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1. CARTA DE SERVIÇOS 

 

A Carta de Serviços ao cidadão é um instrumento de gestão social que 
facilita a participação da população em geral nas ações e programas do Governo 
do Distrito Federal. Ela é um guia de fácil acesso, com informações claras sobre 
os serviços prestados por cada órgão e entidade pública do DF. 

A Carta possibilita ao cidadão uma melhor utilização dos vários serviços 
prestados pelo setor público e avaliar os compromissos assumidos pelo governo. 
A carta é também um instrumento para a sua colaboração, questionamentos e 
participação. 
 

Dê sua opinião: 

 

• Participe da pesquisa e colabore com o aprimoramento das Cartas de Serviços 
ao Cidadão – acesse o link https://goo.gl/7UdMD2 

 

• Para registrar reclamação, sugestão, elogio ou informação sobre qualquer 
Carta de Serviços acesse o sistema de Ouvidoria Ouv-DF  - www.ouv.df.gov.br 

 

2. A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SDE 

 

A Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento Econômico – SDE, em 
atendimento ao Decreto 36.419, de  25 de março de 2015, apresenta a “Carta de 
Serviços ao Cidadão”. O documento tem  por  objetivo  informar  ao  cidadão,  de  
forma clara,  sobre os  principais  serviços prestados por este órgão, os seus 
canais de acesso, horários de atendimento, prazos para obtenção dos serviços e 
os compromissos com os padrões de atendimento estabelecidos.  

 

2.1. MISSÃO 

 

Proporcionar ao Distrito Federal a oportunidade de desenvolvimento  
econômico, por meio da atração de investimentos, favorecendo o fortalecimento 
dos setores econômicos, com vistas ao incentivo da competitividade, a uma 
cultura empreendedora acarretando a geração de emprego e renda.   

 

2.2. VISÃO 

 

Ser reconhecida pelo setor produtivo e pela sociedade como parceira nos 
investimentos voltados para o desenvolvimento econômico do DF.  
 

2.3. VALORES 

 
I- Ética, integridade, eficiência, excelência, transparência e 

qualidade; 

https://goo.gl/7UdMD2
http://www.ouv.df.gov.br/
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São norteadores das ações em todos os níveis, para um excelente 
atendimento interno e externo. 

II- Sustentabilidade; 
Conjuntos de práticas que visam o desenvolvimento interpessoal e 

econômico. 
III- Unidade, equipe, dedicação. 
Equipe unida gera resultados incríveis, utilizando da Missão para chegar a 

Visão. 
 

2.4.  COMPETÊNCIAS 

 
DECRETO Nº 39.718, DE 19 DE MARÇO DE 2019 

Art. 27. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal 
tem atuação e competência nas seguintes áreas: 
 I – desenvolvimento econômico; 
II – indústria, comércio e serviços;  
III – áreas, polos e parques de desenvolvimento econômico;  
IV – políticas de fomento; 
V – políticas de incentivos ao desenvolvimento econômico.  
 

2.5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

DECRETO Nº 40.827, DE 26 DE MAIO DE 2020 

ORGANOGRAMA 

 

1. SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO 

FEDERAL  

1.1. GABINETE  

1.2. ASSESSORIA JURÍDICO LEGISLATIVA  

1.3. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO  

1.4. ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROJETOS 

1.5. UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

1.6. OUVIDORIA 

1.7. COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA 

1.8. SUBSECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO GERAL 

1.8.1. DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

1.8.1.1. GERÊNCIA DE CADASTRO 

1.8.1.2. GERÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO  

1.8.2. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

1.8.2.1. GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

1.8.2.2. GERÊNCIA FINANCEIRA 

1.8.2.3. GERÊNCIA DE EXECUÇÃO DO FUDEFE 

1.8.3. DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

1.8.4. DIRETORIA DE LOGÍSTICA  

http://www.sde.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/08/Organograma_SDE_20201.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/05_Maio/DODF%20083%2026-05-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20083%2026-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/a36b9d1d7f694f279b7f5393582e4e70/exec_dec_39718_2019.html
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1.8.4.1. GERÊNCIA DE COMPRAS 

1.8.4.2. GERÊNCIA DE CONTRATOS 

1.8.4.3. GERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO  

1.8.4.3.1. NÚCLEO DE PROTOCOLO 

1.8.4.3.2. NÚCLEO DE ARQUIVO 

1.8.4.4. GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS 

1.8.4.4.1. NÚCLEO DE PATRIMÔNIO  

1.8.4.4.2. NÚCLEO DE ALMOXARIFADO 

1.9. SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

1.9.1. COORDENAÇÃO DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

1.9.2. COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INSTITUCIONAL  

1.9.3. COORDENAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E MEIO AMBIENTE 

1.9.4. COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E 

CONTÁBIL 

 

 
 

2.6. LOCALIZAÇÃO 

 

SCN, Quadra 2, Bloco "C", Número 900, Brasília, DF - CEP 70.712, Setor Comercial 
Norte Q 2 - Asa Norte, Brasília – DF. 
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2.6.1. MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

 

https://g.page/SDE-DF?share 

 

 

 

 

 

 

 

3. SERVIÇOS PARA A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL 

3.1. OUVIDORIA 

 

O que é Ouvidoria? 

 

A Ouvidoria é um espaço de comunicação entre o cidadão e o governo 
onde você pode registrar suas demandas sobre os serviços públicos.  
 

O que você pode registrar na Ouvidoria? 

 

Você pode fazer denúncia, reclamação, sugestão e elogio.  
 

 

https://g.page/SDE-DF?share
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O que NÃO é considerada manifestação de Ouvidoria para o Governo do Distrito 

Federal: 

• Demandas referentes à esfera Federal ou sobre outros Estados; 

• Irregularidades ocorridas entre particulares, sem envolvimento de servidor 
ou órgão público. 

 

Canais de atendimento ao Cidadão: 

 

Você pode ligar para a Central 162, acessar o Sistema OUVDF ou ainda ser 
atendido presencialmente na Ouvidoria da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico - SDE. 

 

 

Central 162: De segunda a sexta de 7h às 21h - As ligações são gratuitas, 
feitas por telefone fixo ou celular. 
 

Presencialmente: Na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 
- SDE: Segunda a Sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 17h. 
 

Acesse o Sistema OUVDF aqui. 

 

Prazos: 

 

Prazo de vinte (20) dias corridos para a resposta ao cidadão a contar da 
data do registro da manifestação; 

 
São dez (10) dias para informar ao cidadão as primeiras providências 

adotadas – (Art . 24 do Decreto nº 36.462/2015); 
 
No máximo mais dez (10) dias para apurar e informar o resultado ao 

cidadão – (Art. 25 do Decreto nº 36.462/2015). 

http://www.ouv.df.gov.br/#/
https://www.ouv.df.gov.br/#/
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Prazo para responder DENÚNCIAS: 

 

O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo período de vinte (20) dias (Art. 
25 Parágrafo 1º, do Decreto nº36.462/2015).  
  

Garantias:  

 

• Segurança – Restrição de acesso a dados pessoais;  

• Comunicações, pelo sistema de ouvidoria, sobre o andamento da 
manifestação conforme prazos legais; 

• Atendimento por equipe especializada. 
  

Elementos fundamentais para o registro de uma DENÚNCIA: 

 

NOMES de pessoas e empresas envolvidas; 
QUANDO ocorreu o fato; 
ONDE ocorreu o fato; 
Quem pode TESTEMUNHAR; 
Se a pessoa pode apresentar PROVAS. 
  

Registro Identificado: 

 

Apresentação do documento de identificação válido, tais quais: Carteira 
de Identidade; Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – CNPJ; Título de Eleitor; Passaporte; Carteira de Trabalho; Carteira 
Funcional; Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo) e Certificado de 
Reservista. 

 
Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 

36.462/2015. 
Registro Anônimo: 

 

Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são 
verdadeiros. 
 

Tratamento específico para DENÚNCIAS: 
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Avaliação, classificação e encaminhamento realizados pela Ouvidoria -
Geral do Distrito Federal. 
 

 
 

Normas e Regulamentações: 

 

Lei nº 4.896/2012 
Decreto nº 36.462/2015 
Instrução Normativa nº 01/2017 
 

SERVIÇOS PARA A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL 

3.2. SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC 

 

O Serviço de Informações ao Cidadão – SIC é mais um serviço prestado 
pelas Ouvidorias do GDF.  Você poderá ter acesso a qualquer informação 
produzida e armazenada pelo Estado. É um direito do cidadão, garantido pela 
Constituição Federal. 
Tipos de informações que você pode requerer: 

 

Você pode solicitar informações sobre as ações, gastos, documentos, 
processos e tudo mais que for de competência do Governo do Distrito Federal. É 
dever do Estado garantir o direito de acesso à informação.  

 

 

 

Canais de atendimento disponíveis para o cidadão: 

 

https://goo.gl/Eoa3zw
https://goo.gl/ED3mnW
https://goo.gl/qrWpXY
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Caso não encontre a informação que está procurando no Portal da 
Transparência ou nos sítios oficiais dos órgãos e entidades do Governo do 
Distrito Federal, registre e acompanhe o andamento do pedido de informação via 
internet ou vá pessoalmente à Ouvidoria do órgão responsável pelo assunto de 
seu interesse. Não é possível realizar um pedido de Informação por telefone . 

 
 

 
 

Pedido de acesso deverá conter: 

 

• Nome do requerente; 

• Apresentação de documento de identificação válido, tais quais: Carteira de 
identidade, Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – CNPJ, Título de Eleitor, Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira 
Funcional, Carteira de Habilitação (modelo novo) e Certificado de Reservista;  

• Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida;  

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

Prazo de Resposta ao Cidadão: 

 

 

Garantias: 

 

• Segurança; 

http://www.transparencia.df.gov.br/#/
http://www.transparencia.df.gov.br/#/
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• Atendimento por equipe especializada; 

• Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de acesso à 
informação; 

• Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis;  

• Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à informação 
conforme prazos legais; 

• Possibilidade de Recurso; 

• Possibilidade de Reclamação, podendo apresentar em até 10 dias após ter 
passado o prazo para a resposta inicial.  A resposta sobre a reclamação será 
dada pela autoridade de monitoramento em até 5 dias.  
 

Importante: 

 

Não será atendido pedido de acesso genérico, desproporcional, não 
razoável, que exija trabalho adicional de análise, interpretação, consolidação de 
dados e informações, serviços de produção ou tratamento de dados que não seja 
de competência do órgão ou entidade. 

 
Acesse o Sistema e-SIC aqui 

 

 

 
Atendimento presencial: Na Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico - SDE: Segunda a Sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 17h. 
 

SERVIÇOS PARA A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL 

3.3. EMPREGA DF 

O que é: 

O Programa EMPREGA DF dispõe sobre a adesão, por meio do Decreto 
Distrital nº 39.803, de 02 de maio de 2019, do Distrito Federal (DF) aos benefícios 
fiscais previstos nas seguintes Leis do Estado do Mato Grosso do Sul:  

• Lei Complementar nº 93, de 05/11/2001; 

• Lei nº 4.049, de 30/11/2011. 

O programa prevê a possibilidade de concessão de benefícios ou 
incentivos fiscais, financeiro-fiscais e extra-fiscais que possam ser utilizados 
como instrumento de política fiscal ou de fomento à industrialização do Distrito 
Federal e incentivo ao incremento na circulação de bens e serviços em seu 
território.   

https://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/
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A Portaria PORTARIA CONJUNTA Nº 3, DE 4 DE JUNHO DE 2019 , 
regulamenta os procedimentos relativos à adesão, fruição e exclusão de 
empreendimentos dos incentivos e benefícios fiscais no âmbito dos Programas 
instituídos pelo Decreto nº 39.803, de 2 de maio de 2019.  

Objetivos: 

I- Instalação de novas empresas e a ampliação, modernização, reativação ou 
relocalização das existentes; 

II- Transformação de produtos primários em produtos industrializados;  
III- Diversificação das bases produtivas e circulatória de bens e serviços;  
IV- Melhoria aferível das condições de trabalho dos operários;  
V- Ampliação, ou no mínimo, a manutenção dos postos de trabalho;  
VI- Estímulo à parceria ou à troca de informações entre empresas e 

universidades; 
VII- Fornecimento dos meios ao seu alcance para que as empresas locais 

tornem-se competitivas no mercado, possibilitando a concorrências com 
outras Unidades da Federação;  

VIII- Estímulo e fomento à instalação e desenvolvimentos das micro e pequenas 
empresas instaladas no DF; 

IX- Inovação tecnológica. 

Como participar do Programa Emprega DF: 

O interessado deverá apresentar o Projeto de Viabilidade Técnico-
Econômico-Financeira Simplificado – PVTEFS, devidamente preenchido sem 
rasuras e acompanhado da documentação exigida.  

I- MODELO DE PVTFES ESPECIAIS EMPREGA DF: aplicável aos projetos 
relativos a empreendimentos de interesse adicional que tencionem obter 
exclusivamente os benefícios adicionais ou especiais previstos nos artigos 
16 a 23 do Decreto nº 39.803, de 2 de maio de 2019. 

Nota: 

Na hipótese de projetos que busquem enquadramento na forma do art. 23, 
apresentando-se como de relevante interesse econômico, social e fiscal o PVTEFS 
poderá ser apresentado em data posterior a ratificação do termo de 
compromisso junto à Governadoria do DF. 

II- MODELO DE PVTFES GERAL EMPREGA DF: aplicável aos projetos 
classificados como de interesse prioritário, de cunho industrial em geral. 

Nota: 

Na hipótese de projetos que contemplem a busca de benefícios gerai s (para 
projetos industriais) acumulados com benefícios especiais (previstos nos artigos 
16 a 23 do Decreto nº 39.803, de 2 de maio de 2019) os dois modelos de PVT EFS 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/bc498d0a49884547b4dcd1ebdca76df5/Portaria_Conjunta_3_04_06_2019.html
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podem ser mesclados e adaptados para atender às necessidades do 
empreendimento. 

III- MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO: exclusivo para projetos 
classificados como de interesse adicional e que busquem enquadramento 
na forma do art. 23, apresentando-se como de relevante interesse 
econômico, social e fiscal para a economia do DF. 

Os modelos de PVTEFS estão disponíveis no sítio oficial da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico – SDE, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.sde.df.gov.br/emprega-df/.  

Benefícios previstos: 

• Incentivos fiscais, financeiro-fiscais, ou extrafiscais créditos, definidos em 
norma. 

Benefícios fiscais: 

I- Concessão de crédito presumido de até 67% do ICMS decorrente da saída 
de produtos de fabricação própria; 

Notas:  

Não serão considerados para cálculo do benefício: substituição tributária, 
retenção por responsabilidade e importação, cabendo a esta última o 
enquadramento pelo PROIMP, se o desembaraço se der em zona aduaneira 
primária situada no DF; 

Implica responsabilidade de recolhimento de emolumento mensal ao PRO-
RECEITA (1,5%) e ao FUNDEFE (1,5%). 

II- No âmbito do PROIMP DF, nas operações de saída, do estabelecimento 

importador, de produtos cuja entrada no território nacional tenha 

ocorrido pelos recintos alfandegados localizado no DF, ou de produtos 

resultantes de sua industrialização no DF, poderá ser concedido crédito 

outorgado de até 50% do valor do imposto incidente nas operações de 

saídas interestaduais; 

III- Aos empreendimentos produtivos classificados como prioritários 
(industriais), de interesse adicional (de relevantes interesses econômico, 
social ou fiscal situados no DF) poderá ser dispensada a cobrança do ICMS 
incidente sobre a importação, do interior (outros Estados) ou exterior do 
País, de bens destinados ao ativo fixo do empreendimento, desde que 
destinados exclusivamente ao uso em processo produtivo industrial ou 
agroindustrial ou à modernização da gestão organizacional dos negócios 
da empresa, consoante especificado no PVTEFS.  

http://www.sde.df.gov.br/emprega-df/
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Definições do Programa Emprega DF:  

I- Empreendimento econômico produtivo de interesse prioritário: 
fabricação de produtos tecnologicamente avançados, que possam dar 
efetiva competitividade às empresas situadas no DF;  

II- Empreendimento econômico produtivo de interesse adicional: aquele 
que, mediante recursos financeiros privados esteja disposto a realizar 
investimentos de grande porte e de relevante interesse econômico, social 
e fiscal para a economia do DF, assim declarado em ato do Senhor 
Governador; 

III- Industrialização: qualquer operação que proporcione transformação, 
beneficiamento, montagem, acondicionamento ou recondicionamento e 
renovação ou recondicionamento; 

IV- Projeto de implantação de empreendimento econômico produtivo: 
instalação e operação de nova unidade produtiva;  

V- Projeto de ampliação de unidade produtiva industrial: aumento da 
capacidade produtiva instalada; 

VI- Projeto de modernização industrial: viabilizar inovação ou racionalização 
de processos produtivos; 

VII- Reativação de unidade industrial: reestabelecer o funcionamento de 
unidade industrial paralisada; 

VIII- Relocalização de unidade industrial: transferência justificada de unidade 
industrial para outra área; 

IX- Novidade na matriz industrial: fabricação de produto sem similar no DF, 
com inovação tecnológica. 

Empreendimentos beneficiados: 

I- Empreendimento econômico produtivo industrial;  
II- Empreendimento comercial de bens em grande escala (atacado);  
III- Empreendimentos importadores de bens desembaraçados no território do 

DF; 
IV- Outros empreendimentos de interesse adicional, classificados em ato do 

Governador como sendo de relevante interesse econômico, social e fiscal 
para a economia do DF. 

Empreendimentos excluídos:  

I- Dedicados à área de energia elétrica e comunicação, salvo o ICMS 
incidente nas aquisições de bens destinados ao ativo fixo (importação e 
diferencial de alíquota); 

II- Destinados à produção de carne bovina, álcool, madeira, café torrado, 
construção civil ou processamento/extração de produtos de origem 
vegetal, animal ou mineral; 

III- Que compreendam: fabricação de móveis, esquadrias e utensílios de 
madeira (marcenarias e serralherias), artefatos e lajes de cimentos, 
concreto ou gesso;  
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IV- Que compreendam a preparação local de partes ou peças empregadas nos 
processos de conserto, restauração ou recondicionamento de máquinas e 
equipamentos; 

V- Que compreendam o preparo e o fornecimento de produtos alimentares 
(bares, padarias, restaurantes). 

Critérios de pontuação dos empreendimentos para fixação do percentual do 
incentivo: 

I- Projeto de empreendimentos que contribuam diretamente para o 
desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal, observados os 
limites a seguir: 

a) Projetos localizados em áreas de Desenvolvimento Econômico que 
necessitem de revitalização e maior dinamismo serão atribuídos cinco 
pontos; 

b) Projetos que se integrem como elos da cadeia da indústria químico-
farmacêutica do Distrito Federal, serão atribuídos cinco pontos;  

c) Projetos em regiões administrativas do Distrito Federal que possuam 
grande oferta de mão de obra e que situem próximos aos limites 
geográficos do Distrito Federal serão atribuídos dez pontos;  

d) Projetos situados no Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC ou que se 
integrem como fornecedores ou demandantes de produtos industriais 
de alto valor agregado e inovadores a esse destinados serão atribuídos 
cinco pontos; 

e) Projetos que proponham aquisição de matérias primas, produtos e 
serviços de fornecedores locais em quantidade superior a 5% serão 
atribuídos cinco pontos; 

f) Projetos que apresentem matriz de produção tecnologicamente 
avançada, de alto valor agregado e inovadora capaz de gerar novas 
oportunidades mercadológicas, desencadear o surgimento de outras 
unidades produtivas e alavancar a vocação do Distrito Federal como 
centro de distribuição, serão atribuídos dez pontos; 

g) Empreendimentos que visem a complementação de cadeias produtivas 
de segmentos dinâmicos e estratégicos de alto valor agregado da 
indústria e da logística serão atribuídos cinco pontos;  

h) Empreendimentos que proporcionem a substituição de importações do 
exterior ou de outra unidade federada serão atribuídos cinco pontos;  

i) Projetos que proporcionem melhoria aferível da qualificação da mão 
de obra do Distrito Federal serão atribuídos dez pontos.  

II- Projetos que visem implantação, ampliação, modernização ou 
reformulação enquadrados como de interesse prioritário, observadas as 
disposições do art. 4° do Decreto n° 39.803, de 2019, serão atribuídos 
cinco pontos; 

III- Projetos que se proponham a realizar operações com Código Fiscal de 
Operações e Prestações - CFOP - de venda a partir do Distrito Federal em 
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quantidade superior a 25% de sua produção local serão atribuídos dez 
pontos; 

IV- Projetos instalados com observância dos impactos para o trânsito e 
qualidade de vida das populações circunvizinhas serão atribuídos cinco 
pontos; 

V- Projetos de empreendimentos que proporcionem a criação de empregos 
novos diretos, observadas as faixas a seguir:  

a) De dez a vinte empregos serão atribuídos o valor de dez pontos;  
b) De vinte e um a cem empregos serão atribuídos o valor de trinta 

pontos; 
c) Acima de cem empregos serão atribuídos o valor de cinquenta pontos.  

VI- Projetos a serem executados com comprometimento de recursos próprios 
da empresa superior a 10% em relação ao investimento fixo serão 
atribuídos dez pontos; 

VII- Projetos de empreendimentos que proponha investimentos em 
Responsabilidade Social e/ou Ambiental em pelo menos uma das 
seguintes linhas de ação serão atribuídos vinte pontos:  

a) Projetos educacionais; 
b) Projetos culturais e esportivos; 
c) Reutilização de recursos naturais (água);  
d) Minimização de resíduos (reciclagem); 
e) Eficiência energética.  

Os limites percentuais de Crédito Presumido de ICMS atribuídos aos projetos 
seguirão os critérios abaixo: 

I- Empreendimento que obtiver de sessenta a oitenta pontos: 40%;  
II- Empreendimento que obtiver acima de oitenta até cem pontos: 50%; 
III- Empreendimento que obtiver acima de cem até cento e vinte pontos: 60%; 
IV- Empreendimento que obtiver acima de cento e vinte pontos: 67%.  

Tratamento concedido a projetos de ampliação ou modernização de unidades em 
operação: 

I- O  benefício será calculado com base no ICMS incremental apurado nos 12 
meses imediatamente anteriores ao da assinatura do Termo de Acordo;  

II- Nos casos de implantação de nova linha de produção, o benefício de 
crédito presumido de ICMS pode alcançar o percentual máximo para a 
comercialização dos produtos dela oriundos.  

Nota:  

O disposto neste tópico não se aplica aos empreendimentos ora enquadrados 
como beneficiários das disposições do art. 14 da Lei nº3.196/2003 (FIDE -Pró-DF 
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II) e da Lei nº 5.017/2016 (IDEAS – Industrial) e que venham a migrar para o 
EMPREGA-DF nos prazo fixado pelo art. 33 do Decreto nº 39.803/2019.  

Acompanhamento e controle do benefício: 

I- O benefício será acompanhado anualmente quanto ao cumprimento dos 
compromissos e metas fixados no Termo de Acordo;  

II- Os empreendimentos beneficiados serão vistoriados por técnicos da SDE, 
e quando julgado necessário, acompanhado por técnicos indicados pela 
SEFP. 

Suspensão ou cancelamento do benefício: 

I- Descumprimento:  

• a) Do PVTEFS do empreendimento econômico produtivo industrial aprovado, 
ou do prazo de sua execução;  

• b) Do dever de a empresa beneficiária comunicar os atos praticados, 
vinculados ao benefício ou incentivo e pelos quais ela se obrigou, segundo o 
disposto no regulamento;  

• c) De deveres jurídicos instrumentais necessários ao adequado cumprimento 
de obrigações tributárias;  

• d) De regras estabelecidas na legislação relativa ao controle ambiental.  

II- Inadimplemento de obrigações tributárias para com a Fazenda Pública 
Distrital ou Federal e de obrigações previdenciárias ou trabalhistas; 

III- Autuação irrecorrível na esfera administrativa pela prática de atos que 
configurem fraude, conluio ou sonegação fiscal (pagamento ou 
parcelamento extingue a punição);  

IV- Tentativa ou consumação de crime contra a ordem tributária;  
V- Constatação pelo do Ministério Público do Trabalho (MPT) da prática ou a 

concorrência para a prática do crime de tráfico e exploração de seres 
humanos. 

Critérios de migração: 

I- Os contribuintes optantes pelo FIDE e IDEAS poderão requerer migração 
para o EMPREGA - DF no prazo de 120 dias após a publicação deste 
Decreto;  

II- Ficam dispensados de apresentação de novo PVTEFS, entretanto, o 
contribuinte aderente deverá comprovar a regular idade fiscal; 

III- A fruição de crédito presumido será em percentual equivalente à fruição 
do incentivo anterior; 

IV- A fruição do incentivo se dará a partir do período de apuração seguinte ao 
da assinatura do Termo de Acordo.  

Restrição: 
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I- Não farão jus à migração os empreendimentos com incentivos cancelados 
por parte do COPEP DF e GC-IDEAS ou que tiverem encerrado as atividades 
no DF. 

Fluxogramas de tramitação dos pedidos de adesão ao Emprega - DF:  

Segundo a classificação dos empreendimentos como de interesse 
prioritário, adicional/especial ou de relevante interesse econômico e social para 
o DF os fluxos de tramitação são os seguintes:  

I- Projetos industriais prioritários; 
II- Projetos de interesse adicional ou especial, inclusive o PROIMP-DF; 
III- Projetos classificados como de relevante interesse econômico, social e 

fiscal para a economia do DF. 

SERVIÇOS PARA A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL 

3.4. FUNDO CONSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE – 

FCO 

 

3.4.1. Comitê de Financiamento à Atividade Produtiva – COFAP/DF 

O Decreto n° 29.030, de 14 de maio de 2008, aprova o Regimento Interno 
do Comitê de Financiamento à Atividade Produtiva do Distrito Federal, e dá 
outras providências. 

Objetivo: 

O Comitê de Financiamento à Atividade Produtiva – COFAP/DF, vinculado 
ao conselho de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, criado pelo 
Decreto nº 24.353, de 08 de janeiro de 2004, tem por finalidade deliberar, sob 
ótica do desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal e em 
consonância com o Plano Estratégico do Governo de forma terminativa, sobre as 
cartas-consulta de pleitos de financiamento de projetos com a utilização de 
recursos oriundos do Fundo constitucional do Centro-Oeste-FCO. 

Competências:  

I- Deliberar sob a ótica do desenvolvimento econômico e social do Distrito 
Federal e, de forma terminativa, sobre as cartas-consulta de pleitos de 
financiamento de projeto com a utilização de recursos oriundos do FCO;  

II- Avaliar os resultados obtidos nos pleitos referentes ao inciso anterior, 
solicitando, para isso, que o Banco do Brasil S/A informe, mensalmente, à 
coordenação do comitê, a tramitação dos pleitos, os recursos liberados e 
os motivos dos pleitos não liberados, mediante apresentação de relatórios 
e outros instrumentos necessários a esse acompanhamento;  

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/57662/exec_dec_29030_2008.html#:~:text=O%20Comit%C3%AA%20de%20Financiamento%20%C3%A0,em%20conson%C3%A2ncia%20com%20o%20Plano
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III- Acompanhar as contas do FCO, em parceria com o Agente financeiro – 
Banco do Brasil S/A, em termos de resultados alcançados, de retorno dos 
investimentos e de eficiência dos Programas na busca do desenvolvimento 
econômico e social do Distrito Federal;  

IV- Definir critérios de avaliação e prioridades para efeito de aprovação de 
cartas-consulta e de aplicação de recursos oriundos do FCO; 

Órgãos e Entidades integrantes: 

a) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal;   
b) Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal;   
c) Secretaria de Estado Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal;   
d) Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito 

Federal 
e) Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal;  
f) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do 

Distrito Federal;  
g) Federação das Indústrias do Distrito Federal – FIBRA;  
h) Federação do Comércio do Distrito Federal – FECOMÉRCIO/DF; 
i) Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Distrito Federal e do 

Entorno – FACI/DF;  
j) Federação de Agricultura e Pecuária – FAPE/DF;  
k) Câmara dos Dirigentes Lojistas do Distrito Federal – CDL/DF. 

Competências do Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico:  

Compete ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico  do 
Distrito Federal a coordenação do Comitê de Financiamento à Atividade  
produtiva, com as seguintes atribuições:  

• Fazer cumprir o Regimento Interno; 

• Convocar e conduzir as reuniões do Comitê;  

• Receber da superintendência do Banco do Brasil os pleitos de cartas-consulta, 
instruí-los e encaminhá-los aos membros designados para relatá-los;  

• Interagir com o agente financeiro – Banco do Brasil, para obter as 
informações essenciais ao bom desenvolvimento dos trabalhos do comitê;   

• Informar aos demais membros do Comitê sobre a Programação anual do FCO 
 

3.4.2. Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO 

Objetivo: 

O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO foi criado 
pela Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamentou o art. 159, 
inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento econômico e social da região, mediante a execução de 
programas de financiamento aos setores produtivos. As empresas e os 
produtores rurais que desejarem iniciar, ampliar, modernizar ou realocar seus 
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empreendimentos na região Centro-Oeste podem contar com o apoio do FCO 
com condições favorecidas e diferenciadas, tais como taxas de juros, limites 
financiáveis e prazos de pagamento e de carência.  

Serviço:   

Oferecimento de financiamento com recursos do FCO.  

Público-alvo: 

• FCO Empresarial - Pessoas jurídicas de direito privado que se dedicam à 
atividade produtiva nos setores industrial, agroindustrial, mineral, de 
infraestrutura econômica, turístico, comercial, de serviços e de ciência, 
tecnologia e inovação. 

• FCO Rural - Produtores rurais, na condição de pessoas físicas e jurídicas, suas 
cooperativas de produção e associações, desde que se dediquem à atividade 
produtiva no setor rural. 

• Financiamento Estudantil - Estudantes regulamente matriculados em cursos 
superiores e de educação profissional, técnica e tecnológica, não gratuitos, 
na região Centro-Oeste, conforme previsto no inciso XIII do art. 3º da Lei 
Complementar n.º 7.827, de 27 de setembro de 1989, alterada pela Lei n.º 
13.530, de 7 de dezembro de 2017. 

• Financiamento à Micro e Mini Geração de Energia Elétrica para Pessoa Física 
- Pessoa física que deseja financiar a aquisição isolada de sistemas de micro 
e mini geração distribuída de energia elétrica (Solar), a serem instalados em 
imóveis residenciais. 

Informações necessárias para acessar o serviço: 

Etapas:  

• 1º) Apresentação da proposta de financiamento no banco escolhido;  

• 2º) Pré-análise da viabilidade do projeto;  

• 3º) Abertura de conta/cadastro;  

• 4º) Análise/aprovação do projeto; e  

• 5º) Liberação do recurso. 

Todas essas etapas são executadas pelo banco administrador do FCO e/ou 
pelas instituições autorizadas a operar com recursos do fundo.  

O proponente deverá apresentar sua proposta de financiamento diretamente 
na agência operadora de uma das seguintes instituições:  

• No Distrito Federal: Banco do Brasil (BB), Banco Regional de Brasília (BRB) e 
Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob).  
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Observação: O Banco do Brasil atua com todos os portes de tomadores e as 
demais instituições atuam com mini, micro, pequenos e pequeno-médios 
tomadores. 

Carta Consulta: 

Para propostas acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) deverá ser 
apresentada carta consulta, concomitante à apresentação da proposta de 
financiamento. O modelo da carta consulta está disponível na Programação do 
FCO, no sítio eletrônico da SUDECO: 
http://www.sudeco.gov.br/web/guest/programacao-anual-de-financiamento 

O proponente deverá apresentar sua carta consulta diretamente na 
agência bancária. A Carta Consulta com proposta de valor acima de 
R$ 500.000,00 é encaminhada para análise e deliberação do COFAP - Conselho 
de Financiamento à Atividade Produtiva do Distrito Federal podendo a mesma 
ser aprovada ou rejeitada, a depender das prioridades estabelecidas pelo 
respectivo Conselho. 

Somente após a aprovação do COFAP e publicação de Resolução no Diário 
Oficial do DF a operação financeira junto ao Banco Operador poderá ser 
concretizada.  

 

http://www.sudeco.gov.br/web/guest/programacao-anual-de-financiamento
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