
Regularização de obras 

Confira tudo o que é preciso para
ter o seu processo em dia!

....

Departamento de Fiscalização de Obras 



O Cadastro Nacional de Obras (CNO) é o banco de dados, gerenciado
pela Receita Federal, que armazena informações cadastrais de obras de

construção civil e de seus responsáveis.

o que é o cadastro nacional de oras
(CNO)?

 → Este cadastro é necessário para que você possa cumprir as suas
obrigações tributárias (entregar declarações e realizar pagamentos)
e, ao final da obra, obter a certidão de regularidade fiscal relativa à
obra. Você precisará desta certidão para averbar a construção no
registro de imóveis.



o que é o cadastro nacional de oras
(CNO)?

 → As antigas matrículas do CEI que ainda estiverem ativas devem
ser migradas para o CNO. Se você já possui uma matrícula CEI
(Cadastro Específico do INSS) para a sua construção, os seus dados
poderão ser transferidos para o CNO por meio da funcionalidade
“Inscrever uma obra a partir de matrícula CEI”. O CNO irá manter
o número da CEI.

O responsável deve inscrever a obra no CNO no prazo
de 30 (trinta) dias contados do início das atividades de

construção.



→ O Município ou a Administração
Regional do Governo do Distrito
Federal (GDF) envia à RFB informações
sobre os alvarás de autorização para
construção e habite-se emitidos através
do novo sistema SisobraPref a partir de
11/02/2021.

Cadastramento de obra no CNO



→ Ao cadastrar a obra no CNO o
contribuinte tem a opção de vincular ou
não a inscrição da obra ao alvará
informado pelo município/GDF.

Cadastramento de obra no CNO

→ A forma de cadastramento da obra no
CNO influenciará no tipo de aferição
que poderá ser realizada no Sero.



Inscrição de obra com vinculação
ao alvará

→ As informações de Alvará enviadas pela
Prefeitura/GDF através do sistema SisobraPref
constam no Cadastro Nacional de Obra. Ao acessar
o CNO para fazer a inscrição da obra o
contribuinte poderá vincular o alvará relativo à
obra, se existente, o que acarretará o
preenchimento automático dos campos do
cadastro, sem possibilidade de edição. 



→ A documentação referente ao cadastro da
obra deve ser guardada pelo contribuinte na
forma da legislação vigente, pois mesmo uma
obra inscrita no CNO sem vinculação a alvará
necessita de toda a documentação relativa à
obra deve para fins de revisão interna ou de
fiscalização pela RFB, pelo prazo exigido por
lei.

Cadastramento de obra no CNO


