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Art. 10. Será desligado do exercício de suas atividades o prestador de serviços voluntários que
descumprir qualquer das normas previstas nesta Ordem de Serviço.
Art. 11. Aplica-se integralmente ao exercício do trabalho voluntário o disposto no Decreto nº 39.734
de 26 de março de 2019.
Art. 12. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOUDIM CARNEIRO

ANEXO I
TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº ___________/20__. Pelo presente
instrumento, de um lado o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
SOL NASCENTE/PÔR DO SOL, neste ato representada pelo(a) Administrador(a) Regional, o Sr (a)
José Goudim Carneiro, e do outro lado, o Sr (a) ___________, CPF: _______ , RG: __________ ,
expedido pelo órgão, em _/ _/_ , atualmente com _____ anos de idade, estado civil _______ , do
sexo_______, grau de escolaridade_________, residente e domiciliado____________, neste ato
denominado VOLUNTARIO, resolvem, com fundamento na Lei Distrital n° 3.506, de 20 de dezembro
de 2004, respectivo regulamento e na Lei Federal n° 9.608/98 (recepcionada pela Lei Distrital n°
2.304/99), Decreto nº 39.734 de 26 de março de 2019, celebrar o presente TERMO DE ADESÃO AO
SERVIÇO VOLUNTÁRIO, mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O VOLUNTÁRIO prestará as atividades discriminadas no respectivo Programa de Trabalho
Voluntário, conforme anexo que integra este Termo, observadas as normas institucionais pertinentes,
no___________________________________________ (órgão/local de prestação do serviço), no
período de____/____/____ a ____/____/____ (máximo de 1 ano), no horário das ____ às ____, à (o)
(s) _______________ (dias da semana) (livre ajuste entre as partes).
CLÁUSULA SEGUNDA
O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, funcional ou quaisquer obrigações trabalhistas,
previdenciárias e será realizado de forma espontânea, não remunerada.
CLÁUSULA TERCEIRA
O exercício do trabalho voluntário não substituirá aqueles próprios de qualquer categoria funcional,
servidor ou empregado público, havendo de ser respeitado o caráter complementar do serviço.
CLÁUSULA QUARTA
O VOLUNTÁRIO não poderá interferir em condutas definidas pelas equipes técnicas responsáveis
pela prestação do serviço público no órgão em que exerce suas atividades.
CLÁUSULA QUINTA
São direitos do VOLUNTÁRIO:
5.1. Escolher uma atividade, inserida no Programa de Trabalho Voluntário, para a qual tenha
afinidade;
5.2. Receber capacitação e/ou orientações para exercer adequadamente suas funções;
5.3. Encaminhar sugestões e/ou reclamações ao responsável pelo corpo de voluntários do órgão,
visando o aperfeiçoamento da prestação dos serviços;
5.4. Ter acesso às informações institucionais para o bom desempenho de suas atividades, nos termos
da Lei nº 4.990/2012;
5.5. Ser apresentado ao corpo funcional e ao público beneficiário dos serviços prestados;
5.6. Ter a divulgação periódica dos resultados alcançados no exercício de suas atividades;
5.7. Receber um crachá de identificação para acesso ao trabalho e para sua apresentação à equipe da
instituição e ao público beneficiário, sendo vedado a transferência a terceiros;
5.8. Ao término da prestação dos serviços voluntários, receber certificado de participação no serviço
voluntário.
CLÁUSULA SEXTA
São deveres do VOLUNTÁRIO, dentre outros:
6.1. Manter comportamento compatível com a sua atividade conforme a área de atuação;
6.2. Ser assíduo no desempenho de suas atividades;
6.3. Identificar-se, mediante o uso do crachá que lhe for entregue, nas dependências do órgão no qual
exerce suas atividades;
6.4. Exercer suas atribuições, conforme previsto no termo de adesão e no programa de trabalho
voluntário, sempre sob a orientação e coordenação do responsável designado pela direção do órgão ao
qual se encontra vinculado;
6.5. Comunicar previamente ao gestor do corpo de voluntários a impossibilidade de comparecimento
nos dias em que estiver escalado para a prestação de serviço voluntário;
6.6 reparar eventuais danos que por sua culpa ou dolo vier a causar à Administração Pública distrital
ou a terceiros na execução dos serviços voluntários;
6.7. Respeitar e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como observar as normas impostas
pelo órgão no qual se encontrar prestando serviços voluntários.
CLÁUSULA SÉTIMA
É vedado ao prestador de serviços voluntários:
7.1. Exercer de forma substitutiva funções privativas de servidor público, nos casos de licença,
afastamentos legais e vacâncias;
7.2. Identificar-se invocando sua condição de voluntário quando não estiver no pleno exercício das
atividades voluntárias no órgão distrital a que se vincule;
7.3. Receber, a qualquer título, remuneração pelos serviços prestados voluntariamente.
CLÁUSULA OITAVA
8.1. Findo o período indicado na Cláusula Primeira, a prestação dos serviços voluntários poderá ser
renovada a critério da Administração.
8.2. Durante o período de sua vigência, o termo de adesão pode ser cancelado a qualquer tempo, por
iniciativa de qualquer das partes, bastando para isso que uma delas notifique a outra e formalize o
termo de desligamento.
8.3. Será desligado formalmente do exercício de suas funções, o prestador de serviços voluntários que
descumprir qualquer das cláusulas previstas neste Termo.
CLÁUSULA NONA
A prestação de serviços voluntários será acompanhada, coordenada e supervisionada pelo servidor
___________________________________________ (qualificar indicando cargo e matrícula) (opção de
inserir apenas o nome do cargo que terá essa atribuição, independentemente do ocupante).
E, assim, por estarem justas e acertadas, formalizam as partes o presente TERMO DE ADESÃO AO
SERVIÇO VOLUNTÁRIO, assinado em 2 (duas) vias de igual teor.

Brasília/DF, _____ de ___________________ de _______

_____________________________
Vo l u n t á r i o

_______________________________
Órgão/ Coordenadoria

_________________________________
Administrador Regional

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

ESCOLA DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ORDEM DE SERVIÇO Nº 3, DE 14 DE AGOSTO DE 2019 (*)

O DIRETOR-EXECUTIVO DA ESCOLA DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (EGOV), da
Secretaria de Estado de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal
(SEFP/DF), no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto de 8 de janeiro de 2019,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de no 6 de 9 de janeiro de 2019, considerando a
necessidade e a importância do aperfeiçoamento da gestão, por meio do investimento contínuo e
progressivo na formação e capacitação dos servidores do Distrito Federal, resolve:
Art. 1º Aprovar a Programação de Eventos de Formação e Capacitação da Escola de Governo do Distrito
Federal (EGOV), para os anos 2019 a 2021 conforme anexo único e disciplinar os procedimentos
administrativos para sua realização.
Art. 2º A Programação, orientada ao aperfeiçoamento dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes
dos servidores do Governo do Distrito Federal, para o enfrentamento dos principais problemas encontrados
pela gestão, visa ao alcance de resultados qualitativos nos seguintes eixos:
a) Gestão de pessoas - formação e capacitação de gestores para o exercício de atividades gerenciais, com
aprimoramento da ação proativa; programas de qualidade de vida e motivação; otimização e segurança nos
processos decisórios; domínio sobre novas e avançadas tecnologias gerenciais; habilidades interpessoais e
de liderança; aperfeiçoamento dos instrumentos de democratização e de transparência da gestão.
b) Gestão de processos - domínio de técnicas e de ferramentas de planejamento, monitoramento, análise,
modelagem, registro, publicação e controle da dinâmica de mobilização de pessoas, recursos, documentos,
pesquisa e informações necessárias ao alcance dos objetivos.
c) Gestão de logística e de suprimentos - eficiência da máquina pública nas aquisições de suprimentos e
no aperfeiçoamento da logística, com domínio e controle sobre as etapas de planejamento, execução,
abastecimento, movimentação, armazenagem, prestação de contas e transparência da gestão.
Art. 3º Os Eventos de Formação e Capacitação da EGOV serão oferecidos aos servidores do Governo do
Distrito Federal, nas modalidades de ensino presencial, semipresencial e a distância.
Art. 4º Os órgãos e as entidades da Administração Pública do Distrito Federal poderão solicitar à EGOV
a realização de eventos não previstos no Anexo Único, ficando a cargo desta, a avaliação sobre a
viabilidade de execução do pleito.
Parágrafo único. A solicitação de que trata o caput deste artigo, será objeto de análise conjunta entre o
solicitante e a EGOV, quanto à programação, à metodologia ao acompanhamento e à avaliação das ações
propostas.
Art. 5º A EGOV poderá realizar Eventos de Formação e Capacitação, previstos no Anexo Único ou ainda
demandados por outros órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal, mediante
instrutoria sem ônus, ou seja, sem o dispêndio de recursos do Fundo Pró-Gestão para o pagamento da
instrutoria.
Parágrafo primeiro. Para realização dos Eventos de Formação e Capacitação mediante instrutoria sem ônus,
o órgão demandante deverá demonstrar o interesse público envolvido na realização do evento, devendo ser
observado ainda o previsto no Parágrafo único do Art. 4º da presente Ordem de Serviço.
Art. 6º A Programação que compõe o Anexo Único poderá ser alterada a qualquer momento, considerando
as necessidades de ajustamento ao interesse da gestão.
Art. 7º Fica revogada a Ordem de Serviço nº 08, de 14 de dezembro de 2017.
Art. 8º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ALEX COSTA ALMEIDA

ANEXO ÚNICO
PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (EGOV),
PARA OS ANOS 2019 A 2021

CURSOS PRESENCIAIS

. 1 A Arte de Delegar e Disseminar Conhecimentos

. 2 Acessibilidade - Legislação

. 3 Acessibilidade Audiovisual

. 4 Acompanhamento de Serviços de Ouvidoria

. 5 Acompanhamento e Fiscalização da Execução de Contratos

. 6 Altiloquência: O Poder Modelador do Discurso

. 7 Aposentadoria e Pensões

. 8 Aposentadoria Especial em face ao art. 40, § 4° da Constitucional Federal

. 9 Assédio Moral

. 10 Atendente da Central Integrada de Atendimento e Despacho (CIADE)

. 11 Atendimento à Notificação de Suspeita de Doença Vesicular - Plano de Ação para Febre
Aftosa

. 12 Atendimento ao Público e Direitos e Deveres dos Servidores

. 13 Atualização de Operador de Dispositivo Eletrônico de Controle

. 14 Atualização em Língua Portuguesa

. 15 Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas

. 16 Balanced Scorecard Voltado para a Administração Pública

. 17 Boas Práticas em Compras Públicas

. 18 Captação de Recursos

. 19 Cerimonial e Protocolo de Eventos

. 20 Clima Organizacional

. 21 Coaching Executivo

. 22 Coaching Pessoal

. 23 Código de Defesa do Consumidor (CDC)

. 24 Como Enfrentar Problemas com Dependência Química

. 25 Como Enfrentar Problemas com Violência Física e Verbal

. 26 Como Enfrentar Problemas de Depressão

. 27 Como Planejar sua Aposentadoria

. 28 Competências Estratégicas

. 29 Competências Gerenciais

. 30 Comunicação no Setor Público

. 31 Conferência da Folha de Pagamento

. 32 Contabilidade e Finanças Públicas

. 33 Contratação Direta - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação

. 34 Contratação Pública Sustentável

. 35 Defesa Pessoal Aplicada à Atividade de Fiscalização

. 36 Defesa Pessoal Operacional Penitenciária

. 37 Defesa Pessoal para Mulheres

. 38 Design Thinking no Serviço Público
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. 39 Direção Defensiva

. 40 Direito Administrativo

. 41 Direito Constitucional

. 42 Direito Previdenciário

. 43 Direito Tributário

. 44 Economia

. 45 Educação Financeira Pessoal

. 46 Educação para Aposentadoria do Programa Aposente Bem

. 47 Elaboração de Indicadores e Ações Estratégicas

. 48 Elaboração de Instrumentos de Gestão Documental

. 49 Elaboração de Pareceres e Relatórios Técnicos

. 50 Elaboração de Planilhas de Custos

. 51 Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência

. 52 Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC)

. 53 Elaboração e Gerenciamento de Projetos

. 54 Equipamento de Incapacitação Temporária - Neuromuscular Elétrica

. 55 Estratégias Nutricionais: Qualidade de Vida por Meio de Práticas Alimentares
Saudáveis

. 56 Ética e Transparência no Serviço Público

. 57 Excelência no Atendimento ao Cidadão

. 58 Execução Orçamentária

. 59 Felicidade e Realização Pessoal

. 60 Formação de Formadores

. 61 Formação de Tutores

. 62 Formação e Boas Práticas para Administradores Regionais

. 63 Formação para Assessores de Gestão Estratégica e Projetos (AGEPs)

. 64 Formação para Atuação em Sinalização e Apoio Viários

. 65 Formação para Auditores Fiscais de Atividades Urbanas, Especialidade Transportes

. 66 Formação para Chefes de Gabinete

. 67 Formação para Condutores de Veículos Oficiais

. 68 Formação para Coordenadores

. 69 Formação para Despachante da Central Integrada de Atendimento e Despacho
(CIADE)

. 70 Formação para Diretores

. 71 Formação para Gestores

. 72 Formação para Gestores de Tecnologia da Informação

. 73 Formação para Membros das Câmaras Regionais de Conciliação para a Convivência
Urbana (CRCon's)

. 74 Formação para Pregoeiro

. 75 Formação para SUAG'S

. 76 Gerenciamento de Crise

. 77 Gerenciando a Si Mesmo

. 78 Gestão da Qualidade de Processos

. 79 Gestão de Conta Vinculada

. 80 Gestão de Convênios

. 81 Gestão de Convênios com Foco no Convenente

. 82 Gestão de Documentos e Classificação de Informações

. 83 Gestão de Fundos Públicos

. 84 Gestão de Riscos com Base na NBR ISO 31000:2018

. 85 Gestão do Conhecimento, da Inovação e da Mudança Organizacional

. 86 Gestão do Tempo e Produtividade

. 87 Gestão e Controle de Conta Vinculada aos Contratos de Terceirização

. 88 Gestão e Fiscalização de Contratos

. 89 Gestão e Liderança de Equipes

. 90 Gestão e Organização Pública

. 91 Gestão Estratégica de Pessoas - Desenvolvimento de Gestores

. 92 Gestão na Administração Pública

. 93 Gestão Patrimonial

. 94 Gestão por Competências na Administração Pública

. 95 Gestão Pública e Desburocratização

. 96 Governança e Compliance

. 97 Indicadores de Desempenho

. 98 Informática Avançada: Windows, Access, Word, Corel Draw, Excel e Power Point

. 99 Informática Básica: Windows, Access, Word, Corel Draw, Excel e Power Point

. 100 Informática Intermediária: Windows, Access, Word, Corel Draw, Excel e Power Point

. 101 Inglês Instrumental: Básico, Intermediário e Avançado

. 102 Inovação nas Organizações Públicas

. 103 Instrução Normativa MP/SLTI nº 04 - Governo eletrônico: Contratação de Soluções de
Tecnologia da Informação

. 104 Inteligência Emocional nas Relacões Interpessoais

. 105 Inteligência Emocional no Trabalho

. 106 Intervenção Psicológica em Grupo e Articulação em Rede

. 107 Legislação Aplicada à Logística de Suprimentos

. 108 Legislação de Trânsito

. 109 Legislação, Pilotagem e Aerolevantamento - RPA Classe 3

. 11 0 Lei Complementar nº 123/2006: Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e Lei nº
4 . 6 11 / 2 0 11

. 111 Lei Complementar nº 769/2008: Regime Próprio de Previdência Social do Distrito
Federal

. 11 2 Lei Complementar nº 840/2011

. 11 3 Lei de Acesso à Informação: Tratamento de Informações Sigilosas

. 11 4 Lei nº 12.462/2011: Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC)

. 11 5 Lei nº 13.303/2016 - Licitações e Contratos para Estatais

. 11 6 Lei nº 8.666/93 - Licitações e Contratos

. 11 7 Lei nº 8.742/1993: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)

. 11 8 Levantamento de Indicadores e Monitoramento de Planos de Ação

. 11 9 Licenciamento, Alvará de Funcionamento e de Construção

. 120 Liderança

. 121 Liderança e Produtividade

. 122 Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)

. 123 Manejo de Grupo e Articulação em Rede para Psicólogos

. 124 Mapeamento, Análise e Modelagem de processos

. 125 Mecânica Automotiva e Técnicas de Vistoria Veicular

. 126 Media Training

. 127 Mediação e Administração de Conflitos

. 128 Metodologia de Intervenção por Meio da História de Vida: Compreender o Passado para
Construir Projetos para o Futuro

. 129 Metodologia para Pesquisa e Análise de Preços

. 130 Mineração e Licenciamento Ambiental

. 131 Monitoramento e Avaliação de Indicadores na Administração Pública

. 132 MROSC - Módulos: Capacitação do MROSC Setorial Assistência Social; Capacitação do
MROSC Setorial Educação; Manual MROSC - DF.

. 133 Norma Regulamentadora - NR32

. 134 O Fazer Socioeducativo: Diálogos e Reflexões

. 135 O Impacto do Processo de Mudança no Ambiente Organizacional - Vamos falar Sobre o
Amor?

. 136 Oficina Temática: Aspectos Previdenciários

. 137 Oficina Temática: Educação Financeira

. 138 Oficina temática: Elaboração e Implementação de Projetos de Vida

. 139 Oficina temática: Qualidade de Vida e Bem-estar

. 140 Operador de Bastão Tonfa

. 141 Oratória

. 142 Orçamento Público

. 143 Orçamento Público em Saúde

. 144 Ordenação de Despesas

. 145 Organizações Sociais

. 146 PAD - Processo Disciplinar

. 147 Planejamento e Orçamento Público

. 148 Planejamento Estratégico

. 149 Plataforma Moodle - Ambiente Virtual de Aprendizagem e Sua Gestão

. 150 PNL - Programação Neurolinguística Aplicada ao Ambiente de Trabalho

. 151 Políticas Públicas

. 152 Políticas Públicas da Juventude - 115 Processo Disciplinar

. 153 PPP - Parceria Público Privada

. 154 Práticas para Conselho de Administração e Fiscal

. 155 Produtividade

. 156 Programa de Formação em Ouvidoria: Inicialização em Ouvidoria; Carta de Serviços;
Gestão do Atendimento; Lei de Acesso à Informação para Ouvidorias; Mediação de
Conflitos; Qualidade da Resposta de Ouvidoria; Comunicação; Painel de Ouvidoria.

. 157 Projeto de Ambientação para Novos Servidores

. 158 Promoção da Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo Institucional

. 159 Psicologia Positiva

. 160 Psicologia Positiva no Trabalho

. 161 Qualidade de Vida no Trabalho

. 162 Questões de Gênero no Atendimento Socioeducativo

. 163 Questões Teóricas e Práticas sobre Gênero e Sexualidade no Trabalho com
Adolescentes

. 164 Redação Oficial

. 165 Regime Próprio de Previdência Social

. 166 Registro de Preços

. 167 Relações Governamentais

. 168 Relações Interpessoais - Gestão das Emoções nas Organizações

. 169 Retenção do ISS e do IRRF

. 170 Rotulagem de Alimentos - Treinamento

. 171 Sanidade de Animais Aquáticos de Cultivo

. 172 Segurança da Informação

. 173 Segurança do Trabalho

. 174 Sistema de Alerta e Monitoramento por Imagens de Satélite (PLANET)

. 175 Sistema de Controle de Emendas Parlamentares (SISCONEP)

. 176 Sistema de Gerenciamento de Planejamento Estratégico (GEPLANES)

. 177 Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV)

. 178 Sistema de Identificação de Concessões e Permissões (SICP)

. 179 Sistema de Informação do Câncer (SISCAN)

. 180 Sistema de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA)

. 181 Sistema de Informações Geográficas (SIG)

. 182 Sistema de Obras Públicas (SISOBRAS)

. 183 Sistema de Patrimônio Público (SPP)

. 184 Sistema Eletrônico de Informação (SEI)

. 185 Sistema Empodera - DF

. 186 Sistema Integrado de Controle de Processos (SICOPWEB)

. 187 Sistema Integrado de Gestão de Material (SIGMA.NET)

. 188 Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGo)

. 189 Sistema PPA WEB

. 190 Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

. 191 Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH)

. 192 Software QGIS

. 193 Sustentabilidade na Administração Pública e Coleta Seletiva Solidária

. 194 Técnica Legislativa para Elaboração de Portarias e Resoluções

. 195 Técnicas de Organização e Condução de Reuniões

. 196 Termo de colaboração - Decreto nº 37.843/2016

. 197 Tomada de Contas Especial - Instrução prévia e Execução

. 198 Tráfico de Pessoas

. 199 Transparência Pública e Informações Sigilosas

. 200 Tratamento de Acervos Arquivísticos

. 201 Treinamento em Elaboração de Recomendações de Auditorias com Foco na Qualidade e
Efetividade

. 202 Treinamento para Apuração e Regime Disciplinar no ãmbito do Sistema
Socioeducativo

. 203 Treinamento para Auditores da Secretaria de Fazenda

. 204 Treinamento para Cadastro Ambiental Rural
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. 205 Treinamento para Elaboração de Recomendações de Auditorias com Foco na Qualidade
e Efetividade

. 206 Treinamento para Operacionalização e Gestão do Cadastro Único (CadÚnico) para
programas sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Família

. 207 Treinamento para Operadores do Equipamento de Incapacitação Temporária

. 208 Uso de Bastão Retrátil e Algemas

. 209 Utilização de Equipamentos de Menor Potencial Ofensivo

. 210 Vigilância de Doenças Neurológicas em Ruminantes e Equídeos

. 2 11 Palestras, congressos, exposições, feiras, seminários, workshops e outros

. 212 Outros Sistemas do GDF

CURSOS A DISTÂNCIA

. 1 Norma Regulamentadora - NR32

. 2 Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa

. 3 Atendimento ao Público

. 4 Atualização em Gramática da Língua Portuguesa

. 5 Desenvolvimento de Competências Gerenciais

. 6 Formação de Formadores

. 7 Gestão de Projetos

. 8 Iniciação à Educação a Distância

. 9 Metodologia de Análise e Solução de Problemas - MASP

. 10 Formação em Ouvidoria

. 11 Transparência, Ética e Controle Social

ALEX COSTA ALMEIDA

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF Nº 156, de 19
de agosto de 2019, página 2 e 3 .

SUBSECRETARIA DA RECEITA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14, DE 27 DE AGOSTO DE 2019

Define os procedimentos a serem adotados pelos contribuintes que optarem pela fruição dos benefícios fiscais
previstos no Decreto nº 40.036, de 22 de agosto de 2019, e dá outras providências.
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições previstas no art. 107 da Lei nº 4.567, de 09 de maio de 2011, e tendo em vista
a promulgação do Decreto nº 40.036, de 22 de agosto de 2019, resolve:
Art.1º O contribuinte enquadrado como indústria recuperadora de materiais recicláveis, desde que autorizado a
fazer uso da sistemática prevista no Decreto nº 38.670, de 04 de dezembro de 2017, poderá requerer a fruição do
benefício fiscal de que trata o art. 2º do Decreto nº 40.036, de 22 de agosto de 2019 por meio de requerimento
dirigido ao Núcleo de Processos Especiais - NUPES/GEESP/COTRI/SUREC/SAF/SEEC.
§ 1º No pedido a que se refere o caput deste artigo, o interessado deverá anexar:
I - certidão negativa de débitos previdenciários;
II - o comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, atualizado;
III - declaração de que não pratica, bem como não aceita:
a) a exploração de trabalho escravo ou degradante; e,
b) a exploração sexual de menores ou a exploração de mão de obra infantil.
§ 2º A admissibilidade do pedido a que se refere o caput deste artigo, condiciona-se à apresentação dos
documentos relacionados no § 1º deste artigo pelo contribuinte interessado, que deverá estar:
I - estabelecido no Distrito Federal;
II - regularmente inscrito no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF, nos termos da legislação específica;
III - em situação regular perante a Fazenda Pública Distrital, relativamente às obrigações tributárias principal e
acessória;
IV - em dia com o sistema de seguridade social, de acordo com que estabelece o § 3º do art. 195 da Constituição
Federal;
§ 3° A fruição do benefício fiscal a que se refere o caput deste artigo dar-se-á a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao do envio do requerimento pelo contribuinte.
§ 4° A Subsecretaria da Receita - SUREC publicará no sítio da Secretaria de Estado de Economia do Distrito
Federal na Internet (www.fazenda.df.gov.br), até o 5º dia útil de cada mês, a relação dos contribuintes
autorizados a fruir o benefício fiscal de que trata o caput deste artigo.
§ 5º O contribuinte poderá, no momento do requerimento de que trata o caput deste artigo, solicitar também a
autorização para fazer uso da sistemática prevista no Decreto nº 38.670, de 04 de dezembro de 2017.
Art. 2º Para fins de enquadramento nas condições de fruição do benefício fiscal a que se refere o caput do art. 1º
desta Instrução Normativa, considera-se como:
I - indústria recuperadora de materiais recicláveis a cooperativa de catadores de materiais recicláveis e a
empresa que possua no rol de suas atividades econômicas CNAE-Fiscal, um ou mais, pertencente a uma das
Classes elencadas no Grupo 3.8, da Divisão 38, da Seção "E", da Tabela de Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE-Subclasses 2.3, cuja descrição contemple o processo de recuperação de
materiais descartados obtidos pela separação e a classificação de materiais misturados com o uso de esteiras
para separação de materiais descartados ou de outros meios tecnológicos de separação.
II - processo de recuperação de materiais recicláveis, a separação e/ou a transformação de sucatas e resíduos em
matérias-primas secundárias mediante a compactação, tratamentos físicos e/ou químicos que permitam nova
transformação.
Parágrafo único. Para caracterizar que o contribuinte exerce a atividade econômica de indústria recuperadora de
materiais recicláveis, a transação CONFAC1 do Sistema Integrado de Gestão Tributária - SIGEST deverá listar
CNAE-Fiscal, um ou mais, que atenda a exigência prevista no inciso I do caput deste artigo.
Art. 3º Sem prejuízo da conferência dos documentos relacionados no § 1º e das condições estabelecidas no § 2º,
ambos do art. 1º desta Instrução Normativa, a verificação das condições para a fruição do benefício fiscal a que
se refere o caput do art. 1º desta Instrução Normativa será realizada mediante os seguintes procedimentos:
I - consulta ao Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF, considerando-se inapto para a fruição do benefício
fiscal a que se refere o caput do art. 1º desta Instrução Normativa o contribuinte que estiver com a inscrição
suspensa, cancelada ou que contenha divergências em relação aos dados informados no pedido;
II - verificação da existência de débitos tributários inscritos ou não em Dívida Ativa mediante consulta à
transação CERTDEBITO no Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF;
III - consulta ao SIGEST, na transação CONFAC1, para verificação do regime de tributação e das condições de
enquadramento previstas no art. 2º desta Instrução Normativa;

IV - exame, no SIGEST/DCO, da regularidade do cumprimento das obrigações acessórias relativas aos
impostos que devem ser declarados na Escrituração Fiscal Digital - EFD, concernentes aos períodos de
apuração, dentro do prazo decadencial;
V - consulta ao sítio da Receita Federal do Brasil para verificação da existência de Certidão Negativa de Débitos
válida perante o Instituto Nacional do Seguro Social;
Art. 4º Será indeferido o pedido de que trata o caput do art. 1º desta Instrução Normativa ao contribuinte que,
isolada ou cumulativamente:
I - não estiver autorizado a fazer uso da sistemática prevista no Decreto nº 38.670, de 04 de dezembro de
2017.
II - estiver com a situação cadastral e/ou fiscal irregular no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF;
III - Possuir Certidão Positiva de Débitos com o Distrito Federal;
IV - não exerça a atividade econômica de indústria recuperadora de materiais recicláveis nos termos das
disposições do art. 2º desta Instrução Normativa;
V - apresentar irregularidades em relação ao cumprimento de obrigações acessórias relativa aos impostos que
devem ser declarados na Escrituração Fiscal Digital - EFD.
VI - estiver em débito com o sistema da seguridade social;
VII - comprovadamente pratica ou aceita:
a) a exploração de trabalho escravo ou degradante; ou,
b) a exploração sexual de menores ou a exploração de mão-de-obra infantil.
Parágrafo único. Na hipótese de incorrer em uma ou mais das condições de indeferimento relacionadas nos
incisos de I a VII do caput deste artigo, o contribuinte será notificado pelo Núcleo de Processos Especiais -
NUPES/GEESPCOTRI/SUREC/SAF/SEFP, via atendimento virtual, para sanear a irregularidade no prazo de
trinta dias contados a partir da ciência.
Art. 5º Deferido o pedido a que se refere o caput do art. 1º desta Instrução Normativa, o Coordenador de
Tributação, pela delegação de competência dada pela Ordem de Serviço SUREC nº 01, de 10 de janeiro de
2018, expedirá Ato declaratório no qual constará o benefício fiscal concedido, as condições para sua fruição e o
prazo de vigência, ficando o monitoramento sob a responsabilidade do
N I C M S / G E M A E / C O F I T / S U R E C / S A F / S E F P.
Art. 6º Será excluído da fruição do benefício fiscal a que se refere o caput do art. 1º desta Instrução Normativa,
sem prejuízo das penalidades cabíveis, o contribuinte que incorrer em uma ou mais das situações relacionadas
nos incisos de I a VII do caput do art. 4º desta Instrução Normativa.
§ 1º O ato que determinar a exclusão de que trata o caput deste artigo será informado ao contribuinte via
domicílio fiscal eletrônico e publicado no sítio da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal na
Internet (www.fazenda.df.gov.br), produzindo efeitos a partir do primeiro dia subsequente ao da referida
publicação.
§ 2º Da exclusão caberá recurso ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF, no prazo de trinta dias
contados a partir da publicação a que se refere o § 1º deste artigo.
§ 3º O contribuinte excluído na forma do caput deste artigo somente poderá retornar à fruição do benefício fiscal
a que se refere o caput do art. 1º desta Instrução Normativa mediante novo requerimento, observado o interstício
mínimo de trinta dias, contados da data da publicação do ato que determinar sua exclusão.
§ 4º a exclusão de que trata o caput deste artigo implica apuração do ICMS pela sistemática normal a partir do
primeiro dia subsequente ao da publicação a que se refere o § 1º deste artigo.
Art. 7º A fruição do benefício fiscal a que se refere o caput do art. 1º desta Instrução Normativa, previsto no art.
2º do Decreto nº 40.036, de 2019, poderá ser cancelada a pedido do contribuinte por meio do sítio da Secretaria
de Estado de Economia do Distrito Federal (www.fazenda.df.gov.br), mediante pedido dirigido ao Núcleo de
Processos Especiais - NUPES/GEESP/COTRI/SUREC/SAF/SEFP, no link, <Atendimento Virtual>, tipo de
atendimento "Comunicado art. 2º do Decreto nº 40.036/2019 ", com utilização de certificado digital.
Parágrafo único. O comunicado de que trata o caput deste artigo implica apuração do ICMS pela sistemática
normal a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de sua protocolização.
Art. 8º O contribuinte qualificado na forma do caput do art. 1º desta Instrução Normativa, durante a fruição do
benefício fiscal a que se refere o caput do art. 1º desta Instrução Normativa, na apuração do imposto, lançará no
campo "Outros Créditos", fazendo referência ao Decreto nº 40.036/2019, o valor resultante da aplicação do
equivalente ao percentual de cinco por cento sobre o valor de entrada de:
I - produto resultante de reciclagem realizada no Distrito Federal utilizado como matéria-prima no seu processo
de industrialização; e
II - embalagem e papel usados, sucata e apara de qualquer tipo de material, retalho, fragmento e resíduo cuja
reciclagem resulte produto a ser utilizado como matéria-prima no seu processo de industrialização.
Art. 9º O benefício fiscal previsto no art. 3º do Decreto nº 40.036, de 2019 aplica-se a todos os contribuintes
estabelecidos no Distrito Federal, ficando dispensado seu requerimento.
Art. 10. O contribuinte qualificado na forma do caput do art. 1º desta Instrução Normativa, que não manifestar
interesse na fruição do benefício fiscal previsto no art. 2º do Decreto nº 40.036, de 2019, nas operações
interestaduais com as mercadorias relacionadas nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 40.036, de 2019, deverá:
I - observar as disposições contidas no item 53 do Caderno II do Anexo I ao Decreto nº 18.955, de 22 de
dezembro de 1997, se não estiver autorizado a fazer uso da sistemática prevista no Decreto nº 38.670, de 04 de
dezembro de 2017; ou,
II - não aplicar as disposições contidas no item 53 do Caderno II do Anexo I ao Decreto nº 18.955, de 22 de
dezembro de 1997, se estiver autorizado a fazer uso da sistemática prevista no Decreto nº 38.670, de 04 de
dezembro de 2017.
Art. 11. A fruição do benefício fiscal previsto no art. 2º do Decreto nº 39.753, de 02 de abril de 2019, não exclui
a possibilidade de fruição do benefício fiscal a que se refere o caput do art. 1º desta Instrução Normativa,
previsto no art. 2º do Decreto nº 40.036, de 2019, conforme disposto no art. 3º da Instrução Normativa Surec nº
12, de 30 de julho de 2019.
Art. 12. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

OTÁVIO RUFINO DOS SANTOS

COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO
GERÊNCIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO

DE PROCESSOS ESPECIAIS
NÚCLEO DE PROCESSOS ESPECIAIS

1º ADITIVO AO ATO declaraTÓRIO Nº 43/2018 - SUREC/SEF
(Processo nº 20190805-101642)

O COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA
DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da competência prevista no
artigo 3º, § 3º, do Decreto nº 34.063, de 19 de dezembro 2012 combinada com o artigo 1º, inciso I, alínea
"g", da Ordem de Serviço nº 01, de 10 de janeiro de 2018, com fulcro no inciso II do caput do artigo
24 da Lei nº 1.254, de 8 de novembro de 1996, tendo em vista as disposições do Decreto nº 18.955, de
22 de dezembro de 1997, e de acordo com o Parecer nº 192/2019- NUPES/GEESP/COT R I / S U R E C / S E F P,
elaborado em decorrência do pedido de FLUXO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA ME, inscrita no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CF/DF) sob o nº
07.712.970/001-99 e no CNPJ/MF sob o nº 05.891.438/0001-20, doravante denominada INTERESSADA,
declara:
CLÁUSULA PRIMEIRA - As CLÁUSULAS PRIMEIRA e QUARTA do ATO declaraTÓRIO Nº 11/2016
- SUREC/SEF passam a vigorar com as seguintes redações:
"CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica atribuída à INTERESSADA a condição de substituto tributário, com
abrangência conforme o art. 5º do Decreto nº 34.063/2012, nas operações com os produtos constantes nos
itens 30, 31, 34, 38, 39, 40 e 42 do Caderno I do Anexo IV do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro
de 1997.
CLÁUSULA QUARTA - Sem prejuízo das penalidades cabíveis, a INTERESSADA perderá a condição
de substituto tributário que:

http://www.in.gov.br/autenticidade.html



