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SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA OBRAS / REFORMAS 
 
 

À 
GEINFRA/CEASA-DF 

 
 

Senhor (a) Gerente, 
 
 

Conforme previsto no TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO,  

solicito autorização para realizar as obras abaixo descritas e declaro ter ciência 

das disposições e penalidades contidas no referido Termo e demais regulamentos 

vigentes, como a NBR 16280 – ABNT, bem como me comprometo a atender as 

legislações vigentes e normas técnicas pertinentes para realizações das obras. 

 

Solicitante: 
 

Empresa:______________________                CNPJ: ________________________  

Nome:________________________                 Telefone: ______________________ 

Resp. Técnico:______________ CREA:______ Telefone: _____________________  

 

Intervenções a serem realizadas: 

 
1)  _________________________________________________ 

 
2)   _________________________________________________ 
 
3)   _________________________________________________ 
 
4) _________________________________________________ 
  
5) _________________________________________________ 

 

 

Período previsto para execução da obra: 
 

De: ___/___/____   a   ___/___/____ 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 
1. Fica proibido cortar, desgastar, escariar, furar ou quebrar lajes, pilares,  ou 

quaisquer vigas existentes; 
2. Fica proibido depositar materiais de construção ou outros objetos nas áreas comuns 

(circulação/corredores/etc.) do pavilhão; 
3. Fica proibida qualquer modificação que altere ou comprometa a segurança da 

edificação; 
4. Se a reforma incluir retirada ou construção de parede, alteração de  instalações 

hidrossanitárias ou elétricas, será imprescindível a apresentação dos respectivos 
projetos devidamente assinados pelo engenheiro com registro (ART) junto ao Órgão 
de Classe (CREA), antes do início da obra; 

5. Fica proibida a utilização de materiais tóxicos, combustíveis e inflamáveis; 
6. O interessado deverá apresentar projetos, desenhos, memoriais descritivos e 

referências técnicas, quando solicitado pela Gerência de Engenharia; 
7. O descarte dos resíduos deverá atender à legislação vigente; 
8. Durante a reforma, todos os sistemas de segurança da edificação deverão 

permanecer em funcionamento ou, se necessário, devem ser previstos sistemas 
alternativos; 

9. Fica, desde a data dessa solicitação, permitida a entrada do (a) engenheiro (a) ou 
pessoa por ele (a) autorizada, no espaço no qual esteja sendo realizada a obra, a 
qualquer momento, para acompanhamento e fiscalização dos serviços que 
estiverem sendo executados; 

10. Qualquer alteração nas instalações elétricas ou hidrossanitárias que precise desligar 
a energia ou fechar os respectivos registros do pavilhão, deverá ser avisada e 
agendada na Gerência de Engenharia com dois  dias de antecedência; 

11. É obrigatório o uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), conforme 
definido pela Norma Regulamentadora nº 06 (NR-06) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), ficando o fornecimento dos referidos equipamentos aos 
trabalhadores sob a responsabilidade do solicitante; 

12. O (a) PERMISSIONÁRIO (A) fica ciente que qualquer benfeitoria realizada na 
edificação ficará desde logo incorporada ao imóvel; 

13. È de responsabilidade do permissionário/solicitante o pagamento de taxas/impostos 
necessárias à regularização, liberação ou aprovação do projeto e da obra junto aos 
Órgãos competentes e fiscalizadores do GDF; 

14. O (a) PERMISSIONÁRIO (A) fica obrigado a comunicar a Gerência de Engenharia e 
Infraestrutura a data de término da obra para que seja feito laudo detalhado para 
incorporação das benfeitorias ao imóvel, para os devidos fins contábeis e 
patrimoniais. 

 

Brasília, _____/_____/______. 

 

 

Assinatura do Solicitante 


