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                              1 CARTA DE SERVIÇOS

A Carta de Serviços ao cidadão é um instrumento de controle social 
que facilita a sua participação nas ações e programas do Governo do 
Distrito Federal. Nela você encontrará informações claras e acessíveis 
sobre os serviços prestados por cada órgão e entidade distrital. Bem 
informado, você poderá avaliar os compromissos assumidos pelo 
governo em relação aos serviços que presta. Após sua leitura, solicite, 
questione e colabore. As informações irão facilitar seu dia a dia.

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.
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2 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” que  tem  por  objetivo  informar  
ao  cidadão,  de  forma clara,  os  principais  serviços prestados por 
este órgão, seus canais de acesso, horários de atendimento, prazos 
para obtenção dos serviços e os compromissos com os padrões de 
atendimento estabelecidos.
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                             2.1 Missão

Promover o desenvolvimento econômico por meio de políticas 
transversais de geração de empregos, elevação de renda e melhoria 
das condições de vida da sociedade do Distrito Federal. 
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2.2 Visão

Tornar Brasília competitiva por meio de políticas transversais de 
desenvolvimento sustentável, de geração de trabalho, emprego, renda 
e de inovação.
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                             2.3 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.
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                                     2.5 Localização

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

Imagem: Google maps
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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.

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.
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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 das 7h às 21h *Ligação gratuita de 
telefone fixo e celular

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

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).
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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.
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Tratamento específico para DENÚNCIAS:

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
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3.2 Serviço de Informação 
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:

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.
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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:
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Garantias:

• Segurança;

• 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.

Atendimento presencial: Na Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico - SDE: Segunda a Sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h.
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3.3 Programa de Apoio ao 
Empreedimento Produtivo  no 
Distrito Federal -PRÓ-DF II

Importante: 

Atualmente o recebimento de requerimentos solicitando a concessão 
do benefício fiscal, bem como o recebimento de novas Cartas-Consulta, 
do PRÓ-DF II, estão suspensos por força da Decisão nº 5458/2017 do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, de 09/11/2017, processo 
nº 5018/2015-e.

O que é:

O PRÓ-DF II consiste na concessão de benefícios ao empreendimento 
produtivo do Distrito Federal, mediante a implantação, realocação, 
expansão, modernização e reativação de empreendimentos produtivos 
nos setores econômicos, atendendo aos critérios e condições 
estabelecidos na legislação (LEI Nº 6.035, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017). 

Objetivo:

O Programa visa ampliar a capacidade da economia local na produção 
de bens e serviços e na efetiva geração de emprego, renda, receita 
tributária, além de promover o desenvolvimento econômico social, 
sustentável e integrado do Distrito Federal.

Benefício Econômico do PRÓ-DF II:

Este benefício consiste na disponibilização de lotes de propriedade 
da TERRACAP destinados ao programa nas áreas de desenvolvimento 
econômico, visando a melhoria da infraestrutura dessas regiões. O 
programa oferece a oportunidade para empresas que, ao cumprirem 
os seus passos, possam assegurar desconto de até 95% (noventa e 
cinco por cento) na aquisição do imóvel objeto do incentivo.
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Como participar do benefício econômico do PRÓ-DF II:

Os interessados deverão protocolar na Gerência de Atendimento ao 
Empresário – GEATE/DAABE/SUPEC/SDE, o documento Carta Consulta, 
em modelo a ser disponibilizado pela Secretaria, juntamente com os 
documentos de regularidade fiscal e tributária da empresa.

Após análise e manifestação da área técnica, o acolhimento da Carta 
Consulta será submetido à deliberação das Câmaras Setoriais do 
Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento 
Produtivo do Distrito Federal – COPEP/DF. Havendo o acolhimento, 
após a indicação de área à empresa, deverá ser apresentado o Projeto 
de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira (PVTEF), o qual 
também será submetido à deliberação das Câmaras Setoriais do 
COPEP/DF após análise e manifestação da área técnica. Aprovado o 
PVTEF, a empresa passará para a assinatura do contrato de Concessão 
de Direito Real de Uso, com Opção de Compra com a TERRACAP.

A Concessão do benefício implicará no pagamento mensal à 
TERRACAP, por parte do beneficiário, de taxa de ocupação de 0,5% 
calculada sobre o valor de avaliação do imóvel expresso no contrato, 
respeitada a carência de um ano (exceto os Contratos de Migração, 
nos quais não haverá carência).

As empresas beneficiadas devem afixar, em lugar visível do terreno, 
a placa alusiva aos incentivos recebidos do PRÓ-DF II e dar início às 
obras civis em até 90 dias da assinatura do contrato com a TERRACAP.

Comprovada a conclusão da edificação civil, a geração de empregos 
e o exercício da atividade econômica prevista no PVTEF, pelo prazo 
mínimo de 06 (seis) meses consecutivos, a Secretaria emitirá o Atestado 
de Implantação Definitivo (AID) a pedido da beneficiária, documento 
que autoriza a empresa assinar junto à TERRACAP a Escritura Pública 
de Promessa de Compra e Venda do imóvel objeto do incentivo.

Nos 05 (cinco) anos posteriores à emissão do AID, a empresa deverá 
manter, no mínimo, o quantitativo de empregos previsto para serem 
gerados pelo empreendimento.

Documentos necessários para emissão do AID:

Conforme disposto na Portaria nº 32/2018 – SDE, de 12/07/2018, 
publicada no DODF nº 132, de 13/07/2018:
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I- Requerimento solicitando a emissão do Atestado de Implantação 
Definitivo;

II- Alteração Contratual, caracterizando a mudança da empresa 
para o endereço incentivado, e demais alterações posteriores à 
assinatura do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com 
Opção de Compra junto à TERRACAP, se houver, registradas na 
Junta Comercial do Distrito Federal – JCDF;

III- Cópias de Notas Fiscais referentes aos últimos 06 (seis) meses, 
sendo uma de cada mês, emitidas no endereço incentivado;

IV- Licença de Funcionamento ou Consulta Prévia/Viabilidade de 
Localização deferidas pela Administração Regional ou Registro 
e Licenciamento de Empresas - RLE, em vigência no endereço 
incentivado;

V- Alvará de Construção ou Carta de Habite-se expedido pela 
Administração Regional licenciando toda a edificação do 
empreendimento;

VI- Declaração informando o custo despendido na construção do 
empreendimento;

VII- Declaração formal de que os sócios não estão respondendo por 
crimes previstos nas Leis nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, nº 
7.492, de 16 de junho de 1986, nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, 
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e nº 9.613, de 03 de março de 
1998;

VIII- Declaração de Faturamento Bruto informado à Secretaria de 
Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito 
Federal – SEFP/DF referente aos últimos 06 (seis) meses;

IX- Número de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 
CNPJ no endereço incentivado;

X- Documento de Identificação Fiscal onde conste o número de 
inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF no endereço 
incentivado;

XI- Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;

XII- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União – RFB, referente à empresa (abrangendo 
inclusive as contribuições sociais) e aos sócios que pratiquem atos 
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de gestão ou que detenham mais de 10 % (dez por cento) do capital 
social;

XIII- Certidão Negativa de Débitos do GDF, referente à empresa e 
aos sócios que pratiquem atos de gestão ou que detenham mais de 
10 % (dez por cento) do capital social;

XIV- Declaração de Nada Consta emitida pela Companhia 
Imobiliária de Brasília – TERRACAP, referente à empresa e aos sócios 
que pratiquem atos de gestão ou que detenham mais de 10 % (dez 
por cento) do capital social;

XV- Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência 
Social - GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS - GRF), com 
autenticação bancária que comprove o pagamento, e Sistema 
Empresa de Fundo de Garantia e Informação à Previdência Social - 
SEFIP (Relação de Trabalhadores) ou Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados - CAGED, comprovando o total de empregos 
constantes na Resolução que aprovou o Projeto de Viabilidade 
Técnico Econômico Financeira – PVTEF dos últimos 06 (seis) meses.

Todos os documentos deverão ser apresentados em cópia, 
acompanhados dos originais. Julgando necessário, a SDE poderá 
solicitar documentos complementares.

Benefício Fiscal do PRÓ-DF II:

O Benefício Fiscal consiste na redução em até 100% (cem por cento) 
da base de cálculo aos seguintes tributos: IPTU (por até quatro anos), 
IPVA (por até dois anos) e TLP (por até quatro anos), aplicando-se 
às empresas beneficiárias do benefício econômico que detenham 
o Atestado de Início de Implantação, documento emitido após a 
constatação do início das obras civis do empreendimento.

Como participar do Benefício Fiscal do PRÓ-DF II:

Os interessados deverão apresentar requerimento na Gerência de 
Atendimento ao Empresário – GEATE/DAABE/SUPEC/SDE solicitando 
o incentivo, acompanhado dos documentos exigidos pela legislação. 
Após análise e manifestação da área técnica, o pleito será submetido 
à deliberação das Câmaras Setoriais do Conselho de Gestão do 
Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal 
– COPEP/DF. 
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Da expedição do Atestado de Início de Implantação até a expedição 
do Atestado de Implantação Definitivo (AID) referentes ao benefício 
econômico, será suspensa a exigibilidade dos tributos, efetivando-se 
a redução da base de cálculo após a emissão do AID. O percentual 
da suspensão da exigibilidade e da redução da base de cálculo será 
definido de acordo com a utilização do imóvel para fins produtivos, 
a ser comprovada por meio de vistoria realizada pela Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico - SDE, a qual realizará o 
acompanhamento anual. 

Cumpre à Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento 
e Gestão – SEFP/DF, após emissão de Resolução do COPEP/DF, a 
emissão dos Atos Declaratórios.

Atualmente o recebimento de requerimentos solicitando a concessão 
do benefício fiscal do PRÓ-DF II está suspenso por força da Decisão 
nº 5458/2017 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, de 
09/11/2017, processo nº 5018/2015-e.

Documentos necessários para concessão do benefício fiscal:

Conforme disposto na Portaria nº 291/2009 – SDE, de 10/11/2009, 
publicada no DODF nº 217, de 11/11/2009:

I- Requerimento elaborado pela empresa solicitando o(s) incentivo(s);

II- Cópia dos atos constitutivos da empresa e posteriores alterações;

III- Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

IV- Comprovante de inscrição e de situação no cadastro fiscal do 
Distrito Federal – CF/DF;

V- Certidão negativa de débitos/GDF;

VI- Certidão negativa de débitos – INSS;

VII- Certidão de regularidade do FGTS – CRF (CEF);

VIII- Certidão de adimplência com suas obrigações junto a 
TERRACAP; (Térreo – Seção de Prestamistas);

IX- Comprovar mediante declaração formal, que seus sócios ou o 
titular da empresa não estejam respondendo por crimes previstos 
nas Leis nº. 1.521 de 26 de dezembro de 1951, 7.492 de 16 de junho de 
1986, 8.137 de 27 de dezembro de 1990, 9.605 de 12 de fevereiro de 
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1.988 e 9.613 de 03 de março de 1998;

X- Atestado/declaração de início de implantação; 

XI- Cópia da última GFIP (paga);

XII- Cópia do Projeto de Viabilidade Econômico-Financeira 
apresentado para o incentivo econômico;

XIII- Cópia da Resolução/COPEP que aprova o Projeto de Viabilidade 
Econômico-Financeira (incentivo econômico);

XIV- Cópia do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com 
Opção de Compra assinado com a TERRACAP;

XV- Cópia do Atestado de Implantação Definitivo (se houver);

XVI- Cópia da Escritura Pública de Compra e Venda firmada com a 
TERRACAP (se houver);

XVII- Apresentar documento do veículo e nota fiscal de aquisição 
em nome da empresa (quando se tratar de incentivo de IPVA); 

XVIII- Exigido apenas para empresas enquadradas junto a SEF/
DF (atualmente Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, 
Orçamento e Gestão – SEFP/DF) como regime normal de apuração: a) 
apresentar quadro demonstrativo de recolhimento mensal do ICMS 
e/ou ISS dos 02 (dois) últimos anos (anos anteriores a solicitação) e 
previsões anuais para os próximos 04 (quatro) anos;

Todos os documentos deverão ser apresentados em cópia, 
acompanhados dos originais. Julgando necessário, a SDE poderá 
solicitar documentos complementares.

Horário de Atendimento ao Público:

O Horário de Atendimento ao Público: 12h às 18h 
(Portaria n° 91, de 17 de agosto de 2017).
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3.4 Financiamento Especial 
para o Desenvolvimento
– FIDE

O que é:

O Financiamento Especial para o Desenvolvimento – FIDE consiste na 
concessão de empréstimo bancário ao empreendimento produtivo, 
destinado a:

I- capital de giro;

II- implantação do projeto;

III- produção;

IV- aquisição de máquinas e equipamentos para a produção.

O Banco de Brasília S.A – BRB será o agente financeiro do financiamento, 
o qual tem como fonte recursos do Fundo de Desenvolvimento 
Econômico do Distrito Federal – FUNDEFE.

A concessão do financiamento para o desenvolvimento terá as 
seguintes condições:

I- prazo de fruição e carência de até 360 (trezentos e sessenta) meses;

II- amortização do principal em até 360 (trezentos e sessenta) meses;

III- juros de 0,1% (um décimo por cento) ao mês, incidentes sobre o 
principal, devidos anualmente, sobre o saldo devedor e recolhidos 
em data fixada no respectivo contrato;

IV- atualização monetária do principal na proporção de 25% (vinte e 
cinco por cento) da variação do Índice Geral de Preços/Disponibilidade 
Interna - IGP/DI ou outro que venha a sucedê-lo, sendo que não 
incidirá atualização monetária quando sua variação anual for inferior 
a 25% (vinte e cinco por cento);

V- O valor máximo financiado será de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do faturamento interestadual mensal;

VI-Implica a obrigatoriedade de pagamento de emolumento por 
parte do mutuário, em favor do FUNDEFE, no percentual de 0,5% 
(cinco décimos por cento) do valor da parcela a ser liberada.
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Objetivo:

A concessão de financiamento especial para o desenvolvimento 
do Distrito Federal -  FIDE/DF tem por objetivo a viabilização 
da produção ou comercialização, de caráter estratégico para o 
desenvolvimento econômico, social e sustentável do Distrito Federal, 
na forma do disposto no Decreto nº 37.892, de 27 de dezembro de 
2016, independentemente do ramo ou setor de atividade, desde que 
integrante da cadeia produtiva.

Como participar do FIDE:

Os interessados deverão apresentar na Gerência de Atendimento ao 
Empresário – GEATE/DAABE/SUPEC/SDE o Projeto de Viabilidade 
Técnica e Econômico-Financeira (PVTEF) em modelo a ser 
disponibilizado pela Secretaria acompanhado dos documentos 
exigidos pela legislação. 

Após análise e manifestação da área técnica, o pleito será submetido 
à deliberação do Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao 
Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – COPEP/DF. 

Observações:

• O PVTEF será disponibilizado pela SDE/DF, em modelo próprio, 
atendendo ao princípio da padronização;

• Na pendência de alguma das exigências previstas nos itens I a 
VII acima citados, o interessado será notificado para providenciar 
a regularização no prazo de 30 dias, mediante requerimento 
fundamentado;

• A regularidade fiscal perante a Fazenda Pública da União e 
do Distrito Federal, com a Seguridade Social e com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço e outros órgãos poderá ser verificada 
mediante consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF, nos termos do Decreto Federal nº 3.722, de 9 
de janeiro de 2001.

Documentos necessários para concessão do FIDE:

Conforme disposto na Portaria Conjunta nº 01 – SDE/SEF, de 
22/05/2017, publicada no DODF nº 98 em 24/05/2017, o interessado 
deverá apresentar os seguintes documentos:
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I- Atos constitutivos da empresa e posteriores alterações com a 
chancela da Junta Comercial;

II- Certidão Negativa de Débitos do Distrito Federal;

III- Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;

IV- Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União (CND);

V- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, do Tribunal 
Superior do Trabalho - TST;

VI- Declaração formal de que os sócios ou o titular da empresa não 
respondem por crime previsto nas Leis Federais nº 1.521, de 26 de 
dezembro de 1951, nº 7.492, de 16 de junho de 1986, nº 8.137, de 27 
de dezembro de 1990, nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e nº 9.613, 
de 3 de março de 1998;

VII- Domicílio eletrônico da empresa proponente e do seu 
representante legal, devendo mantê-los atualizados.

Como é feito Acompanhamento anual:

As condições do financiamento serão revisadas anualmente pela 
SDE/DF, mediante a apresentação pelo mutuário dos seguintes 
documentos:

I- Tela de consulta de situação de regularidade da inscrição no 
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ;

II- Tela de consulta de situação de regularidade da inscrição no 
Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF; 

III- Declaração gerada em editor eletrônico de texto: de que nenhum 
dos sócios Gestores responde por crimes previstos nas Leis nº 1.521, 
de 26 de dezembro de 1951, 7.492, de 16 de junho de 1986, 8.137, de 
27 de dezembro de 1990, 9.605, de 12 de fevereiro de 1.998 e 9.613, 
de 3 de março de 1998;

IV- Certidão Negativa de Débitos do GDF - expedida pela SEF-DF; 

V- Certificado de Regularidade do FGTS - Caixa Econômica Federal;

VI- Certidão Conjunta de Débitos Federais e Dívida Ativa da União;

VII- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, do Tribunal 
Superior do Trabalho - TST;
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VIII- Certidão de inexistência de débitos com a TERRACAP – a ser 
requerida pessoalmente no NUGIVI-TERRACAP;

IX- Cópias das GFIP’s com os comprovantes de pagamento, relativos 
aos  anos sob acompanhamento; 

X- Relatório de Dados Financeiros relativo ao ano sob 
acompanhamento, emitido pela SEFP/DF; 

XI- Cópias dos comprovantes de recolhimento previstos no § 2º do 
art. 10 do Decreto nº 37.892/2016, quando for o caso.

• O acompanhamento do projeto financiado será realizado 
mediante apresentação da documentação acima citada, até 5 de 
janeiro de cada exercício financeiro, atestando o cumprimento 
das condições e metas estabelecidas pelo COPEP para fruição do 
financiamento, relativas ao ano anterior;

• O COPEP/DF definirá os fatores e critérios a serem considerados 
na avaliação de resultados e definirá as informações a serem 
apresentadas anualmente pelos mutuários no relatório de 
prestação de contas do acompanhamento;

• O parecer da SDE/DF deverá ser homologado pelo COPEP/DF, 
a quem cabe, em última instância, também julgar recursos das 
empresas solicitantes.

Perderá o direito ao financiamento o mutuário que:

I- deixar de atender, conforme o caso, à relação número de 
empregados/faturamento ou número de empregados/capital 
social subscrito;

II- não mantiver ao longo da fruição do financiamento as condições 
exigidas para o enquadramento no FIDE/DF.

Observações:

• O MUTUÁRIO que descumprir qualquer norma será notificado com 
prazo, improrrogável, de 30 dias, para saneamento da irregularidade.

• O descumprimento de qualquer norma regulamentar ou 
contratual, bem como a inscrição da empresa incentivada na dívida 
ativa do Distrito Federal, ensejará a possibilidade de oferta pública 
do saldo devedor, com vistas à liquidação antecipada do contrato, 
observando-se o disposto no Decreto nº 27.528, de 19 de dezembro 
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de 2006,  mesmo que à revelia do mutuário.

Horário de Atendimento ao Público:

O Horário de Atendimento ao Público: 12h às 18h (Portaria n° 91, de 17 
de agosto de 2017).
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3.5 Financiamento Industrial para
o Desenvolvimento  Econômico 
Sustentável - IDEAS

O que é:

O Financiamento Industrial  para  o  Desenvolvimento  Econômico  
Sustentável – IDEAS, consiste na concessão de empréstimo bancário a 
empreendimentos industriais, destinado a:

I- capital de giro;

II- implantação do projeto;

III- produção.

O Banco de Brasília S.A – BRB será o agente financeiro do financiamento, 
o qual tem como fonte recursos do Fundo de Desenvolvimento 
Econômico do Distrito Federal – FUNDEFE.

A concessão do financiamento para o desenvolvimento terá as 
seguintes condições:

I- prazo de fruição e carência de até 360 (trezentos e sessenta) meses;

II- amortização do principal em até 360 (trezentos e sessenta) meses;

III- juros de 0,1% (um décimo por cento) ao mês, incidentes sobre o 
principal, devidos anualmente, sobre o saldo devedor e recolhidos 
em data fixada no respectivo contrato;

IV- atualização monetária do principal na proporção de 25% (vinte e 
cinco por cento) da variação do Índice Geral de Preços/Disponibilidade 
Interna - IGP/DI ou outro que venha a sucedê-lo, sendo que não 
incidirá atualização monetária quando sua variação anual for inferior 
a 25% (vinte e cinco por cento);

V- O valor máximo financiado será de até 13% (treze por cento) do 
faturamento bruto ajustado da empresa;

VI- Implica a obrigatoriedade de pagamento: 

a. de emolumento, por parte do mutuário, em favor do FUNDEFE, 
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no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da 
parcela a ser liberada;

b. de contribuição mensal aos fundos de fomento do turismo 
e do meio ambiente, no percentual de 0,5% da parcela a ser 
liberada, por meio de Documento de Arrecadação - DAR.

Objetivo:

Promover o desenvolvimento econômico de atividades produtivas no  
Distrito Federal, por meio da ampliação da capacidade da economia  
local na produção e distribuição de bens e serviços e na efetiva geração 
de emprego e renda, conforme Decreto nº 34.607 de 27/08/2013 que 
regulamenta a Lei nº 5.017 de 18/01/2013.

Como participar do programa:

Os interessados deverão apresentar na Gerência de Atendimento 
ao Empresário – GEATE/DAABE/SUPEC/SDE o Projeto de 
Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira (PVTEF) em modelo 
a ser disponibilizado pela Secretaria acompanhado dos  seguintes 
documentos:

I- Atos constitutivos da empresa e posteriores alterações com a 
chancela da Junta Comercial;

II- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

III- Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF;

IV- Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;

V- Certidão Conjunta de Débitos Federais e Dívida Ativa da União;

VI- Certidão Negativa de Débitos do Distrito Federal;

VII- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, do Tribunal 
Superior do Trabalho - TST;

VIII- Declaração formal de que os sócios ou o titular da empresa 
não responde por crime previsto nas Leis Federais nº 1.521, de 26 de 
dezembro de 1951, nº 7.492, de 16 de junho de 1986, nº 8.137, de 27 
de dezembro de 1990, nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e nº 9.613, 
de 3 de março de 1998;

IX- Domicílio eletrônico da empresa proponente e do seu 
representante legal, devendo mantê-lo atualizado.



31

Observações: 

• O PVTEF será disponibilizado pela SDE/DF, em modelo próprio, 
atendendo ao princípio da padronização;

• Na pendência de alguma das exigências previstas nos itens I a IX 
acima citados, o interessado será notificado para providenciar a 
regularização no prazo de 30 (trinta) dias, mediante requerimento 
fundamentado;

• Após análise e manifestação da área técnica, o pleito será submetido 
à deliberação do Comitê de Desenvolvimento Industrial – CDI/IDEAS;

• A regularidade fiscal perante a Fazenda Pública da União e 
do Distrito Federal, com a Seguridade Social e com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço e outros órgãos poderá ser verificada 
mediante consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF, nos termos do Decreto Federal nº 3.722, de 9 
de janeiro de 2001.

Como é feito Acompanhamento anual:

O acompanhamento do projeto financiado no âmbito do IDEAS 
Industrial será realizado anualmente pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, durante o período 
de fruição do financiamento.

O mutuário deverá apresentar, para fins de acompanhamento do 
projeto financiado no âmbito do IDEAS Industrial, os seguintes 
documentos:

I- Tela de consulta de situação de regularidade da inscrição no 
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ;

II- Tela de consulta de situação de regularidade da inscrição no 
Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF; 

III- Declaração gerada em editor eletrônico de texto: de que nenhum 
dos sócios Gestores responde por crimes previstos nas Leis nº 1.521, 
de 26 de dezembro de 1951, 7.492, de 16 de junho de 1986, 8.137, de 
27 de dezembro de 1990, 9.605, de 12 de fevereiro de 1.998 e 9.613, 
de 3 de março de 1998;

IV- Certidão Negativa de Débitos do GDF - expedida pela SEF-DF; 

V- Certificado de Regularidade do FGTS - Caixa Econômica Federal;
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VI- Certidão Conjunta de Débitos Federais e Dívida Ativa da União;

VII- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, do Tribunal 
Superior do Trabalho - TST;

VIII- Cópias das GFIP’s com os comprovantes de pagamento, relativos 
aos anos sob acompanhamento; 

IX- Relatório de Dados Financeiros relativo ao ano sob 
acompanhamento, emitido pela SEFP/DF; 

X- Demonstrativo de investimentos referentes ao aumento da 
capacidade produtiva e as respectivas notas fiscais relativos ao ano 
sob acompanhamento, comprovando o investimento dos recursos 
do programa, limitadas a 10 notas fiscais por exercício;

XI- Cópias dos balanços sob acompanhamento, registrados na Junta 
Comercial;

XII- Relatório Mensal resumido das operações com CFOP de venda 
realizadas a partir do DF relativo ao ano sob acompanhamento;

XIII- Relatório mensal resumido do produtos produzidos no DF 
relativo ao ano sob acompanhamento.

Observação:

• Deverá ser verificada a manutenção da quantidade mínima de 
empregos a serem mantidos e gerados pelo mutuário, admitindo-se 
desvio padrão máximo de 10 (dez) por cento.

Perderá o direito ao financiamento o mutuário que:

I- deixar de atender as metas de geração de emprego, observado o 
disposto no art. 38 deste Decreto;

II- não mantiver, ao longo da fruição do financiamento, as condições 
exigidas para habilitação e permanência no Programa;

III- deixar de amortizar as parcelas de juros anuais;

IV- deixar de oferecer garantias reais suficientes;

V- venha a ter sócio ou titular condenado por crime previsto nas 
Leis Federais nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, nº 7.492, de 16 de 
junho de 1986, nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998, e nº 9.613, de 3 de março de 1998;
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VI- descumprir o disposto na Lei nº 5.017, de 18 de janeiro de 2013, 
neste Decreto ou em qualquer norma regulamentar ou contratual 
dele decorrente.

Horário de Atendimento ao Público:

O Horário de Atendimento ao Público: 12h às 18h (Portaria n° 91, de 17 
de agosto de 2017).
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3.6 Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas 
e Negócios - REDESIM

O que é:

A REDESIM é uma Política Pública Nacional que visa simplificar os 
processos de abertura e regularização de empresas e negócios no 
âmbito dos Estados e Munícipios e, com isso, melhorar o ambiente 
de negócios do país, fomentar o empreendedorismo e a geração de 
emprego e renda.

Criada pela Lei Federal nº 11.598/2007, a REDESIM é composta por 
diversos órgãos que integram o processo de registro e de legalização 
de pessoas jurídicas. 

São mais de 3.000 municípios integrados, abrangendo cerca de 85% 
das pessoas jurídicas ativas do país.

Objetivo: 

Promover a inovação dos processos a partir da simplificação e 
desburocratização de procedimentos com a segurança jurídica 
necessária ao empreendedor.

Os Governos Federal e do Distrito Federal, em ações conjuntas, têm 
adotado uma série de medidas e ações que visam a melhoria do 
ambiente de negócios. Todo o processo de registro, legalização e 
licenciamento das pessoas jurídicas está sendo atualizado de forma a 
atingir objetivos e necessidades de uma sociedade moderna, visando 
a redução de processos e procedimentos, transparência, simplificação 
e padronização no cumprimento das obrigações, redução de custos e 
de prazos.

Como funciona a REDESIM:

O Distrito Federal atua na vanguarda dessa política pública. A partir 
da Lei Distrital nº 5.547/2015, que dispõe sobre as autorizações para 
localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares, 
foi estabelecida segurança jurídica para que o empreendedor possa 
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planejar a abertura, licenciar e regularizar seu empreendimento 
ou até mesmo promover sua baixa de forma simplificada.  O 
Decreto nº 36.948/2015, ao regulamentar a Lei Distrital nº 5.547/2015, 
criou o Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas – RLE, 
atualmente RLE@DIGITAL, que é o meio de integração do Distrito 
Federal à REDESIM. Para sua supervisão, o Decreto nº 38.539/ 2017 
instituiu o Comitê Gestor da Rede para a Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas e Negócios do Distrito Federal - REDESIM-
DF. A unidade gestora de integração à REDESIM no Distrito Federal 
é o SIMPLIFICA PJ, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico – SDE/DF, espaço único de atendimento e contato do 
empreendedor com os órgãos do Governo do Distrito Federal - GDF e 
entidades parceiras.

O RLE@DIGITAL está hospedado no site 
http://www.redesimples.df.gov.br/, se trata de um conjunto de 
sistemas informatizados para a realização de processos de abertura, 
regularização e licenciamento de atividades econômicas. 

Os sistemas estão sendo implementados para garantir a linearidade 
e a unicidade desse processo, sob a perspectiva do usuário, unindo 
todos os atores que dele participam, que são órgãos de registro (Juntas 
Comerciais, Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou OAB), 
administrações tributárias no âmbito federal e do Distrito Federal 
(Receita Federal e SEFP-DF) e órgãos licenciadores (Administrações 
Regionais, Corpo de Bombeiros Militar - CBM/DF, Vigilância Sanitária, 
Instituto Ambiental de Brasília - IBRAM, Secretaria de Agricultura - 
SEAGRI, Secretária de Educação, Policia Civil do DF – PCDF e Secretaria 
de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal, antiga AGEFIS).
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3.7 Simplifica PJ
O que é:

O SIMPLIFICA PJ foi instituído pelo Decreto Distrital nº 38.022/2017, que 
estabelece as diretrizes e os procedimentos destinados à simplificação 
e à desburocratização do atendimento às empresas, aos empresários 
e aos futuros empreendedores do Distrito Federal, fomentando o 
empreendedorismo e a melhoria do ambiente de negócios.

Reúne 14 instituições, entre órgãos de governo, Distritais e Federais, 
instituições financeiras, Conselhos Profissionais e a agência de 
atendimento do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do 
Distrito Federal (SEBRAE-DF).  

Objetivo:

Seu principal objetivo é evitar que o empreendedor tenha que 
se deslocar a diversos órgãos para obter orientações e serviços às 
empresas (pessoas jurídicas), relacionados principalmente ao registro 
e licenciamento das atividades econômicas, desburocratizando e 
acelerando esses processos.

Com a parceria do SEBRAE-DF também são oferecidas orientações 
e capacitações, por meio de palestras, cursos, consultorias e demais 
ações, que visam fomentar empreendedorismo e desenvolvimento 
sustentável das empresas no Distrito Federal, principalmente dos 
pequenos negócios, fortalecendo a economia local, conforme sua 
missão institucional. Órgãos integradores:

I- Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE);

II- Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural (SEAGRI);

III- Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH);

IV- Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão (SEFP);
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V- Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF LEGAL);

VI- Secretaria Executiva das Cidades (SECID/CASA CIVIL);

VII- Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil (SISDEC/SSP);

VIII- Instituto Brasília Ambiental (IBRAM);

IX- Vigilância Sanitária (DIVISA/SES);

X- Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF);

XI- Receita Federal do Brasil (RFB);

XII- Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito 
Federal (SEBRAE-DF);

XIII- Conselho Regional de Contabilidade (CRC);

XIV- Banco de Brasília (BRB);

XV- Banco do Brasil (BB).

Onde fica:

• Simplifica PJ - QI 19, lotes 28, 30 e 32 – Setor Industrial de Taguatinga 
- Brasília – DF – CEP 70297-400.

Horário de atendimento:

• De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

Contatos:

• Tel.: (61) 3325. 2417 | 9 9181.8443

• E-mail: simplifica.pj@desenvolvimento.df.gov.br
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3.8 RLE@DIGITAL
O que é:

Atendendo aos princípios da Política Nacional de Simplificação 
trazidas pela REDESIM, o GDF implantou o Sistema de Registro e 
Licenciamento de Empresas - RLE@DIGITAL, que integra cidadãos e 
órgãos de governo responsáveis pelos processos de abertura, registro, 
legalização, licenciamento e baixa de empresas em um ambiente 
único integrado e de forma digital.

O cidadão interage e pode enviar digitalmente documentos exigidos 
pelo GDF para emissão das licenças dos órgãos. Por outro lado, os órgãos 
de governo também disponibilizam, via sistema, orientações para o 
licenciamento, pendências acerca de documentos encaminhados 
incorretamente, bem como disponibiliza a própria licença pelo 
sistema para consulta de qualquer cidadão.

Dessa forma, é possível eliminar a necessidade do deslocamento 
presencial do cidadão para a abertura, registro e licenciamento de 
sua empresa, reduzindo custos para o DF e o tempo gasto para a 
formalização de empreendimentos.

O Portal de Serviços do RLE@DIGITAL está disponível no site 
www.redesimples.df.gov.br, 24 horas por dia, todos os dias da 
semana.

Objetivo:

O RLE@DIGITAL é destinado à abertura, regularização, licenciamento e 
baixa de atividades econômicas de todas as pessoas jurídicas, de todos 
os portes e naturezas jurídicas. Entre os objetivos do sistema estão a 
simplificação, a integração, linearidade do processo; maior interação 
do cidadão com órgãos do governo; diminuição do tempo de abertura 
de empresas; responsabilidade compartilhada e transparência.

No caso de Microempreendedor Individual – MEI, a formalização, 
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alteração e baixa é realizada, primeiramente, no Portal do 
Empreendedor - MEI (www.portaldoempreendedor.gov.br) e em 
seguida no RLE@DIGITAL.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE/DF, por meio do 
SIMPLIFICA PJ, é o órgão responsável pela gestão do Sistema RLE@
DIGITAL e promove o atendimento:

• Dos cidadãos-usuários: quanto às orientações, esclarecimento de 
dúvidas e abertura de chamados técnicos no uso do Sistema RLE@
DIGITAL;

• Dos órgãos de Governo: quanto ao cadastramento, capacitação, 
esclarecimento de dúvidas e orientações diversas no uso do Sistema 
RLE@DIGITAL e na aplicação da legislação. Além de promover 
revisões constantes dos processos e das normas, com vistas ao 
processo de melhoria e simplificação continua, junto aos órgãos 
integradores;

• Dos órgãos de controle social e institucional: quanto à instrução 
processual de demandas oriundas do poder judiciário, do ministério 
público, dos conselhos e dos tribunais de conta, quando exigido.

Como funciona o RLE@DIGITAL:

O cidadão que deseja abrir ou regularizar sua empresa pode acessar 
o Portal de Serviços do Sistema RLE@DIGITAL, por meio do endereço 
www.redesimples.df.gov.br e seguir as etapas do processo. As 
informações estão disponíveis no site em Guia Rápido.

Por  meio  do  Sistema,  o  cidadão  cadastra  uma  senha  e  dá 
prosseguimento às etapas do processo conforme sua necessidade e 
serviços listados a seguir: 

I- Viabilidade  de  localização;  

II- Registro  do  Contrato;

III- Inscrição Receita  Federal; 

IV- Inscrição  Estadual  na  SEFAZ; 

V- Licenciamento;

VI- Fiscalização;

VII- Baixa.
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Documentos necessários:

De posse da senha pessoal e intransferível, o usuário poderá acessar 
o Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas - RLE@DIGITAL, 
com as seguintes informações disponíveis: 

I- CPF;

II- Nome do Responsável Legal;

III- Data de Nascimento; 

IV- Título de Eleitor;

V- Nome da Mãe;

VI- CEP Residencial.

Quais empresas são atendidas pelo RLE:

Todos os tipos jurídicos com CNPJ.

Quais empresas não são atendidas pelo RLE:

Sociedades Anônimas, entidades sem fins lucrativos constituídas 
em cartório, igrejas, empresas com sócios estrangeiros ou menores 
de idades, filiais com sede fora do Distrito Federal, Cooperativas e 
profissionais autônomos não detentores de CNPJ, são elas:

Empresas criadas por meio de CPF: 

I- Permissionários de área publica não formalizados (quiosques, 
trailers, feiras e banca); 

II- Agroindústrias da Agricultura Familiar; 

III- Unidades descentralizadas de governo (com endereços distintos 
da Sede e mesmo CNPJ); e 

IV- Profissionais autônomos e liberais.

Nesses casos o procedimento de viabilidade e licenciamento é feito 
por meio de processo administrativo nas Administrações Regionais.

Etapas do Processo no RLE@DIGITAL:

I- Viabilidade: divide-se em duas.

a. Viabilidade de Localização: consiste em verificar à luz da legislação 
urbanística vigente se determinada atividade econômica pode 
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ser exercida no endereço informado pelo usuário. Essa análise é 
realizada pelas Administrações Regionais.

b. Viabilidade de Nome Empresarial: é uma pesquisa prévia nos 
registros da JCDF sobre a existência de empresas constituídas 
com nomes empresariais idênticos ou semelhantes. Essa análise é 
realizada pela Junta Comercial do DF.

II- Coletor Nacional: preenchimento do Documento Básico 
de Entrada – DBE, disponível no portal de serviços e site 
www.receita.fazenda.gov.br. Será exigido o número do Protocolo 
da Consulta de Viabilidade que deverá estar Aprovada e Válida 
(número gerado pelo Portal de Serviços iniciado com a sigla DFP).

III- Integrador: coleta de dados adicionais para a geração de 
documentos necessários para o Registro (Capa de Processo, 
Check-list, Requerimento do Empresário, Contrato Padrão e outros 
documentos).

IV- Entrega de Documentos: De acordo com a natureza jurídica, a 
documentação será entregue na Junta Comercial do DF- JCDF, no 
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, OAB, para sociedades de 
advogados ou Receita Federal.

V- Registros e Inscrições: Após a etapa de entrega de documentação 
e seu deferimento será feito o Registro e, após, liberadas as inscrições 
ou atualizações do CNPJ junto a Receita Federal, e da Inscrição 
Estadual junto à Secretaria de Fazenda do DF.

VI- Licenciamento - consiste em verificar junto aos órgãos 
licenciadores se o estabelecimento já constituído tem condições de 
exercer as atividades econômicas já deferidas pela Administração 
Regional. Nessa etapa a atividade econômica é analisada e 
classificada em alto ou baixo risco de acordo com parâmetros 
previamente definidos no RLE@Digital.

a. Baixo Risco - O Certificado de Licenciamento é emitido 
automaticamente pelo RLE sem a vistoria prévia da atividade. Essa 
vistoria é substituída por declarações emitidas pelo empresário. 
É importante ressaltar que a declaração não impede a posterior 
fiscalização dos órgãos competentes para verificar se as declarações 
fornecidas pelos empresários são verídicas. Declarações falsas ensejam 
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a cassação das licenças e processo criminal por falsidade ideológica.

b. Alto Risco -  O Certificado de Licenciamento é precedido de 
vistoria dos órgãos licenciadores. O empresário deve comparecer 
aos órgãos munidos da documentação necessária para cada caso 
e solicitar a vistoria. Órgãos licenciadores:

i. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) – verifica 
conforme legislação vigente se as exigências relativas segurança 
contra incêndio e pânico foram observadas;

ii. Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) – verifica conforme 
legislação vigente se as exigências relativas à preservação do 
meio ambiente foram observadas;

iii. Diretoria de Vigilância Sanitária (DIVISA) – verifica conforme 
legislação vigente se as exigências relativas aos cuidados 
sanitários foram observadas;

iv. Subsecretaria de Defesa Civil – verifica conforme legislação 
vigente se as exigências relativas à segurança estrutural da 
edificação foram observadas;

v. Secretaria de Agricultura (SEAGRI) – verifica conforme legislação 
vigente os critérios de inspeção de produtos de origem animal e 
vegetal;

vi. Polícia Civil (PCDF) – verifica conforme legislação vigente se as 
condições necessárias à comercialização e utilização de fogos de 
artifício e explosivos foram observadas.

VII- Fiscalização - Atividade realizada pela Agência de Fiscalização 
do Distrito Federal – AGEFIS, que verifica as condições de viabilidade, 
existência de licenciamento e o recolhimento da TFE – Taxa 
de Fiscalização do Estabelecimento e também pelos órgãos 
licenciadores, que fiscalizam dentro das respectivas áreas de atuação.

VIII- Baixa - consiste no encerramento da empresa pela Junta 
Comercial. Essa atividade é integrada com a Receita Federal e 
Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e 
Gestão – SEFP/DF. A baixa não representa quitação de débitos com 
a Fazenda Federal ou Distrital, portanto se no momento da baixa o 
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empresário tiver dívidas com esses entes deverá procurá-los para a 
devida regularização.

Contatos:

Coordenação de Simplificação Empresarial

• Tel.: (61) 3325-2417

• E-mail: simplifica.pj@desenvolvimento.df.gov.br
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3.9 Projeto Incluir MPE 
(Pequenos Reparos)

O que é:

É o credenciamento de microempreendedores individuais para 
integrarem o Cadastro de Prestadores de Serviços do Projeto de 
Pequenos Reparos do  Distrito  Federal  em  prédios  públicos  
destinados  à  Secretaria  de Estado de Educação.

Objetivo:

Aumentar  a  participação  dos  Microempreendedores  Individuais  na 
economia  do  Distrito  Federal por meio da prestação de pequenos 
reparos em escolas públicas de uso da Secretaria de Estado de 
Educação, em todo Distrito Federal.

Como participar do “Pequenos Reparos”:

Para fazer parte, o interessado deve ser microempreendedor individual 
que preste serviços de eletricista, bombeiro hidráulico, pintor, pedreiro, 
chaveiro, jardineiro, serralheiro, técnico em informática e técnico em 
eletrodomésticos. 

Documentos necessários para cadastramento:

I- Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – 
CCMEI; 

II- Certidão  Negativa  de  Débitos  junto  a  Receita  Federal;  

III- Certidão Negativa de Débitos junto a Secretaria de Estado de 
Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão – SEFP/DF; 

IV- Certificado  de  Regularidade  do  FGTS;  

V- Certidão  Negativa  de  Débitos Trabalhistas; 

VI- Declaração de Concordância com a Chamada Pública fornecida 
pela SDE/DF;

VII- Declaração que não emprega Menores de 18 anos (fornecida 
pela SDE) e Carteira de Trabalho.
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Local para credenciamento:

• Simplifica PJ - QI 19, lotes 28, 30 e 32 – Setor Industrial de Taguatinga 
- Brasília – DF – CEP 70297-400.

Horário de atendimento:

• De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.
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3.10 Programa Material Escolar
O que é:

O Programa Material Escolar, fruto de uma parceria entre a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico – SDE/DF e a Secretaria de Estado 
de Educação do DF SEE/DF, tem por finalidade a concessão de 
material didático escolar para atender as necessidades dos alunos 
regularmente matriculados na rede pública de ensino do Distrito 
Federal, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família, 
criado pela Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, na forma 
prevista no art. 4º da Lei 4.601, de 14 de julho de 2011, que instituiu o 
plano DF Sem Miséria.

Objetivo:

O objetivo é credenciar estabelecimentos com atuação na 
comercialização varejista de artigos de papelaria e material escolar, 
sediadas e regularmente funcionando no Distrito Federal, conforme 
Portaria Conjunta nº 02, de 22 de fevereiro de 2019.

O que o Programa Material Escolar proporciona à Sociedade do DF:

I- O fortalecimento do comércio do ramo de papelarias, propiciando 
a geração de emprego e renda nas regiões administrativas; 

II- Aumento da arrecadação fiscal para o Distrito Federal, uma vez 
que os recursos disponibilizados são aplicados diretamente na 
economia local;

III- Incentivo às empresas para regularização de seus débitos junto 
à Fazenda Pública; e ainda,

IV- Proporciona aos beneficiários do Programa Bolsa Família 
maior disponibilidade do material escolar exigido pela Secretaria 
de Estado de Educação em estabelecimentos comerciais aptos a 
comercializá-los.
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Como participar do Programa Material Escolar:

Poderão participar do programa empresas que tenham como objeto a 
comercialização varejista do ramo de papelaria, conforme Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 4761-0/03 - Comércio 
varejista de artigos de papelaria, e que atendam demais exigências 
estipuladas em edital.

Local para credenciamento:

• Simplifica PJ - QI 19, lotes 28, 30 e 32 – Setor Industrial de Taguatinga 
- Brasília – DF – CEP 70297-400.

Horário de atendimento

• De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.
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3.11 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.  

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.

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

VI- Transformação de produtos primários em produtos 
industrializados;

VII- Diversificação das bases produtivas e circulatória de bens e 
serviços;

VIII- Melhoria aferível das condições de trabalho dos operários;

IX- Ampliação, ou no mínimo, a manutenção dos postos de 
trabalho;

X- Estímulo à parceria ou à troca de informações entre empresas 
e universidades;
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XI- Fornecimento dos meios ao seu alcance para que as empresas 
locais tornem-se competitivas no mercado, possibilitando a 
concorrências com outras Unidades da Federação; 

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

XIII- 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 
geraiS (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 PVTEFS 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/.
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Benefícios previstos:

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

Benefício fiscal:

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.

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;
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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, 
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concreto ou gesso; 

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 preferenciais 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 
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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 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:
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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 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 



55

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 regularidade fiscal;

III- A fruição de crédito presumido será em percentual equivalente 
à fruição do incentivo anterior;
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IV- A fruição do incentivo se dará a partir do período de apuração 
seguinte ao da assinatura do Termo de Acordo. 

Restrição:

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.



40
www.sde.gov.br

www.sde.df.gov.br

61 2141-5400

SCN, Quadra 2, Bloco "C", 
Número 900, Brasília, DF 
CEP 70.712, Setor Comercial 
Norte - Asa Norte, Brasília – DF

Secretaria de
 Desenvolvimento

Econômico


