇA MELHOR O GUARÁ

A Região Administrativa do Guará (RA X) está localizada em uma 
área tipicamente urbana, compreendida pelo Guará I e II, Quadras 
Econômicas Lúcio Costa (QELC), Setor de Oficinas Sul (SOFS), Setor 
de Garagens e Concessionárias de Veículos (SGCV), Setor de Áreas 
Isoladas Sudoeste (SAISO), Setor de Clubes e Estádios Esportivos Sul 
(SCEES) e partes do Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS) e da 
Estrada Parque Taguatinga/Guará (EPTG).

O Guará I é formado por seis quadras com numeração ímpar (1 a 11) e 
onze quadras com numeração par (2 a 22). Cada quadra tem um de-
terminado número de blocos de apartamentos, prédios comerciais e 
conjuntos de casas, identificados por letras do alfabeto (bloco A, con-
junto B, etc).

A disposição das quadras no Guará I segue um padrão, compondo 
uma série de quadriláteros. Os blocos e casas situados dentro de cada 
quadrilátero formam uma Quadra Interna (QI); os blocos e as casas lo-
calizados ao redor do quadrilátero formam uma Quadra Externa (QE). 
A identificação das quadras ficou assim: QE 1, QI 1, QE 2, QI 2, e assim 
por diante.

O Guará II é formado em sua maioria por grandes quadras residenciais 
em formato quadrangular. Ele é composto por um número variável de 
conjuntos de casas, identificados por uma letra do alfabeto (A,B,C, etc). 
Essas quadras residenciais são chamadas de Quadras Extremas (QE). 
Elas recebem numeração de 13 a 21 (ímpares) e de 24 a 48 (pares).

As Quadras Internas (QI) no Guará II correspondem ao miolo central 
da cidade, composta por prédios de apartamentos. As QIs do Guará II 
recebem somente numeração ímpar (23 a 33) e os lotes onde se en-
contram os prédios são identificados por números (lote 1, lote 2, etc).
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No Guará II está localizado também o Centro Administrativo, Vivencial 
e Esportivo (CAVE), onde encontram-se a Administração Regional, a 
Feira do Guará e o complexo esportivo, composto por estádio de fute-
bol, ginásio de esportes, kartódromo, pista de skate, quadras coberta e 
descoberta, quadra de areia (vôlei e futvôlei), pista de bicicross e mo-
tocross. 

PÓLO DE DESENVOLVIMENTO

A capacidade empreendedora de boa parte dos 175 mil moradores 
transformou a cidade em um importante pólo de desenvolvimento 
econômico do Distrito Federal, com um comércio forte e uma indús-
tria em franco processo de crescimento.

São mais de 5.500 empresas, dos mais diversos segmentos, compon-
do o comércio local, com relevância para os prestadores de serviços. O 
Guará se destaca também por um comércio forte nas entre quadras 
residenciais, além de vários shoppings, o Pólo de Modas e da Feira do 
Guará. 

A cidade conta com dois terminais de ônibus, um na QE 16, no Guará I, 
e o outro na Avenida Contorno, no Guará II. Possui ainda duas estações 
do metrô: a estação Feira, em operação desde 2001 e a estação Guará, 
inaugurada em 2012.

A FEIRA DO GUARÁ

A Feira do Guará é um patrimônio da cidade. Na verdade, de todo o 
Distrito Federal. Afinal, há 44 anos a feira está incorporada ao dia a 
dia de milhares de fiéis consumidores, que se acostumaram com a 
qualidade e a variedade dos produtos ofertados, com destaque para 
a gastronomia e a indústria de confecções. A feira faz parte da Admi-
nistração Regional, mas é gerenciada pela Associação dos Feirantes, e 
funciona de quarta a domingo, das 8 às 19 horas. No mês de dezembro 
a feira abre todos os dias.

Recentemente, a feira ampliou o número de boxes, passando para 
600 – (á maioria de confecções).
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Informações Gerais

Instituição: Administração Regional do Guará – RA X

Funcionamento: O atendimento presencial ao público é realizado de 
segunda a sexta-feira de 8h às 18h, na A/E s/n/CAVE – Guará II.

Compromissos Assumidos dos Serviços prestados pela Administra-
ção do Guará:

• Atenção

• Respeito

• Cortesia

• Responsabilidade

• Respeito aos prazos assumidos

• Sustentabilidade

• Transparência

Os Servidores da Administração do Guará se empenharão em ajudar a 
população em suas solicitações com cortesia, acompanhando e orien-
tando em todas as fases do atendimento, dando sempre prioridades 
aos portadores de necessidades especiais, idosos, pessoas com crian-
ças de colo e gestantes.

O Servidor que esteja impossibilitado de proporcionar resposta ime-
diata a qualquer demanda, deverá assumir compromisso com o cida-
dão de que informará, tão logo obtenha a resposta, utilizando o meio 
que for mais conveniente, se comprometendo a cumprir os prazos di-
vulgados na Carta de Serviços.

Todos os Servidores serão identificados por meio de crachá institucio-
nalmente adotado.
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ORGANOGRAMA

Estrutura Organizacional

GABINETE

ASSESSORIA 
TÉCNICA

ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO

ASSESSORIA DE 
PLANEJAMENTO

JUNTA DO 
SERVIÇO MILITAR

ASSESSORIA 
ESPECIAL

OUVIDORIA

COORDENADORIA 
EXECUTIVA

COORDENADORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO GERAL

GERÊNCIA DE 
ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO, 
FINANÇAS E CONTRATOS

GERÊNCIA 
DE PESSOAS

GERÊNCIA DE 
ARTICULAÇÃO

GERÊNCIA DE 
LICENCIAMENTO

GERÊNCIA 
DE OBRAS

NÚCLEO DE 
CULTURA, 
ESPORTE
E LAZER

NÚCLEO DE
GESTÃO DO
TERRITÓRIO

NÚCLEO DE
POLÍTICAS

SOCIAIS

NÚCLEO DE 
DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

NÚCLEO DE 
INFORMAÇÃO

NÚCLEO DE 
ATENDIMENTO
E PROTOCOLO

NÚCLEO DE 
MATERIAL 

E PATRIMÔNIO

NÚCLEO DE 
TOPOGRAFIA 
E DESENHO 

TÉCNICO

NÚCLEO DE 
LICENCIAMENTO 

DE OBRAS

NÚCLEO DE 
LICENCIAMENTO 
DE ATIVIDADES 
ECONÔMICAS

NÚCLEO DE 
CONSERVAÇÃO 
E MANUTENÇÃO

NÚCLEO DE 
EXECUÇÃO 
DE OBRAS
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      JUNTA MILITAR

A inscrição deve ser realizada no período de 1º de janeiro ao último dia 
útil do mês de junho do ano em que o cidadão completar 18 anos na 
junta de serviço militar. 

O alistamento militar é um ato obrigatório a todos os jovens brasilei-
ros naturalizados do sexo masculino ou por opção devem realizar o 
alistamento no prazo de 30 dias, a contar da data em que receber o 
certificado de naturalização ou da assinatura do termo de opção. 

O alistamento militar deve ser realizado nos primeiros seis meses do 
ano em que o brasileiro completar 18 anos de idade. Neste caso o can-
didato concorrerá à seleção geral realizada no mesmo ano do alista-
mento podendo ser incorporado no quartel no ano seguinte. Quem se 
alista após os seis primeiros meses será encaminhado à seleção geral 
do ano seguinte do alistamento.

O alistamento é realizado na Junta de Serviço Militar mais próxima de 
seu domicílio. A Junta de Serviço Militar é um órgão alistador perten-
centes à estrutura da Administração Regional do Guará.

Ao se dirigir a uma Junta de Serviço Militar, o brasileiro deverá estar 
munido dos seguintes documentos:
Certidão de nascimento;

• Documento de identidade. No caso de brasileiro naturalizado ou 
por opção, a prova de naturalização ou certidão do termo de op-
ção;

• Comprovante de residência ou declaração firmada pelo alistando 
ou por procurador bastante; e.

• Uma fotografia 3x4 (recente, de frente e sem retoques);
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• Conforme a lei 2.037, de 1º de outubro de 2009, podem ser aceitos 
como documentos de identidade (todos dentro de sua validade): 

• Carteira de identidade;

• Carteira de trabalho;

• Carteira profissional;

• Passaporte;

• Carteira de identificação funcional;

• Outro documento público que permita a identificação do alista-
do.

• Horário de atendimento: de 08h à 12h e das 14h às 18h.

• Local: Administração Regional do Guará
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CANAIS DE ATENDIMENTO

Central de Atendimento ao Cidadão

Central 162 – central telefônica terceirizada composta pelos operado-
res que realizam o registro das manifestações de ouvidoria e pelo con-
trole de qualidade (CQ) responsável pelo encaminhamento. 

Características:

• Ligação gratuita (telefone fixo)

• Conta com 10 atendentes, das 07h. às 21hs. de 2ª a 6ª feira, aos 
finais de semana das 8h. às 18hs.

Ligue na Ouvidoria Geral do DF – 162 para obter informações sobre:

• Atividades da Administração;

• Solicitação de serviços;

• Manutenção e limpeza urbana;

• Ações de fiscalização;

• Licenciamento para atividades ou atividades sem fins lucrativos;

• Pagamento de taxas ou impostos;

• Denúncia de invasões ou ocupações irregulares de terras Públicas;

• Elogios e sugestões sobre os serviços prestados;

• Reclamações.
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Locais e formas de acessar o serviço:

• Horário de atendimento: 8h ás 18h

• Atendimento telefônico: 33837200 (Geral) 

Você sabia que a Ouvidoria é um espaço para a comunicação entre 
o cidadão e o Governo?

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

Como funciona a rede de Ouvidorias do Governo de Brasília?

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

Facilitar o acesso do cidadão aos serviços de ouvidoria por meio do re-
gistro de manifestações (reclamações, sugestões, elogios, informações 
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.

SERVIÇO 
OFERECIDO

ATENDIMENTO

TIPOS DE MANIFESTAÇÃO REQUISITOS CANAIS GARANTIAS LOCAIS HORÁRIO PRAZO

Ouvidoria
• Reclamações, 
• Sugestões
• Elogios

a.  Registro identificado (*): 
Apresentação de documento 
de identificação válido (Lei nº 
12.037/2009).

b.  Registro anônimo (**)

Internet

• Segurança
•  Restrição de acesso a dados pessoais 
•  Comunicações, pelo sistema de ouvidoria, 
sobre o andamento da manifestação 
conforme prazos legais.

www.ouvidoria.df.gov.br Ininterrupto 24h
•  10 dias, a contar 
da data de 
registro, para 
informar ao 
manifestante 
as primeiras 
providências 
adotadas.(Art. 24 
do Decreto nº 
36.462/2015).

•  20 dias, a contar 
do registro da 
manifestação, 
para apurar 
e informar o 
resultado final 
ao manifestante.   
(Art. 25 do 
Decreto nº 
36.462/2015).   

Telefônico

• Segurança
•  Atendimento por equipe especializada
•  Restrição de acesso a dados pessoais 
•  Comunicações, pelo sistema de ouvidoria, 
sobre o andamento da manifestação 
conforme prazos legais.

Central de 
Atendimento 162 - 
opção 1.

De segunda 
a sexta-feira 
das 7h às 
21h Sábado, 
domingo e 
feriados das 8h 
às 18 h

Presencial

• Segurança
•  Atendimento personalizado realizado por 
equipe especializada

•  Atendimento por equipe especializada
•  Restrição de acesso a dados pessoais 
•  Entrega do número de protocolo no 
ato do registro da manifestação, além 
de orientações sobre seu andamento 
conforme prazos legais.

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

(*) Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 36.462/2015.  
(**) Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são verdadeiros. 

* Orientação: o horário de atendimento indicado é o período mínimo. 
Caso o atendimento seja disponibilizado também durante o horário de almoço, basta colocar das 8h às 18h
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Qual é o papel do Ouvidor?

Facilitar o acesso do cidadão aos serviços de ouvidoria por meio do re-
gistro de manifestações (reclamações, sugestões, elogios, informações 
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.

SERVIÇO 
OFERECIDO

ATENDIMENTO

TIPOS DE MANIFESTAÇÃO REQUISITOS CANAIS GARANTIAS LOCAIS HORÁRIO PRAZO

Ouvidoria
• Reclamações, 
• Sugestões
• Elogios

a.  Registro identificado (*): 
Apresentação de documento 
de identificação válido (Lei nº 
12.037/2009).

b.  Registro anônimo (**)

Internet

• Segurança
•  Restrição de acesso a dados pessoais 
•  Comunicações, pelo sistema de ouvidoria, 
sobre o andamento da manifestação 
conforme prazos legais.

www.ouvidoria.df.gov.br Ininterrupto 24h
•  10 dias, a contar 
da data de 
registro, para 
informar ao 
manifestante 
as primeiras 
providências 
adotadas.(Art. 24 
do Decreto nº 
36.462/2015).

•  20 dias, a contar 
do registro da 
manifestação, 
para apurar 
e informar o 
resultado final 
ao manifestante.   
(Art. 25 do 
Decreto nº 
36.462/2015).   

Telefônico

• Segurança
•  Atendimento por equipe especializada
•  Restrição de acesso a dados pessoais 
•  Comunicações, pelo sistema de ouvidoria, 
sobre o andamento da manifestação 
conforme prazos legais.

Central de 
Atendimento 162 - 
opção 1.

De segunda 
a sexta-feira 
das 7h às 
21h Sábado, 
domingo e 
feriados das 8h 
às 18 h

Presencial

• Segurança
•  Atendimento personalizado realizado por 
equipe especializada

•  Atendimento por equipe especializada
•  Restrição de acesso a dados pessoais 
•  Entrega do número de protocolo no 
ato do registro da manifestação, além 
de orientações sobre seu andamento 
conforme prazos legais.

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

(*) Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 36.462/2015.  
(**) Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são verdadeiros. 

* Orientação: o horário de atendimento indicado é o período mínimo. 
Caso o atendimento seja disponibilizado também durante o horário de almoço, basta colocar das 8h às 18h
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SERVIÇO 
OFERECIDO

ATENDIMENTO

TIPOS DE MANIFESTAÇÃO REQUISITOS CANAIS GARANTIAS LOCAIS HORÁRIO PRAZO

Ouvidoria Denúncias

a.  Registro identificado (*): 
Apresentação de documento 
de identificação válido 
(consultar legislação). 

b. Registro anônimo (**)

c.  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

Internet

• Segurança
•  Avaliação, classificação e 
encaminhamento realizados pela equipe 
da Coordenação de Atendimento ao 
Cidadão da Ouvidoria-Geral do Distrito 
Federal

• Restrição de acesso a dados pessoais 
•  Comunicações, pelo sistema de ouvidoria, 
sobre o andamento da manifestação 
conforme prazos legais.

www.ouvidoria.df.gov.br Ininterrupto 24h

•  10 dias, a contar 
da data de 
registro, para 
informar ao 
manifestante 
as primeiras 
providências 
adotadas. (Art. 
24 do Decreto nº 
36.462/2015). 

•  20 dias, a contar 
do registro da 
manifestação, 
para apurar 
e informar o 
resultado final 
ao manifestante. 
(Art. 25 do 
Decreto nº 
36.462/2015).

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

Telefônico

• Segurança
• Atendimento por equipe especializada
•  Avaliação, classificação e 
encaminhamento realizados pela equipe 
da Coordenação de Atendimento ao 
Cidadão da Ouvidoria-Geral do Distrito 
Federal

• Restrição de acesso a dados pessoais 
•  Comunicações, pelo sistema de ouvidoria, 
sobre o andamento da manifestação 
conforme prazos legais.

Central de 
Atendimento 162 - 
opção 2.

De segunda 
a sexta-feira 
das 7h às 
21h Sábado, 
domingo e 
feriados das 8h 
às 18 h

Presencial

• Segurança
•  Avaliação, classificação e 
encaminhamento realizados pela equipe 
da Coordenação de Atendimento ao 
Cidadão da Ouvidoria-Geral do Distrito 
Federal

• Restrição de acesso a dados pessoais 
•  Comunicações, pelo sistema de ouvidoria, 
sobre o andamento da manifestação 
conforme prazos legais.

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

* Orientação: o horário de atendimento indicado é o período mínimo. 
Caso o atendimento seja disponibilizado também durante o horário de almoço, basta colocar das 8h às 18h
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SERVIÇO 
OFERECIDO

ATENDIMENTO

TIPOS DE MANIFESTAÇÃO REQUISITOS CANAIS GARANTIAS LOCAIS HORÁRIO PRAZO

Ouvidoria Denúncias

a.  Registro identificado (*): 
Apresentação de documento 
de identificação válido 
(consultar legislação). 

b. Registro anônimo (**)

c.  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

Internet

• Segurança
•  Avaliação, classificação e 
encaminhamento realizados pela equipe 
da Coordenação de Atendimento ao 
Cidadão da Ouvidoria-Geral do Distrito 
Federal

• Restrição de acesso a dados pessoais 
•  Comunicações, pelo sistema de ouvidoria, 
sobre o andamento da manifestação 
conforme prazos legais.

www.ouvidoria.df.gov.br Ininterrupto 24h

•  10 dias, a contar 
da data de 
registro, para 
informar ao 
manifestante 
as primeiras 
providências 
adotadas. (Art. 
24 do Decreto nº 
36.462/2015). 

•  20 dias, a contar 
do registro da 
manifestação, 
para apurar 
e informar o 
resultado final 
ao manifestante. 
(Art. 25 do 
Decreto nº 
36.462/2015).

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

Telefônico

• Segurança
• Atendimento por equipe especializada
•  Avaliação, classificação e 
encaminhamento realizados pela equipe 
da Coordenação de Atendimento ao 
Cidadão da Ouvidoria-Geral do Distrito 
Federal

• Restrição de acesso a dados pessoais 
•  Comunicações, pelo sistema de ouvidoria, 
sobre o andamento da manifestação 
conforme prazos legais.

Central de 
Atendimento 162 - 
opção 2.

De segunda 
a sexta-feira 
das 7h às 
21h Sábado, 
domingo e 
feriados das 8h 
às 18 h

Presencial

• Segurança
•  Avaliação, classificação e 
encaminhamento realizados pela equipe 
da Coordenação de Atendimento ao 
Cidadão da Ouvidoria-Geral do Distrito 
Federal

• Restrição de acesso a dados pessoais 
•  Comunicações, pelo sistema de ouvidoria, 
sobre o andamento da manifestação 
conforme prazos legais.

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

* Orientação: o horário de atendimento indicado é o período mínimo. 
Caso o atendimento seja disponibilizado também durante o horário de almoço, basta colocar das 8h às 18h
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SERVIÇO 
OFERECIDO

ATENDIMENTO

REQUISITOS CANAIS GARANTIAS LOCAIS HORÁRIO PRAZO

Serviço de 
Informações 
ao Cidadão 
–SIC (Lei n. 
4990/2012

O pedido de acesso deverá
conter:

a. Nome do requerente

b. Número de documento de identificação válido (*)

c.  Especificação, de forma clara e precisa, da  informação 
requerida; e

d.  Endereço físico ou eletrônico do requerente, para 
recebimento de comunicações ou da informação 
requerida.

Importante: Não será atendido pedido de acesso genérico, 
desproporcional, 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.

Sistema Eletrônico de 
Serviço de Informação ao
Cidadão (e-SIC)

• 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 (***)

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

Ininterrupto 24h O prazo para o 
atendimento 
inicial é de 20 
dias prorrogáveis, 
mediante 
justificativa, por 
mais 10 dias. Os 
demais prazos 
estão definidos 
no texto da Lei 
nº 4.990/2012 e 
no Decreto nº 
34.276/2013.Presencial

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

(*)  Cédula de Identidade – 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;

(**)  Recurso em 1ª instância: prazo para apresentação – 10 dias. Resposta da autoridade até 5 dias;  
Recurso em 2ª instância: prazo para apresentação - 10 dias. Resposta da autoridade até 5 dias;  
Recurso em 3ª instância: prazo para apresentação - 10 dias. Resposta da autoridade em 5 dias  
podendo ser sobrestado.

(***)  Reclamação: Apresentar em até 10 dias após o prazo para a resposta inicial expirado.  
Resposta pela autoridade de monitoramento em até 5 dias.

* Orientação: o horário de atendimento indicado é o período mínimo. Caso o atendimento  
seja disponibilizado também durante o horário de almoço, basta colocar das 8h às 18h.
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SERVIÇO 
OFERECIDO

ATENDIMENTO

REQUISITOS CANAIS GARANTIAS LOCAIS HORÁRIO PRAZO

Serviço de 
Informações 
ao Cidadão 
–SIC (Lei n. 
4990/2012

O pedido de acesso deverá
conter:

a. Nome do requerente

b. Número de documento de identificação válido (*)

c.  Especificação, de forma clara e precisa, da  informação 
requerida; e

d.  Endereço físico ou eletrônico do requerente, para 
recebimento de comunicações ou da informação 
requerida.

Importante: Não será atendido pedido de acesso genérico, 
desproporcional, 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.

Sistema Eletrônico de 
Serviço de Informação ao
Cidadão (e-SIC)

• 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 (***)

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

Ininterrupto 24h O prazo para o 
atendimento 
inicial é de 20 
dias prorrogáveis, 
mediante 
justificativa, por 
mais 10 dias. Os 
demais prazos 
estão definidos 
no texto da Lei 
nº 4.990/2012 e 
no Decreto nº 
34.276/2013.Presencial

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

(*)  Cédula de Identidade – 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;

(**)  Recurso em 1ª instância: prazo para apresentação – 10 dias. Resposta da autoridade até 5 dias;  
Recurso em 2ª instância: prazo para apresentação - 10 dias. Resposta da autoridade até 5 dias;  
Recurso em 3ª instância: prazo para apresentação - 10 dias. Resposta da autoridade em 5 dias  
podendo ser sobrestado.

(***)  Reclamação: Apresentar em até 10 dias após o prazo para a resposta inicial expirado.  
Resposta pela autoridade de monitoramento em até 5 dias.

* Orientação: o horário de atendimento indicado é o período mínimo. Caso o atendimento  
seja disponibilizado também durante o horário de almoço, basta colocar das 8h às 18h.
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Ouvidoria da Administração Regional do Guará

A ouvidoria é um canal de atendimento direto com o cidadão. Através 
do serviço pode-se fazer reclamações, denúncias, críticas e elogios.

Locais e formas de acessar o serviço:

• Atendimento Presencial: A/E s/n/CAVE/Guará II (ao lado da Feira 
Permanente do Guará)

• Horário de Atendimento: 8h às 18h, (Segunda a Sexta)

• Atendimento telefônico: 33837200 / 33837292

Pelo canal de atendimento presencial, o cidadão poderá obter infor-
mações sobre sua demanda, bem como registrar todas as solicitações 
dos serviços ou informações que deseja.

Serviço de Protocolo da Administração do Guará

Atendimento de segunda a sexta das 08h. Às 18h.
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Requerimento Para Assuntos Diversos

 
* Preenchido pelo interessado e de acordo com o assunto a ser tratado, 
é necessário anexar projetos, documentação que serão encaminhados 
à Assessoria Especial do Gabinete.
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Requerimento Para Aprovação de Projeto
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* Preenchido pelo interessado solicitando a aprovação e anexando  
a seguinte documentação:

• Título de propriedade do imóvel registrado em Cartório de Re-
gistro de Imóveis ou Contrato com a Administração pública ou 
documento por ela formalmente (cópia autenticada);

• Uma via ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), respon-
sável técnico pela obra e de autoria dos projetos, registrada no 
CREA/DF;

• Documentos Pessoais (originais e cópias)

• Dois jogos de cópias dos projetos de arquitetura;

• É realizada pesquisa no Arquivo para certificação de que não 
exista processo anterior: Se houver, o interessado deverá pagar 
uma taxa de DESARQUIVAMENTO no valor de R$ 8,86 (oito re-
ais e oitenta e seis centavos) que é gerada no site da Secretaria 
de Fazenda: http:www.fazenda.df.gov.br/ serviço esse que pode 
ser feito por um servidor do protocolo ou pelo próprio interes-
sado seguindo os seguintes passos: acesse o site – clica no link  
 
 
 
 
 

 
 

Serviços SEF – Cidadão – Pagamentos – DAR Avulso (Documento de 
Arrecadação Avulso) – Taxa de Expediente (Código 3573) – Avançar 
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– Preencher os campos – Nome ou razão social – Endereço – Cidade 
– Observações (Desarquivamento Processo – Cota-Colocar 01 – Venci-
mento – Exercício – CPF – Unidade Administrativa – Valor – R$ 8,86 – 
Imprimir. Após o pagamento da taxa, o processo é levado ao Protoco-
lo para ser numerado. Caso não haja processo anterior, é aberto um 
processo novo e encaminhado para a CAP – Central de Aprovação de 
Projetos via malote, para as providências.

Requerimentos Padrão Para Fins de Alvará de Construção

*Preenchido pelo interessado e anexado a seguinte documentação:

• Taxa de execução de obra ou NADA Consta AGEFIS;

• Título de propriedade do imóvel registrado em Cartório de Regis-
tro de Imóveis ou Contrato com a Administração pública ou do-
cumento por ela formalmente reconhecido (cópia autenticada);

• Dois jogos de cópias dos projetos de arquitetura, um jogo da 
planta de fundação e um jogo de instalações prediais (elétrica/
hidráulica/telefone);

Uma via ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), pela obra e de 
autoria dos projetos, registrada no CREA/DF;

Um jogo de cópias de projeto de prevenção de incêndio aprovado, 
quando previsto a legislação específica do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal/CBMDF.

• É feita uma pesquisa no Arquivo para certificação de que não exis-
ta processo anterior. Se houver, o interessado pagará uma taxa 
de DESARQUIVAMENTO no valor de R$ 8,86 (Oito reais e oitenta 
e seis centavos), que é gerada no site da Secretaria de Fazenda: 
http://www.fazenda.df.gov.br/

Requerimento Para Carta de Habite-se

*Preenchido pelo interessado solicitando o desarquivamento do pro-
cesso ou a localização do mesmo. Caso tenha sido enviado para a CAP 
– Central de Aprovação de Projeto, a Administração solicita a devolu-
ção do mesmo para fins de liberação de Carta de Habite-se e o interes-
sado paga a Taxa de DESARQUIVAMENTO no valor de 8,86 (oito reais 
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e oitenta e seis centavos), gerada no site da Secretaria de Fazenda: 
http://www.fazenda.df.gov.br/. Com o comprovante do pagamento da 
taxa, anexa também os seguintes documentos:

• Conta de Aceite da CEB;

• Carta de Aceite da CAESB;

• Nada consta da AGEFIS

• Um jogo projetos de instalações prediais (elétrica/hidráulica/tele-
fone)

Requerimento de Demolição

*Preenchido pelo interessado e anexado a seguinte documentação:

• ART registrada no CREA/DF;

• Taxa de Demolição AGEFIS

Após o requerimento segue para a Coordenadoria Executiva – COEX

Entrada Para Alvarás de Funcionamento

O interessado deverá realizar a conferência dos documentos neces-
sários para o pedido de Alvará de Funcionamento na NULAE/GELIC 
nesta Administração Regional. O mesmo se dirige ao Protocolo para 
autuação, onde será informado o número do processo e telefone da 
Gerência para acompanhamento do trâmite.

Vistas e Cópias de Processos

*O interessado preenche o REQUERIMENTO PADRÃO PARA ASSUN-
TOS DIVERSOS solicitando a pesquisa no arquivo e informando o nú-
mero ou endereço a se refere o processo e se pretende tirar cópias do 
mesmo, e de acordo com a Lei 12.527, conhecida como a Lei de Acesso 
à Informação Pública, o cidadão só pode solicitar informações que lhe 
digam respeito direto, portanto, para que faça vistas a um processo 
é solicitado ao interessado que apresente a seguinte documentação:

• Título de propriedade do imóvel registrado em Cartório de Regis-
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tro de Imóveis ou Contrato com a Administração pública ou do-
cumento por ela formalmente reconhecida (cópia autenticada);

• Documento de Identificação com foto - Caso não seja o proprie-
tário, é solicitado que apresente Carta de Preposto 

• Procuração específica para representar o interessado em órgãos 
e repartições públicas;

• Caso o imóvel faça conjunto predial, ou seja, apartamento, so-
mente o Síndico poderá ter acesso ao processo, a não ser por 
meio de procuração;

Trazer documentos originais e cópias para serem anexados ao proces-
so para fins de futuros esclarecimentos;

Manutenção e Limpeza Urbana

*Consiste na conservação das vias, calçadas e canteiros, bem como re-
tirada de resíduos sólidos depositados em locais impropriados. Esses 
serviços serão prestados à comunidade do Guará sem nenhum custo.

• No tocante ao depósito de resíduos sólidos em local inadequa-
do, embora a Administração Regional providencie a retirada, este 
não deverá voltar a ocorrer, sob pena de notificação e aplicação 
de multa, nos termos da  Lei nº 972/1995, Decreto nº 1715611996.

• A Administração definirá pontos para depósito regular de resídu-
os sólidos.  Além disso, serão realizadas campanhas de fiscaliza-
ção e conscientização da população sobre o tema.

Formas de Acesso

Para ter acesso ao serviço, o cidadão pode entrar em contato com a 
Administração por meio dos seguintes canais:

• Por meio do telefone: 162

• Ouvidoria da Administração do Guará – A/E S/N – CAVE

• Alô Administrador – Telefone: 33837220

• Oficio protocolado na Administração
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Licenciamento Para Funcionamento de Atividades Econômicas ou 
de Atividades Sem Fins Lucrativos 

NULIO – Núcleo de Licenciamento de Obras (3383-7221)

a) Alvará de Construção;

• Documentos e Requisitos Necessários

-	 *Requerimento, taxa de execução de obra ou nada consta 
da AGEFIS: Título de propriedade do imóvel registrado em 
Cartório de Registros; Dois jogos de cópias dos projetos de 
arquitetura; um jogo de fundação e um jogo de instalações 
prediais; uma via do ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica), ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), do 
responsável pela obra.

• Prazo máximo de atendimento: 10 dias

• Mecanismo de comunicação: Via telefone ou presencial.

• Horário: 08h às 12h

b) Autorizações diversas para utilização de área pública (eventual);

• Documentos e Requisitos Necessários

-	 * Requerimento padrão; croqui da área; documento do inte-
ressado e pagamento da taxa de área pública.

• Prazo de Execução: 05 dias

• Mecanismo de Comunicação: Via telefone ou presencial.

• Horário: 08 às 12h.
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c) Emissão de Carta Habite-se

• Documentos e Requisitos Necessários

-	 * Requerimento padrão; Carta de aceite da Caesb e CEB; 
Projeto de instalação Elétrica, Hidráulica e Telefônico.  
Escritura registrada em Cartório de Imóveis; Taxa e nada 
consta da AGEFIS.

• Mecanismo de Informação: Via telefone ou presencial.

• Horário: 08 às 12h

d) Emissão de Taxa para utilização de área pública

• Documentos e Requisitos Necessários

-	 * Termo de permissão de uso; pagamento da taxa de utiliza-
ção de área pública (Agendamento da área).

• Prazo de Execução: aproximadamente 05 dias

• Mecanismo de Comunicação: Via telefone ou presencial.

• Horário: 08 às 18h

e)  Autorização de demolição

•  Documentos e Requisitos Necessários

-	 * Requerimento padrão; ART (Anotação de Responsabi-
lidade Técnica), ou RRT (Registro de Responsabilidade 
Técnica), do responsável técnico pela demolição; cópia do 
documento do proprietário; cópia da certidão de ônus ou 
da Carta de Habite-se.

•  Prazo de Execução: aproximadamente 07 dias

•  Mecanismo de Comunicação: Via telefone ou presencial.

•  Horário: 08h às 12h



31

NULAE - Núcleo de Licenciamento de Atividades Econômicas  - 
3383-7283/33837215

• Horário de Atendimento: 08 às 18h

a) Consulta de Viabilidade;

-	 * Solicitação pelo Portal da Junta Comercial do DF http://jcdf.
smpe.gov.br 

• Prazo de Execução: aproximadamente 07 dias

• Mecanismo de Comunicação: Via internet

b) Consulta Prévia;

-	 * Solicitação pelo site da Administração Regional do Guará, 
http://www.guara.df.gov.br na área de Consulta Prévia para 
Licença de Funcionamento.

• Prazo de Execução: aproximadamente 07 dias

• Mecanismo de Comunicação: Via telefone, presencial ou Inter-
net. 

c) Licença/Alvará de funcionamento

     *Requerimento padrão, consulta prévia deferida; documentos do 
interessado ou procurador; procuração, contrato social; contrato de lo-
cação; declarações de responsabilidade; vistorias; CNPJ; nada consta 
da AGEFIS; comprovante de pagamento d TFE, entre outros.

• Prazo de Execução: 05 dias

• Mecanismo de Comunicação: Pessoalmente
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d) Licença Eventual

-	 * Requerimento padrão; oficio protocolado na Vara de 
Infância e Juventude; ofício protocolado na  Secretaria de 
Segurança Pública do DF; autorização de utilização de área 
ou documento de posse do imóvel; cópia do contrato so-
cial; certidão da Receita Federal; certidão da Secretaria de 
Fazenda; nada consta da AGEFIS; taxa de funcionamento 
do estabelecimento; CNPJ, CPF e RG; memorial descritivo 
dos eventos; croqui do local do evento; termo de declara-
ção de responsabilidade, entre outros, dependendo do tipo 
de evento.

• Prazo de Execução: 02 dias

• Mecanismo de Comunicação: Presencial

NUTOP – Núcleo de Topografia e Desenho Técnico (3383-7221)

a) Levantamento de Cota de Soleira;

-	 *  Requerimento Padrão

• Prazo de Execução: aproximadamente 07 dias

• Mecanismo de Comunicação: Presencial

b) Desenho Técnico

-	 * Requerimento Padrão

• Prazo de Execução: aproximadamente 07 dias

• Mecanismo de Comunicação: Presencial
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c) Levantamento Topográfico/Demarcação

-	 * Requerimento Padrão

• Prazo de Execução: aproximadamente 05 dias

• Mecanismo de Comunicação: Presencial

Gerência de Obras – GO (33837255/33837262)

-	 * Solicitação de serviços de manutenção da cidade como: 
recolhimento de entulho; poda; tapa buraco; recolhimento 
de galhos e demais demandas de manutenção, através de 
requerimento padrão. 

• Prazo de Execução: aproximadamente 7 dias

• Mecanismo de Comunicação: Via ouvidoria – 162 ou Presencial.

• Endereço: A/E CAVE, ao lado do kartódromo

• Horário: 08h às 17h
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ANEXOS

Casa da Cultura
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Estação Feira (Metrô) 
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Estação Guará (Metrô) 
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Feira do Guará 
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Ginásio do CAVE  
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Kartódromo do Guará  
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Bicicross
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Pista de Skate
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Parkshopping
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