
. Instaurar processo de licenciamento;

. Manter placa informativa com dados técnicos do projeto e obra;

. Executar ou reconstruir as calçadas contíguas ao fim da obra;

. Manter sob sua guarda a documentação do imóvel relativa a projeto;

. Apresentar a comprovação de pagamentos de taxas e preços públicos;

. Manter os usos licenciados para o imóvel;

Órgãos ou entidades do Poder Executivo 

Dar anuência ao projeto arquitetônico;
elaborar o Plano de Manutenção da
Edificação no âmbito de cada órgão ou
unidade administrativa.

Código de 

Obras e Edificações
do Distrito Federal

I - assegurar a constante melhoria dos espaços por meio de construções que propiciem o
desenvolvimento humano digno, sustentável e próspero;
II - incentivar o uso de novas tecnologias e técnicas construtivas que propiciem a economia de recursos
naturais, o gerenciamento de resíduos, o manejo adequado das águas pluviais e a preservação do solo;
III - estabelecer condições para o monitoramento dos processos de licenciamento e fiscalização.

DIRETRIZES

Lei nº 6.138/2018
Decreto nº 39.272/2018

CARTILHA DE 
ORIENTAÇÕES

. Compete aos responsáveis técnicos pela elaboração dos projetos e pela obra, responder pelas
informações fornecidas, seguir a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras;
. Adequação à acessibilidade e ao desenho universal;
. Atendimento integral aos parâmetros urbanísticos.

AUTORIA

. Aprovação de cada fase ou etapa do licenciamento é validada e não retroage;

. Análise dos parâmetros urbanísticos e de acessibilidade em projetos para habilitação;

. Dispensa de habilitação para determinadas categorias de projetos;

. Serão objetos da vistoria para habite-se apenas os itens habilitados;

ANÁLISE

LICENCIAMENTO

COE 1998

COE 2018

competências
dos Órgãos Públicos

Órgão gestor do planejamento urbano e 
territorial responsável pelo licenciamento

Analisar documentos técnicos, habilitar
projetos de arquitetura e urbanismo,
emitir licença de obra e certificado de
conclusão, calcular áreas de projeto e áreas
objetos de outorgas e concessões.

Órgão responsável pela fiscalização

Fiscalizar obras; solicitar a documentação
do licenciamento de obras; realizar
vistorias ou auditorias; verificar o
cumprimento do Plano de Gerenciamento
de Resíduos; comunicar à autoridade
policial o descumprimento do embargo e
da interdição; aplicar as sanções relativas
às infrações especificadas na Lei.

Consiste na análise e aprovação dos
documentos apresentados, como os de
responsabilidade técnica; projeto
arquitetônico; memorial descritivo;
estudo prévio; estudo preliminar e
estudo de acessibilidade.

Primeira etapa de análise para
habilitação, onde serão avaliados o
Memorial Descritivo (art.34) e o
documento público de titularidade,
juntamente com o ART/RRT e
respectivo comprovante de
pagamento da taxa pública. Para área
de uso comum em edificação
multifamiliar ou em lote sob regime de
condomínio, apresentar a Convenção
do Condomínio, Ata da assembleia que
elegeu o síndico e que deliberou pela
execução da obra ou serviço.

*Até 70m² construídos: R$ 0,00
*Entre 70m² e 300m²: R$ 100,00
*Acima de 300m²: R$ 100,00 +
R$ 0,10 por m² além do limite

*Até 70m² construídos: R$ 0,00
*Entre 70m² e 300m²: R$ 150,00
*Acima de 300m²: R$ 150,00 +
R$ 0,15 por m² além do limite

habilitação
do projeto arquitetônico

Válida por 

5 anos

viabilidade legal

Válida por

1 ano

Segunda etapa de análise para
habilitação, é avaliado o projeto
arquitetônico por meio do Estudo
Preliminar (art.38), estudo de
acessibilidade (art.39), eventuais
consultas às Concessionárias, ART/RRT,
respectivo comprovante de
pagamento da taxa pública, bem
como sua compatibilidade com os
parâmetros urbanísticos indicados na
norma de uso e ocupação específica.

estudo prévio

Terceira etapa de análise para
habilitação, onde verifica-se a
compatibilidade entre os Instrumentos
Urbanísticos (ODIR, ONALT, PGV, EIV,
CCDRU e outros, caso aplicáveis) e o
projeto arquitetônico apresentado nas
etapas anteriores, conforme AnteProjeto.

análise
complementar

o Estudo Preliminar deverá conter
plantas de Situação, Implantação,
Cobertura, Baixa (por pavimento), Cortes
e Fachadas.

o AnteProjeto deverá conter plantas de
Situação, Implantação, Cobertura, Baixa
(por pavimento), Cortes, Fachadas,
quadro de esquadrias e mobiliário fixo.

para a conclusão do estudo prévio faz-se
necessário o depósito do AnteProjeto.!!

Os projetos aprovados e as obras com
licenciamento válido até a publicação
da Lei nº 6.138 / 2018 regem-se pela
legislação em vigor à época do
respectivo ato administrativo.

2) Alvará de
Construção

1) Visto
Aprovação

1. Viabilidade Legal 
2. Estudo Prévio

3.Análise Complementar

Licenciamento de Obras
Conclusão de Obras

1)

2)
3)

PROPRIETÁRIO

3) Carta de
Habite-se



Permite a implantação do canteiro de
obras, instalação de equipamentos e
execução dos serviços através da emissão
do Alvará de Construção, que é
vinculado a um único projeto
arquitetônico já habilitado.

Registrar a documentação de
responsabilidade técnica no conselho
profissional respectivo;

Elaborar e entregar documentação de
responsabilidade técnica ao licenciamento
de obras e edificações;

Observar a legislação urbanística e as
normas técnicas brasileiras.

Adotar medidas de segurança para
resguardar a integridade dos bens que
possam ser afetados pela obra;

Assegurar a fiel execução da obra de
acordo com o projeto arquitetônico;

Atender à legislação que trata da gestão
integrada dos resíduos da construção civil;

Atender às condições de segurança aos
presentes no canteiro de obras;

Garantir condições de armazenamento
adequadas para os materiais na obra;

Elaborar o plano de manutenção.

Memorial Descritivo

atestado de
viabilidade

responsabilidades

*Até 70m² construídos: R$ 0,00

*Entre 70m² e 300m²: R$ 200,00

*Acima de 300m²: R$ 200,00 +

R$ 0,20 por m² além do limite

fase 1

Válido por

5 anos

HABILITAÇÃO
DE PROJETO

viabilidade legal

Estudo Preliminar
Estudo de Acessibilidade

estudo prévio

Estudo Preliminar
Estudo de Acessibilidade

análise complementar

LICENÇA
DE OBRAS fase 2

etapa 1

etapa 2

etapa 3
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aplicável para projetos de obra inicial

ou de modificação já habilitados

Alvará de Construção

estande, demolições, urbanização, bens tombados,

modificação de projeto sem alteração de área 

(atendidos os critérios de dispensa de habilitação)

CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO fase 3

Licença específica

a partir do Alvará a partir da Licença

Carta de Habite-se Atestado  de Conclusão

atestado de
habilitação

do autor

do executor

Iniciar o processo de licenciamento;

Apresentar documento de responsabilidade
técnica dos estudos e projetos;

Iniciar a execução das obras somente após a
emissão da licença de obras;

do proprietário

licença de obras

alvará de construção

Permite o início das obras de projetos
com usos específicos elencados no artigo
54 da Lei, observadas demais condições
previstas nos artigos 68 a 74 do Decreto.

*Até 70m² construídos: R$ 0,00

*Entre 70m² e 300m²: R$ 200,00

*Acima de 300m²: R$ 200,00 +

R$ 0,20 por m² além do limite

Prazo de 
validade entre

6 meses a 
5 anos

licença específica

Não implica responsabilidade do Poder
Público pelos parâmetros técnicos
utilizados no projeto arquitetônico.

conclusão da obra

Autoriza o uso e comercialização do
imóvel, certificando a conformidade da
obra executada com os parâmetros
urbanísticos e de acessibilidade a partir
do projeto habilitado.
.

*R$ 250,00
Emissão após

vistoria do órgão de 
fiscalização do DF

carta de habite-se

Certifica a conformidade da obra com a
licença expedida. Aplicável para as obras
de infraestrutura que obtenham,
previamente, o aceite das empresas
concessionárias de serviços públicos
competentes.

*R$ 250,00

atestado de conclusão

atenção aos prazos

Para projetos de arquitetura com
requerimento de entrada anterior
à 27 de abril de 2018, caberá análise
com base no COE de 1998, não sendo
obrigatória a opção por legislação a ser
seguida. Caberá a qualquer tempo a
desistência do projeto anterior em análise e
sua respectiva transição aos moldes do COE
de 2018.

Para projetos de arquitetura com
requerimento de entrada entre 27
de abril de 2018 e 03 de agosto de
2018, caberá continuidade conforme COE
de 1998. Quando da próxima manifestação
formal da CAP (Notificação de Exigência ou
Comunicado), deverá o servidor informar no
respectivo documento quanto à necessária
manifestação do proprietário pela
manutenção da análise do projeto nos
termos do COE de 1998 ou quanto à
alteração do projeto aos moldes do COE de
2018. Até 03 de dezembro de 2018,
caberá ao interessado formalizar sua
intenção pela legislação anterior.

Em projetos de arquitetura com
requerimento de entrada posterior
à 03 de dezembro de 2018, não
caberá ao interessado solicitar aplicação do
COE de 1998, sendo sumariamente
indeferida proposta arquitetônica que não
atenda aos requisitos preconizados pela
COE vigente.

da transitoriedade
Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018
Decreto nº 39.272, de 02 de agosto de 2018

Os prazos relativos aos procedimentos de
licenciamento de obras e edificações são

contados em dias úteis a partir do
primeiro dia útil subsequente à data do
respectivo protocolo.

Caberá interposição de recurso

administrativo em até 10 dias
corridos, a partir do recebimento
do notificação de indeferimento,
em qualquer etapa do processo de
licenciamento de obras e edificações.

!!

Ficam isentas da taxa de licenciamento
as habitações unifamiliares em Áreas de
Regularização de Interesse Social - ARIS
ou que sejam oriundas de programas
habitacionais de interesse social.

Emissão após
vistoria do órgão de 
fiscalização do DF


