
IV - no campo específico de local de entrega: razão social, inscrição no cadastro estadual ou
Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF, CNPJ e endereço do posto revendedor; e
V - no campo de informações adicionais de interesse do fisco: “Procedimento autorizado
pelo AJUSTE SINIEF 14/2020”.
Art. 4º A Petrobras Distribuidora S.A., relativamente à operação de venda dos combustíveis,
emitirá NF-e em nome da Petróleo Brasileiro S.A., estabelecida ou não no território da UF
donatária, contendo, além das demais informações previstas na legislação, as seguintes:
I - natureza da operação: "Remessa simbólica - Venda à ordem";
II - CFOP: 5.119 ou 6.119, respectivamente, na hipótese de se tratar de operação interna ou
na hipótese de se tratar de operação interestadual: “Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em
venda à ordem”;
III - CST: 60 - “ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária”;
IV - no campo de dados adicionais: o código de chave de acesso da NF-e de que trata o art.
3º; e
V - no campo de informações adicionais de interesse do fisco: “NF-e emitida com base no
AJUSTE SINIEF 14/2020”.
Art. 5º A Petrobras Distribuidora S.A., na remessa por conta e ordem, emitirá NF-e em
nome da entidade governamental donatária, para acompanhar o transporte do combustível
até o posto revendedor indicado, contendo, além das demais informações previstas na
legislação, as seguintes:
I - natureza da operação: "Remessa por conta e ordem de terceiros";
II - CFOP: 5.923 - “Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à
ordem ou em operações com armazém geral ou depósito fechado”;
III - CST: 41 - não tributada;
IV - no campo de dados adicionais: o código da chave de acesso da NF-e emitida relativa à
doação de que trata o art. 3º;
V - no campo específico do local de entrega: os dados do posto revendedor responsável pelo
armazenamento; e
VI - no campo de informações adicionais de interesse do fisco: “Procedimento autorizado
pelo AJUSTE SINIEF 14/2020”.
Art. 6º O posto revendedor de combustível, quando do recebimento da gasolina C e do
diesel B para armazenagem, emitirá NF-e correspondente à entrada dos combustíveis,
identificando como remetente a entidade governamental donatária, contendo, além das
demais informações previstas na legislação, as seguintes:
I - natureza da operação: “Entrada de combustível ou lubrificante para armazenagem”;
II - CFOP: 1.663 - “Entrada de combustível ou lubrificante para armazenagem”; e
III - no campo de dados adicionais, o código de chave de acesso da NF-e de que trata o art.
5º.
Art. 7º O posto revendedor de combustível, na saída do combustível armazenado, deverá
emitir NF-e em nome da entidade governamental donatária, contendo, além das demais
informações previstas na legislação, as seguintes:
I - natureza da operação: “Retorno simbólico de combustível ou lubrificante recebido para
armazenagem”;
II - CFOP: 5.665 - “Retorno simbólico de combustível ou lubrificante recebido para
armazenagem”;
III - no campo de dados adicionais: o código de chave de acesso da NF-e de que trata o art.
6º; e
IV - no campo de informações adicionais de interesse do fisco: “Procedimento autorizado
pelo AJUSTE SINIEF 14/2020”.
Art. 8º A NF-e a que se refere o art. 4º deverá ser inserida no Sistema de Captação e
Auditoria dos Anexos de Combustíveis - SCANC para fins de repasse e recolhimento de
ICMS.
Parágrafo único. Na hipótese em que o valor do ICMS devido à UF de destino for diverso
do cobrado para a UF de origem, fica assegurado o cumprimento do disposto nos incisos I e
II do § 3º da cláusula décima oitava do Convênio ICMS 110, de 28 de setembro de 2007.
Art. 9º Na impossibilidade de preenchimento dos campos específicos da NF-e, o
contribuinte fica autorizado a informar os dados respectivos no campo “informações
adicionais do interesse do fisco”.
Art. 10. Fica autorizada a convalidação dos procedimentos adotados, a partir de 1º de março
de 2020 até a data de publicação desta Portaria, relativamente às operações, em doação, de
gasolina C e diesel B a entidades governamentais pela Petróleo Brasileiro S.A., desde que
compatíveis com as normas procedimentais previstas no Ajuste SINIEF 14/2020.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 248, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhes conferem os incisos I e III do parágrafo único do artigo 105 da Lei
Orgânica do Distrito Federal, bem como, Portaria de autorização nº 63, de 04 de março de
2021, publicado no DODF nº 44, de 08 de março de 2021, resolve:
Art. 1° Instituir Grupo de Trabalho com a finalidade de realizar estudos técnicos
objetivando a contratação de Instituição, observadas as disposições da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 c/c Lei nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, para o planejamento,
organização e execução do concurso público para o cargo de Analista de Resíduos
Sólidos, da Carreira de Gestão de Resíduos Sólidos, objeto do processo 00094-
00000303/2020-46.
Art. 2º O Grupo de Trabalho de que trata o art. 1º será composto por representantes e
suplentes dos seguintes órgãos:

I - Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC/DF; e
II - Serviço de Limpeza Urbana - SLU.
Art. 3º A coordenação do grupo de trabalho será exercida por representante da SEEC/DF,
escolhido pelos integrantes do grupo.
Art. 4º Compete aos representantes do SLU a prestação do auxílio necessário à SEEC/DF,
para a consecução dos atos pertinentes ao certamente.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA

SECRETARIA EXECUTIVA
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

 
DESPACHO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA

Em 13 de setembro de 2021
A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, DA SECRETARIA
DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que
lhe são conferidas na Portaria nº 235, de 30 de agosto de 2021, publicada no DODF nº
165, de 31 de agosto de 2021, página 12, e o que consta no processo 00040-
00032595/2021-56, resolve: CONVALIDAR, para fins de regularização funcional, os
termos de Posse e Compromisso dos servidores desta Secretaria de Estado de Economia,
durante o período de 1º de novembro de 2019 a 31 de julho de 2021, ficando os mesmos
dispensados de assinatura desta Secretaria Executiva de Gestão Administrativa -
SEGEA/SECC.

GILVANETE MESQUITA DA FONSECA

SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA
 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE FINANCIAMENTO
Processo: 00150-00001861/2020-34.
O Secretário-Executivo de Fazenda, no uso e sua competência, com fundamento no art. 2º
da Portaria SEEC nº 170/2021, de 17 de junho de 2021, e nos termos do processo 00150-
00001861/2020-34:
DECLARA que a incentivadora cultural Lojas Riachuelo S.A, CFDF nº 07.312.235/003-
69 e no CNPJ nº 33.200.056/0213-08, dispõe, no exercício de 2021, do limite de R$
233,37, para incentivar projetos culturais no âmbito do ISS e R$ 64.532,01, para financiar
eventos culturais no âmbito do ICMS;
AUTORIZA a citada incentivadora cultural a apropriar-se do crédito, de acordo com o
montante do repasse de incentivo cultural efetivado, respeitados os limites estabelecidos
no inc. II do art. 1º da Portaria SEEC nº 30, de 1º de fevereiro de 2021, e do inciso I do
art. 5º da Portaria SEEC nº 170/2021, não podendo a utilização do incentivo do ISS
resultar em recolhimento mensal do ISS inferior àquele resultante da aplicação da alíquota
de 2%, nos termos do disposto no art. 8º-A da Lei Complementar nº 116/2003.

MARCELO RIBEIRO ALVIM

SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

GERÊNCIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE
PROCESSOS ESPECIAIS

NÚCLEO DE BENEFÍCIOS FISCAIS
 
ATO DECLARATÓRIO Nº 413 NUBEF/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEEC, DE 20 DE

JULHO DE 2021
PROCESSO: 0043-001097/2016. INTERESSADO: ROCHA PARTICIPAÇÕES LTDA;
CNPJ: 24.190.154/0001-51; ENDEREÇO: RUA ORLANDO CALAZANS RIBEIRO Nº
205, FUNDOS SALA A JARDIM ARIZONA SETE LAGOAS (MG) CEP 35.700-390- ;
EDUARDO@LOGISK.COM.BR; Assunto: Suspensão da cobrança ITBI/Revogação Ato
declaratório - Integralização de capital
A GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS
ESPECIAIS, DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DA
RECEITA, DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas
no artigo 96 do Decreto nº 35.565/2014, e tendo em vista a delegação de competência
conferida pela Ordem de Serviço - SUREC n° 01/2018, c/c Ordem de Serviço - COTRI n°
01/2018, com fundamento no art. 156, inciso II, § 2º, item I, da Constituição da
República; artigos 35 a 37 da Lei nº 5.172/66 - CTN; no art. 3º da Lei nº 3.830/2006 e no
art. 2º do Decreto nº 27.576/2006, e
CONSIDERANDO que o período de análise da caracterização da preponderância da
atividade da pessoa jurídica tem sua contagem iniciada a partir da data de sua aquisição do
imóvel (§1º e 2§, art. 37/CTN c/c §2º e §3º, art. 3º da Lei nº 3.830/2006), o que
corresponde à integralização ao Capital Social pelo sócio, e que isso só ocorre com o
registro do imóvel no Cartório competente;
CONSIDERANDO que a subscrição do capital social ocorreu em 19/01/2016, (Contratual
registrado na JC), e a integralização efetiva se deu (data do registro da operação no
Cartório de Imóveis) em 26/08/2016.
CONSIDERANDO que o período de análise da preponderância da atividade, estipulado
no Ato Declaratório nº 326/2016– GEESP/COTRI/SUREC/SEF, de 30 de maio de 2016
que concedeu a suspensão do ITBI, foi feito com data estimada em relação ao registro do
imóvel no cartório competente;
DECLARA:
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