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CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

 

A Carta de Serviços ao Cidadão foi instituída no Governo Federal com a publicação do Decreto nº. 6.932, em 11 de agosto de 2009 e desde então 

vários órgãos públicos, agências reguladoras e prestadores de serviços públicos elaboraram e divulgaram suas cartas de serviços aos cidadãos. 

 

O Governo de Brasília publicou em 26 de março de 2015 no Diário Oficial do Distrito Federal, o Decreto nº. 36.419/2015, que instituiu a Carta 

de Serviços ao Cidadão no âmbito do Distrito Federal.  

 

Em cumprimento ao Decreto distrital, a Agência de Fiscalização do Distrito Federal (AGEFIS) elaborou sua Carta de Serviços para dar 

publicidade aos serviços prestados ao Cidadão. 

Ressalta-se que a Agefis é um órgão de fiscalização e não de licenciamento. Em resumo, “quem fiscaliza, não licencia”.  

A Agefis não emite Licenças, Autorizações, Concessões ou Permissões e nem aprova Projetos. 
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COMPROMISSOS 
 

 

 A Agência de Fiscalização do Distrito Federal, é uma autarquia especial da Administração Indireta do Governo de Brasília, vinculada 

administrativamente à Casa Civil tem como finalidade básica (Lei nº 4150/2008) implementar a política de fiscalização de atividades urbanas 

do Distrito Federal em consonância com a política governamental e em estrita obediência à legislação aplicável. 

 

 De acordo com a ordem constitucional nascida em 1988, os cidadãos brasileiros têm amplo direito às informações disponíveis e aos 

serviços prestados pelos órgãos da Administração Pública (CF/88, art. 5º, inciso III, § 3º). Além de atender a essas diretrizes, a Carta atende 

também o dispositivo infraconstitucional emanado da "Lei de Acesso à Informação" (Lei 4.990/2012), a qual dispõe, em seu artigo 5º, que é 

dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, a ser franqueado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente e 

clara, e em linguagem de fácil compreensão.  

 

 Sendo assim, a Carta de Serviço ao Cidadão tem por objetivo ser um instrumento de gestão que implica em um processo de 

transformação embasada nos princípios de participação, comprometimento e transparência, gerando assim maior qualidade no atendimento. 

Essa ferramenta proporciona aos cidadãos o conhecimento e a possibilidade de avaliação do trabalho realizado pela Fiscalização.  

 

 Ao disponibilizar o documento, a Agefis pretende avançar mais um passo em relação às suas principais missões institucionais:  

 

"Garantir a promoção, a proteção e a preservação da qualidade de vida da população do Distrito Federal, atuando como agente 

transformador, mediante ações de educação e fiscalização de atividades urbanas." 

 

 Desta forma, a Agência de Fiscalização se compromete a dar maior agilidade às respostas de Ouvidoria, atender com presteza e 

transparência ao cidadão, sempre que solicitado um serviço e a desenvolver mecanismos tecnológicos que facilitem a comunicação do cidadão 

com o órgão.  
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COMPROMISSO GERAL DOS SERVIDORES DA AGEFIS 

 

 

A todos os servidores da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, compete:  

 

 cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável no âmbito de suas atribuições específicas; 

 atuar de forma respeitosa, ética e produtiva para o bom funcionamento do ambiente organizacional; 

 registrar em sistemas informatizados a tramitação de processos e os atos processuais praticados. 

 

 

 

1. Apresentação 
 

 

A Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS foi criada pela Lei nº 4.150, de 05 de junho de 2008, tem como finalidade 

básica implementar a política de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, teve  seu  Regimento Interno aprovado por meio da 

Instrução nº 001, de 13 de junho de 2008 e passou a vincular à Casa Civil com a edição do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2.015, Art. 13, 

§3°, alínea III. 

As carreiras vinculadas à AGEFIS são:  

a) Auditoria de Atividades Urbanas, que: 

- passou a essa denominação com a edição da Lei nº 4.479, de 01 de julho de 2010; 

- tem suas ações normatizadas na Lei nº. 2.706, de 27 de abril de 2001; 

- é dotada de poder de polícia no exercício regular de suas atribuições; e 

- tem as seguintes especialidades: Obras, Edificações e Urbanismo e Atividades Econômicas.  
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b) Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas, que: 

- passou a essa denominação com a edição da Lei nº 5.194, de 26 de setembro de 2013; 

 - tem suas ações normatizadas na Lei nº. 4.464, de 15 de janeiro de 2010; 

- é dotada de poder de polícia no exercício regular de suas atribuições; e 

- tem sua especialidade na fiscalização de atividades de Limpeza Urbana. 

Desde a criação da AGEFIS, quando lhe foi conferida autonomia administrativa e financeira, busca-se promover um modelo de 

administração ágil, aprimorando a capacidade de se antecipar e agir tempestivamente em relação aos grandes problemas que incidem no 

território, com especial atenção à ocupação ilegal, e pautar-se em tecnologias inovadoras de gestão que proporcionem a economicidade no gasto 

público. 

Em conseqüência, desde então dedica-se em propor instrumentos de gestão para o desempenho efetivo e eficaz da fiscalização de 

atividades urbanas, priorizando as ações estratégicas, apoiadas em mecanismos desenvolvidos para a gestão integrada de fiscalização e controle 

do território, articulando-se nas diferentes esferas do GDF, assim otimizando o custo do Estado. 

O planejamento urbano deve estar combinado com as necessidades de toda a sociedade, e permitir melhor funcionalidade da 

ocupação do espaço, mas também deve levar o acesso à moradia e condições básicas de habitação às comunidades mais carentes, assegurar uma 

utilização sustentável do ambiente urbano, proteger o patrimônio histórico, estimular a cultura local, disponibilizar locais de lazer, aprimorar a 

mobilidade espacial. Enfim, são atribuições que não se hierarquizam, muito menos que devem ser interrompidas. 

Urge para o enfrentamento dessa questão a aplicação de mecanismos para o fortalecimento da fiscalização. A AGEFIS tem 

aprimorado a gestão para melhorar sua produtividade. 

Em 2016 tornou o primeiro órgão de fiscalização do Brasil a implantar uma Política de Fiscalização. 

 

 

A POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

Foi publicado no dia 8 de abril de 2016 no Diário Oficial do Distrito Federal o Decreto nº 37.239, de 7 de abril de 2016, que estabelece 

diretrizes para definir e priorizar ações da Agência de Fiscalização do Distrito Federal (Agefis).  

http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2016/04_Abril/DODF%20067%2008-04-2016/DODF%20067%2008-04-2016%20SECAO1.pdf#page=3
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Trata-se de dispositivo legal inédito em todo o Brasil e foi construído com a ampla participação e colaboração dos servidores da Agefis. 

 

O texto regulamenta a Política de Fiscalização de Atividades Urbanas do DF, prevista na Lei nº 4.150, de 5 de junho de 2008, que criou a 

autarquia. 

 

De acordo com a diretora-presidente da Agefis, Bruna Pinheiro, com a regulamentação, a agência poderá atuar de forma mais bem planejada. "A 

política estabelece o que é mais importante e dá a direção de como vamos agir", resume. A legislação enumera objetivos estratégicos como: zelar 

pelo uso da ocupação ordenada, preservar patrimônios culturais, ambientais e urbanos e resguardar as áreas públicas para uso comum. 

 

Participação da sociedade: Conselho Distrital de Fiscalização. 

 

O decreto ainda efetiva o Conselho Distrital de Fiscalização, responsável por acompanhar a implementação da política. A diretora-presidente da 

autarquia explica que a ideia é contar com a população para ações específicas da Agefis, que fiscaliza desde o lixo até ocupações irregulares. 

Segundo Bruna, os representantes são escolhidos com base na indicação de entidades, como associações de moradores, comerciantes e institutos. 

A participação no colegiado "deve ser considerada como serviço de relevante interesse público não remunerado". 

 

 

DECRETO Nº 37.239, DE 07 DE ABRIL DE 2016 

 

Regulamenta o § 1º do Art. 2º, referente à Política de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal, da Lei nº 4.150, de 5 de junho 

de 2008, que dispõe sobre a criação da Agência de Fiscalização do Distrito Federal. 

 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do 

Distrito Federal, DECRETA: 

 

CAPÍTULO I - Da Finalidade e dos Princípios 

 

Art. 1º A Política de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal tem por objetivo assegurar a tutela do território, visando resguardar a 

ordem urbanística e o interesse público, em consonância com as políticas governamentais. 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=4150&txtAno=2008&txtTipo=5&txtParte=.
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Parágrafo único. A Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS é o órgão, dotado de poder de polícia administrativa, responsável pela 

implementação da Política de Fiscalização de Atividades Urbanas no âmbito de suas atribuições e em estrita obediência à legislação aplicável. 

 

Art. 2º A Política de Fiscalização de Atividades Urbanas está fundamentada nos seguintes princípios: 

I - defesa do interesse público 

II - preservação da ordem urbanística e ambiental 

III - visão integrada do território 

IV - intersetorialidade das políticas governamentais 

V - garantia da participação da sociedade civil 

VI - excelência na gestão. 

 

 

CAPÍTULO II - Dos Objetivos e das Diretrizes 

 

Art. 3º São objetivos estratégicos da Política de Fiscalização de Atividades Urbanas: 

I - zelar pelo uso e ocupação ordenada do território 

II - preservar a integridade do patrimônio cultural e ambiental 

III - exercer o controle urbanístico e edilício do território, visando a sustentabilidade 

IV - propiciar o controle e o monitoramento integrado, sistemático e contínuo do território 

V - buscar a eficiência, a eficácia e a efetividade na fiscalização de atividades urbanas e ambientais. 

 

Art. 4º Constituem diretrizes táticas para implementação da Política de Fiscalização de Atividades Urbanas: 

I - assegurar a regularidade das atividades econômicas, do uso e da ocupação do solo urbano e rural 

II - monitorar a dinâmica do uso e da ocupação do território 

III - cooperar com a implementação dos projetos de regularização fundiária 

IV - coibir usos e ocupações ilícitas em áreas de restrição ambiental 

V - contribuir com o saneamento ambiental, monitorando e fiscalizando o manejo dos resíduos sólidos e de águas servidas 

VI - monitorar e fiscalizar o conjunto urbanístico de Brasília e demais bens tombados 

VII - resguardar as áreas públicas de uso comum do povo 

VIII - estabelecer parcerias com o setor público, instituições internacionais e a sociedade civil 
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IX - incentivar a população na gestão colaborativa do território 

X - promover o aprimoramento do sistema de gestão. 

Parágrafo único. A AGEFIS efetivará as diretrizes táticas, observados os princípios e objetivos, mediante os seguintes mecanismos: 

I - fiscalização, auditoria e monitoramento 

II - ações fiscais integradas 

III - cooperação técnica e convênios 

IV - ações educativas. 

 

CAPÍTULO III - DOS INSTRUMENTOS 

 

Art. 5º Os instrumentos para operacionalizar a Política de Fiscalização de Atividades Urbanas, entre outros, são: 

I - plano estratégico 

II - plano tático 

III - plano operacional 

IV - programação fiscal 

V - monitoramento do território e da gestão 

VI - auditorias urbanísticas, edilícias, operacionais e de conformidade 

VII - sistema de serviços e ações fiscais 

VIII - Conselho Distrital de Fiscalização. 

 

 

SEÇÃO I - DOS PLANOS 

 

Art. 6º O plano estratégico é fundamentado no processo de avaliação institucional, estabelece objetivos e padrões de ação, com vigência de 4 

anos, tendo como conteúdo mínimo: 

I - missão 

II - visão de futuro 

III - valores 

IV - diagnóstico 

V- diretrizes 
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VI - objetivos e metas, e 

VII - indicadores. 

 

Art. 7º Os planos táticos estabelecem os meios para atingir os objetivos e as metas do plano estratégico, em consonância com as atribuições de 

cada unidade orgânica, com vigência máxima de 4 anos, tendo como conteúdo mínimo: 

I - definição dos temas e prioridades, e 

II - indicadores de desempenho. 

 

Art. 8º Os planos operacionais colocam em prática os planos táticos, tendo como conteúdo mínimo: 

I - recursos necessários para a implantação 

II - procedimentos básicos a serem adotados 

III - resultados finais esperados 

IV - prazos e cronogramas, e 

V - setor responsável pela execução. 

 

Art. 9º A programação fiscal é a ferramenta dos planos táticos e operacionais para planejamento e detalhamento das ações fiscais. 

 

Art. 10. As auditorias urbanísticas, edilícias, operacionais e de conformidade são ferramentas de controle, com o objetivo de realizar 

diagnósticos, análises, diretrizes para o planejamento das ações fiscais e averiguação do correto cumprimento da legislação. 

 

Art. 11. Os planos previstos nesta seção devem ser monitorados durante a execução e avaliados após a efetivação. 

 

SEÇÃO II 

 

DO SISTEMA DE SERVIÇOS E AÇÕES FISCAIS 

 

Art. 12. O sistema de serviços e ações fiscais, em ambiente informatizado, tem por finalidade contribuir para o processo de planejamento, 

monitoramento, articulação, coordenação, controle e gestão das ações de fiscalização. 

Parágrafo único. O sistema deve ser mantido atualizado, operar em base de dados compartilhada, oferecer informações para prevenção e 

respostas rápidas, com as seguintes orientações: 
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I - permitir a transparência e controle social 

II - contribuir para a gestão da instituição 

III - adequar os instrumentos de trabalho dos agentes fiscais às novas tecnologias, aumentando a eficiência e a eficácia da fiscalização 

IV - utilizar software fundamentado na WEB 

V - manter a infraestrutura compatível com os avanços tecnológicos 

VI - empregar a inteligência geográfica 

VII - adotar a interoperabilidade interna e externa 

VIII - dispor de ambiente com alta disponibilidade, e 

IX - manter capacitados os usuários do sistema. 

 

SEÇÃO III 

 

DO CONSELHO DISTRITAL DE FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 13. O Conselho Distrital de Fiscalização, criado nos termos do Art. 7º da Lei nº 4.150, de 5 de junho de 2008, tem a função de acompanhar a 

implementação da política de fiscalização de atividades urbanas no Distrito Federal. 

§1º O Conselho Distrital de Fiscalização é composto: 

I - pelo Diretor Presidente, que exercerá a sua presidência 

II - pelo Diretor Presidente Adjunto 

III - pelos Superintendentes 

IV - por quatro representantes da sociedade civil organizada, oriundos de entidades: 

a) do comércio varejista 

b) da área da construção civil 

c) do meio ambiente, e 

d) de urbanismo ou preservação do patrimônio. 

§2º A participação no Conselho Distrital de Fiscalização deve ser considerada como serviço de relevante interesse público não remunerado. 

§3º A organização e o funcionamento do Conselho Distrital de Fiscalização estão definidos em regimento próprio. 
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Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

Brasília, 07 de abril de 2016 

128º da República e 56º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS LEGAIS DA AGEFIS 

Compete exclusivamente à AGEFIS: 

 

a) executar a política de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais; 

 

b) supervisionar, planejar, coordenar as ações de fiscalização desenvolvidas pelos integrantes da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas 

do Distrito Federal e da carreira de Fiscalização de Atividades de Limpeza Urbana do Distrito Federal; 

 

c) coordenar a implantação e  administrar a arrecadação de preços públicos,  de taxas e  de multas, cuja competência de lançamento seja dos 

integrantes da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal e  de multas, cuja competência de lançamento seja dos 

integrantes da carreira de Fiscalização de Atividades de Limpeza Urbana do Distrito Federal; 

 

d) conceder, controlar e cancelar o parcelamento dos créditos não ajuizados, referentes aos preços públicos e às taxas administradas pela 

AGEFIS, na forma da lei; 
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e) expedir normas e padrões a serem cumpridos no âmbito de suas atribuições; 

 

f) deliberar, na esfera administrativa, quanto à interpretação da legislação dentro da área de sua competência; 

 

g) administrar suas receitas e elaborar proposta orçamentária; 

 

h) firmar convênios, contratos e parcerias, na forma da lei; 

 

i) privativamente: acolher, instruir e julgar, em primeira instância, reclamações, representações, impugnações, recursos e processos oriundos do 

exercício da fiscalização de atividades urbanas e da fiscalização de limpeza urbana, na forma do seu Regimento Interno; 

 

j) Realizar perícias técnicas e auditorias fiscais na sua área de competência. 

 

 

2. Organograma, Estrutura e Conteúdo 
 

 2.1 ORGANOGRAMA E ESTRUTURA DA AGEFIS 
 

 Para o cumprimento de suas competências legais e a execução de suas atividades específicas e setoriais de administração geral, a Agência 

de Fiscalização do Distrito Federal tem a estrutura organizacional, conforme o Decreto n.º 36.944, de 03 de dezembro de 2015, e alterações e as 

seguintes siglas para a identificação das unidades orgânicas: 

 

1. DIREÇÃO GERAL – DG;  

1.1. DIREÇÃO GERAL ADJUNTA – DGA; 

1.1.1. ASSESSORIA ESPECIAL – ASSES; 

1.1.2. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM; 

1.1.3. CORREGEDORIA – COR; 

1.1.4. OUVIDORIA – OUV; 
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1.1.5. CONTROLADORIA – CONT; 

1.1.6. UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO – UNICI; 

1.1.6.1. Gerência de Gestão Administrativa – GERAD; 

1.1.6.2. Gerência de Atendimento ao Cidadão da Área 1 – GERAC 1 

1.1.6.3. Gerência de Atendimento ao Cidadão da Área 2 – GERAC 2 

1.1.6.4. Gerência de Atendimento ao Cidadão da Área 3 – GERAC 3 

1.1.6.5. Gerência de Atendimento ao Cidadão da Área 4 – GERAC 4 

1.1.6.6. Gerência de Atendimento ao Cidadão da Área 5 – GERAC 5 

1.1.7. UNIDADE DE RECEITA – UREC 
1.1.7.1. Gerência de Recursos – GEREC 

1.1.7.2. Gerência de Parcelamento – GEPAR 

1.1.7.3. Gerência de Dívida Ativa – GEDAT 

1.1.8. UNIDADE DE INTELIGÊNCIA – UNINT 

1.1.9. UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – UTEC 
1.1.9.1. Assessoria de Tecnologia – ASTEC 

1.1.9.2. Diretoria de Desenvolvimento – DIDES 

1.1.9.3. Diretoria de Infraestrutura – DINF 

1.1.9.3.1. Gerência de Redes – GERED 

1.1.9.3.2. Gerência de Suporte – GESUP 

1.1.10. UNIDADE TÉCNICA DE JULGAMENTO – UTJ 
1.1.10.1.Diretoria Executiva da Área 1 - DIREX  

1 1.1.10.2 Diretoria Executiva da Área 2 - DIREX  

1.1.11. PROCURADORIA JURÍDICA – PROJU 

 

1.2. SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS – SUFAE 
1.2.1. Superintendência Adjunta – SUAD 

1.2.1.1. Unidade de Planejamento Tático Operacional  – UPLAN 

1.2.1.2. Unidade de  Controle de Demandas – UCON 

1.2.1.3. Unidade de  Monitoramento de Ações – UMON 

1.2.2. Unidade Técnica de Logística – ULOG 
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1.2.3. Diretoria de Fiscalização de Ambulantes e Atividades Eventuais e Noturnas – DINOT 

1.2.3.1. Unidade de Fiscalização de Comércio Ambulantes – UFIC 

1.2.3.2. Unidade de Fiscalização de Atividades Eventuais – UFAT 

1.2.3.3.  Unidade de Fiscalização de Atividades Noturnas – UFAN 

1.2.4. Diretoria de Concessões e Meios de Propaganda – DIPRO 

1.2.4.1. Unidade de Fiscalização de Quiosques, Traillers e Similares – UFIS 

1.2.4.2. Unidade de Fiscalização de Feiras e Mobiliários Urbanos – UFEM 

1.2.4.3. Unidade de Fiscalização de Engenhos Publicitários – UFEP 

1.2.5. Diretoria de Atividade Econômica Estabelecida – DIREC 

1.2.5.1. Unidade de Fiscalização da Área 1 – UFAR 1 

1.2.5.2. Unidade de Fiscalização da Área 2 – UFAR  2 

 

2 1.3. SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS – SUOB  
1.3.1. Superintendência Adjunta – SUAD 

1.3.1.1. Unidade de  Planejamento Tático Operacional  – UPLAN 

1.3.1.2. Unidade de Controle de Demandas – UCON 

1.3.2. Diretoria de Fiscalização de Unidades Imobiliárias – DIMOB 

1.3.4.1. Unidade de Fiscalização da Área 1 – UFAR 1 

1.3.4.2. Unidade de Fiscalização da Área 2 – UFAR 2 

1.3.3. Diretoria de Fiscalização de Áreas em Regularização – DIFAR 

1.3.3.1. Unidade de Fiscalização da Área 1 – UFAR 1 

1.3.3.2. Unidade de Fiscalização da Área 2 – UFAR 2 

1.3.4. Diretoria de Fiscalização de Áreas Públicas – DIFAP 

1.3.4.1. Unidade de Fiscalização de Obras em Áreas Públicas – UFAP 

1.3.5. Diretoria de Fiscalização de Ocupações Ilegais – DIFOI 

1.3.5.1. Unidade de Fiscalização da Área 1  – UFAR 1 

1.3.5.2. Unidade de Fiscalização da Área 2 – UFAR 2 

 

1.4. SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES AMBIENTAIS E URBANAS – SUFAU 
1.4.1. Superintendência Adjunta – SUAD 
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1.4.1.1. Unidade de Planejamento Tático Operacional – UPLAN 

1.4.1.2. Unidade de Controle de Demandas – UCON 

1.4.2. Diretoria de Fiscalização de Resíduos de Pequenos Geradores – DIRPE 

1.4.3. Diretoria de Resíduos Perigosos – DIREP 

1.4.4. Diretoria de Fiscalização de Resíduos de Grandes Geradores – DIGRA 

 

1.5. SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA – SUAL 
1.5.1. Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP 

1.5.1.1. Gerência de Cadastro e Evolução Funcional – GECEF 

1.5.1.2. Gerência de Pagamento – GEPAG 

1.5.1.3. Gerência de Aposentadoria e Pensões – GEAPE 

1.5.2. Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF 

1.5.2.1. Gerência Orçamentária – GEOR 

1.5.2.2. Gerência Financeira – GEFIN 

1.5.3. Diretoria de Compras – DICOM 

1.5.4. Diretoria de Licitações – DILIC 

1.5.5. Diretoria de Administração Geral – DAG 

1.5.5.1. Gerência de Material e Patrimônio – GEMAP 

1.5.5.2. Gerência de Transporte – GTRAN 

1.5.6. Diretoria de Serviços Gerais e Manutenção – DIMAN 

1.5.7. Diretoria de Documentação – DIDOC 

1.5.8. Diretoria de Arquivo – DIARQ 

1.5.9. Diretoria de Bens Apreendidos – DIBEA 

1.5.9.1. Gerência de Cadastro e Controle – GECAC 

1.5.9.2. Gerência de Guarda de Bens – GEBEN 

 

1.6. SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO – SUGEP 
1.6.1. Superintendência Adjunta – SUAD 

1.6.1.1. Assessoria Administrativa – ASSEA 

1.6.1.2. Assessoria de Educação em Acessibilidade – ACESS 
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1.6.2. Unidade de Informação e Controle do Território – UNITE 

1.6.2.1 Gerência de Topografia 

1.6.3. Diretoria de Projetos e Programações Fiscais –DIPRO 

1.6.3.1. Gerência de Projetos – GPROJ 

1.6.3.2. Gerência de Programação – GPRO 

1.6.4. Diretoria de Capacitação e Educação – DICAE 

1.6.5. Diretoria de Normas e Procedimentos – DINOP 

1.6.6. Diretoria de Planejamento - DPLAN 

1.6.7. Diretoria de Captação de Recursos – DICAP 

 

1.7. SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES – SUOP 

1.7.1 Superintendência Adjunta – SUAD 

1.7.2. Diretoria de Grandes Operações – DIGOP 

1.7.2.1. Gerência de Grandes Operações da Área 1 – GEGOP 1 

1.7.2.2. Gerência de Grandes Operações da Área 2 – GEGOP 2 

1.7.2.3. Gerência de Grandes Operações da Área 3 – GEGOP 3 

1.7.2.4. Gerência de Grandes Operações da Área 4 – GEGOP 4 

1.7.2.5. Gerência de Grandes Operações da Área 5 – GEGOP 5 

1.7.3. Diretoria de Pequenas e Médias Operações – DIMOP 

1.7.3.1. Gerência de Pequenas  e Médias Operações da Área 1 – GEMOP 1 

1.7.3.2. Gerência de Pequenas e Médias Operações da Área 2 – GEMOP 2 

1.7.4. Diretoria de Logística – DILOG 

 

CONSELHO DISTRITAL DE FISCALIZAÇÃO 

 

TRIBUNAL DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO – TJA.  
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DIREÇÃO GERAL - À Direção Geral da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, compete: 

a) administrar e representar legalmente a AGEFIS;  

b) celebrar contratos e convênios e ordenar despesas;  

c)  exercer o poder disciplinar nos termos da legislação em vigor;  

d) aprovar o Regimento Interno da AGEFIS e do TJA;  

e) aprovar as normas disciplinadoras sobre matéria de competência da AGEFIS;  

f) coordenar o processo de Planejamento Estratégico da AGEFIS, compatibilizando-o com as diretrizes estabelecidas pelo Governo do 

Distrito Federal;  

g) propor e aprovar metas de fiscalização em consonância com as políticas de fiscalização de que trata o inciso I, artigo 3º, da Lei nº. 

4.150/2008, em conjunto com as Superintendências;  

h)  aprovar as ações fiscais e programas de acessibilidade;  

i) aprovar as ações educativas e de fiscalização de atividades urbanas e de limpeza urbana;  

j) examinar e deliberar matéria de competência da fiscalização de atividades urbanas e da fiscalização de limpeza urbana do Distrito 

Federal;  

k) encaminhar os demonstrativos contábeis da AGEFIS aos órgãos competentes;  

l) decidir pela venda, cessão ou aluguel de bens integrantes do patrimônio da AGEFIS, na forma da lei, em conjunto com as 

superintendências;  

m)  propor à Casa Civil do Distrito Federal as políticas e diretrizes governamentais destinadas a permitir à AGEFIS o cumprimento de seus 

objetivos; 

n)  regulamentar os pagamentos referentes a quaisquer verbas indenizatórias, observada a legislação em vigor e;  

o) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

 

DIREÇÃO GERAL ADJUNTA - À Direção Geral Adjunta da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, compete:  

a) participar da gestão da Agência;  

b) constituir grupos de trabalhos especiais ou comissões a fim de desenvolver estudos técnicos de interesse da AGEFIS;  

c) exercer o poder disciplinar nos termos da legislação em vigor;  
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d) examinar matéria de competência da fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal e decidir sobre ela. 

 
 

ASSESSORIA ESPECIAL DA DIREÇÃO GERAL - À Assessoria Especial, unidade orgânica diretamente subordinada à Direção Geral 

Adjunta, compete: 

a) assessorar a Direção Geral e a Direção Geral Adjunta nos assuntos relativos às suas competências;  

b) assessorar a Direção Geral e a Direção Geral Adjunta na elaboração de documentos, relatórios, decisões, pareceres e demais expedientes 

que lhe forem solicitados;  

c)  realizar o recebimento, controle e distribuição de documentos destinados à Direção-Geral e à Direção Geral Adjunta. 

    

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - À Assessoria de Comunicação Social, unidade orgânica diretamente subordinada à Direção Geral 

Adjunta, compete: 
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a) assessorar  a Direção Geral da AGEFIS nas ações externas, como: coletiva de imprensa, entrevista, apuração externa e demais atividades 

relacionadas a comunicação social; 

b) assessorar as unidades orgânicas da AGEFIS nos assuntos de comunicação social e promover a divulgação de ações e eventos de seu 

interesse; 

c)  promover a comunicação interna e institucional da AGEFIS; 

d) produzir, editar, coletar e divulgar imagem e material jornalístico; 

e) acompanhar, coletar e arquivar matérias relativas à atuação e ao interesse da AGEFIS, veiculadas pelos meios de comunicação; 

f) elaborar notas oficiais, artigos e esclarecimentos públicos relacionados à área de atuação da AGEFIS; 

g)  planejar e promover à atualização da página e de outros meios de comunicação eletrônica da AGEFIS; 

h) articular com os órgãos centrais de Comunicação do Governo do Distrito Federal sobre trabalhos relativos à produção de material 

informativo, publicitário e de divulgação em apoio às ações da AGEFIS; 

i) realizar trabalhos relativos à produção de material informativo, publicitário, gráficovisual, audiovisual, de editoração e de divulgação, em 

apoio às ações da AGEFIS; 

j) planejar e coordenar os procedimentos de apresentação de eventos e cerimonial da AGEFIS; 

k) manter cadastro atualizado de autoridades do Distrito Federal, de  entidades, dos meios de comunicação e seus profissionais. 

 

CORREGEDORIA - À Corregedoria, unidade orgânica diretamente subordinada à Direção Geral Adjunta, compete:  

a)  realizar atividades de correição e zelar pela legalidade das atividades funcionais e da conduta dos servidores da AGEFIS;  

b)  supervisionar os procedimentos correcionais; 

c) analisar representações e denúncias contra servidores;  

d) recomendar a instauração e conduzir procedimentos de investigação preliminar;  

e) intimar servidores, requisitar informações e documentos e avocar processos em andamento a qualquer unidade da AGEFIS;  

f) recomendar a instauração, de ofício ou a partir de representações e denúncias, de sindicâncias e de processos disciplinares para apurar 

responsabilidade por irregularidades praticadas no âmbito da AGEFIS;  

g) prestar apoio técnico e logístico a comissões de sindicâncias e de processos disciplinares;  
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h) propor o encaminhamento de peças de informação ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e à Polícia Civil do Distrito 

Federal, para a apuração de responsabilidade penal, quando verificado indício da prática de delito;  

i) verificar a regularidade das sindicâncias e dos processos disciplinares instaurados ou processados no âmbito da AGEFIS;  

j) recomendar a adoção de medidas necessárias ao aprimoramento, racionalização e eficiência dos serviços, adequação da conduta funcional 

aos padrões éticos e disciplinares legalmente exigidos e prevenção de ilícitos administrativos;  

k) elaborar pareceres sobre consultas em tese, relativas à interpretação de normas disciplinares e de conduta ética aplicáveis aos servidores da 

AGEFIS;  

l) opinar sobre providências adotadas por servidores, para a prevenção de situações que possam suscitar conflito de interesses e infração 

disciplinar. 

 

OUVIDORIA - À Ouvidoria, unidade orgânica diretamente subordinada à Direção Geral Adjunta, compete: 

a) realizar atividades de ouvidoria; 

b) promover o acesso do cidadão ao serviço de ouvidoria; 

c) registrar e analisar representações, denúncias, reclamações e demais manifestações, por qualquer meio de comunicação, providenciar o 

encaminhamento à unidade orgânica competente e zelar por sua satisfatória conclusão; 

d) recomendar a adoção de medidas necessárias ao aprimoramento, racionalização e eficiência dos serviços; 

e) produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários a partir das manifestações recebidas e divulgá-las no site da AGEFIS; 

f) subsidiar a definição, implementação, execução e monitoramento da política de atendimento ao usuário do Governo do Distrito Federal; 

g) subsidiar na elaboração da Carta de Serviços ao Cidadão; 

h) prestar informações ao usuário pelo sistema de Informações as Cidadão - SIC, em conformidade com a Lei de Acesso ao Cidadão - LAI; 

i) prestar subsídios à Controladoria Geral do Distrito Federal.  

 

CONTROLADORIA - À Controladoria, unidade orgânica diretamente subordinada à Direção Geral Adjunta, compete: 

a) fiscalizar as gestões orçamentária, financeira, administrativa, contábil, de pessoas e patrimonial; 

b) zelar pela confiabilidade das informações contábeis, financeiras e operacionais;  

c) fiscalizar os atos que resultem em receita ou despesa da AGEFIS;  



27 

 

Agefis - Carta de Serviços ao Cidadão - 2016 

 

d) exercer o controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular qualquer  parcela integrante da remuneração, vencimento ou 

salário de seus membros ou  servidores;  

e) supervisionar os procedimentos de apuração de desfalque ou desvio  de dinheiros, bens ou valores públicos, ou da prática de qualquer ato 

ilegal,  ilegítimo ou antieconômico que resulte dano ao Erário;  

f) verificar a execução dos contratos e convênios;  

g) participar o aperfeiçoamento das práticas administrativas relacionadas à gestão  orçamentária, financeira, contábil, de pessoas e 

patrimonial;  

h) orientar os gestores quanto à utilização e prestação de contas de recursos transferidos  a entidades públicas e privadas, por meio de 

convênios, acordos, termos de parceria e  instrumentos congêneres;  

i) zelar pelo atendimento das recomendações do órgãos centrais de controle;  

j) elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria e o Relatório Anual de Atividades de  Controle Interno para a aprovação pela Diretoria-

Geral. 

 

UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - À Unidade de Relacionamento com o Cidadão, unidade orgânica diretamente 

subordinada à Direção Geral Adjunta, compete:  

a) propor políticas, diretrizes e metas de atendimento ao cidadão; 

b) coordenar, controlar, orientar, supervisionar e organizar as atividades desenvolvidas pela área de atendimento para a busca da qualidade e 

uniformidade no atendimento ao contribuinte;  

c) supervisionar a emissão certidões positiva com efeito negativa e certidões negativas de competência da AGEFIS; 

d) supervisionar o recebimento de solicitações de revisão de lançamento, suspensão de cobrança, isenção de taxa, comprovação de 

pagamentos, restituição de valores, alteração de endereço da atividade, manifestações de inconformidade, impugnações, recursos 

voluntários e outros documentos afetos a atuação dos agentes fiscalizadores da AGEFIS; 

e) supervisionar o lançamento, por meio de declaração, das taxas de competência da AGEFIS; 

f) propor diligência para suprimir dúvidas sobre as declarações de lançamento das taxas de responsabilidade da AGEFIS; 

g) supervisionar a alteração de endereçamento nos sistemas informatizados da AGEFIS;  

h) propor programas de treinamento de pessoal na sua área de competência; 
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i) propor convênios, acordos de parceria ou a contratação de serviços para atender as necessidades das unidade que lhe são diretamente 

subordinadas; 

j) fornecer à SUGEP relatório das atividades da Unidade de Relacionamento ao Cidadão e das Gerências de Atendimento ao Cidadão; 

k) identificar e propor medidas para redução de custos operacionais das atividades sob sua responsabilidade; 

l) aplicar instrumentos de controle de qualidade e de avaliação de desempenho da área de atendimento ao contribuinte; 

m) supervisionar a prorrogação de prazo a autos de notificação aplicados pela fiscalização no âmbito de sua competência; 

n) propor política fiscal e medidas de aperfeiçoamento da legislação tributária. 

 

UNIDADE DE RECEITA - À Unidade de Receita, unidade orgânica diretamente subordinada à Direção Geral Adjunta, compete: 

a) coordenar e elaborar a execução das atividades relativas à arrecadação, cobrança e controle de créditos tributários e não tributários, de 

competência da AGEFIS; 

b) controlar, organizar e administrar o cadastro tributário da AGEFIS; 

c) definir o calendário fiscal da AGEFIS; 

d) decidir, em primeira instância, sobre pedidos de revisão de lançamento, restituição, ressarcimento, compensação, transação e concessão 

de parcelamento; 

e) decidir sobre pedidos de reconhecimento de imunidade, de isenção, de remissão, de anistia e de não incidência de tributos de competência 

da AGEFIS; 

f) supervisionar e elaborar a sistemática de inscrição em dívida ativa dos créditos tributários e não tributários; 

g) notificar, intimar e cientificar o contribuinte sobre requerimento e decisões, no âmbito de suas atribuições; 

h) efetuar a baixa de créditos em decorrência de sentença judicial, remissão, anistia, prescrição e revisão de ofício; 

i) executar a cobrança administrativa de parcelamentos em atraso; 

j) monitorar a renúncia de receita; no âmbito da AGEFIS. 

 

 

UNIDADE DE INTELIGÊNCIA - À Unidade de Inteligência, unidade orgânica estratégica diretamente subordinada à Direção Geral Adjunta, 
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compete: 

a) coordenar e executar, de forma permanente e sistemática, ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou 

potenciais na área de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, pautadas na produção e salvaguarda de conhecimentos 

necessários para subsidiar a tomada de decisão, a execução da política de fiscalização e para prever, prevenir, neutralizar e reprimir atos 

contrários à sua efetivação; 

b) subsidiar o processo decisório por meio da produção de conhecimento; 

c) assessorar com informações relevantes, as ações de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal e as operações de prevenção e 

repressão desenvolvida pela AGEFIS; 

d) proporcionar diagnósticos e prognósticos sobre a evolução das situações de interesse da AGEFIS, subsidiando o processo decisório; 

e) elaborar, coordenar e executar ações, medidas e procedimentos voltados à prevenção e obstrução de ações adversas de qualquer natureza 

que atentem contra os interesses da AGEFIS; 

f) salvaguardar a produção do conhecimento; 

g)  coordenar, estabelecer e manter intercâmbio com agências de inteligência do poder público e  de entidades privadas, para o 

compartilhamento de dados e informações, e a cooperação de forma aprimorar ações de competência da AGEFIS. 

 

 

UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - À Unidade de Tecnologia da Informação, unidade orgânica diretamente subordinada à 

Direção Geral Adjunta, compete:  

a) elaborar, executar e monitorar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, em consonância com as diretrizes do Planejamento 

Estratégico da AGEFIS; 

b) coordenar, desenvolver e supervisionar os procedimentos relacionados à execução das atividades, análise de problemas e tomada de 

decisões, na área de tecnologia da informação;  

c) buscar meios e procedimentos para que as normas e recomendações de qualidade e de segurança em sistemas de informação sejam 

seguidas pela AGEFIS;  

d) coordenar e desenvolver projetos, planos e programas de expansão de redes e conexões de comunicação eletrônica de dados entre a 

AGEFIS, órgãos e entidades públicas;  
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e) coordenar e controlar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, redes, armazenamento e as instalações físicas e lógicas 

do parque tecnológico da Agefis;  

f) propor, acompanhar e avaliar programas internos de qualificação e aperfeiçoamento em informática;  

g) propor políticas e estratégias que viabilizem a gestão do conhecimento e da informação;  

h) participar tecnicamente na elaboração e execução de convênios, voltados à área de tecnologia da informação, com órgãos e entidades 

externas;  

i) propor políticas e normas relativas ao uso da informática entre os órgãos integrantes do sistema de informática do Governo do Distrito 

Federal;  

j) estabelecer diretrizes, procedimentos e metodologias para o uso eficiente de recursos de hardware e software, e promover o cumprimento 

de normas e padrões técnicos;  

k) promover estudos sobre as condições técnicas e operacionais relativos à Tecnologia da Informação - TI;  

l) coordenar a elaboração de especificações técnicas para aquisição ou contratação de recursos de informática;  

m)  controlar a execução de contratos terceirizados concernentes a área de tecnologia da informação; 

n) prestar consultoria técnica acerca de assuntos relativos à TI, quando demandada pelas demais unidades orgânicas da AGEFIS.  

 

 

UNIDADE TÉCNICA DE JULGAMENTO (UTJ) - A Unidade de Técnica de Julgamento, unidade orgânica diretamente subordinada à 

Direção Geral Adjunta, compete: 

a) coordenar as atividades relativas ao processamento e ao julgamento, em primeira instância, de impugnações contra ações decorrentes do 

exercício regular do poder de polícia; 

b) julgar, em primeira instância, impugnações contra ações decorrentes do exercício regular do poder de polícia;  

c) controlar, organizar e administrar o arquivo setorial dos processos e documentação; 

d) determinar a realização de diligências para complementar dados ou informações relevantes para a instrução do Processo Administrativo e o 

seu julgamento; 

e) expedir notificações, intimações e outros comunicados ao contribuinte relativos ao processamento e julgamento de impugnações; 

f) propor a adoção de medidas necessárias ao aprimoramento, atualização, racionalização e eficiência dos serviços e atividades.   
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PROCURADORIA JURÍDICA - À Procuradoria Jurídica, unidade orgânica diretamente subordinada à Direção Geral Adjunta, compete: 

a) representar judicialmente a AGEFIS, com prerrogativas processuais de Fazenda Pública; 

b) representar judicialmente os ocupantes de cargos de direção com referência a atos praticados em decorrência de suas atribuições legais ou 

institucionais, e adotar as medidas judiciais cabíveis, em nome e em defesa dos representados; 

c) apurar a liquidez e certeza de créditos, de qualquer natureza, inerentes às atividades da AGEFIS, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins 

de cobrança amigável ou judicial; 

d) representar civil e criminalmente contra pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza, por atos lesivos aos interesses da AGEFIS; 

e) executar as atividades de consultoria e Procuradoria Jurídica da AGEFIS. 
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Fiscalização de Atividades Econômicas pela Agefis: 

 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - À Superintendência de Fiscalização de Atividades 

Econômicas, unidade orgânica diretamente subordinada à Direção Geral, compete:  

a)  coordenar e definir diretrizes para a fiscalização da localização e funcionamento das atividades econômicas, auxiliares e atividades sem fins 

lucrativos, sujeitas à autorização do poder público, em áreas públicas e privadas do DF; 

b)  coordenar a fiscalização da veiculação de anúncios e a colocação de meios de propaganda em áreas públicas ou privadas;  

c)  coordenar a fiscalização das ocupação de áreas públicas, na sua área de atuação; 

d)  coordenar a fiscalização dos aspectos de acessibilidade decorrentes do funcionamento da atividade comercial; 

e)  propor ações para campanhas de educação no âmbito de sua competência; 

f)  lançar taxas oriundas do poder de polícia administrativa no âmbito de sua competência; 

g)  definir, planejar e executar programações fiscais; 
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h)  supervisionar a aplicação das sanções previstas em lei, no âmbito de sua competência; 

i)  propor o aperfeiçoamento de normas, procedimentos, rotinas de trabalho e legislação vigente na sua área de atuação; 

j)  promover o intercâmbio com órgãos técnicos especializados e demais órgão do DF, no âmbito de sua competência; 

k)  propor, elaborar e coordenar convênios, acordos e termos de cooperação técnica de interesse da Superintendência. 

 

SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - À Superintendência Adjunta, unidade 

orgânica diretamente subordinada à Superintendência de Fiscalização de Atividades Econômicas, compete:  

 

a) auxiliar a Superintendência de Fiscalização de Atividades Econômicas nos assuntos de sua competência;  

b) coordenar a elaboração de estudos paras subsidiar a fiscalização de atividades econômicas;  

c) coordenar a elaboração de demonstrativos das situações de demandas e ações realizadas; 

d)  coordenar o planejamento de ações de rotina e táticas operacionais; 

e) coordenar o monitoramento das ações fiscais desenvolvidas por todas as Diretorias da SUFAE;  

f) coordenar a execução do controle administrativo da SUFAE; 

g)  desenvolver de métodos, diretrizes e indicadores para acompanhar e avaliar as ações de fiscalização de atividades econômicas; 

h)   coordenar a realização de análises qualificadas de dados e informações territoriais e gerenciais para subsidiar a gestão da SUFAE. 

 

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE AMBULANTES E ATIVIDADES EVENTUAIS E NOTURNAS - À Diretoria de Fiscalização de 

Ambulantes e Atividades Eventuais e Noturnas , unidade orgânica diretamente subordinada à Superintendência de Fiscalização de Atividades 

Econômicas, compete: 

 

a) coordenar a execução das ações fiscais relativas ao combate ao comércio irregular ambulante no Distrito Federal; 

b) coordenar a execução da fiscalização do comércio nos eventos do Distrito Federal, incluindo feiras e shows;  

c) coordenar a execução das ações fiscais no comércio noturno; 

d) coordenar a fiscalização da ocupação de áreas públicas, na área de atuação; 

e) promover a articulação interinstitucional e a cooperação técnica e participar da realização de ações fiscais integradas;  

f) identificar e analisar demandas  para programações fiscais; 
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g) coordenar a execução das programações fiscais em sua área de atuação; 

h) aplicar as sanções previstas em lei no âmbito de sua competência; 

i) promover estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos procedimentos adotados; 

j) coordenar  e proceder ao lançamento de taxas oriundas do poder de polícia administrativa, no âmbito de sua competência; 

k) apurar as reclamações e adotar as medidas cabíveis; 

l) coordenar e supervisionar o lançamento dos documentos expedidos pelos fiscais no sistema informatizado; 

m) planejar, coordenar e supervisionar as ações de fiscalização de atividades econômicas e auxiliares; 

n) supervisionar o levantamento de dados estatísticos e emitir relatórios; 

o) analisar e elaborar pareceres e laudos técnicos sobre matéria de sua competência; 

p) coordenar, elaborar e participar de campanhas educativas. 

 

DIRETORIA DE CONCESSÕES E MEIOS DE PROPAGANDA - À Diretoria de Concessões e Meios de Propaganda , unidade orgânica 

diretamente subordinada à Superintendência de Fiscalização de Atividades Econômicas, compete: 

 

a) coordenar a fiscalização da veiculação de anúncios e a colocação de engenhos publicitários em áreas públicas ou privadas no âmbito do 

Distrito Federal; 

b) coordenar a fiscalização da ocupação de áreas públicas, na área de atuação; 

c) coordenar a execução de operações de menor complexidade, na área de atuação; 

d) requisitar ações fiscais no comércio noturno, em sua área de atuação; 

e) promover a articulação interinstitucional e a cooperação técnica e participar da realização de ações fiscais integradas;  

f) identificar e analisar demandas para programações fiscais; 

g) coordenar a execução das programações fiscais em sua área de atuação; 

h) coordenar a verificação do pagamento dos preços públicos de competência da AGEFIS; 

i) aplicar as sanções previstas em lei no âmbito de sua competência; 

j) promover estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos procedimentos adotados; 

k) coordenar  e proceder ao lançamento de taxas oriundas do poder de polícia administrativa, no âmbito de sua competência; 
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l) apurar as reclamações e adotar as medidas cabíveis; 

m) coordenar e supervisionar o lançamento dos documentos expedidos pelos agentes no sistema informatizado; 

n) planejar, coordenar e supervisionar as ações de fiscalização de atividades econômicas e auxiliares; 

o) supervisionar o levantamento de dados estatísticos e emitir relatórios;  

p) analisar e elaborar pareceres e laudos técnicos sobre matéria de sua competência; 

q) coordenar, elaborar e participar de campanhas educativas.  

 

DIRETORIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA ESTABELECIDA - À Diretoria de Atividade Econômica Estabelecida, unidade orgânica 

diretamente subordinada à Superintendência de Fiscalização de Atividades Econômicas, compete: 

 

a) coordenar a fiscalização da regularidade dos estabelecimentos comerciais, quanto a licença de funcionamento e seu fiel cumprimento; 

b) coordenar a fiscalização das áreas públicas vinculadas aos estabelecimentos comerciais; 

c) coordenar a fiscalização dos aspectos de acessibilidade decorrentes do funcionamento da atividade comercial; 

d) requisitar as ações fiscais no comércio noturno em sua área de atuação; 

e) coordenar a execução de operações de menor complexidade, na área de atuação; 

f) promover a articulação interinstitucional e a cooperação técnica e participar da realização de ações fiscais integradas;  

g) identificar e analisar demandas para programações fiscais; 

h) coordenar a execução das programações fiscais em sua área de atuação; 

i) aplicar as sanções previstas em lei no âmbito de sua competência; 

j) promover estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos procedimentos adotados; 

k) coordenar  e proceder ao lançamento de ofício de taxas oriundas do poder de polícia administrativa, no âmbito de sua competência; 

l) apurar as reclamações e adotar as medidas cabíveis; 

m) coordenar o lançamento de taxas oriundas do poder de polícia administrativa, no âmbito de sua competência; 

n) coordenar e supervisionar o lançamento dos documentos expedidos pelos agentes no sistema informatizado; 

o) planejar, coordenar e supervisionar as ações de fiscalização de atividades econômicas estabelecida; 

p) supervisionar o levantamento de dados estatísticos e emitir relatórios;  
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q) analisar e elaborar pareceres e laudos técnicos sobre matéria de sua competência; 

r) coordenar, elaborar e participar de campanhas educativas. 

 

 

 

Fiscalização de Obras pela Agefis 
 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÂO DE OBRAS - À Superintendência de Fiscalização de Obras, unidade orgânica diretamente 

subordinada a Direção Geral, compete: 

a) coordenar e definir diretrizes para  fiscalização, inspeção e auditoria de  obras, edificações e urbanismo, em áreas públicas e privadas, 

urbanas e rurais; 
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b) coordenar e definir diretrizes para  fiscalização do uso e ocupação do solo nas áreas públicas e privadas, urbanas e rurais; 

c) coordenar e definir diretrizes para fiscalização  do patrimônio tombado do Distrito Federal, no âmbito de sua competência; 

d) coordenar e definir diretrizes para  fiscalização dos aspectos de acessibilidade de acordo com o desenho universal; 

e) coordenar e orientar o planejamento, desenvolvimento, monitoramento e controle das ações administrativas e fiscais realizadas pelas 

unidades orgânicas da SUOB; 

f) propor ações para campanhas de educação no âmbito de sua competência; 

g) supervisionar o lançamento de taxas oriundas do poder de polícia administrativa, no âmbito de sua competência; 

h) supervisionar o lançamento dos documentos fiscais emitidos no sistema informatizado da AGEFIS, no âmbito de sua competência; 

i) subsidiar o planejamento das programações fiscais e coordenar a sua execução; 

j) supervisionar a aplicação das sanções previstas em lei, no âmbito de sua competência;  

k) propor o aperfeiçoamento de normas, procedimentos, rotinas de trabalho e legislação vigente na sua área de atuação; 

l) promover o intercâmbio com órgãos técnicos especializados e demais órgãos do Distrito Federal, no âmbito de sua competência; 

m) propor, elaborar e coordenar convênios, acordos e termos de cooperação técnica de interesse da Superintendência; 

n) realizar vistorias e diligências externas para subsidiar as ações de fiscalização referentes à emissão do certificado e atestado de conclusão 

de obras e implantação de projetos urbanísticos; 

o) realizar vistorias e diligências externas para verificar aspectos de acessibilidade, de acordo com o desenho universal; 

p) realizar vistorias e diligências externas para subsidiar as ações de fiscalização de obras, edificações e urbanismo e de programações 

fiscais. 

 

SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE FISCALIZAÇÂO DE OBRAS - À Superintendência Adjunta, unidade orgânica diretamente 

subordinada à Superintendência de Fiscalização de Obras, compete: 

 

a) auxiliar a Superintendência de Obras nos assuntos de sua competência; 

b) coordenar a elaboração de estudos paras subsidiar a fiscalização de obras, edificações e urbanismo; 

c) coordenar a elaboração de demonstrativos das situações de demandas e ações realizadas; 

d) auxiliar na execução das programações fiscais nas diretorias da SUOB; 
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e) acompanhar as vistorias para emissão do certificado e atestado de conclusão de obras e implantação de projetos urbanísticos; 

f) coordenar o planejamento de ações de rotina e táticas operacionais; 

g) coordenar o monitoramento das ações fiscais desenvolvidas por todas as Diretorias da SUOB; 

h) coordenar a execução do controle administrativo da SUOB; 

i) desenvolver métodos, diretrizes e indicadores para acompanhar e avaliar as ações de fiscalização de obras, edificações e urbanismo; 

j) coordenar a realização de análises qualificadas de dados e informações territoriais e gerenciais para subsidiar a gestão da SUOB. 

 

 

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS - À Diretoria de Fiscalização de Unidade Imobiliárias, unidade 

orgânica diretamente subordinada à Superintendência de Fiscalização de Obras, compete: 

 

a) coordenar a fiscalização, inspeção e auditoria de obras, edificações, uso e ocupação do solo e urbanismo, inseridas em áreas privadas 

regulares urbanas e rurais do Distrito Federal; 

b) promover a articulação interinstitucional e a cooperação técnica e participar da realização de ações fiscais integradas; 

c) promover estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos procedimentos adotados; 

d) elaborar instruções de serviço para execução das programações fiscais;  

e) coordenar a execução das programações fiscais em sua área de atuação;  

f) coordenar a aplicação das sanções previstas em lei no âmbito de sua competência;  

g) coordenar a elaboração de demonstrativos das situações de demandas e ações realizadas em sua área de atuação; 

h) planejar e coordenar a fiscalização dos aspectos de acessibilidade de acordo com o desenho universal; 

i) coordenar o lançamento de taxas oriundas do poder de polícia administrativa, no âmbito de sua competência;  

j) coordenar o lançamento dos documentos fiscais emitidos no sistema informatizado da AGEFIS; 

k) coordenar as vistorias para emissão do certificado e atestado de conclusão de obras e implantação de projetos urbanísticos na área de sua 

atuação; 

l) coordenar as ações de fiscalização do patrimônio tombado do Distrito Federal na sua área de competência;  

m) promover ações de forma a combater as obras irregulares;  
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n) coordenar e fiscalizar obras e edificações com risco a segurança, em sua área de atuação;  

o) coordenar a fiscalização em obras abandonadas; 

p) coordenar, elaborar e participar de campanhas educativas no âmbito de sua competência. 

 

 

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS EM REGULARIZAÇÃO - À Diretoria de Fiscalização de Áreas em Regularização, 

unidade orgânica diretamente subordinada à Superintendência de Fiscalização de Obras, compete: 

 

a) coordenar a fiscalização de obras e edificações inseridas nas Áreas de Regularização de Interesse Social - ARIS, Áreas de Regularização 

de Interesse Específico - ARINES, Parcelamentos Urbanos Isolados - PUI e nos parcelamentos promovidos pelo poder público ainda não 

registrados em cartório. 

b) coordenar a auditoria das atividades urbanas na sua área de atuação; 

c) promover a articulação interinstitucional e a cooperação técnica e participar da realização de ações fiscais integradas; 

d) promover estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos procedimentos adotados; 

e) identificar e analisar demandas para programações fiscais;  

f) coordenar a execução das programações fiscais, em sua área de atuação;  

g) coordenar a realização de auditorias relativas a atividades e ao uso e ocupação do solo urbano e rural, em sua área de atuação; 

h) aplicar as sanções previstas em lei no âmbito de sua competência; 

i) coordenar a elaboração de croquis demonstrativos das situações verificadas;  

j) coordenar o levantamento e fiscalização de aspectos de acessibilidade de acordo com o desenho universal, em sua área de atuação; 

k) coordenar o lançamento de ofícios de taxas oriundas do poder de polícia administrativa, no âmbito de sua competência;  

l) apurar as reclamações e adotar as medidas legais cabíveis;  

m)coordenar e supervisionar o lançamento dos documentos expedidos pelos fiscais no sistema informatizado;  

n) coordenar o levantamento quantitativo de obras, edificações e parcelamentos; 

o) coordenar vistorias técnicas em obras, edificações, parcelamentos, equipamentos e instalações; 

p) coordenar as vistorias para emissão do certificado e atestado de conclusão de obras e implantação de projetos urbanísticos; 
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q) analisar e elaborar pareceres e laudos técnicos sobre matéria de sua área de atuação;   

r) coordenar o registro dos documentos expedidos pelos Auditores e Auditores-fiscais;  

s) coordenar perícias e arbitramentos relativos ao uso e ocupação do solo e equipamentos urbanos; 

t) promover ações para inibir a ocupação irregular nas áreas de propriedade do Distrito Federal e da União;  

u) promover ações de forma a combater o parcelamento irregular do solo em áreas privadas;  

v) promover ações de forma a restringir o desvirtuamento dos espaços rurais;  

w) coibir a ocupação das áreas destinadas a equipamento público, infraestrutura e sistema viário; 

x) coibir as ocupações em áreas disponíveis para habitação;  

y) fiscalizar as obras irregulares;  

z) fiscalizar obras e edificações com risco a segurança;  

aa) supervisionar o levantamento de dados estatísticos e emitir relatórios;  

bb) coordenar, elaborar e participar de campanhas educativas. 

 

 

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS - À Diretoria de Fiscalização de Áreas Públicas, unidade orgânica diretamente 

subordinada à Superintendência de Fiscalização de Obras, compete: 

a) coordenar a fiscalização, inspeção e auditoria de obras, edificações, uso e ocupação do solo e urbanismo em áreas públicas regulares 

urbanas e rurais do DF, de acordo com a legislação urbanística e edilícia vigente;  

b) coordenar o monitoramento do cercamento de áreas públicas; 

c) coordenar a fiscalização dos Parques Urbanos e Ecológicos; 

d) coordenar a fiscalização em feiras livres e permanentes; 

e) coordenar a fiscalização do pagamento do preço público de competência da AGEFIS; 

f) coordenar e planejar a fiscalização de áreas livres contíguas às áreas edificadas, áreas livres e “non aedificandi”;  

g) promover a articulação interinstitucional e a cooperação técnica e participar da realização de ações fiscais integradas; 

h) promover estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos procedimentos adotados; 

i) elaborar instruções de serviço para execução das programações fiscais;  
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j) coordenar a execução das programações fiscais, em sua área de atuação;  

k) coordenar a aplicação das sanções previstas em lei no âmbito de sua competência;  

l) coordenar a elaboração de demonstrativos das situações de demandas e ações realizadas em sua área de atuação;  

m) planejar e coordenar a fiscalização dos aspectos de acessibilidade de acordo com o desenho universal; 

n)  coordenar o lançamento de taxas oriundas do poder de polícia administrativa, no âmbito de sua competência;  

o) coordenar o lançamento dos documentos fiscais emitidos pelos no sistema informatizado da AGEFIS;  

p) coordenar e fiscalizar obras e edificações com risco a segurança, em sua área de atuação;  

q) coordenar, elaborar e participar de campanhas educativas, no âmbito de sua competência. 

 

 

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OCUPAÇÕES ILEGAIS - À Diretoria de Fiscalização de Ocupações Ilegais - DIFOI, unidade 

orgânica diretamente subordinada à Superintendência de Fiscalização de Obras, compete: 

 

a)  coordenar a fiscalização inspeção e o monitoramento das ocupações ilegais do solo; 

b)  coordenar a auditoria das atividades urbanas referentes à verificação da ilegalidade do uso e ocupação do urbano e rural; 

c)  coordenar a execução de vistorias técnicas pré-operacionais, consubstanciadas em relatório de vistoria, para subsidiar o planejamento de 

ação fiscal; 

d)  coordenar a triagem e priorização das demandas provenientes das diretorias da SUOB que tenham indicação de irregularidades com vistas 

à demolição; 

e)  promover a articulação interinstitucional e a cooperação técnica e participar da realização de ações fiscais integradas; 

f)  promover estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos procedimentos adotados; 

g) elaborar instruções de serviço para execução das programações fiscais;  

h) coordenar a execução das programações fiscais, em sua área de atuação; 

i) coordenar a aplicação das sanções previstas em lei no âmbito de sua competência;  

j)  coordenar a elaboração de demonstrativos das situações de demandas e ações realizadas em sua área de atuação;  

k) planejar e coordenar a fiscalização dos aspectos de acessibilidade de acordo com o desenho universal; 
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l)  coordenar o lançamento de taxas oriundas do poder de polícia administrativa, no âmbito de sua competência; 

m) coordenar o lançamento dos documentos fiscais emitidos pelos no sistema informatizado da AGEFIS;  

n) coordenar e fiscalizar obras e edificações com risco a segurança, em sua área de atuação;  

o)  subsidiar o planejamento das operações de erradicação, remoção e demolição de ocupações irregulares e de uso do solo;  

p)  coordenar a realização do levantamento das ações a serem desencadeadas nas operações planejadas; 

q) coordenar, elaborar e participar de campanhas educativas, no âmbito de sua competência. 

 

 

Fiscalização de Atividades Urbanas e Ambientais pela Agefis 

 

 
SUPERINTENDÊNCIA DE ATIVIDADES URBANAS E AMBIENTAIS - À Superintendência de Fiscalização de Atividades Urbanas e 

Ambientais, unidade orgânica diretamente subordinada à Direção Geral, compete: 
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a) coordenar e definir diretrizes para fiscalização de resíduos e de higienização das vias e logradouros públicos; 

b) coibir atos lesivos à limpeza pública e aplicar as sanções previstas em legislação específica;  

c) coordenar  e supervisionar a fiscalização dos recipientes ou similares quanto à manutenção, higienização, adequação e capacidade 

volumétrica dos recipientes para acondicionamento de resíduos sólidos; 

d) coordenar e definir diretrizes de fiscalização de resíduos, no âmbito de sua competência; 

e) propor ações para campanhas de educação no âmbito de sua competência; 

f) definir, planejar e executar programações fiscais; 

g) supervisionar a aplicação das sanções previstas em lei, no âmbito de sua competência; 

h) propor o aperfeiçoamento de normas, procedimentos, rotinas de trabalho e legislação vigente na sua área de atuação; 

i) promover o intercâmbio com órgãos técnicos especializados e demais órgão do DF, no âmbito de sua competência; 

j) propor, elaborar e coordenar convênios, acordos e termos de cooperação técnica de interesse da Superintendência. 

 

SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE FISCALIZAÇÃO ATIVIDADES URBANAS E AMBIENTAIS - À Superintendência Adjunta, 

unidade orgânica diretamente subordinada à Superintendência de Fiscalização de Resíduos, compete:  

 

a) auxiliar a Superintendência de Fiscalização de Atividades Ambientais e Urbanas nos assuntos de competência da fiscalização de resíduos 

sólidos; 

b) coordenar a elaboração de estudos paras subsidiar a fiscalização de atividades ambientais e urbanas; 

c) coordenar a elaboração de demonstrativos das situações de demandas e ações realizadas; 

d) coordenar o planejamento de ações de rotina e táticas operacionais; 

e)  monitorar as ações fiscais desenvolvidas pelas Diretorias e as atividades empreendidas pelas Unidades da SUFIR; 

f)  coordenar a execução do controle administrativo da SUFIR; 

g)  supervisionar a realização de análises qualificadas de dados e informações territoriais e gerenciais para subsidiar a gestão da SUFIR;  

h)  supervisionar o desenvolvimento de métodos, diretrizes e indicadores para o aperfeiçoamento da gestão das ações de fiscalização de 

resíduos; 

i)   substituir o superintendente sempre que necessário. 
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DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE PEQUENOS GERADORES - À Diretoria de Fiscalização de Resíduos de 

Pequenos Geradores, unidade orgânica diretamente subordinada à Superintendência de Fiscalização de Resíduos, compete: 

a) supervisionar a fiscalização da manutenção da limpeza dos lotes não edificados nas áreas urbanas, conforme legislação específica;  

b) supervisionar a fiscalização do descarte de resíduos da construção civil dos pequenos geradores;  

c) supervisionar a fiscalização da segregação do descarte, acondicionamento, dos resíduos provenientes da coleta seletiva, dos pequenos 

geradores; 

d) promover a articulação interinstitucional e a cooperação técnica e participar da realização de ações fiscais integradas;  

e) promover estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos procedimentos adotados; 

f) identificar e analisar demandas para programações fiscais; 

g) coordenar a execução das programações fiscais em sua área de atuação; 

h) aplicar as sanções previstas em lei no âmbito de sua competência; 

i) apurar as reclamações e adotar as medidas legais cabíveis;  

j) coordenar e supervisionar o lançamento dos documentos expedidos pelos  fiscais no sistema informatizado; 

k) analisar e elaborar pareceres e laudos técnicos sobre matéria de sua competência; 

l)  coordenar, elaborar e participar de campanhas educativas;  

m)  supervisionar o levantamento de dados estatísticos e emitir relatórios. 

 

DIRETORIA DE RESÍDUOS PERIGOSOS - À Diretoria de Resíduos Perigosos, unidade orgânica diretamente subordinada à 

Superintendência de Fiscalização de Resíduos, compete: 

 

a) supervisionar a fiscalização do acondicionamento e descarte da segregação dos resíduos perigosos, no âmbito da atuação da AGEFIS; 

b) supervisionar a fiscalização do descarte, do acondicionamento e da segregação dos Resíduos de Serviços de Saúde - RSS, no âmbito de 

atuação da AGEFIS; 
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c) fiscalizar e inspecionar a conformidade do gerenciamento de resíduos, nos termos dos instrumentos específicos, no âmbito da atuação da 

AGEFIS.  

d) promover a articulação interinstitucional e a cooperação técnica e participar da realização de ações fiscais integradas;  

e) promover estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos procedimentos adotados; 

f) identificar e analisar demandas para programações fiscais; 

g) coordenar a execução de programações fiscais na sua área de atuação; 

h) aplicar as sanções previstas em lei no âmbito de sua competência; 

i) apurar as reclamações e adotar as medidas legais cabíveis;  

j) coordenar e supervisionar o lançamento dos documentos expedidos pelos  fiscais no sistema informatizado; 

k) analisar e elaborar pareceres e laudos técnicos sobre matéria de sua competência; 

l) coordenar, elaborar e participar de campanhas educativas; 

m) supervisionar o levantamento de dados estatísticos e emitir relatórios. 

 

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE GRANDES GERADORES - À Diretoria de Fiscalização de Resíduos de Grandes 

Geradores, unidade orgânica diretamente subordinada à Superintendência de Fiscalização de Resíduos, compete: 

 

a) supervisionar a fiscalização da colagem de cartazes, da fixação de faixas e do descarte de panfletos em área pública e da pintura em bens 

públicos;  

b) supervisionar a fiscalização e orientação dos grandes geradores de resíduos da construção civil;  

c) supervisionar a fiscalização do acondicionamento e do descarte de resíduos sólidos provenientes de grandes geradores; 

d) supervisionar a fiscalização e a orientação do correto acondicionamento e descarte do lixo pessoal e dos resíduos remanescentes em 

eventos nas áreas públicas quanto ao uso apropriado de recipientes, conforme legislação em vigor;  

e) promover a articulação interinstitucional e a cooperação técnica e participar da realização de ações fiscais integradas; 

f) promover estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos procedimentos adotados; 

g) identificar e analisar demandas para programações fiscais; 

h) coordenar a execução de programações fiscais na sua área de atuação; 
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i) aplicar as sanções previstas em lei no âmbito de sua competência; 

j) apurar as reclamações, e adotar as medidas legais cabíveis; 

k) coordenar e supervisionar o lançamento dos documentos expedidos pelos  fiscais no sistema informatizado; 

l) analisar e elaborar pareceres e laudos técnicos sobre matéria de sua competência; 

m) coordenar, elaborar e participar de campanhas educativas;  

n) supervisionar o levantamento de dados estatísticos e emitir relatórios. 

 

 
 

Operações de Fiscalização na Agefis 
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SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES - À Superintendência de Operações, unidade orgânica diretamente subordinada à Direção Geral, 

compete: 

 

a) coordenar a execução das atividades e ações relativas a operações de erradicação, remoção e demolição de ocupações irregulares de 

grande, médio e pequeno porte nas especialidades de obras e atividades econômicas; 

b) coordenar as ações de desobstrução das áreas destinadas a equipamentos públicos, infraestrutura e sistema viário ocupados 

indevidamente; 

c) coordenar as ações de desobstrução das áreas destinadas ao atendimento da demanda habitacional; 

d) coordenar as ações de retirada de ocupações em Unidades de Conservação ambiental; 

e) coordenar as ações de demolição de obras e edificações com risco de segurança; 

f) coordenar a execução dos serviços e atividades  de grande porte, de apreensão e remoção de equipamentos, materiais, mercadorias e 

produtos irregularmente instalados, expostos ou comercializados em área pública ou privada, conforme legislação vigente;  

g) dar suporte nas operações das demais Superintendências da AGEFIS, com os meios disponibilizados à Superintendência; 

h) participar das atividades de repressão à ocupação irregular do solo e das operações integradas, observada a competência de outras 

unidades orgânicas da AGEFIS, desenvolvidas por órgãos ou entidades que integrem grupos especiais de fiscalização e controle do uso e 

ocupação do solo, legalmente constituídos; 

i) participar de operações conjuntas desenvolvidas por órgãos ou entidades, para a prevenção e o combate às ilicitudes administrativas e o 

uso e ocupação irregular de área pública no âmbito das atividades urbanas e econômicas, no âmbito de sua competência; 

j) definir, planejar e executar programações fiscais na sua área de atuação; 

k) supervisionar a aplicação, em caso excepcional,  das sanções previstas em lei, no âmbito de sua competência; 

l)  propor o aperfeiçoamento de normas, procedimentos, rotinas de trabalho e legislação vigente na sua área de atuação;  

m)  promover o intercâmbio com órgãos técnicos especializados e demais órgão do DF, no âmbito de sua competência; 

n)  propor, elaborar e coordenar convênios, acordos e termos de cooperação técnica de interesse da Superintendência. 
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DIRETORIA DE GRANDES OPERAÇÕES - À Diretoria de Grandes Operações, unidade orgânica diretamente subordinada à 

Superintendência de Operações, compete: 

 

a) coordenar a execução das atividades e ações relativas a operações de erradicação, remoção e demolição de ocupações irregulares de 

grande porte nas especialidades de obras; 

b) coordenar as ações de grande complexidade ou porte de desobstrução das áreas destinadas a equipamentos públicos, infraestrutura e 

sistema viário ocupados indevidamente; 

c) coordenar a desobstrução de grande complexidade ou porte das áreas destinadas ao atendimento da demanda habitacional; 

d) coordenar as ações de grande complexidade ou porte de retirada de ocupações em Unidades de Conservação ambiental; 

e) coordenar as demolição de grande complexidade ou porte de obras e edificações com risco de segurança; 

f) coordenar a execução de operações de grande complexidade ou porte de apreensão e remoção de equipamentos, materiais, mercadorias e 

produtos irregularmente instalados, expostos ou comercializados em área pública ou privada; 

g) promover a articulação interinstitucional e a cooperação técnica e participar da realização de ações fiscais integradas;  

h)  promover estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos procedimentos adotados; 

i) identificar e analisar demandas para operações fiscais; 

j) coordenar a execução das operações fiscais em sua área de atuação; 

k) aplicar, em casos excepcionais,  as sanções, previstas em lei no âmbito de sua competência; 

l) coordenar e supervisionar o lançamento dos documentos expedidos pelos servidores no sistema informatizado; 

m) analisar e elaborar pareceres e laudos técnicos sobre matéria de sua competência; 

n) supervisionar o levantamento de dados estatísticos e emitir relatórios. 

 

DIRETORIA DE PEQUENAS E MÉDIAS OPERAÇÕES - À Diretoria de Pequenas e Médias Operações, unidade orgânica diretamente 

subordinada à Superintendência de Operações, compete: 

 

a) coordenar a execução das atividades e ações relativas a operações de erradicação, remoção e demolição de ocupações irregulares de 

pequeno e médio porte nas especialidades de obras; 
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b) coordenar as ações de desobstrução das áreas destinadas a equipamentos públicos, infraestrutura e sistema viário ocupados indevidamente 

de pequena e média complexidade ou porte; 

c) coordenar a desobstrução das áreas destinadas ao atendimento da demanda habitacional de pequena e média complexidade ou porte; 

d) dirigir as ações de retirada de ocupações em Unidades de Conservação ambiental de pequena e média complexidade ou porte; 

e) prestar, excepcionalmente, apoio a operações de apreensão e remoção de pequena e média complexidade ou porte de equipamentos, 

materiais, mercadorias e produtos irregularmente instalados, expostos ou comercializados em área pública ou privada; 

f)  promover a articulação interinstitucional e a cooperação técnica e participar da realização de ações fiscais integradas;  

g)  promover estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos procedimentos adotados; 

h)   identificar e analisar demandas para operações fiscais; 

i)  coordenar a execução das operações fiscais em sua área de atuação; 

j)  aplicar, em casos excepcionais,   as sanções previstas em lei no âmbito de sua competência; 

k)  coordenar e supervisionar o lançamento dos documentos expedidos pelos  servidores no sistema informatizado; 

l)  analisar e elaborar pareceres e laudos técnicos sobre matéria de sua competência; 

m) supervisionar o levantamento de dados estatísticos e emitir relatórios. 

 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA - À Diretoria de Logística, unidade orgânica diretamente subordinada à Superintendência de Operações, 

compete: 

 

a) requisitar suporte material e humano para viabilizar a realização das operações de pequeno, médio e grande porte de responsabilidade da 

Superintendência de Operações. 

b) gerenciar, orientar, controlar e acompanhar os recursos humanos e materiais utilizados em operações fiscais; 

c) coordenar o emprego de recursos logísticos próprios; 

d) gerenciar e controlar a utilização dos veículos e equipamentos disponibilizados à Superintendência para as operações fiscais; 

e) desenvolver ações para o aprimoramento e a racionalização administrativa e operacional, em interação com as demais unidades orgânicas 

da AGEFIS, entidades públicas ou privadas e empresas prestadoras de serviços terceirizados, na sua área de atuação. 
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Gestão e Planejamento na Agefis 

 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - À Superintendência de Gestão e Planejamento, unidade orgânica diretamente 

subordinada à Direção Geral, compete: 
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a) propor, formular, definir, implantar, implementar, coordenar, acompanhar e analisar as atividades de planejamento, capacitação, projetos, 

normas e procedimentos relativos à AGEFIS; 

b) acompanhar as unidades orgânicas que compõem a estrutura organizacional da AGEFIS quanto ao cumprimento dos procedimentos de 

gestão e planejamento, em consonância com as diretrizes do Planejamento Estratégico da AGEFIS; 

c) adotar as medidas necessárias para o planejamento e a implementação de procedimentos, normas e rotinas de trabalho; 

d) coordenar a elaboração, aplicação, acompanhamento, avaliação e divulgação de indicadores organizacionais; 

e) acompanhar o processo de Planejamento Estratégico da AGEFIS, compatibilizando-o às diretrizes do Governo do Distrito Federal;  

f) coordenar o processo de melhoria contínua na gestão de projetos e nos processos ligados às ações da AGEFIS; 

g) supervisionar a elaboração de normas, manuais de procedimentos e rotinas de trabalho relativos às atividades da AGEFIS, em conjunto com 

as unidades orgânicas envolvidas; 

h) promover a captação de recursos para a viabilização dos programas e projetos da AGEFIS; 

i) supervisionar as ações de geoprocessamento; 

j) supervisionar programas de acessibilidade para pessoas com deficiência;  

k) planejar e supervisionar ações educativas e de fiscalização de atividades urbanas; 

l) supervisionar a execução de metas e indicadores de resultados; 

m) propor, elaborar e coordenar convênios, acordos e termos de cooperação técnica de interesse da Superintendência;  

n) supervisionar a elaboração, execução e controle dos projetos e programações fiscais da AGEFIS; 

o) coordenar a realização de auditorias urbanísticas na sua área de atuação. 

 

SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - À Superintendência Adjunta, unidade orgânica diretamente 

subordinada à Superintendência de Gestão e Planejamento, compete: 

 

a) prestar assistência à Superintendência de Gestão e Planejamento nos assuntos de sua competência; 

b) monitorar as  ações desenvolvidas por todas as Diretorias da SUGEP; 

c) coordenar a execução das demandas administrativas da SUGEP; 
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d) supervisionar a aplicação de normas de acessibilidade. 

 

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - unidade orgânica diretamente subordinada à Superintendência Adjunta, compete: 

 

a) controlar documentos, folhas de ponto, férias, abonos, indenização de transporte e demais expedientes; 

b) controlar e distribuir demandas da ouvidoria; 

c) controlar e distribuir Gestão Eletrônica de Documentos - GED.  

 

ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO EM ACESSIBILIDADE - unidade orgânica diretamente subordinada à Superintendência Adjunta, compete: 

 

a) prestar orientação  sobre o cumprimento e aplicação das normas de acessibilidade; 

b) promover ações de educação urbana referentes à acessibilidade; 

c) propor manuais e material instrucional para a divulgação das normas de acessibilidade; 

d) propor cursos e treinamentos referentes à questões de acessibilidade; 

e) prestar atendimento técnico sobre acessibilidade em projetos e obras de arquitetura e urbanismo; 

f) realizar vistorias de acessibilidade nas edificações e espaços públicos e privados. 

 

UNIDADE DE INFORMAÇÃO E CONTROLE DO TERRITÓRIO - A Unidade de Informação e Controle do Território, unidade orgânica 

diretamente subordinada à Superintendência de Gestão e Planejamento compete: 

 

a) planejar, implantar, implementar, coordenar e monitorar o sistema de georreferenciamento da AGEFIS; 

b) executar e participar do Monitoramento Integrado do Território do Distrito Federal, com acompanhamento permanente das tendências de 

crescimento, ocupação e parcelamento do solo, em conjunto com os demais órgãos do Distrito Federal integrantes do Sistema de 

Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – SISPLAN na sua área de atuação; 

c) executar levantamentos e inspeções na sua área de atuação; 

d) gerar e elaborar informações georreferenciadas; 
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e) efetuar a vigilância remota do território do Distrito Federal; 

f) elaborar diagnósticos setoriais; 

g) realizar auditorias urbanísticas na sua área de atuação; 

h)  manter atualizado banco de dados e informações georreferenciadas; 

i) sistematizar e analisar dados e informações territoriais para suporte às ações fiscais no processo de fiscalização e gestão do território do 

Distrito Federal; 

j) elaborar estudos, metodologias, pesquisas, pareceres técnicos, laudos e diagnósticos relativos à sua área de atuação que subsidiem as 

ações e tomadas de decisões da AGEFIS e demais órgãos do GDF; 

k) promover intercâmbio de informações com órgãos e entidades públicas e privadas, no que se refere às competências da unidade orgânica. 

 

DIRETORIA DE PROJETOS E PROGRAMAÇÕES FISCAIS - à Diretoria de Projetos e Programações Fiscais, unidade orgânica 

diretamente subordinada à Superintendência de Gestão e Planejamento, compete: 

 

a) definir, padronizar e divulgar as normas e os procedimentos relativos à elaboração das programações fiscais e projetos; 

b) analisar as demandas relativas à elaboração de projetos e programações fiscais em conformidade com as diretrizes da Política de 

Fiscalização e do Planejamento Estratégico; 

c) coordenar e supervisionar as vistorias e estudos para a elaboração de projetos e programações fiscais; 

d) acompanhar e monitorar a execução dos projetos e programações fiscais; 

e) sugerir a aprovação, suspensão, aditamento ou cancelamento de projetos e programação fiscal; 

f) encaminhar para a instância superior, relatório situacional com atualização dos projetos e programações fiscais que estão em andamento; 

g) coordenar a elaboração de medidas, metas e indicadores de resultados dos projetos,  

h) realizar vistorias e efetuar diligências externas para subsidiar auditorias, ações, operações e programações fiscais e para fins de 

conferência in loco de informações referentes a demandas submetidas à apreciação da unidade. 
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DIRETORIA DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO  - À Diretoria de Capacitação e Educação, unidade orgânica diretamente subordinada à 

Superintendência de Gestão e Planejamento, compete: 

 

a) elaborar, acompanhar e avaliar o Plano Anual de Capacitação do Servidor - PACS em consonância com a Política de Fiscalização e o 

Planejamento Estratégico da AGEFIS; 

b) divulgar e viabilizar a participação de servidores em cursos, seminários, congressos, simpósios, encontros temáticos e eventos, no escopo de 

suas atribuições e necessidades de capacitação. 

c) propor convênios ou acordos de cooperação técnica com instituições públicas ou privadas de ensino e afins. 

d) elaborar projetos básicos relativos à inscrição de servidores em cursos, seminários, congressos, simpósios, encontros temáticos e demais 

eventos de capacitação. 

e) sistematizar dados e informações decorrentes das atividades da Diretoria de Capacitação e Educação; 

f) elaborar, acompanhar e avaliar o Plano Anual de Educação Urbana em consonância com a Política de Fiscalização e o Planejamento 

Estratégico da AGEFIS; 

g) promover ações de sensibilização contínua do servidor e da sociedade civil com relação a legislação de uso e ocupação do solo;  

h) promover ações de educação para os diversos seguimentos da sociedade civil no âmbito de atuação da AGEFIS; 

i) planejar, realizar e coordenar  eventos com a comunidade relativos à educação urbana no âmbito de atuação da AGEFIS; 

j) implementar ações pedagógicas em instituições de ensino público e privado no âmbito de atuação da AGEFIS. 

 

DIRETORIA DE NORMAS E PROCEDIMENTOS - À Diretoria de Normas e Procedimentos, unidade orgânica diretamente subordinada à 

Superintendência de Gestão e Planejamento, compete: 

 

a) propor, elaborar e acompanhar  normas e procedimentos relativos às ações fiscais; 

b) elaborar manuais de procedimentos e rotinas de trabalho, relativos às atividades da AGEFIS; 

c) divulgar normas, legislação e procedimentos de interesse da AGEFIS; 

d) acompanhar a elaboração de  proposições normativas de interesse da AGEFIS; 

e) atualizar o arquivo de matérias normativas de interesse da AGEFIS; 
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f) participar de proposições de normas de interesse da AGEFIS com órgãos e entidades dos diversos níveis federativos; 

g) avaliar e emitir parecer relativo às proposições normativas; 

h)  orientar os servidores quanto às normas vigentes de interesse da AGEFIS. 

 

DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - À Diretoria de Gestão Estratégica, unidade orgânica diretamente subordinada à 

Superintendência de Gestão e Planejamento, compete: 

 

a) participar e subsidiar do processo de elaboração do Plano Plurianual – PPA; 

b) orientar e supervisionar as ações previstas no Plano Plurianual – PPA; 

c) coordenar a formulação e a operacionalização da Política de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal; 

d) monitorar, avaliar e  compatibilizar a implantação da  Política de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal; 

e) coordenar o processo de Planejamento Estratégico da AGEFIS, em articulação com as demais unidades orgânicas;  

f) propor o alinhamento dos planos, programas e projetos da AGEFIS com a Política de Fiscalização e o Plano Estratégico do Governo do 

Distrito Federal;   

g) estabelecer diretrizes básicas para o planejamento tático e operacional das unidades orgânicas da AGEFIS; 

h) consolidar dados e informações encaminhados pelas unidades orgânicas para monitorar a execução do planejamento e gestão estratégica 

da instituição;   

i) coordenar a organização de dados e informações da AGEFIS para a elaboração de relatórios gerenciais e do Relatório de Atividades 

Anual para o Governo do Distrito Federal; 

j) sugerir a implementação de modelos de gestão e de ciclos contínuos de avaliação; 

k) elaborar estudos, métodos, pesquisas, pareceres técnicos e diagnósticos para o aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento e 

gestão;   

l) acompanhar a execução de metas e indicadores de resultados das unidades orgânicas; 

m) realizar  análises qualificadas de dados para subsidiar o planejamento e a gestão da AGEFIS. 
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DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS - À Diretoria de Captação de Recursos, unidade orgânica diretamente subordinada à 

Superintendência de Gestão e Planejamento, compete: 

 

a) estabelecer procedimentos internos, em conjunto com a SUAL, para aquisição de materiais e serviços de uso permanente; 

b) elaborar projetos básicos das demandas referentes à aquisição de materiais permanentes; 

c) elaborar projetos básicos das demandas referentes à contratação de serviços relacionados ao apoio e aprimoramento das atividades fins da 

AGEFIS; 

d) gerir o recebimento das demandas por materiais permanentes e serviços enviados à DICAP; 

e) elaborar programação anual de captação de recursos e banco de projetos para captação voltados para o cumprimento das metas 

estratégicas definidas pela AGEFIS; 

f) promover, monitorar e avaliar convênios, acordos e termos de cooperação técnica, com ou sem transferência de recursos financeiros. 
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Administração e Logística na Agefis 

 

 
 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA - À Superintendência de Administração e Logística, unidade orgânica 

diretamente subordinada à Direção Geral, compete: 
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a) planejar, coordenar e controlar a execução setorial de atividades de pessoal, orçamento e finanças, compras, recursos materiais, 

patrimoniais, transporte, contratos e convênios, depósito e administração das unidades da  AGEFIS;  

b) analisar, avaliar, definir, coordenar e supervisionar a elaboração do orçamento anual e a execução orçamentária e financeira da AGEFIS; 

c) coordenar e supervisionar os serviços relativos a contratos e convênios, termos aditivos, instrumentos congêneres e suas repactuações;  

d) coordenar o processo de prestação de contas anual da AGEFIS ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e a elaboração do relatório de 

gestão, observadas as normas vigentes; 

e) promover licitação para a aquisição de bens e execução de serviços; 

f) definir a programação anual de trabalho das unidades orgânicas que lhe são diretamente subordinadas e de normas complementares sobre 

sua organização e funcionamento; 

g) analisar, coordenar e acompanhar a programação e a execução das atividades das unidades orgânicas que lhe são diretamente 

subordinadas; 

h) formular relatórios técnicos sobre o desenvolvimento dos trabalhos na realização dos programas, subprogramas, atividades, subatividades, 

projetos e subprojetos; 

i) propor a política de pessoal da AGEFIS. 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - À Diretoria de Gestão de Pessoas, unidade orgânica diretamente subordinada à Superintendência 

de Administração e Logística, compete: 

 

a) planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades relacionadas às políticas, planos, programas e projetos de gestão de pessoas na 

AGEFIS; 

b) prover os cargos e promover o remanejamento de pessoas; 

c) analisar, planejar, coordenar e supervisionar atividades relacionadas às carreiras, ao regime e à jornada de trabalho; 

d) coordenar e supervisionar atividades relacionadas a férias, licenças, afastamentos e seguridade social; 

e) coordenar e supervisionar a execução das atividades relativas ao sistema remuneratório dos servidores e à manutenção de dados em 

sistema informatizado específico;  
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f) coordenar o exame das atividades relacionadas a tempos de serviço ou de contribuição, à administração e à concessão ou revisão de 

aposentadorias e benefícios de pensão; 

g) definir parâmetros e promover ações destinadas à avaliação da cultura e do clima organizacional; 

h)  promover e coordenar o processo de avaliação de desempenho para a progressão, promoção e estágio probatório; 

i) promover o exame de processos e documentos relativos a direitos e deveres dos servidores ativos e dos aposentados e pensionistas; 

j) promover a interlocução com todas as áreas da AGEFIS em assuntos relacionados à área de gestão de pessoas; 

k) promover o intercâmbio com o órgão central de saúde ocupacional do Distrito Federal para encaminhar servidores, disseminar 

informações e promover ações e campanhas de prevenção; 

l) subsidiar a elaboração da proposta orçamentária relativa à área de Gestão de Pessoas;  

m) promover a disseminação de informações sobre direitos e deveres dos servidores,  e o cumprimento de decisões e diligências 

determinadas pelos órgãos de controle interno e externo e pelo órgão central de Gestão de Pessoas do Executivo do DF; 

n) supervisionar a execução das atividades relativas a cadastro, classificação, registro funcional, lotação, movimentação de pessoas, 

atualização e correção de dados lançados no sistema informatizado, relativos à vida funcional e à folha de pagamento dos servidores 

ativos, dos aposentados e dos beneficiários de pensão no âmbito da Agência de Fiscalização do DF; 

o) supervisionar as ações relacionadas à instrução e análise de processos de concessão de direitos, de vantagens pessoais, de indenizações e 

de benefícios aos servidores ativos, aposentados e beneficiários de pensão; 

p) supervisionar a execução das atividades de concessão, manutenção e revisão de aposentadoria, pensão ou benefícios aos servidores; 

q) supervisionar as ações de gestão e desenvolvimento de pessoas; 

r) coordenar a atualização das informações funcionais e de pagamento dos servidores ativos e dos aposentados e pensionistas no sistema 

informatizado; 

s) orientar os servidores quanto à concessão de direitos e ao cumprimento de deveres funcionais; 

t) supervisionar as concessões e manutenções de licenças e afastamentos legais;  

u) supervisionar processos de avaliação de desempenho, estágio probatório, progressão e promoção funcional. 

 

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - À Diretoria de Orçamento e Finanças, unidade orgânica diretamente subordinada à 

Superintendência de Administração e Logística, compete: 
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a)  planejar, coordenar e supervisionar a realização das atividades relativas à execução orçamentária, financeira e de contabilidade da 

AGEFIS; 

b) supervisionar as solicitações de suprimentos de fundos e acompanhar os prazos de aplicações para a prestação de contas do suprido; 

c)  promover o registro das ações e das metas executadas pela AGEFIS no Sistema de Acompanhamento Governamental; 

d)  supervisionar a execução do orçamento anual da AGEFIS e suas reformulações; 

e)  formular e supervisionar a execução do plano plurianual da AGEFIS em conjunto com a SUGEP; 

f)  elaborar relatório de atividades anual da AGEFIS; 

g) promover os registros contábeis dos atos e fatos de gestão orçamentária e financeira patrimonial e prover os sistemas de acompanhamento 

e avaliação das informações gerenciais necessárias; 

h)  manter arquivo dos documentos contábeis, respeitado o prazo determinado pelo Tribunal de Contas do DF; 

i)  promover os ajustes de contas específicas em atendimento à norma de encerramento do exercício; 

j) promover a conformidade contábil. 

 

DIRETORIA DE COMPRAS - À Diretoria de Compras, unidade orgânica diretamente subordinada à Superintendência de Administração e 

Logística, compete: 

 

a) estabelecer procedimentos internos relativos à aquisição de bens e serviços, sistema de registro de preços, controle de qualidade e pesquisa de 

mercado;  

b) realizar pesquisas de preços praticados pelo mercado para instruir novos processos de aquisição de materiais de consumo, bens ou serviços;   

c) manter atualizado o registro cadastral de fornecedores, prestadores de serviços e executores de contrato; 

d) providenciar o preenchimento dos Planos de Suprimentos do Sistema de Compras do Governo do Distrito Federal; 

e)  elaborar projetos básicos e planos de trabalho referentes à aquisição de bens e serviços, com base nas demandas enviadas à Diretoria; 

f) analisar documentos e processos para contratações de serviço e aquisição de bens, inclusive junto ao Sistema de Compras do Governo do 

Distrito Federal; 

g) controlar e promover os registros de contratos, convênios e outros ajustes e seus aditivos, com o controle dos respectivos prazos; 
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h) acompanhar as informações, documentação e legislação inerentes à execução de contratos, convênios e outros ajustes celebrados pela 

AGEFIS, e prestar esclarecimentos aos respectivos executores, acionando-os em caso de necessidade;  

i) coordenar e controlar a regularidade das garantias contratuais; 

j)  coordenar e providenciar a elaboração de relatórios periódicos de trabalho com estatísticas, indicadores, análises e recomendações sobre 

atividades pertinentes à sua unidade orgânica; 

k) coordenar e controlar a execução das atividades inerentes à Diretoria. 

 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES - À Diretoria de Licitações, unidade orgânica diretamente subordinada à Superintendência de Administração e 

Logística, compete: 

 

a)  planejar, dirigir e coordenar a execução dos procedimentos licitatórios e dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação para 

aquisição de bens e fornecimentos de serviços;  

b)  realizar os procedimentos licitatórios para a aquisição de bens, serviços, locação de imóveis e demais locações; 

c) coordenar as atividades relacionadas aos processos de licitações; 

d) elaborar editais de licitação quando solicitado pelo Superintendente; 

e) realizar licitações da AGEFIS; 

f) sugerir a aplicação de penalidades aos envolvidos nas licitações, observada a legislação vigente;  

g) instruir os processos de inexigibilidade e dispensa de licitação de bens, materiais e serviços, apresentando esclarecimentos e justificativas 

quanto a sua aplicabilidade com base na legislação vigente; 

h) adjudicar as licitações realizadas pela Diretoria; 

i) registrar e controlar as licitações realizadas no âmbito da Diretoria de Licitações; e  

j) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - À Diretoria de Administração Geral, unidade orgânica diretamente subordinada à 

Superintendência de Administração e Logística, compete: 

 



62 

 

Agefis - Carta de Serviços ao Cidadão - 2016 

 

a) providenciar, coordenar e supervisionar a execução setorial de atividades de recursos materiais, patrimoniais e transporte; 

b) promover a publicação dos atos administrativos que requererem tal providência; 

c) analisar, providenciar e supervisionar a expedição de normas sobre o funcionamento da AGEFIS na sua área de atuação; 

d) analisar documentação, inerente à sua área de competência, encaminhada pelo Superintendente de Administração e Logística;  

e) supervisionar e controlar o consumo de energia elétrica, telefone, água e esgoto da AGEFIS; 

f) supervisionar o fluxo de entrada e saída de pessoas e materiais no âmbito da  AGEFIS; 

g) supervisionar a execução das atividades dos serviços de vigilância, de portaria e zeladoria; 

h) elaborar projetos básicos para fins de aquisição de bens e serviços, dentro da sua área de atuação; 

i) coordenar e analisar a programação e a execução das atividades das unidades orgânicas que lhe são diretamente subordinadas.  

 

      DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO - À Diretoria de Serviços Gerais e Manutenção, unidade orgânica diretamente 

subordinada à Superintendência de Administração e Logística, compete: 

 

a) providenciar e coordenar a execução setorial de atividades de serviços gerais e manutenção; 

b) providenciar, coordenar e supervisionar a execução das atividades de obras de reparo e reforma de instalações; 

c) providenciar, coordenar e supervisionar a prestação dos serviços de limpeza, higienização e  conservação; 

d) providenciar, coordenar e supervisionar a prestação de serviços de manutenção dos elevadores, ar condicionado e demais equipamentos 

pertencentes à AGEFIS;  

e) providenciar, coordenar e supervisionar os serviços de inspeção e manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos e equipamentos de 

segurança contra incêndios;  

f) promover a publicação dos atos administrativos que requererem tal providência; 

g) providenciar e supervisionar a execução dos serviços de conservação, manutenção e conserto dos equipamentos de telecomunicações.   

 

 

DIRETORIA DE DOCUMENTAÇÃO - À Diretoria de Documentação, unidade orgânica diretamente subordinada à Superintendência de 

Administração e Logística, compete: 
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a) desenvolver as atividades afetas ao protocolo geral e gestão da comunicação administrativa da AGEFIS;  

b) receber, classificar e distribuir documentos de fase corrente, processos, correspondências, periódicos, diários, jornais e revistas que sejam 

protocolizados na unidade; 

c) manter os registros de movimentação de documentos, processos e correspondências que tramitem na unidade, mediante planilhas de controle 

interno, sistema de dados próprio da AGEFIS ou sistema de dados unificado no âmbito do GDF, conforme o caso; 

d) efetuar a expedição externa de correspondências, via postal, sempre que demandado pelas unidades da AGEFIS, ficando responsável pela 

utilização dos cartões de postagem e mantendo controle de envio; 

e) organizar, executar e controlar os procedimentos relativos à movimentação de malotes entre as unidades descentralizadas da  AGEFIS e entre 

a AGEFIS e a unidade de malote geral do GDF; 

f) adotar todos os procedimentos afetos à autuação de processos físicos de interesse da AGEFIS; 

g) prestar informações que estejam disponibilizadas à Diretoria, no que tange à movimentação de documentos e processos, zelando pelo sigilo da 

documentação e processos de natureza reservada ou confidencial; 

h) acompanhar, registrar e divulgar as publicações e atos oficiais constantes do Diário Oficial do Distrito Federal e outros periódicos da imprensa 

oficial, quando for o caso, que representem interesse a área de atuação da AGEFIS; 

i) orientar e controlar as demais unidades orgânicas da AGEFIS quanto ao cumprimento da legislação relativa à gestão de documentos, 

processos e comunicação administrativa; 

j) propor, difundir e controlar a efetiva utilização de sistemas de gestão que viabilizem o cadastro, trâmite e controle de documentação 

administrativa no âmbito da AGEFIS, em interface com as unidades de tecnologia da informação e de normas e procedimentos da Agência;  

k) cadastrar e definir acesso de usuários aos sistemas informatizados utilizados para controle e trâmite de documentação administrativa e 

processos; 

l) representar a AGEFIS, perante os competentes órgãos de gestão do GDF, no que concerne à movimentação de malote externo e utilização dos 

sistemas unificados de registro e tramitação de processos e documentos, para fins de controle e orientação;   

m)  propor normas internas relativas à gestão, guarda e tramitação de documentos e processos; 

n) manter acervo documental administrativo; 
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o) apresentar relatório de suas atividades, em periodicidade previamente estabelecida pela Superintendência de Administração e Logística, ou 

sempre que requerido. 

 

DIRETORIA DE ARQUIVO - À Diretoria de Arquivo, unidade orgânica diretamente subordinada à  Superintendência de Administração e 

Logística, compete: 

 

a) manter documentos, referências e informações para a preservação da memória da AGEFIS;  

b) executar as atividades operacionais referentes ao arquivamento, e desarquivamento de documentos encaminhados para fins de guarda na 

Diretoria, observado os requisitos legais e normativos aplicáveis; 

c) cadastrar e endereçar, nos respectivos sistemas informatizados  de controle e tramitação existentes, os documentos e processos recebidos para 

fins de arquivamento; 

d) propor, difundir e controlar a efetiva utilização de ferramentas informatizadas que viabilizem maior eficácia e eficiência na disponibilização 

de processos e documentos arquivados na Diretoria, em interface com a unidade de tecnologia de informação da Agência;  

e) zelar pelos processos e documentação arquivados e adotar as providências necessárias a sua segurança e conservação; 

f) propor formas adequadas de armazenamento e acondicionamento dos documentos; 

g) criar um Plano de Classificação e uma Tabela de Temporalidade para os documentos da atividade fim; 

h) aplicar e rever periodicamente a Tabela de Temporalidade; 

i) promover a inutilização dos documentos administrativos constantes do acervo do arquivo geral da AGEFIS, conforme prazos de guarda 

determinados nos instrumentos normativos específicos e na Tabela de Temporalidade; 

j) propor normas internas relativas à gestão de documentos e processos objeto de arquivamento, e zelar pelo seu fiel cumprimento; 

k) garantir o acesso aos documentos e processos arquivados ao público interno e externo, resguardado aqueles que requeiram sigilo e restrições; 

l) permitir vistas e fornecer cópias de processos e documentos que se encontrem arquivados na Diretoria, observadas as exigências constantes 

dos competentes normativos legais; 

m) orientar as  unidades da AGEFIS quanto às normas referentes aos procedimentos de arquivamento e desarquivamento de processos; 

n) recolher os documentos de valor permanente para o Arquivo Público do Distrito Federal;  

o) manter acervo documental administrativo; 
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p) apresentar relatório de suas atividades, em periodicidade previamente estabelecida pela Superintendência de Administração e Logística, ou 

sempre que requerido.  

 

DIRETORIA DE BENS APREENDIDOS - À Diretoria de Bens Apreendidos, unidade orgânica diretamente subordinada à Superintendência 

de Administração e Logística, compete: 

 

a) planejar, coordenar, supervisionar e analisar as atividades referentes a custódia e destinação de bens e mercadorias apreendidas;   

b) coordenar o recebimento, registro, armazenagem e guarda de mercadorias e bens apreendidos pela AGEFIS e recebidos pelo Depósito de 

Bens Apreendidos;  

c) calcular os custos das operações realizadas pelas unidades da AGEFIS; 

d) calcular as diárias correspondentes ao período de depósito dos materiais, bens e documentos custodiados pela AGEFIS; 

e) supervisionar o prazo legal de permanência e de devolução de mercadorias e bens apreendidos na Gerência de Cadastro e Controle, de acordo 

com as normas vigentes; 

f) promover a publicação dos atos administrativos necessários e de responsabilidade da Diretoria; 

g) analisar, propor e supervisionar normas na sua área de atuação;  

h) coordenar e analisar a programação e a execução das atividades das unidades orgânicas que lhe são diretamente subordinadas; e colocar em 

todas as unidades das Superintendências.  

 

 

 

Julgamento Administrativo no âmbito da Agefis 

 
TRIBUNAL DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO - O Tribunal de Julgamento Administrativo, órgão colegiado, de composição 

paritária, vinculado à Direção Geral da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, tem suas competências estabelecidas em regimento próprio. 
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CONSELHO DISTRITAL DE FISCALIZAÇÃO 

 

Previsto no Decreto nº 37.239, de 07 de abril de 2016, que Regulamenta o § 1º do Art. 2º, referente à Política de Fiscalização de Atividades 

Urbanas do Distrito Federal, da Lei nº 4.150, de 5 de junho de 2008, que dispõe sobre a criação da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, 

esse Conselho tem a função de acompanhar a implementação da política de fiscalização de atividades urbanas no Distrito Federal.  

 

O Conselho Distrital de Fiscalização é composto: 

I - pelo Diretor Presidente, que exercerá a sua presidência;  

II - pelo Diretor Presidente Adjunto;  

III - pelos Superintendentes;  

IV - por quatro representantes da sociedade civil organizada, oriundos de entidades:  

 a) do comércio varejista;  

 b) da área da construção civil;  

 c) do meio ambiente, e  

 d) de urbanismo ou preservação do patrimônio.  

 

A participação no Conselho Distrital de Fiscalização deve ser considerada como serviço de relevante interesse público não remunerado.  

 

A organização e o funcionamento do Conselho Distrital de Fiscalização estão definidos em regimento próprio. 

 

 

 

 2.2 Dados Identificadores 
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Missão 

 
 Garantir a promoção, a proteção e a preservação da qualidade de vida da população do Distrito Federal, atuando como agente 

transformador, mediante ações de educação e fiscalização de atividades urbanas. 

 

Visão de Futuro 

 
 Ser uma instituição de Estado, autônoma, de referência nacional em fiscalização de atividades urbanas, reconhecida pela sociedade como 

defensora da legalidade e da ética e imprescindível para a promoção da qualidade de vida da população. 

 

Valores e Propósitos 

 
 Atuar com ética, de forma austera, responsável e imparcial, em prol da legalidade, da educação cidadã e do bem-estar coletivo. 

 

 

 2.3 Informações Gerais 

 

Instituição: Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS. 

 

Edifício-Sede: SHN, Quadra 02, Bloco k – Edifício Brasília Imperial – Brasília – DF. 
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Linhas de Ônibus:  0.025 / 0.152 / 152.1 / 152.5 / 0.162 / 0.312 / 0.331 / 0.380 / 0.382 / 0.383 / 0.394 / 0.810 / 380.2  

As paradas de ônibus mais próximas são: Eixo Monumental próximo ao SHN, W3 norte e Rodoviária Plano Piloto. 

Os estacionamentos disponíveis e gratuitos, com vagas para idosos e pessoas com deficiência, estão: no SHN e na W 3 norte. 
 

 

 
 

 

Funcionamento: A Agência funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, tanto na Sede quanto nas demais unidades da Agefis. Porém 

o atendimento presencial ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 11 às 17 horas, ininterruptas, nos endereços abaixo: 
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 SBN Quadra 2 Lote 9 Bloco K – Térreo – Asa Norte – Brasília –DF. 

 Linhas de Ônibus:   0.122 / 0.501 / 0.509 / 0.600 / 0.762 / 501.3 / 616.5 
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 Posto de Atendimento na Administração de Sobradinho – Setor Administrativo – Bloco A - Sobradinho – DF. 

 

 Linhas de Ônibus:  062.5 / 505.3 / 531.1 
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 Posto de Atendimento na Administração de Taguatinga – Praça do Relógio - Taguatinga – DF. 

 

 Linhas de Ônibus:  0.401 / 805.2  / 0.305 / 0.376 
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 DEPÓSITO DE BENS APREENDIDOS - DBA 

 Endereço: SIA Trecho 04 Lotes 1340/1400 – Brasília – DF. 

o Telefone - 3106.1523 e 3106.1527 

  Linhas de Ônibus:  0.090/ 099.1/ 124.6 partindo do Terminal Cruzeiro – DF. 
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PONTOS RELEVANTES SOBRE O ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL 
 

 

 

QUALIDADE E FORMAS DE ATENDIMENTO  

 

A Agência de Fiscalização do Distrito Federal mantém atendimento aos usuários de seus serviços de forma presencial e a distância. O 

atendimento presencial é realizado diretamente ao usuário ou, excepcionalmente, a quem tenha poderes para lhe representar. O atendimento a 

distância é realizado de dois modos: por meio de e-mails, ou por meio de telefone, 162. 

 
 

GRATUIDADE  

 

Em regra, os serviços e informações prestados pela Agefis são gratuitos aos seus usuários. Excepcionalmente, há cobrança para custeio dos meios 

empregados na prestação da informação ou do serviço, como por exemplo, cópias de documentos. 

 

Nessas hipóteses, a cobrança será realizada por meio de Documento de Arrecadação - DAR Avulso, a ser preenchida pelo interessado e paga 

junto a estabelecimento bancário, nos termos indicados pela Secretaria de Fazenda. 
  

 

ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO, LIMPEZA E CONFORTO  

 

A Agência de Fiscalização do Distrito Federal está localizada no Edifício Brasília Imperial, na Quadra 02, Bloco K, Asa Norte, Brasília-DF.  

 

O edifício possui estrutura e equipamentos que o torna acessível a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  

 

Há estacionamento de uso público, com vagas reservadas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para 

veículos que transportem pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção.  

 

A edificação também dispõe de instalações sanitárias acessíveis em cada andar e elevadores. 
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TEMPO E PRIORIDADES NO ATENDIMENTO  

 

Nas unidades da Agefis, o atendimento será realizado de modo imediato. Na impossibilidade, o usuário será atendido em tempo razoável, não 

excedente ao mínimo necessário à prestação do serviço, considerando a complexidade da solicitação e dos meios disponíveis para responder à 

demanda.  

 

Salvo o caso de informação ou serviço prestado a distância, o usuário será atendido por ordem de chegada e, excepcionalmente, por sistema de 

distribuição de senha, de acordo com as necessidades da prestação do serviço e os meios existentes para essa tarefa.  

 

Pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas 

acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário. A essas pessoas serão prestados serviços individualizados que assegurem 

tratamento compatível com sua condição. 

  
 

PROCEDIMENTOS E PRAZOS  

 

Nos órgãos da Agefis as informações e os serviços serão prestados de imediato. 

  

Na impossibilidade, o usuário será atendido em prazo estipulado em norma, não excedente ao mínimo necessário à execução da tarefa, 

considerando o tipo de informação e a complexidade do serviço demandados e os meios disponíveis para responder à solicitação.  

 

O órgão ou agente poderá orientar ou oferecer meios para que o próprio usuário pesquise a informação de seu interesse.  

 

Nesse caso, será informado, por escrito, o lugar e a forma pela qual poderá consultar a informação.  

 

Se o usuário declarar-se impossibilitado de realizar a consulta, a informação será prestada por unidade ou agente da Autarquia. 
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Se a informação requerida for parcial ou totalmente protegida por sigilo, o órgão informará ao cidadão, por escrito, sobre o sigilo, indicando as 

razões de fato ou de direito para a recusa ao acesso pretendido. 

 
Caso a unidade ou agente não possua acesso à informação requerida, este comunicará o fato ao usuário e em seguida:  

a) enviará o requerimento ao órgão ou entidade que a detenha, responsável por fornecer a informação ao interessado, ou;  

b) se for do seu conhecimento, indicará o órgão ou entidade do Distrito Federal, da União, do Estado ou Município possuidor da informação.  

 

Os serviços e informações que tenham sua prestação condicionada à abertura de procedimento composto por mais de um ato administrativo estão 

sujeitos aos prazos e fases de prestação previstos na legislação que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública e da 

Controladoria. 

 
 

CONSULTA À TRAMITAÇÃO DE INFORMAÇÕES OU SERVIÇOS REQUERIDOS  

 

O cidadão poderá consultar o andamento dos pedidos de prestação de informações e serviços que não forem passíveis de serem prestados de 

imediato. Os meios de consulta serão especificados em cada caso pelo órgão prestador do serviço ou informação, de acordo com a legislação 

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

 

A consulta à tramitação dos serviços e das informações pendentes de serem prestados poderá ser:  

 

Presencial – realizada diretamente pelo usuário e, excepcionalmente, por quem tenha poderes para lhe representar, nas instalações do órgão 

prestador, em dias e horários previamente comunicados ao interessado;  

 

A distância – por meio da internet – em endereço eletrônico previamente comunicado ao usuário interessado, por meio de telefone – com 

discagem a número telefônico em dias e horários previamente comunicados ao usuário.  
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COMUNICAÇÃO COM OS CIDADÃOS 

 

A comunicação, entre os órgãos encarregados de prestar serviços e informações e os cidadãos interessados, pode ser efetuada por qualquer meio 

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

 

No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a comunicação deve ser efetuada por meio de publicação 

oficial. 

 
 

INDISPONIBILIDADE DE SISTEMA INFORMATIZADO  

  

Em caso de impossibilidade de acesso aos sistemas informatizados que instrumentalizam a prestação de informações e serviços públicos em 

atendimento presencial, os usuários prejudicados entregarão suas demandas aos agentes competentes.  

 

As demandas serão cadastradas em sistema de registro que independa do instrumento informatizado indisponível, para processamento imediato 

após a normalização do acesso ao sistema informatizado em questão.  

 

O usuário prejudicado receberá comprovação do protocolo do seu pedido processado na forma ora explanada.  

 

Na impossibilidade de acesso aos sistemas informatizados que instrumentalizam a prestação de informações e serviços públicos em atendimento 

a distância, os usuários prejudicados deverão contatar a Ouvidoria-Geral do Distrito Federal, localizada no Anexo do Palácio do Buriti, 12º andar, 

sala 1201, com funcionamento de segunda a sexta, de 08 h às 12h e das 14h às 18h, horário de Brasília, para relato do problema e obtenção de 

informações e soluções alternativas ao atendimento da demanda. 
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ESCLARECIMENTO 

Ressalta-se que a Agefis é um órgão de fiscalização e não de licenciamento. Em resumo, “quem fiscaliza, não licencia”.  

A Agefis não emite Licenças, Autorizações, Concessões ou Permissões e nem aprova Projetos. 

 
 2.4 Relação dos Serviços Prestados 
 

 

   2.4.1 CONSULTA AO MAPA DE COMBATE À GRILAGEM E OCUPAÇÕES IRREGULARES DE 

TERRAS DO DF 

 

 

 
     LINK: http://www.agefis.df.gov.br/eventos/atencaoSobreMapa.php 

http://www.agefis.df.gov.br/eventos/atencaoSobreMapa.php
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Atenção 
Compre apenas imóveis com escritura no Cartório de Registro de Imóveis! 

Toda obra, em área pública ou privada, só pode ser iniciada após a emissão do Alvará de 

Construção! 

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O MAPA 
 Todo o território do Distrito Federal é fiscalizado pela AGEFIS e não apenas as áreas assinaladas no mapa. 

 O mapa tem a principal função de informar as áreas de prioridade no combate a grilagem no Distrito Federal. 

 Essas áreas foram definidas pelos órgãos que compõem a Governança do Território do Distrito Federal, levando em 

consideração os locais onde já existem indícios de grilagem ou parcelamento irregular do solo, bem como áreas destinadas 

para parcelamentos habitacionais, parques, infraestrutura urbana, núcleos rurais de produção agropecuária, entre outros, 

que precisam ser protegidas, garantindo a qualidade de vida de toda a população do Distrito Federal. 

 Esse mapa será atualizado periodicamente e, sempre que surgirem novas áreas ocupadas irregularmente, estas serão 

imediatamente pintadas de vermelho. 
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 NAS ÁREAS EM VERMELHO: 

o Serão demolidas as novas obras sem Alvará de Construção. 

o São consideradas novas as construções a partir de julho de 2014. 

 ÁREAS DELIMITADAS EM AMARELO 

o A linha amarela marca a delimitação da poligonal de regularização de uma área. 

o São áreas passíveis de regularização, definidas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial, Lei Complementar nº 

854 de 15 de outubro de 2012, chamadas: 

 ARIS – Áreas de Regularização de Interesse Social 

 ARINE – Áreas de Regularização de Interesse Específico 

o Para construir, nestas áreas, é necessário o Alvará de Construção. 

o Nestas áreas existem espaços reservados para a implantação de infraestrutura urbana (rede de água, esgoto, 

drenagem, energia elétrica) equipamentos públicos (escolas, hospitais), praças, áreas verdes e programas 

habitacionais, entre outros. 
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o As áreas reservadas, conforme descrito acima, estão pintadas de vermelho. Isto significa que nestes locais não 

poderão ser construídas novas edificações sem Alvará de Construção. Caso isso aconteça, essas novas obras serão 

demolidas. 

o São consideradas novas as construções a partir de julho de 2014. 

 

 

 2.4.2 SERVIÇO DE PROTOCOLO: 

 

Ressalta-se que a Agefis é um órgão de fiscalização e não de licenciamento. Em resumo, “quem fiscaliza, não licencia”.  

A Agefis não emite Licenças, Autorizações, Concessões ou Permissões e nem aprova Projetos. 

     

    2.4.2.1 receber, classificar e distribuir documentos de fase corrente, processos, correspondências, 

periódicos, diários, jornais e revistas que sejam protocolizados na unidade: 

 

 
   · Requisitos: obedecer ao horário de funcionamento. 

   · Custo dos serviços prestados: Gratuito. 

   · Forma de prestação do serviço: Presencial. 

   · Os prazos de execução dos serviços e suas correspondentes etapas: Imediato o recebimento dos documentos a serem 

protocolizados e distribuição feita em 24 horas.  

   . Onde: 1º Subsolo do Edíficio-Sede da Agefis localizado no SHN Q. 02 Bloco K – Asa Norte. Horário entre 08 e 18 horas. 
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   · Relação atualizada das normas e regulamentações: Instrução Normativa nº 002, de 28 de maio de 2014 – Manual de 

Gestão – SEPLAG/DF. 

 
     2.4.2.2 Cadastro e definição de acesso de usuários aos sistemas informatizados utilizados para 

controle e trâmite de documentação administrativa e processos – SicopWEB: 

    

   · Requisitos: serviço destinado exclusivamente aos servidores lotados na Agefis, comissionados e efetivos. 

   · Custo dos serviços prestados: Gratuito. 

   · Forma de prestação do serviço: Por e-mail, indicando Nome Completo e sem abreviação, Matrícula, Cargo e Lotação. 

   · Os prazos de execução dos serviços e suas correspondentes etapas: Imediato o recebimento da solicitação e enviada a 

senha solicitada em 24 horas.  

   . Onde: e-mail protocolo@agefis.df.gov.br  

   · Relação atualizada das normas e regulamentações: Instrução Normativa nº 002, de 28 de maio de 2014 – Manual de 

Gestão – SEPLAG/DF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.4.3 SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

Ressalta-se que a Agefis é um órgão de fiscalização e não de licenciamento. 

mailto:protocolo@agefis.df.gov.br
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Em resumo, “quem fiscaliza, não licencia”. 

A Agefis não emite Licenças, Autorizações, Concessões ou Permissões e nem aprova Projetos. 

   Para todos os casos de atendimento ao público é necessária a apresentação da seguinte documentação qualificadora: 

 
Apresentar:  

 Cópia do Auto ou a identificação completa do mesmo (letras e números). 

 Cópia e original de todos os documentos solicitados ou cópias autenticadas. 

 Além de qualquer documento que possa se necessário para o deferimento do pleito. 

PROCURADOR:  

 Procuração particular sem firma reconhecida desde que acompanhada de RG e CPF do representado legal, além de cópia do RG e CPF do 

procurador.  

 Procuração particular com firma reconhecida, com cópia do RG e CPF do procurador. 

 Procuração pública. 

 * Em qualquer caso, deve dar poderes para representar perante a Agefis. 

 

PESSOA FÍSICA: 

 RG e CPF. 

MICROEMPREEENDEDORES: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Requerimento de Microempreendedor. 

 RG e CPF do Microempreendedor. 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: 
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 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Requerimento de Empresário Individual. 

 RG e CPF do empresário. 

ASSOCIAÇÃO COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, IGREJAS E SINDICATOS: 

 CNPJ. 

 Estatuto atualizado. 

 Ata de eleição da diretoria. 

 RG do Diretor responsável. 

 CPF do Diretor responsável. 

CONDOMÍNIO: 

 CNPJ. 

 Convenção do Condomínio. 

 Ata de eleição do síndico. 

 RG do Síndico. 

 CPF do Síndico. 

 

SOCIEDADE ANÔNIMA: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Estatuto atualizado. 

 Ata de eleição da Diretoria. 

 RG do diretor responsável. 

 CPF do diretor responsável. 
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SOCIEDADE LIMITADA: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Contrato Social e alterações ou última alteração consolidada. 

 Ata de eleição da Diretoria. 

 RG do sócio Gerente/Administrador. 

 CPF do sócio Gerente/Administrador. 

Observação: a falta de qualquer documento referido na Instrução Normativa Nº 003 de 22 de agosto de 2008 e na Instrução Normativa Nº52  

de 02 de janeiro de 2012 poderá acarretar no indeferimento do pleito. A Agefis poderá exigir a qualquer tempo documentação complementar 

que julgar necessário. 

 

 Toda a documentação necessária encontra-se no portal da Agefis ( www.agefis.df.gov.br ). 

 

 

   2.4.3.1 SOLICITAÇÕES DE REVISÃO DE LANÇAMENTO 

 

  · Requisitos: Apresentar a documentação de qualificação citada anteriormente juntamente com todas as informações necessárias 

para o deferimento do pleito. 

  . Forma de prestação do serviço: Presencial. 

  · Os prazos de execução dos serviços e suas correspondentes etapas: 30 (trinta) dias após o vencimento da 1ª cota, para débito 

tributário. Os prazos determinados nos Autos são de 20 dias. 

  . Onde: Nos três postos de atendimento ao cidadão, localizados nas Administrações Regionais do Plano Piloto, de Sobradinho e de 

Taguatinga.  

   · Relação atualizada das normas e regulamentações: Lei Complementar nº 783, de 30 de outubro de 2008.  

 

 

   2.4.3.2 SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA: 

http://www.agefis.df.gov.br/
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  · Requisitos: Apresentar a documentação de qualificação citada anteriormente juntamente com todas as informações necessárias 

para o deferimento do pleito. 

 

  Para a TEO (Taxa de Execução de Obra): requer também a apresentação da Carta de Habite-se ou o Cancelamento do Alvará 

de Construção, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) pela Administração Regional, caso o cidadão tenha desistido de iniciar a 

obra. 

 

  Para a TFE (Taxa de Fiscalização de Estabelecimento): requer ainda a apresentação de documento que comprove a baixa do 

CNPJ. 

  · Custo dos serviços prestados: Gratuito. 

  · Forma de prestação do serviço: Presencial. 

  · Os prazos de execução dos serviços e suas correspondentes etapas: Imediato, caso não haja óbice aos documentos apresentados, 

como por exemplo, pendências financeiras, tributárias e/ou administrativas). 

  . Onde: Nos três postos de atendimento ao cidadão, localizados nas Administrações Regionais do Plano Piloto, de Sobradinho e de 

Taguatinga. 

   · Relação atualizada das normas e regulamentações: Lei Complementar nº 783, de 30 de outubro de 2008 e Editais de 

Lançamento do ano corrente, disponível em nossa página (link http://www.agefis.df.gov.br/legislacao ). 

 

Edital 01 – TFE - AVISO DE LANÇAMENTO DA TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - TFE, relativa ao exercício de 

2016 e Edital 02 – TEO - AVISO DE LANÇAMENTO DA TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO, relativa ao exercício de 2016. 

  

   2.4.3.3 SOLICITAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS: 

 

  · Requisitos: Apresentar a documentação de qualificação citada anteriormente juntamente com todas as informações necessárias 

para o deferimento do pleito. 

http://www.agefis.df.gov.br/legislacao


86 

 

Agefis - Carta de Serviços ao Cidadão - 2016 

 

  · Custo dos serviços prestados: Gratuito. 

  · Forma de prestação do serviço: Presencial, por meio de requerimento/formulário padrão. 

  · Os prazos de execução dos serviços e suas correspondentes etapas: até 30 dias. Para análise e compartilhamento de dados com 

a Secretaria de Fazenda do DF. . 

  . Onde: Nos três postos de atendimento ao cidadão, localizados nas Administrações Regionais do Plano Piloto, de Sobradinho e de 

Taguatinga. 

   · Relação atualizada das normas e regulamentações: Lei Complementar nº 783, de 30 de outubro de 2008. 

 

 

 

   2.4.3.4 SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES: 

 

  · Requisitos: Apresentar a documentação de qualificação citada anteriormente juntamente com todas as informações necessárias 

para o deferimento do pleito. 

  · Custo dos serviços prestados: Gratuito. 

  · Forma de prestação do serviço: Presencial, por meio de requerimento/formulário padrão. 

  · Os prazos de execução dos serviços e suas correspondentes etapas: Análise dos documentos comprobatórios apresentados pela 

Unidade de Receita (UREC). O prazo dependerá da complexidade da demanda.  

  . Onde: Nos três postos de atendimento ao cidadão, localizados nas Administrações Regionais do Plano Piloto, de Sobradinho e de 

Taguatinga. 

   · Relação atualizada das normas e regulamentações: Lei Complementar nº 783, de 30 de outubro de 2008. 

 

  

   2.4.3.5 SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA ATIVIDADE: 
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  · Requisitos: Apresentar a documentação de qualificação citada anteriormente juntamente com todas as informações necessárias 

para o deferimento do pleito. 

  · Custo dos serviços prestados: Gratuito. 

  · Forma de prestação do serviço: Presencial. 

  · Os prazos de execução dos serviços e suas correspondentes etapas: Imediato, mediante análise dos documentos comprobatórios 

apresentados. 

  . Onde: Nos três postos de atendimento ao cidadão, localizados nas Administrações Regionais do Plano Piloto, de Sobradinho e de 

Taguatinga. 

   · Relação atualizada das normas e regulamentações: Lei Complementar nº 783, de 30 de outubro de 2008. 

    

 

  2.4.4 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À IMPRENSA – ASCOM 

 
 

  A Assessoria de Comunicação é a unidade responsável pela comunicação institucional da Agência de Fiscalização do Distrito 

Federal.  À ASCOM compete planejar, coordenar e supervisionar as ações de divulgação dos serviços prestados e dos projetos desenvolvidos 

pela Agefis, com a finalidade de fornecer conteúdos úteis à sociedade e à imprensa; atender às demandas dos veículos de comunicação e de 

estudantes de comunicação; e colaborar para a compreensão sobre o papel da Agência. 

 

  A ASCOM atualiza as informações do sítio da Agência de Fiscalização do DF (www.agefis.df.gov.br ) e a página de intranet, 

divulgando os assuntos de interesse dos cidadãos e de seus servidores. 

 

 

  · Requisitos: ser órgão de imprensa (rádio, tv, internet, impressos, etc). 

  · Custo dos serviços prestados: não há custo. 

http://www.agefis.df.gov.br/
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  · Forma de prestação do serviço: imediata ou em um prazo maior de acordo com a especificidade da demanda do veículo de 

comunicação. 

  · Os prazos de execução dos serviços e suas correspondentes etapas: recebimento da demanda, análise, processamento da 

resposta e envio da resposta ao solicitante. 

  . Onde solicitar: Assessoria de Comunicação – 2º andar do Edifício-Sede da Agefis, no SHN. Quadra 02, Bloco K, de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 18 horas). Fone: 3961 5204. Contato: ascomgdf.agefis@gmail.com 

  · Relação atualizada das normas e regulamentações: Regimento interno da Agefis. 

 

 

ESCLARECIMENTO 

RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES OU DENÚNCIAS NÃO DEVEM SER REGISTRADAS POR MEIO DOS CANAIS DE ACESSO À 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (REDES SOCIAIS, INCLUSIVE). 

 

Em caso de reclamação, denúncia, sugestão ou elogio, o cidadão deve procurar o serviço de Ouvidoria do Distrito Federal, disponível em três 

canais de atendimento: 

1) Central 162 - Central Telefônica com profissionais preparados para ouvir e registrar suas demandas. A ligação é gratuita para telefone fixo. 

2) Presencial - A equipe de Ouvidoria do DF na Agefis está pronta para atendê-lo. 

3) Pela internet no sítio www.ouvidoria.df.gov.br 

 

Se for um pedido de informação pública sobre as ações, gastos, processos e tudo mais que for de competência do Governo de Brasília, as 

ouvidorias também atuam como Serviço de Informações ao Cidadão – SIC. Acesse o endereço www.e-sic.df.gov.br . 

 

Pedidos de informação também podem ser presenciais nas Ouvidorias das Administrações Regionais. 

 

Ressalta-se que a Agefis é um órgão de fiscalização e não de licenciamento. 

mailto:ascomgdf.agefis@gmail.com
http://www.ouvidoria.df.gov.br/
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Em resumo, “quem fiscaliza, não licencia”. 

A Agefis não emite Licenças, Autorizações, Concessões ou Permissões e nem aprova Projetos. 

 

 

 2.4.5 SERVIÇOS DE AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS 

 

   2.5.5.1 DE ACESSIBILIDADE: 

 
   Serviço oferecido: Visita técnica de orientação quanto às normas de acessibilidade em obras ou edificações, a todos  

cidadãos interessados. 

 

   Requisitos: Solicitação deve ser feita por e-mail (acessibilidade.agefis@gmail.com). Aguardar a resposta com o 

agendamento para a prestação desse serviço. 

 

   Custo dos serviços prestados: Gratuita a prestação desse serviço. 

 

   Forma de prestação do serviço: Presencial, mediante agendamento prévio por e-mail. 

 

   Os prazos de execução do serviço: Obedecerá a ordem de solicitação recebida pelo e-mail da acessibilidade. Prazo 

máximo de resposta de 7 (sete) dias. 

 

   Material de orientação: Cartilhas e informativos de acessibilidade. 

 

   Relação atualizada das normas e regulamentações: Código de Obras e Edificações do Distrito Federal e ABNT – NBR 

9050/2004. Informações complementares podem ser obtidas no portal http://www.agefis.df.gov.br/projetos. 

mailto:acessibilidade.agefis@gmail.com
http://www.agefis.df.gov.br/projetos
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   2.4.5.2 SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS: 

 

 
Serviço oferecido: Visita técnica-educativa de orientação quanto ao acondicionamento correto de resíduos sólidos em locais 

públicos, como feiras e eventos. 

 

Requisitos: Solicitação prévia pelo telefone 3961 5172. 

 

Custo dos serviços prestados: Serviço de caráter gratuito. 

 

Forma de prestação do serviço: Presencial conforme a ordem de solicitação enviada. 

 

Os prazos de execução dos serviços e suas correspondentes etapas: Máximo de 7 (sete) dias a partir da confirmação do 

agendamento. 

    
 
   2.4.5.3 CAMINHADAS URBANAS 

 

Serviço oferecido: Visita técnica-educativa de orientação e sensibilização, na modalidade de “Caminhada” in loco dos 

efeitos positivos do cumprimento às normas vigentes de acessibilidade, de obras, de edificações, de resíduos e de posturas no Distrito 

Federal.  

Requisitos: Serviço oferecido de acordo com Calendário de Atividades da Agefis. 

 

Custo dos serviços prestados: Serviço de caráter gratuito. 
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Forma de prestação do serviço: Presencial mediante inscrição prévia. 

 

Os prazos de execução dos serviços e suas correspondentes etapas: 

   1) Divulgação do Evento; 

   2) Período para Inscrições e/ou envio de convites;  

   3) Confirmação de participantes; 

   4)Realização da Caminhada; 

   5) Avaliação da Caminhada Urbana. 

 
 
   2.4.5.4 CURSOS PRESENCIAIS E PALESTRAS 

 

Serviço oferecido: Palestras e cursos técnico-educativo com o objetivo de orientar quanto à aplicação correta das normas 

vigentes e de sensibilizar quanto a importância da aplicação destas normas em benefício do coletivo, destacando os efeitos positivos do 

cumprimento às normas vigentes de acessibilidade, de obras, de edificações, de resíduos e de posturas no Distrito Federal.  

 

Requisitos: Serviço oferecido de acordo com Calendário de Atividades da Agefis, ou mediante solicitação prévia do 

interessado, o qual deverá disponibilizar local e equipamentos necessários, como projetor, computador e sonorização do 

ambiente. 

 

Custo dos serviços prestados: Serviço de caráter gratuito. 

 

Forma de prestação do serviço: Presencial mediante solicitação prévia e confirmação posterior. 

 

Os prazos de execução dos serviços e suas correspondentes etapas: 



92 

 

Agefis - Carta de Serviços ao Cidadão - 2016 

 

a) Recebimento da solicitação; 

b) Análise do atendimento do pedido; 

c) Confirmação da demanda e agendamento; 

d) Realização do evento; 

e) Certificação; e 

f)  Avaliação do evento. 

 
 

  2.5 VISTORIAS REALIZADAS PELA AGEFIS 

 

   Ressalta-se que a Agefis é um órgão de fiscalização e não de licenciamento. Em resumo, “quem fiscaliza, 

não licencia”.  A Agefis não emite Licenças, Autorizações, Concessões ou Permissões e nem aprova Projetos. 

 
1)  para coletar informações complementares ao atendimento das ouvidorias; 

2)  relativas às declarações de lançamentos de taxas; 

3)  para fins de conferência in loco de informações referentes a demandas submetidas à apreciação da Gerência de Dívida Ativa; 

4)  para fins de conferência in loco de informações referentes a demandas submetidas à apreciação da Gerência de Parcelamento; 

5)  para fins de conferência in loco de informações referentes a demandas submetidas à apreciação da Gerência de Recursos; 

6) para fins de conferência in loco de informações referentes à revisão de lançamento e outras demandas submetidas à apreciação da Unidade 

de Receita; 

7) no patrimônio tombado do Distrito Federal, no âmbito de sua competência; 

8)  para emissão do certificado e atestado de conclusão de obras e implantação de projetos urbanísticos; 

9)  para subsidiar as ações de fiscalização de obras, edificações e urbanismo e de programações fiscais 

10)  de acessibilidade nas edificações e espaços públicos e privados; 
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11)  técnicas em obras, edificações, parcelamentos, equipamentos e instalações; 

12)  para emissão do certificado e atestado de conclusão de obras e implantação de projetos urbanísticos; 

13)  realizar vistoria para emissão de certificado de conclusão de obras; 

14)  realizar vistoria para emissão de certificado de conclusão da implantação de projetos urbanísticos; 

15)  para elaborar laudos técnicos e levantamentos para atender às necessidades judiciais ou administrativas;  

16)  técnicas no que concernem as atribuições específicas e para responder demandas judiciais; 

17)  para subsidiar as ações de fiscalização de Atividades Econômicas e de programações fiscais; 

18)  para supervisionar as ações de fiscalização de atividades urbanas e ambientais e de programações fiscais. 

  

 2.6  VISTORIAS NÃO REALIZADAS PELA AGEFIS: 

- relacionadas aos danos e crimes ambientais (fauna e flora); 

- à fiscalizacão de poluição sonora; 

- à fiscalização de vigilância sanitária; 

- à fiscalização de transportes públicos; 

- à fiscalização agropecuária; 

- à fiscalização da Defesa Civil; 

- à fiscalização tributária e de trânsito; 
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- à preservação dos recursos hídricos; 

 - de produtos piratas; 

 - de direitos do consumidor; 

 - de uso de estacionamentos; 

 - da atividade exercida por flanelinhas; 

- ocupações/invasões em domínio privado; 

- do exercício de jogos de azar; 

- da comercialização de produtos furtados ou roubados; 

- do exercício de compra e venda de drogas ilícitas (tráfico de drogas); 

- para remoção de animais mortos; 

- de causas de acidentes no trabalho; 

- de prevenção ou causas de incêndio; 

- uso indevido de faixa de domínio; 

- foco de dengue, zika, etc; 
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- veículos abandonados; 

- operações tapa-buraco; 

- limpeza de paradas de ônibus; 

- por falta de vagas especiais (idosos, pessoas com deficiência, etc) nos estacionamentos; 

- quebra-molas irregulares em vias públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 TAXAS INERENTES À AGEFIS 
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  2.7.1. TEO - A Agefis faz o lançamento e o acompanhamento de Taxa de Execução de Obras (TEO). Para a prestação desses 

 

  O contribuinte desta taxa é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título, do imóvel em que se execute obra 

de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área. 

  A Taxa de Execução de Obras (TEO) tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública 

sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, verificando a 

adequação delas à legislação vigente. 

  Considera-se o exercício regular do poder de polícia a prática permanente, por agentes e pessoas jurídicas de direito público 

competentes, de atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização. 

 
  . Requisitos, Documentos e informações necessárias para acessar o serviço: Apresentar 

  

 Cópia do Auto ou a identificação completa do mesmo (letras e números). 

 Cópia e original de todos os documentos solicitados ou cópias autenticadas. 

 Além de qualquer documento que possa se necessário para o deferimento do pleito. 

PROCURADOR:  

 Procuração particular sem firma reconhecida desde que acompanhada de RG e CPF do representado legal, além de cópia do RG e CPF do 

procurador.  

 Procuração particular com firma reconhecida, com cópia do RG e CPF do procurador. 

 Procuração pública. 

 * Em qualquer caso, deve dar poderes para representar perante a Agefis. 

 

PESSOA FÍSICA: 

 RG e CPF. 
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MICROEMPREEENDEDORES: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Requerimento de Microempreendedor. 

 RG e CPF do Microempreendedor. 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Requerimento de Empresário Individual. 

 RG e CPF do empresário. 

ASSOCIAÇÃO COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, IGREJAS E SINDICATOS: 

 CNPJ. 

 Estatuto atualizado. 

 Ata de eleição da diretoria. 

 RG do Diretor responsável. 

 CPF do Diretor responsável. 

CONDOMÍNIO: 

 CNPJ. 

 Convenção do Condomínio. 

 Ata de eleição do síndico. 

 RG do Síndico. 

 CPF do Síndico. 

SOCIEDADE ANÔNIMA: 

 CNPJ. 
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 CF/DF. 

 Estatuto atualizado. 

 Ata de eleição da Diretoria. 

 RG do diretor responsável. 

 CPF do diretor responsável. 

SOCIEDADE LIMITADA: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Contrato Social e alterações ou última alteração consolidada. 

 Ata de eleição da Diretoria. 

 RG do sócio Gerente/Administrador. 

 CPF do sócio Gerente/Administrador. 

Observação: a falta de qualquer documento referido na Instrução Normativa Nº 003 de 22 de agosto de 2008 e na Instrução Normativa Nº52  

de 02 de janeiro de 2012 poderá acarretar no indeferimento do pleito. A Agefis poderá exigir a qualquer tempo documentação complementar 

que julgar necessário. 

 

 

 Toda a documentação necessária encontra-se no portal da Agefis ( www.agefis.df.gov.br ). 

 

 

 

 

 

 

Lançamento da Taxa de Execução de Obras - TEO 

http://www.agefis.df.gov.br/
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- RG CPF 

CNP

J 

Requerimento 

Microempreendedor 

Individual 

ou Empreendedor 

Individual 

Estatuto 

Atualizado Convenção 

Contrato 

Social 

e Alterações CF/DF 

Ata de 

Eleição 

Área a 

Declarar* 

Pessoa Física X X               X 

Pessoa Jurídica 

Microempreen- 

dedor 

Individual X X X X           X 

Empresário 

Individual X X X X           X 

Associações X   X   X       X X 

Condomínios X   X     X     X X 

Sociedade 

Anônima X   X   X     X X X 

Sociedade 

Limitada X   X   X   X X 

 

X 

Templos  X  X  X    X X 

Documentação necessária (cópia e original). 
Obs.: No caso de pessoa física ou jurídica representada por procurador, deverá ser apresentada no ato de lançamento o original ou cópia autenticada 

da devida procuração e documentação pessoal do procurador (RG/CPF), lembrando que esta deverá ser específica para a Agefis. 
* Documentos comprobatórios da área a ser declarada conforme cada caso: Contrato de locação, ou consulta prévia Administração Regional, ou 

Informativo de aprovação expedido pela Administração Regional, ou Alvará de Construção, ou Licença de Obras. 

 Link https://www.agefis.df.gov.br/content/lan%C3%A7amento-da-taxa-de-execu%C3%A7%C3%A3o-de-obras-teo 

https://www.agefis.df.gov.br/content/lan%C3%A7amento-da-taxa-de-execu%C3%A7%C3%A3o-de-obras-teo
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Isenção: Lei Complementar nº 783/2008:  

“Art. 27 - Ficam isentos do pagamento da Taxa de Execução de Obras:  

I – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;  

II – as obras em prédios sedes de embaixadas;  

III – as autarquias e fundações públicas, para as obras que realizarem em prédios destinados às suas finalidades específicas, 

excluídas as destinadas à revenda ou locação e as utilizadas para fins estranhos a essas pessoas jurídicas;  

IV – as obras em imóveis reconhecidos em lei como de interesse histórico, cultural ou ecológico, desde que respeitem 

integralmente as características arquitetônicas originais das fachadas;  

V – as obras executadas por imposição do Poder Público;  

VI – as sedes de partidos políticos;  

VII – as sedes das entidades sindicais;  

VIII – templos de qualquer culto;  

IX – o beneficiário de programa habitacional realizado pelo Poder Público, com área máxima de construção de 120m2 

(cento e vinte metros quadrados) em lote de uso residencial unifamiliar, que não seja possuidor de outro imóvel residencial 

no Distrito Federal;  

X – as obras que independam de licença ou comunicação para serem executadas, de acordo com o Código de Edificações do 

Distrito Federal; 
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XI – as entidades associativas ou cooperativas de trabalhadores. Parágrafo único. A efetivação do benefício de que trata este 

artigo se dará na forma do regulamento, mediante requerimento acompanhado de documentação comprobatória.” 

            

Documentação Necessária para Isenção de Taxa TEO: 

Apresentar:  

 Cópia do Auto ou a identificação completa do mesmo (letras e números). 

 Cópia e original de todos os documentos solicitados ou cópias autenticadas. 

 Além de qualquer documento que possa se necessário para o deferimento do pleito. 

PROCURADOR:  

 Procuração particular sem firma reconhecida desde que acompanhada de RG e CPF do representado legal, além de cópia do RG e CPF do 

procurador.  

 Procuração particular com firma reconhecida, com cópia do RG e CPF do procurador. 

 Procuração pública. 

 * Em qualquer caso, deve dar poderes para representar perante a Agefis. 

 

PESSOA FÍSICA: 

 RG e CPF. 

MICROEMPREEENDEDORES: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Requerimento de Microempreendedor. 

 RG e CPF do Microempreendedor. 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: 
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 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Requerimento de Empresário Individual. 

 RG e CPF do empresário. 

ASSOCIAÇÃO COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, IGREJAS E SINDICATOS: 

 CNPJ. 

 Estatuto atualizado. 

 Ata de eleição da diretoria. 

 RG do Diretor responsável. 

 CPF do Diretor responsável. 

CONDOMÍNIO: 

 CNPJ. 

 Convenção do Condomínio. 

 Ata de eleição do síndico. 

 RG do Síndico. 

 CPF do Síndico. 

 

SOCIEDADE ANÔNIMA: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Estatuto atualizado. 

 Ata de eleição da Diretoria. 

 RG do diretor responsável. 

 CPF do diretor responsável. 
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SOCIEDADE LIMITADA: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Contrato Social e alterações ou última alteração consolidada. 

 Ata de eleição da Diretoria. 

 RG do sócio Gerente/Administrador. 

 CPF do sócio Gerente/Administrador. 

Observação: a falta de qualquer documento referido na Instrução Normativa Nº 003 de 22 de agosto de 2008 e na Instrução Normativa Nº52  

de 02 de janeiro de 2012 poderá acarretar no indeferimento do pleito. A Agefis poderá exigir a qualquer tempo documentação complementar 

que julgar necessário. 

 

 Toda a documentação necessária encontra-se no portal da Agefis ( www.agefis.df.gov.br ). 

 

 
 

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


104 

 

Agefis - Carta de Serviços ao Cidadão - 2016 

 

 Comprovante de titularidade registrado em Cartório (sempre para a TEO); 

 AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS (TEO): Lei específica de criação e Ato de nomeação ou designação do representante legal 

publicado no Diário Oficial. 

 ENTIDADES SINDICAIS DE TRABALHADORES (TEO): Registro na Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

 PARTIDOS POLÍTICOS (TEO): Registro no Tribunal Superior Eleitoral. 

 TEMPLOS DE QUALQUER CULTO (TEO): Documento de Titularidade do Imóvel devidamente registrado em Cartório ou Contrato de 

Locação do Imóvel ou Contrato de Concessão de Direito Real de Uso nos termos da Lei Complementar Nº 806, de 12 de junho de 2009, e 

suas alterações oi documento equivalente. 

 ENTIDADES ASSOCIATIVAS OU COOPERATIVAS DE TRABALHADORES (TEO): Declaração de Utilidade Pública Estadual. 

 OBRAS DE IMÓVEIS RECONHECIDAS EM LEI DE INTERESSE HISTÓRICO, CULTURAL OU ECOLÓGICO, DESDE QUE 

RESPEITEM INTEGRALMENTE AS CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS ORIGINAIS DAS FACHADAS (TEO): Lei que 

reconhece o interesse histórico, cultural ou ecológico do imóvel e Documento de Titularidade do Imóvel devidamente registrado em 

Cartório. 

 OBRAS EXECUTADAS POR IMPOSIÇÃO DO PODER PÚBLICO (TEO): Documento que comprove a imposição do Poder Público e 

Documento de Titularidade do Imóvel devidamente registrado em Cartório. 

 BENEFICIÁRIO DE PROGRAMA HABITACIONAL REALIZADO PELO PODER PÚBLICO, COM ÁREA MÁXIMA DE 

CONSTRUÇÃO DE 120 M², EM LOTE DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, QUE NÃO SEJA POSSUIDOR DE OUTRO 

IMÓVEL RESIDENCIAL NO DF (TEO): Documento de Titularidade do Imóvel devidamente registrado em Cartório e Declaração 

informando não ser possuidor de outro imóvel no DF. 



105 

 

Agefis - Carta de Serviços ao Cidadão - 2016 

 

 OBRAS QUE INDEPENDAM DE LICENÇA OU COMUNICAÇÃO PARA SEREM EXECUTADAS DE ACORDO COM O CÓDIGO 

DE OBRAS DO DF (TEO): Documento de Titularidade do Imóvel devidamente registrado em Cartório e Declaração informando que 

tipo de obra está sendo realizada. 

*A falta de qualquer documento referido na Instrução Normativa nº 52, de 02 de janeiro de 2012 poderá acarretar no indeferimento do 

pleito. A Agefis poderá solicitar a qualquer tempo documentação complementar que julgar necessário. 

        

. Forma de prestação do serviço: O atendimento para o lançamento ou suspensão da TEO é presencial nos postos de atendimento 

ao público da Agefis. o atendimento presencial ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 11 às 17horas, ininterruptas, nos 

seguintes endereço dos Postos de Atendimento ao Cidadão: 

BRASÍLIA: SBN Quadra 2 Lote 9 Bloco K – Térreo – Asa Norte. 

SOBRADINHO: Setor Administrativo – Bloco A – Administração Regional. 

TAGUATINGA: Praça Central (Praça do Relógio) – Administração Regional.  

  . Os prazos de execução do serviço: O serviço será realizado imediatamente, em ato único, de acordo com a ordem de chegada ao 

posto de atendimento.  

  . Horário e tempo máximo de espera para atendimento: Nos postos da Agefis das 11 às 17 horas, de forma ininterrupta. Tempo 

máximo de espera é de 30 minutos.  

  . Relação atualizada das normas e regulamentações do serviço: Lei Complementar nº 783/2008 e Instrução Normativa nº 

52/2012. 
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2.7.2 TFE - A Agefis faz o lançamento e o acompanhamento de Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE). 

A TFE é devida por todos aqueles que vão exercer qualquer tipo de atividade comercial com fins lucrativos ou não, no 

Distrito Federal. Considera-se estabelecimento o local onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam, de modo permanente ou eventual, 

atividades econômicas, sociais ou recreativas sujeitas à atuação estatal expressa na Lei Complementar nº 783/2008. 

A Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela 

administração pública por meio do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo, da higiene sanitária e saúde, da 

ordem e tranquilidade públicas e da proteção ao meio ambiente, visando disciplinar os estabelecimentos situados no Distrito Federal. 

Considera-se o exercício regular do poder de polícia a prática permanente, por agentes e pessoas jurídicas de direito público 

competentes, de atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização. 

São também considerados estabelecimentos: a residência de pessoa física, em razão do exercício de quaisquer das atividades 

a que se refere a Lei; o local onde forem exercidas atividades de diversões públicas de natureza itinerante e trailers, quiosques e similares. 

   . Requisitos, Documentos e informações necessárias para acessar o serviço:  

 

 Apresentar: 

  

 Cópia do Auto ou a identificação completa do mesmo (letras e números). 

 Cópia e original de todos os documentos solicitados ou cópias autenticadas. 

 Além de qualquer documento que possa se necessário para o deferimento do pleito. 

 PROCURADOR:  

 Procuração particular sem firma reconhecida desde que acompanhada de RG e CPF do representado legal, além de cópia do RG e CPF do 

procurador.  

 Procuração particular com firma reconhecida, com cópia do RG e CPF do procurador. 

 Procuração pública. 
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 * Em qualquer caso, deve dar poderes para representar perante a Agefis. 

  

 PESSOA FÍSICA: 

 RG e CPF. 

 MICROEMPREEENDEDORES: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Requerimento de Microempreendedor. 

 RG e CPF do Microempreendedor. 

 EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Requerimento de Empresário Individual. 

 RG e CPF do empresário. 

 ASSOCIAÇÃO COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, IGREJAS E SINDICATOS: 

 CNPJ. 

 Estatuto atualizado. 

 Ata de eleição da diretoria. 

 RG do Diretor responsável. 

 CPF do Diretor responsável. 

 CONDOMÍNIO: 

 CNPJ. 

 Convenção do Condomínio. 

 Ata de eleição do síndico. 
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 RG do Síndico. 

 CPF do Síndico. 

 SOCIEDADE ANÔNIMA: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Estatuto atualizado. 

 Ata de eleição da Diretoria. 

 RG do diretor responsável. 

 CPF do diretor responsável. 

 SOCIEDADE LIMITADA: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Contrato Social e alterações ou última alteração consolidada. 

 Ata de eleição da Diretoria. 

 RG do sócio Gerente/Administrador. 

 CPF do sócio Gerente/Administrador. 

Observação: a falta de qualquer documento referido na Instrução Normativa Nº 003 de 22 de agosto de 2008 e na Instrução Normativa Nº52  

de 02 de janeiro de 2012 poderá acarretar no indeferimento do pleito. A Agefis poderá exigir a qualquer tempo documentação complementar 

que julgar necessário. 

 

Toda a documentação necessária encontra-se no portal da Agefis ( www.agefis.df.gov.br ). 

 

 

http://www.agefis.df.gov.br/
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- RG CPF 

CNP

J 

Requerimento 

Microempreendedor 

Individual 

ou Empreendedor 

Individual 

Estatuto 

Atualizado Convenção 

Contrato 

Social 

e Alterações CF/DF 

Ata de 

Eleição 

Área a 

Declarar* 

Pessoa Física X X               X 

Pessoa Jurídica 

Microempreen- 

dedor 

Individual X X X X           X 

Empresário 

Individual X X X X           X 

Associações X   X   X       X X 

Condomínios X   X     X     X X 

Sociedade 

Anônima X   X   X     X X X 

Sociedade 

Limitada X   X       X X 

 

X 

Templos X  X  X    X X 

Documentação Necessária (Cópia e Original) 
Obs.: No caso de pessoa física ou jurídica representada por procurador, deverá ser apresentada no ato de lançamento o original ou cópia 

autenticada da devida procuração e documentação pessoal do procurador (RG/CPF), lembrando que esta deverá ser específica para a Agefis. 

* Documentos comprobatórios da área a ser declarada conforme cada caso: Contrato de locação, ou consulta prévia Administração Regional, ou 

Informativo de aprovação expedido pela Administração Regional, ou Alvará de Construção, ou Licença de Obras. 

Link https://www.agefis.df.gov.br/content/lan%C3%A7amento-da-taxa-de-funcionamento-e-estabelecimento-tfe 

https://www.agefis.df.gov.br/content/lan%C3%A7amento-da-taxa-de-funcionamento-e-estabelecimento-tfe
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Isenções: Previstas na Lei Complementar nº 783/2008: 

“Art. 19. Ficam isentos do pagamento da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento: 

I – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as suas respectivas fundações e autarquias, em 

relação aos estabelecimentos onde são exercidas as atividades vinculadas às suas finalidades essências; 

II – os partidos políticos, as representações diplomáticas e as entidades sindicais dos trabalhadores; 

III – os templos de qualquer culto; 

IV – as instituições beneficentes com personalidade jurídica que se dediquem a atividades assistenciais sem fins lucrativos 

reconhecidos na forma da lei; 

V – as microempresas relativo ao primeiro ano de sua criação; 

VI – os ambulantes; 

VII – os feirantes que possuam autorização, permissão ou concessão de uso, definidos na forma da lei; 

VIII – as entidades associativas ou cooperativas de trabalhadores; 

IX – os locais onde forem realizados espetáculos de natureza gratuita. 

Parágrafo único. A efetivação do benefício de que trata este artigo se dará na forma do regulamento, mediante requerimento 

acompanhado de documentação comprobatória.” 
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    . Forma de prestação do serviço: O atendimento para o lançamento ou suspensão da TFE é presencial nos postos de 

atendimento ao público da Agefis. O atendimento presencial ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 11 às 17horas, ininterruptas, nos 

seguintes endereços: 

BRASÍLIA: SBN Quadra 2 Lote 9 Bloco K – Térreo – Asa Norte. 

SOBRADINHO: Setor Administrativo – Bloco A – Administração Regional. 

TAGUATINGA: Praça Central (Praça do Relógio) – Administração Regional. 

. Documentação necessária: 

 Apresentar: 

  

 Cópia do Auto ou a identificação completa do mesmo (letras e números). 

 Cópia e original de todos os documentos solicitados ou cópias autenticadas. 

 Além de qualquer documento que possa se necessário para o deferimento do pleito. 

 PROCURADOR:  

 Procuração particular sem firma reconhecida desde que acompanhada de RG e CPF do representado legal, além de cópia do RG e CPF do 

procurador.  

 Procuração particular com firma reconhecida, com cópia do RG e CPF do procurador. 

 Procuração pública. 

 * Em qualquer caso, deve dar poderes para representar perante a Agefis. 

  

 PESSOA FÍSICA: 

 RG e CPF. 
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 MICROEMPREEENDEDORES: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Requerimento de Microempreendedor. 

 RG e CPF do Microempreendedor. 

 EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Requerimento de Empresário Individual. 

 RG e CPF do empresário. 

 ASSOCIAÇÃO COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, IGREJAS E SINDICATOS: 

 CNPJ. 

 Estatuto atualizado. 

 Ata de eleição da diretoria. 

 RG do Diretor responsável. 

 CPF do Diretor responsável. 

 CONDOMÍNIO: 

 CNPJ. 

 Convenção do Condomínio. 

 Ata de eleição do síndico. 

 RG do Síndico. 

 CPF do Síndico. 
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 SOCIEDADE ANÔNIMA: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Estatuto atualizado. 

 Ata de eleição da Diretoria. 

 RG do diretor responsável. 

 CPF do diretor responsável. 

 SOCIEDADE LIMITADA: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Contrato Social e alterações ou última alteração consolidada. 

 Ata de eleição da Diretoria. 

 RG do sócio Gerente/Administrador. 

 CPF do sócio Gerente/Administrador. 

Observação: a falta de qualquer documento referido na Instrução Normativa Nº 003 de 22 de agosto de 2008 e na Instrução Normativa Nº52  

de 02 de janeiro de 2012 poderá acarretar no indeferimento do pleito. A Agefis poderá exigir a qualquer tempo documentação complementar 

que julgar necessário. 

 

 AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS (TFE): Lei específica de criação e Ato de nomeação ou designação do representante legal 

publicado no Diário Oficial. 

 ENTIDADES SINDICAIS DE TRABALHADORES (TFE): Registro na Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

 PARTIDOS POLÍTICOS (TFE): Registro no Tribunal Superior Eleitoral. 
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 INSTITUIÇÕES BENEFICENTES COM PERSONALIDADE JURÍDICA (TFE): Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 

Social (CEAS) ou Certificado de Inscrição de Entidade de Assistência Social e Atestado de Pleno Funcionamento. 

 MICROEMPRESAS (TFE) - referente ao primeiro ano de sua criação: Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica da Secretaria da 

Receita Federal e Comprovantes de Rendimentos - na hipótese da nova empresa não possuir o comprovante de rendimentos deverá 

apresentar a Declaração de Enquadramento de ME (Junta Comercial).  

 FEIRANTES E AMBULANTES (TFE): Autorização, Permissão ou Concessão de Uso (Administração Regional ou Coordenadoria das 

Cidades), Comprovante de Residência, RG e CPF. 

 TEMPLOS DE QUALQUER CULTO (TFE): Documento de Titularidade do Imóvel devidamente registrado em Cartório ou Contrato de 

Locação do Imóvel ou Contrato de Concessão de Direito Real de Uso nos termos da Lei Complementar Nº 806, de 12 de junho de 2009, e 

suas alterações oi documento equivalente. 

 ENTIDADES ASSOCIATIVAS OU COOPERATIVAS DE TRABALHADORES (TFE): Declaração de Utilidade Pública Estadual. 

 LOCAIS ONDE FOREM REALIZADOS ESPETÁCULOS DE NATUREZA GRATUITA (TFE): Declaração informando que o evento é 

sem fins lucrativos e o local onde será realizado e o Comprovante de Endereço para correspondências. 

*A falta de qualquer documento referido na Instrução Normativa nº 52, de 02 de janeiro de 2012 poderá acarretar no indeferimento do 

pleito. A Agefis poderá solicitar a qualquer tempo documentação complementar que julgar necessário. 

 

Toda a documentação necessária encontra-se no portal da Agefis ( www.agefis.df.gov.br ). 

  

 . O prazo de execução do serviço: O serviço será realizado imediatamente, em ato único, de acordo com a ordem de 

chegada ao posto de atendimento.  

http://www.agefis.df.gov.br/
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   . Horário e tempo máximo de espera para atendimento: O atendimento é presencial nos postos de atendimento ao público 

da Agefis. O atendimento presencial ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 11 às 17horas, ininterruptas, nos seguintes endereços: 

BRASÍLIA: SBN Quadra 2 Lote 9 Bloco K – Térreo – Asa Norte. 

SOBRADINHO: Setor Administrativo – Bloco A – Administração Regional. 

TAGUATINGA: Praça Central (Praça do Relógio) – Administração Regional. 

Tempo máximo de espera é de 30 minutos.   

. Relação atualizada das normas e regulamentações do serviço: Lei Complementar nº 783/2008 e Instrução Normativa nº 

52/2012. 

 

 

  2.7.3 EMISSÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO – Preço Público (Quiosques, Traillers e 

Similares) 

 
A Agefis faz o lançamento e o acompanhamento de Preço Público.  

 

O Preço Público é devido por todos que exercem atividades em quiosques e é cobrado após o quarto mês da Assinatura do 

Termo de Permissão junto ao órgão credenciado do Governo de Brasília. 

 

O monitoramento do prazo é feito pela Coordenação de Receita da Agefis. Verificado o débito deste Preço Público, o 

permissionário é notificado e intimado a quitar os débitos. 

 

A não quitação pode acarretar em inscrição em Dívida Ativa e a perda da permissão pública concedida. 
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. Documentos e informações necessárias para acessar o serviço: A documentação necessária para o lançamento do Preço 

Público é RG, CPF e Termo de Permissão (original e cópia). Toda a documentação necessária encontra-se no portal da Agefis ( 

www.agefis.df.gov.br ) e é baseada na Lei nº 4257/2008 e Decreto nº 30090/2009.  

 

Apresentar:  

 

 Cópia do Auto ou a identificação completa do mesmo (letras e números). 

 Cópia e original de todos os documentos solicitados ou cópias autenticadas. 

 Além de qualquer documento que possa se necessário para o deferimento do pleito. 

 PROCURADOR:  

 Procuração particular sem firma reconhecida desde que acompanhada de RG e CPF do representado legal, além de cópia do RG e CPF do 

procurador.  

 Procuração particular com firma reconhecida, com cópia do RG e CPF do procurador. 

 Procuração pública. 

 * Em qualquer caso, deve dar poderes para representar perante a Agefis. 

 

 PESSOA FÍSICA: 

 RG e CPF. 

 MICROEMPREEENDEDORES: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Requerimento de Microempreendedor. 

 RG e CPF do Microempreendedor. 

http://www.agefis.df.gov.br/
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 EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Requerimento de Empresário Individual. 

 RG e CPF do empresário. 

 ASSOCIAÇÃO COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, IGREJAS E SINDICATOS: 

 CNPJ. 

 Estatuto atualizado. 

 Ata de eleição da diretoria. 

 RG do Diretor responsável. 

 CPF do Diretor responsável. 

 CONDOMÍNIO: 

 CNPJ. 

 Convenção do Condomínio. 

 Ata de eleição do síndico. 

 RG do Síndico. 

 CPF do Síndico. 

 SOCIEDADE ANÔNIMA: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Estatuto atualizado. 

 Ata de eleição da Diretoria. 

 RG do diretor responsável. 

 CPF do diretor responsável. 
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 SOCIEDADE LIMITADA: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Contrato Social e alterações ou última alteração consolidada. 

 Ata de eleição da Diretoria. 

 RG do sócio Gerente/Administrador. 

 CPF do sócio Gerente/Administrador. 

Observação: a falta de qualquer documento referido na Instrução Normativa Nº 003 de 22 de agosto de 2008 e na Instrução Normativa Nº52  

de 02 de janeiro de 2012 poderá acarretar no indeferimento do pleito. A Agefis poderá exigir a qualquer tempo documentação complementar 

que julgar necessário. 

 

     Documentação Necessária (cópia e original) 

- RG CPF CNPJ 

Termo Permissão expedido 

pela Coordenadoria das 

Cidades 

Comprovante de 

residência 

Área a 

Declarar* 

Pessoa 

Física X X   X X X 

 

Link http://www.agefis.df.gov.br/content/lan%C3%A7amento-de-pre%C3%A7o-p%C3%BAblico  

 

Forma de prestação do serviço: O atendimento para o lançamento ou suspensão do Preço Público se dá de forma presencial 

nos postos de atendimento ao público da Agefis, entre 11 e 17 horas ininterruptas:  

 

http://www.agefis.df.gov.br/content/lan%C3%A7amento-de-pre%C3%A7o-p%C3%BAblico
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BRASÍLIA: SBN Quadra 2 Lote 9 Bloco K – Térreo – Asa Norte. 

SOBRADINHO: Setor Administrativo – Bloco A – Administração Regional. 

TAGUATINGA: Praça Central (Praça do Relógio) – Administração Regional.  

Os prazos de execução do serviço: O serviço será realizado imediatamente, em ato único, de acordo com a ordem de 

chegada ao posto de atendimento.  

 

. Horário e tempo máximo de espera para atendimento: Nos postos da Agefis de 11h a 17 horas, de forma ininterrupta. 

Tempo máximo de espera é de 30 minutos.   

 

. Relação atualizada das normas e regulamentações do serviço: Lei nº 4257/2008 e Decreto nº 30090/2009. 

 
   

 2.7.5 DIREITOS E OBRIGAÇÕES: 

 

 
  2.7.5.1 DEFESA – Recursos e Impugnações 

 

. Serviço oferecido: Em observância ao direito de ampla defesa e do contraditório, o cidadão pode interpor Recurso aos 

Autos emitidos pela Agefis, bem como apresentar Impugnação.  

 

. Requisitos: Formulário próprio da agência deve ser preenchido. 
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.Links:http://www.agefis.df.gov.br/sites/default/files/FORM%201%20-%20%20FRENTE.pdf e 

http://www.agefis.df.gov.br/sites/default/files/FORM%202%20-%20FRENTE.pdf  

 

         . Documentos e informações necessárias para acessar o serviço:  

 

 Apresentar:  

 

 Cópia do Auto ou a identificação completa do mesmo (letras e números). 

 Cópia e original de todos os documentos solicitados ou cópias autenticadas. 

 Além de qualquer documento que possa se necessário para o deferimento do pleito. 

 PROCURADOR: 

  

 Procuração particular sem firma reconhecida desde que acompanhada de RG e CPF do representado legal, além de cópia do RG e CPF do 

procurador.  

 Procuração particular com firma reconhecida, com cópia do RG e CPF do procurador. 

 Procuração pública. 

 * Em qualquer caso, deve dar poderes para representar perante a Agefis. 

  

 PESSOA FÍSICA: 

 RG e CPF. 

 MICROEMPREEENDEDORES: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Requerimento de Microempreendedor. 

 RG e CPF do Microempreendedor. 

http://www.agefis.df.gov.br/sites/default/files/FORM%201%20-%20%20FRENTE.pdf
http://www.agefis.df.gov.br/sites/default/files/FORM%202%20-%20FRENTE.pdf
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 EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Requerimento de Empresário Individual. 

 RG e CPF do empresário. 

 ASSOCIAÇÃO COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, IGREJAS E SINDICATOS: 

 CNPJ. 

 Estatuto atualizado. 

 Ata de eleição da diretoria. 

 RG do Diretor responsável. 

 CPF do Diretor responsável. 

 CONDOMÍNIO: 

 CNPJ. 

 Convenção do Condomínio. 

 Ata de eleição do síndico. 

 RG do Síndico. 

 CPF do Síndico. 

 SOCIEDADE ANÔNIMA: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Estatuto atualizado. 

 Ata de eleição da Diretoria. 

 RG do diretor responsável. 

 CPF do diretor responsável. 
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 SOCIEDADE LIMITADA: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Contrato Social e alterações ou última alteração consolidada. 

 Ata de eleição da Diretoria. 

 RG do sócio Gerente/Administrador. 

 CPF do sócio Gerente/Administrador. 

Observação: a falta de qualquer documento referido na Instrução Normativa Nº 003 de 22 de agosto de 2008 e na Instrução Normativa Nº52  

de 02 de janeiro de 2012 poderá acarretar no indeferimento do pleito. A Agefis poderá exigir a qualquer tempo documentação complementar 

que julgar necessário. 

 

Toda a documentação necessária encontra-se no portal da Agefis ( www.agefis.df.gov.br ). Sempre com cópia e original dos documentos.  

 

. Custo dos serviços prestados: Não há cobrança de taxa. 

 

. Forma de prestação do serviço: O atendimento se dá de forma presencial no posto de atendimento no Setor de Indústria e 

Abastecimento (SIA) - Trecho 2/3, lotes 2070/2080 (exclusivamente para impugnações e recursos contra autos emitidos, 

das 9h às 14h). 

 

Linhas de Ônibus:  0.087 / 0.151 / 0.087 / 0.845 / 0.304. 

 

http://www.agefis.df.gov.br/
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. Os prazos de execução do serviço: O serviço será realizado a partir da protocolização do Recurso ou Impugnação de 

acordo com a ordem de chegada ao posto de atendimento. Link do Formulário a ser preenchido e entregue: 

http://www.agefis.df.gov.br/formulario_contribuinte . Em até dois dias a solicitação é encaminhada ao setor responsável para a análise do 

documento. Esta análise é feita em até 90 (noventa) dias.  

 

 

. Horário e tempo máximo de espera para atendimento: Aproximadamente 30 (trinta) minutos. 

 

http://www.agefis.df.gov.br/formulario_contribuinte
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. Relação atualizada das normas e regulamentações do serviço: Instrução Normativa Nº 68/2014. 

 

   2.7.5.2 Consulta a Processos Administrativos 

    Prestar às partes e aos interessados informações relativas aos processos administrativos que tramitam na Procuradoria 

Jurídica. 

   · Requisitos: consulta aberta aos cidadãos, governo e empresas. 

   · Custo dos serviços prestados: não há custo para a consulta ao processo. 

   · Forma de prestação do serviço: imediata. 

   · Os prazos de execução dos serviços e suas correspondentes etapas: imediato. 

   . Onde solicitar: Procuradoria Jurídica – 2º andar do Edifício-Sede da Agefis, no SHN. Q.02, Bloco K, de segunda a sexta-

feira, das 8h às 18h. 

   · Relação atualizada das normas e regulamentações: Lei de Acesso à Informação, Lei nº 9784/99 e Artigo 37, da CF – 

Princípio da Publicidade. 

 

  2.7.5.3 Anistia de Multas Por Falta de Licença de Funcionamento 
 

Fundamentação: “Lei Nº 4.880, de 11 de julho de 2012 - Publicação DODF nº 137, de 12/07/12:  

 

Dispõe sobre a anistia de débitos relativos a multas aplicadas pelo Poder Público e dá outras providências.  

O Governador do Distrito Federal, faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:  
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Art. 1º São anistiados, na forma desta Lei, os débitos relativos às multas por não possuir a Licença de Funcionamento exigida 

pela Lei nº 4.457, de 23 de dezembro de 2009, aplicadas pelo Poder Público a ocupante de imóvel utilizado:  

I – para o exercício de atividades econômicas;  

II – por instituições religiosas;  

III – por entidades de assistência social.  

§ 1º A anistia abrange os débitos inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou por ajuizar.  

§ 2º Para a concessão da anistia, deve ficar comprovado que o particular:  

I – requereu a Licença de Funcionamento junto a órgãos ou entidades competentes;  

II – cumpriu eventuais diligências determinadas pela Administração Pública.  

§ 3º A anistia não é concedida nas hipóteses em que a Licença de Funcionamento tenha sido indeferida por órgão ou entidade 

competente.  

§ 4º A anistia fica condicionada a que a multa esteja motivada, exclusivamente, em:  

I – questões urbanísticas;  

II – questões de natureza ambiental;  

III – zoneamento;  

IV – questões fundiárias;  

V – providências administrativas referentes à vistoria e à emissão de laudos técnicos imprescindíveis à expedição da Licença 

de Funcionamento.  

Art. 2º A anistia depende de requerimento dirigido à Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS, em formulário 

próprio, disponível no sítio dessa Agência.  

§ 1º O requerimento deve ser protocolado na Administração Regional onde se localiza a atividade econômica objeto da 

infração, para instrução.  

§ 2º A Administração Regional, após instrução, deve encaminhar o Requerimento à AGEFIS para deliberação.  

Art. 3º O art. 22 da Lei nº 4.457, de 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o licenciamento para funcionamento de 

atividades econômicas e atividades sem fins lucrativos no âmbito do Distrito Federal, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 22. A advertência prevista no art. 21, I, será aplicada por meio de notificação, estabelecendo prazo de até noventa dias, 

prorrogável por igual período, para regularização, ressalvados os casos de interdição sumária, conforme regulamentação.”  

Art. 4º O benefício de que trata esta Lei não dá direito a restituição ou compensação de valores já recolhidos.  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.” 

 

. Procedimentos: Procedimentos para requerer a anistia de débitos, relativos a multas aplicadas em razão da ausência de 

Alvará de Funcionamento, concedida através da Lei 4.880/2012, publicada no DODF 137 de 12/07/2012:  

 

  1) O formulário padrão para o requerimento poderá ser obtido no sítio da Agefis (www.agefis.df.gov.br) ou nas Gerências de 

Atendimento ao Público – O atendimento presencial ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 11 às 17horas, ininterruptas, nos 

seguintes endereço: 

BRASÍLIA: SBN Quadra 2 Lote 9 Bloco K – Térreo – Asa Norte. 

SOBRADINHO: Setor Administrativo – Bloco A – Administração Regional. 

TAGUATINGA: Praça Central (Praça do Relógio) – Administração Regional.  

2) O interessado deverá protocolar o requerimento na Administração Regional onde se localiza a atividade econômica, objeto 

da infração, para instrução.  

 

3) A administração Regional, após instrução, encaminhará o requerimento à Coordenação de Receita da Agefis para 

deliberação;  

 

4) O benefício de anistia de que trata esta Lei não dá direito a restituição ou compensação de valores já recolhidos (art. 4º da 

Lei 4.880/2012);  



127 

 

Agefis - Carta de Serviços ao Cidadão - 2016 

 

 

5) A qualquer tempo o interessado poderá anexar documentação que julgar necessária à análise do pleito;  

 

6) Outras informações documentais necessárias à clareza de compreensão do requerimento e elucidação dos dados suficientes 

para o deferimento poderão ser requeridas pela Agefis após envio do requerimento instruído. 

 

. Link-Formulário: https://www.agefis.df.gov.br/content/anistia-de-multas-por-falta-de-licen%C3%A7-de-funcionamento 

 

. Documentação Necessária: 

 Apresentar: 

  

 Cópia do Auto ou a identificação completa do mesmo (letras e números). 

 Cópia e original de todos os documentos solicitados ou cópias autenticadas. 

 Além de qualquer documento que possa se necessário para o deferimento do pleito. 

 PROCURADOR:  

 Procuração particular sem firma reconhecida desde que acompanhada de RG e CPF do representado legal, além de cópia do RG e CPF do 

procurador.  

 Procuração particular com firma reconhecida, com cópia do RG e CPF do procurador. 

 Procuração pública. 

 * Em qualquer caso, deve dar poderes para representar perante a Agefis. 

 

 PESSOA FÍSICA: 

 RG e CPF. 

 MICROEMPREEENDEDORES: 

 CNPJ. 

https://www.agefis.df.gov.br/content/anistia-de-multas-por-falta-de-licen%C3%A7-de-funcionamento
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 CF/DF. 

 Requerimento de Microempreendedor. 

 RG e CPF do Microempreendedor. 

 EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Requerimento de Empresário Individual. 

 RG e CPF do empresário. 

 ASSOCIAÇÃO COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, IGREJAS E SINDICATOS: 

 CNPJ. 

 Estatuto atualizado. 

 Ata de eleição da diretoria. 

 RG do Diretor responsável. 

 CPF do Diretor responsável. 

 CONDOMÍNIO: 

 CNPJ. 

 Convenção do Condomínio. 

 Ata de eleição do síndico. 

 RG do Síndico. 

 CPF do Síndico. 

 

 SOCIEDADE ANÔNIMA: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 
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 Estatuto atualizado. 

 Ata de eleição da Diretoria. 

 RG do diretor responsável. 

 CPF do diretor responsável. 

 SOCIEDADE LIMITADA: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Contrato Social e alterações ou última alteração consolidada. 

 Ata de eleição da Diretoria. 

 RG do sócio Gerente/Administrador. 

 CPF do sócio Gerente/Administrador. 

Observação: a falta de qualquer documento referido na Instrução Normativa Nº 003 de 22 de agosto de 2008 e na Instrução Normativa Nº52  

de 02 de janeiro de 2012 poderá acarretar no indeferimento do pleito. A Agefis poderá exigir a qualquer tempo documentação complementar 

que julgar necessário. 

 

 AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS (TFE): Lei específica de criação e Ato de nomeação ou designação do representante legal 

publicado no Diário Oficial. 

 ENTIDADES SINDICAIS DE TRABALHADORES (TFE): Registro na Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

 PARTIDOS POLÍTICOS (TFE): Registro no Tribunal Superior Eleitoral. 

 INSTITUIÇÕES BENEFICENTES COM PERSONALIDADE JURÍDICA (TFE): Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 

Social (CEAS) ou Certificado de Inscrição de Entidade de Assistência Social e Atestado de Pleno Funcionamento. 
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 MICROEMPRESAS (TFE) - referente ao primeiro ano de sua criação: Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica da Secretaria da 

Receita Federal e Comprovantes de Rendimentos - na hipótese da nova empresa não possuir o comprovante de rendimentos deverá 

apresentar  a Declaração de Enquadramento de ME (Junta Comercial).  

 FEIRANTES E AMBULANTES (TFE): Autorização, Permissão ou Concessão de Uso (Administração Regional ou Coordenadoria das 

Cidades), Comprovante de Residência, RG e CPF. 

 TEMPLOS DE QUALQUER CULTO (TFE): Documento de Titularidade do Imóvel devidamente registrado em Cartório ou Contrato de 

Locação do Imóvel ou Contrato de Concessão de Direito Real de Uso nos termos da Lei Complementar Nº 806, de 12 de junho de 2009, e 

suas alterações oi documento equivalente. 

 ENTIDADES ASSOCIATIVAS OU COOPERATIVAS DE TRABALHADORES (TFE): Declaração de Utilidade Pública Estadual. 

 LOCAIS ONDE FOREM REALIZADOS ESPETÁCULOS DE NATUREZA GRATUITA (TFE): Declaração informando que o evento é 

sem fins lucrativos e o local onde será realizado e o Comprovante de Endereço para correspondências. 

*A falta de qualquer documento referido na Instrução Normativa nº 52, de 02 de janeiro de 2012 poderá acarretar no indeferimento do 

pleito. A Agefis poderá solicitar a qualquer tempo documentação complementar que julgar necessário. 

 

Toda a documentação necessária encontra-se no portal da Agefis ( www.agefis.df.gov.br ) e é respaldada pela Instrução Normativa nº 52/2012. 

 

. Custo dos serviços prestados: Não há cobrança de taxa. 

 

       . Forma de prestação do serviço: O atendimento se dá de forma presencial nos postos de atendimento ao público. O 

atendimento presencial ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 11 às 17horas, ininterruptas, nos seguintes endereços: 

BRASÍLIA: SBN Quadra 2 Lote 9 Bloco K – Térreo – Asa Norte. 

http://www.agefis.df.gov.br/
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SOBRADINHO: Setor Administrativo – Bloco A – Administração Regional. 

TAGUATINGA: Praça Central (Praça do Relógio) – Administração Regional.  

. Os prazos de execução do serviço: O serviço será realizado a partir da protocolização do Recurso ou Impugnação, de 

acordo com a ordem de chegada ao posto de atendimento ao cidadão, observadas as prioridades estabelecidas em Lei. Em até dois dias a 

solicitação é encaminhada ao setor responsável para a análise do documento. Esta análise é feita em até 90 (noventa) dias.  

 

. Horário e tempo máximo de espera para atendimento: Nos postos da Agefis das 11h às 17h, de forma ininterrupta. O 

tempo máximo de espera é de 30 minutos.  

           

         .  Relação atualizada das normas e regulamentações do serviço: Instrução Normativa Nº 68/2014. 

 

 

 2.8 Indicadores de Desempenho 
 
 
  2.8.1 Indicador de atendimento ao público = Quantidade de Atendimentos para Lançamentos + Quantidade de Recursos 

Interpostos + Quantidade de Nada Consta Emitidos + Quantidade de Parcelamentos Administrativos + Quantidade de Atendimentos Diversos 

 

   

  2.8.2 Indicador de Ouvidorias = ∑ ouvidorias finalizadas/∑ ouvidorias ingressadas 

 

 

  2.8.3 Indicador de Acessibilidade em calçadas = ∑ de metros lineares de calçadas acessíveis implantadas decorrentes de 

ações conjugadas de educação e fiscalização 

 



132 

 

Agefis - Carta de Serviços ao Cidadão - 2016 

 

 

  2.8.4 Indicador de áreas desobstruídas em território ilegal = ∑ da área desobstruída urbana + ∑ área desobstruída rural  

 

 

3. OUVIDORIA 
 

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, informações e denúncias, representando seus interesses perante o Governo de forma 

democrática. 

 

 

Como funciona a rede de Ouvidorias do Governo de Brasília? 
 

A rede é composta pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal - OGDF e as ouvidorias especializadas, conforme previsto no Sistema Integrado de 

Gestão de Ouvidorias – SIGO (Lei 4.896/2012). A OGDF é uma Subsecretaria da Controladoria Geral do Distrito Federal que coordena 

tecnicamente 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 cadastrar, 

analisar e tramitar as manifestações recebidas, acompanhando seu andamento até a resposta final. 

As Ouvidorias especializadas registram também os pedidos de informação, 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 registro 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 atendimento das demandas registradas; 

· Elaborar relatórios periódicos com informações que sirvam para a melhoria dos serviços públicos e ações do Governo de Brasília. 

 
Em caso de interrupção do sistema de ouvidoria 

 
Para que o atendimento não seja prejudicado, serão utilizados formulários impressos em qualquer um dos canais de contato. 

 

A Ouvidoria-Geral é a 2ª instância para os serviços de ouvidoria. 

Caso os serviços de ouvidoria não tenham sido prestados de forma satisfatória  

e no prazo da lei, 

procure a Ouvidoria-Geral no Anexo do Palácio do Buriti, 12º andar, sala 1.201. 
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4. DÚVIDAS FREQUENTES: Procedimentos da Fiscalização em Geral 

 
 

  4.1 A Fiscalização no âmbito da Agefis:  

 

Atividades/ 

Especialidades 

 

Quadro Resumo dos Serviços de Fiscalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscalização de 

Atividades 

Econômicas 

- Fiscalização de Ambulantes 

- Fiscalização de Bancas de Revistas 

- Fiscalização de Bares e Casas Noturnas 

- Fiscalização de Estabelecimentos Comerciais 

- Fiscalização de Ocupação de Estabelecimentos Comerciais em área pública. 

- Fiscalização de Eventos e Festas Pagas 

- Fiscalização de Feiras Móveis e Permanentes. 

- Fiscalização de Mobiliários Urbanos (PECs, etc) 

- Fiscalização de Quiosques/Trailers e Similares 

- Fiscalização de Publicidade em Área Pública e Privada 

Obs. Todas as fiscalizações são referentes à Licença de Funcionamento e Termo de Concessão de Uso. 

 

Ações Fiscais: 

- Auto de Notificação 

- Auto de Infração 

- Auto de Interdição 

- Auto de Descumprimento de Interdição 

- Auto de Apreensão 

- Termo de Retenção. 
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Fiscalização de 

Obras 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Fiscalização de Obras em Área Regularizada (Área privada e área pública). 

 - Fiscalização de Obras em Áreas em fase de Regularização (ARIS-Área em Regularização de Interesse Social, 

ARINES - Área em Regularização de Interesse Específico e PUIS Parcelamento Urbano Isolado). 

- Fiscalização de Obras em Área Ilegal. 

- Fiscalização de Obras em Situação de Risco 

- Fiscalização de Canteiro de Obras  

- Fiscalização de Acessibilidade 

- Fiscalização de Antena de Telefonia Celular 

- Fiscalização de Central de Gás 

- Fiscalização de Corte de Asfalto e Calçadas 

Obs. Todas as fiscalizações são referentes à apresentação de Alvará de Construção ou Licença Provisória. 

 

- Vistoria para Concessão de Carta de Habite-se 

- Vistoria de Guia de Obras  

- Vistoria para Acessibilidade 

 

Ações Fiscais: 

- Auto de Notificação 

- Auto de Infração 

- Auto de Embargo 

- Auto de Descumprimento de Embargo 

- Intimação Demolitória 

- Auto de Apreensão. 
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Fiscalização de 

Atividades 

Ambientais e 

Urbanas 
 

 

 

 

- Fiscalização de Águas Servidas 

- Fiscalização de Entulho/ Resíduos em Área Pública 

- Fiscalização de Containers 

- Fiscalização de lixo fora do horário de coleta 

- Fiscalização de Lote sujo vazio 

- Fiscalização de Colagem de cartazes em Bens Públicos 

- Fiscalização de Resíduos de Saúde 

- Fiscalização de Resíduos Perigosos 

- Fiscalização de Faixas e Panfletos 

 

Ações Fiscais: 

- Auto de Notificação 

- Auto de Infração 

- Auto de Apreensão 

 

Ressalta-se que a Agefis é um órgão de fiscalização e não de licenciamento. 

Em resumo, “quem fiscaliza, não licencia”. 

A Agefis não emite Licenças, Autorizações, Concessões ou Permissões e nem aprova Projetos. 

 

   4.1.1 Como posso denunciar? Entre em contato com a Ouvidoria Geral do Governo do Distrito Federal, pelo telefone 162 

ou pelo site www.ouvidoria.df.gov.br, que encaminhará a denúncia à Agefis. Todo contato do cidadão denunciante é feito por meio da Ouvidoria 

Central do Governo de Brasília, inclusive o acompanhamento do processamento da denúncia.  

 

 

   



143 

 

Agefis - Carta de Serviços ao Cidadão - 2016 

 

  4.2 Fui autuado. Como proceder após a autuação? Após o recebimento de um Auto da Agefis, podem surgir algumas dúvidas: 

 

   4.2.1 Apresentação de Defesa:  

 

    4.2.1.1 Eu fui autuado, mas não concordo com a autuação, o que devo fazer? Todo cidadão tem direito a 

apresentar uma defesa administrativa (Impugnação, Vide item 2.5.5. DEFESA – Recursos e Impugnações desta Carta) apontando as razões 

técnicas e legais que demonstrem, no seu entendimento, que a autuação não está correta.  

 

    4.2.1.2 Após a autuação, eu quero apresentar uma defesa, como devo proceder? Todo procedimento 

relacionado à autuação deverá ser formalizado em processo administrativo próprio. Isto significa que todas as solicitações devem ser feitas por 

escrito, como por exemplos; alegações ou dúvidas quanto a possíveis improcedências da autuação, erros materiais no preenchimento do auto, 

imprecisões existentes no auto, ou qualquer outro tipo de informação.  

Formalizando, via Requerimento (link do Formulário a ser preenchido e entregue: http://www.agefis.df.gov.br/formulario_contribuinte ), no 

Setor de Atendimento ao Público exclusivo para Impugnações, localizado no Sia Trecho 2/3, Lotes 2070/2080, de segunda a sexta, das 9 às 14 

horas. 

 

    4.2.1.3 Como devo proceder se tenho uma dúvida de aspecto técnico sobre a autuação? Quaisquer dúvidas 

serão sanadas nos Postos de Atendimento ao Público, localizados nas Administrações Regionais do Plano Piloto, de Sobradinho e de Taguatinga, 

das 11 às 17 horas. Em casos de alta complexidade, o seu teor será encaminhado à Unidade específica da demanda para prestar esclarecimentos. 

 

    4.2.1.4 Quanto tempo eu tenho para apresentar minha defesa? A Instrução Normativa nº 68, de 23 de janeiro de 

2014, que dispõe sobre os Procedimentos Administrativos no âmbito da Agefis, apresenta os prazos de acordo com o Auto emitido e recebido 

pelo cidadão. Inicia-se a contagem do prazo à partir do recebimento do mesmo pelo autuado. 

 

     

 

http://www.agefis.df.gov.br/formulario_contribuinte
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    4.2.1.5 Eu posso conversar, pessoalmente ou via telefone, com o agente fiscal que assinou o auto que recebi? 

Não. O contato pessoal ou via telefone do administrado com o agente fiscal se restringirá apenas aos casos em que o auditor intimar o 

administrado a comparecer a Agefis para prestar informações ou entregar pessoalmente documentos e/ou objetos. Porém há a possibilidade do 

cidadão ser atendido na Unidade competente pelo seu titular.  

 

    4.2.1.6 Onde devo apresentar minha defesa? A defesa deve ser protocolizada no Posto de Atendimento ao 

Público exclusivo para Impugnações, localizado no Sia Trecho 2/3, Lotes 2070/2080, de segunda a sexta, das 9 às 14 horas. É muito importante 

que este documento faça referência ao número do Auto emitido, para que seja devidamente encaminhado ao processo correto, em Formulário 

Padrão, que pode ser preenchido previamente (disponível no sítio da Agefis: http://www.agefis.df.gov.br/formulario_contribuinte e no próprio 

posto de atendimento para Impugnações). 

 

    4.2.1.7 Como devo fazer minha defesa? A defesa deve ser apresentada por escrito, não necessitando ser digitada, 

podendo ser feita a mão e juntada ao formulário padrão encontrado no setor de atendimento exclusivo para impugnações ou impresso pelo link 

http://www.agefis.df.gov.br/formulario_contribuinte .  

 

    4.2.1.8 O que devo escrever em minha defesa?  Na análise da defesa apresentada, somente serão conhecidos os 

argumentos técnicos e legais, que tenham relação direta com o fato da autuação. A descrição de situações particulares e específicas da vida de 

cada autuado deve ser evitada, visto que argumentos como, por exemplo, “foi o proprietário anterior que causou a infração”, “foi o outro sócio da 

empresa que autorizou” ou “não tinha conhecimento de que esta ação/procedimento caracterizava infração” não são cabíveis para ensejar a 

anulação de um auto de infração, por exemplo. 

  

    4.2.1.9 Eu preciso de um advogado para apresentar minha defesa? Não. Embora não seja obrigatória é possível 

a apresentação de defesa por advogado ou procurador, desde que tenham procuração específica para tanto.  

 

    4.2.1.10 Eu preciso apresentar quais documentos básicos? Apresentar: 

  

 Cópia do Auto ou a identificação completa do mesmo (letras e números). 

http://www.agefis.df.gov.br/formulario_contribuinte
http://www.agefis.df.gov.br/formulario_contribuinte
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 Cópia e original de todos os documentos solicitados ou cópias autenticadas. 

 Além de qualquer documento que possa se necessário para o deferimento do pleito. 

 PROCURADOR:  

 Procuração particular sem firma reconhecida desde que acompanhada de RG e CPF do representado legal, além de cópia do RG e CPF do 

procurador.  

 Procuração particular com firma reconhecida, com cópia do RG e CPF do procurador. 

 Procuração pública. 

 * Em qualquer caso, deve dar poderes para representar perante a Agefis. 

 

 PESSOA FÍSICA: 

 RG e CPF. 

 MICROEMPREEENDEDORES: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Requerimento de Microempreendedor. 

 RG e CPF do Microempreendedor. 

 EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Requerimento de Empresário Individual. 

 RG e CPF do empresário. 

 ASSOCIAÇÃO COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, IGREJAS E SINDICATOS: 

 CNPJ. 
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 Estatuto atualizado. 

 Ata de eleição da diretoria. 

 RG do Diretor responsável. 

 CPF do Diretor responsável. 

 CONDOMÍNIO: 

 CNPJ. 

 Convenção do Condomínio. 

 Ata de eleição do síndico. 

 RG do Síndico. 

 CPF do Síndico. 

 SOCIEDADE ANÔNIMA: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Estatuto atualizado. 

 Ata de eleição da Diretoria. 

 RG do diretor responsável. 

 CPF do diretor responsável. 

 SOCIEDADE LIMITADA: 

 CNPJ. 

 CF/DF. 

 Contrato Social e alterações ou última alteração consolidada. 

 Ata de eleição da Diretoria. 

 RG do sócio Gerente/Administrador. 

 CPF do sócio Gerente/Administrador. 
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Observação: a falta de qualquer documento referido na Instrução Normativa Nº 003 de 22 de agosto de 2008 e na Instrução Normativa Nº52  

de 02 de janeiro de 2012 poderá acarretar no indeferimento do pleito. A Agefis poderá exigir a qualquer tempo documentação complementar 

que julgar necessário. 

Toda a documentação necessária encontra-se no portal da Agefis ( www.agefis.df.gov.br ). Sempre apresentar com cópia e original dos 

documentos.  

 

 

  4.3 Julgamento e Decisão Administrativa:  

 

   4.3.1 Quem faz o julgamento do auto de infração? O julgamento da procedência ou não do Auto é realizado em 

1ª Instância  pela UTJ (Unidade Técnica de Julgamento), que analisará criteriosamente as razões apontadas pelo autuado e as circunstâncias da 

autuação. A UTJ é regida pela Instrução Normativa Nº 93, de 31 de março de 2016. Caso a decisão da UTJ não satisfaça o interessado, ainda é 

possível apresentar novo recurso e ainda apelar em 2ª Instância, no TJA – Tribunal de Julgamento Administrativo. 

 

   4.3.2 Qual o prazo para julgamento do auto de infração? Os prazos para julgamento dependerão da 

complexidade de cada processo administrativo.  

 

   4.3.3 Como eu ficarei sabendo se minha defesa foi aceita e o Auto julgado? A decisão sobre a aceitação 

ou não dos argumentos da defesa será enviada via Correios (A.R.) e/ou publicada no Diário Oficial do Distrito Federal após a decisão do 

julgamento em primeira Instância pela UTJ – Unidade Técnica de Julgamento.  

 

   4.3.4 Como posso me informar sobre o andamento do processo de apuração de minha autuação? O 

administrado pode consultar o andamento de seu processo pessoalmente nos postos de atendimento ao Cidadão localizados nas Administrações 

Regionais do Plano Piloto, de Sobradinho e de Taguatinga, além do posto exclusivo para recebimentos de recursos/impugnações, localizado no 

SIA Trecho 2/3 Lotes 2070/2080 ou ainda pelo fone 3961 5126. 

  

http://www.agefis.df.gov.br/
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   4.3.5 Se eu não concordar com a decisão da Agefis, existe a possibilidade de recorrer à outra 

instância? Sim. Após o julgamento em 1ª Instância pela UTJ – Unidade Técnica de Julgamento, caso ainda não concorde com a decisão, 

poderá ser apresentado novo recurso que será analisado pelo titular da Superintendência responsável pelo ato impugnado (Art. 4º da Instrução 

Normativa Nº 93, de 31 de março de 2016). 

 

 

  4.4 Multas:  

 

   4.4.1Como faço para realizar o pagamento de uma multa? O interessado deve acessar a página de internet da 

Agefis ( www.agefis.df.gov.br ), clicar na aba SERVIÇOS, em seguida em BOLETO PAGAMENTO e depois em EMITIR (link:   

http://www.agefis.df.gov.br/segunda_via/list_form ) ou se dirigir a um dos três postos de atendimento, localizados nas Administrações Regionais 

do Plano Piloto, de Sobradinho e de Taguatinga, portando o Auto que foi recebido. 

 

 

http://www.agefis.df.gov.br/
http://www.agefis.df.gov.br/segunda_via/list_form


149 

 

Agefis - Carta de Serviços ao Cidadão - 2016 

 

 

   4.4.3 Existe a possibilidade de redução do valor da multa aplicada? Há três possibilidades de redução do 

valor da multa:  

 

(1) de acordo com o Art. 169, do Código de Edificações do DF, que diz: “A multa será reduzida em até cinqüenta por cento de seu valor, caso o 

infrator comprometa-se, mediante acordo escrito, a tomar as medidas necessárias para sanar as irregularidades em prazo de até trinta dias. 

Parágrafo único - Será cassada a redução e exigido o pagamento integral e imediato da multa, se as medidas e os prazos acordados forem 

descumpridos”.  

(2) O decreto nº 17.156/96, no âmbito de Fiscalização de Atividades Urbanas e Ambientais, prevê em seu art. 9º que: “O infrator poderá oferecer 

defesa ou impugnação do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência da autuação. § 1° - No caso de imposição da penalidade 

de multa, se o infrator abdicar do direito de defesa ou recurso, poderá recolhê-la com redução de 50% (cinqüenta por cento), no prazo de 10 (dez) 

dias úteis a contar da data do auto de infração”. 

(3) Quanto à Fiscalização de Atividades Econômicas a Lei nº 5.547/2015, no art. 5º, assegura que: “O valor final das multas aplicadas é reduzido 

em 50% nas hipóteses em que o infrator seja microempresa e empresa de pequeno porte, assim definidas nos termos da Lei Complementar 

federal nº 123, de 2006”. 

  

   4.4.4 Caso eu tenha feita uma defesa contra a autuação, terei que pagar a multa imediatamente? 

Não. Após a apresentação da defesa, o processo de apuração da autuação será julgado e, após decisão final, se o auto contestado for julgado 

procedente, o autuado terá 10 (dez) dias para realizar o pagamento da multa, a partir da ciência pelo interessado da decisão proferida.  

 

   4.4.5 Se eu pagar a multa antecipadamente, o processo de apuração da autuação é encerrado e 

arquivado? Não. Mesmo após o pagamento da multa, o julgamento da autuação seguirá os trâmites normais, pois o processo fiscalizatório é 

contínuo e caso a infração permaneça, novos Autos serão emitidos. O autuado deve sanar os problemas apontados no Auto recebido. 
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   4.4.6 Se eu pagar a multa, ainda preciso sanar as irregularidades que deram origem ao Auto que 

recebi? Sim. O atendimento das exigências contidas no Auto é obrigatório e independem do pagamento da multa ou das outras penalidades 

impostas.  

 

   4.4.7 Se eu não pagar multa imposta pela Agefis terei meu CPF ou CNPJ inscrito em Dívida Ativa? 

Sim, a Agefis faz a inscrição dos devedores em Dívida Ativa.  

 

 

  5. Apreensões, embargos e interdições:  

 

   5.1 Eu tive um bem apreendido, quando poderei reavê-lo? A devolução do bem apreendido pela Agefis está 

disciplinada na Instrução Normativa nº 53, de 07 de fevereiro de 2012, que diz: 

“Art. 20. A devolução de documentos, bens e mercadorias apreendidas condiciona-se: 

I - ao pagamento das despesas de apreensão, constituídas pelos gastos efetivamente realizados com remoção, transporte e custódia dos 

documentos, bens e mercadorias; 

II - à comprovação de indébito para com a AGEFIS, mediante apresentação de Certidão Negativa expedida pela mesma. 

III - à comprovação de propriedade por intermédio de notas fiscais, sendo vedadas declarações particulares; 

Parágrafo único. Nos casos em que o Auto de Apreensão ou Termo de Retenção possuir identificação do interessado (nome completo e CPF) e o 

mesmo for retirar documentos, bens e mercadorias, não haverá necessidade do disposto no inciso III. 

Art. 21. A solicitação para devolução dos documentos, bens ou mercadorias apreendidas será feita no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir 

do primeiro dia útil subsequente à data da lavratura do Auto de Apreensão. 

Parágrafo único. Os documentos, bens e mercadorias apreendidas, e removidas para o Depósito de Bens Apreendidos não reclamados no prazo 

estabelecido, serão declarados abandonados por ato da AGEFIS a ser publicado no DODF”. 
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    5.1.1 Há algum custo para reaver um bem apreendido? Os custos estão previstos na Instrução 

Normativa nº 53, de 07 de fevereiro de 2012: 

“Art. 22. Os custos com remoção, apreensão, transporte de bens e mercadorias apreendidas e mão-de-obra empregada para sanar as 

irregularidades, constarão do Relatório dos Meios Utilizados - RMU, conforme modelo constante do Anexo III. 

§ 1º Para cada Auto de Apreensão ou Termo de Retenção será emitido, individualmente, um RMU pelo Auditor, Auditor Fiscal de Atividades 

Urbana ou Fiscal de Atividades de Limpeza Urbana; 

§ 2º Quando se tratar de operação que inclua demolição os custos decorrentes deverão constar no respectivo Relatório dos Meios Utilizados na 

Operação. 

Art. 23. Ficam estabelecidas as tabelas de preços unitários, na forma do Anexo IV, desta Instrução Normativa, a serem observadas pelas 

Superintendências de Fiscalização, Superintendência de Administração e Logística - SUAL, e demais setores envolvidos quando da avaliação de 

gastos efetivamente realizados com demolição, apreensão, remoção, transporte e custódia de materiais apreendidos para depósito público desta 

Agência, determinado pela autoridade fiscal. 

§ 1º Excepcionalmente, quando for necessário, poderão ser locados equipamentos e veículos especiais, não disponíveis na AGEFIS, para 

execução das operações de que trata esta Instrução Normativa; 

§ 2º O custo das locações de que trata o parágrafo anterior comporá a base de cálculo para a cobrança da indenização, nos casos em que se 

aplicar. 

Art. 24. A indenização dos custos dos serviços prestados será calculada pela Diretoria de Bens Apreendidos - DIBEA, concedendo-se o prazo de 

02 (dois) dias úteis para o pagamento, por meio de Documento de Arrecadação - DAR, na rede bancária credenciada. (Redação do artigo dada 

pela Instrução Normativa Nº 92 DE 24/03/2016). 

Art. 25. Não havendo o pagamento, o ônus resultante será inscrito em Dívida Ativa da AGEFIS, na forma da legislação vigente. 

Art. 26. A indenização dos custos relativos ao trabalho efetuado não eximirá o infrator do pagamento de quaisquer multas aplicadas ou do 

saneamento das irregularidades. 

Art. 27. O proprietário arcará com o ônus decorrente do eventual perecimento natural, danificação ou perda de valor dos documentos, bens ou 

mercadorias apreendidas, não sendo devido por parte da AGEFIS nenhum ressarcimento em razão de tais ocorrências”. 
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   5.2 Tenho uma obra / atividade e ela foi embargada / interditada, o que devo fazer para suspender 

o embargo / interdição? A suspensão de um embargo ou uma interdição está condicionada ao atendimento das exigências colocadas no 

Auto recebido. Deve-se solicitar no Posto de Atendimento ao Público, em Formulário Padrão (também disponível na página de internet da Agefis 

para preenchimento antecipado), o qual será encaminhado à Superintendência competente para resposta. 

 
Link: http://www.agefis.df.gov.br/sites/default/files/FORM%201%20-%20%20FRENTE.pdf 

    

   5.3 O pagamento da multa implica na devolução do bem apreendido, no desembargo da obra ou na 

desinterdição da atividade? Não. A devolução dos bens apreendidos somente ocorrerá conforme o item 5.1. O embargo e a interdição 

somente poderão ser suspensos conforme decisão da autoridade competente, observada a legislação vigente, visando sempre a proteção ao 

cidadão e ao coletivo. 

http://www.agefis.df.gov.br/sites/default/files/FORM%201%20-%20%20FRENTE.pdf
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   5.4 Concluí minha obra, além da Carta de Habite-se, há outro procedimento a fazer quanto ao 

pagamento da TEO? Sim. Deve-se apresentar a Carta de Habite-se nos Postos de Atendimento ao Público, localizados nas Administrações 

Regionais do Plano Piloto, de Sobradinho e de Taguatinga, no horário entre 11 e 17 horas, com o objetivo de suspender a geração de novas 

TEO´s – Taxa de Execução de Obra.   

 

  6 Postura do agente fiscal:  

 

   6.1 Caso o agente fiscal tenha apresentado alguma conduta irregular, antiética ou ilegal, é possível 

questioná-la legalmente? Sim. Questionamentos quanto à postura ou a conduta do agente fiscal deverão ser encaminhados à Ouvidoria por 

meio do sítio eletrônico ( http://www.ouvidoriageral.df.gov.br/tag/NovaManif.dll/EXEC ), do telefone 162, ou presencialmente junto à Ouvidoria 

da Agefis (térreo do Edificio-Sede localizado no SHN Quadra 02 Bloco K). 

 

   6.2 Como identifico que o agente fiscal realmente é servidor da Agefis? Todo servidor no exercício da 

função de auditor, auditor fiscal ou inspetor, possui Carteira de Identidade Funcional emitida pelo órgão, deve portar o crachá funcional e/ou o 

distintivo personalizado com a matrícula do servidor no verso. Em caso de dúvida, fazer contato com a Diretoria de Gestão de Pessoas, pelo fone 

3961 5158. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ouvidoriageral.df.gov.br/tag/NovaManif.dll/EXEC
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