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PROPOSTAS PRIORITÁRIAS



BENEFÍCIOS FISCAIS

4. objetivando gerar segurança jurídica nas operações comerciais, cabe urgência na incorporação à legislação 
tributária do Distrito Federal de convênios aprovados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – 
CONFAZ, especialmente aqueles que concedem, prorrogam e ampliam benefícios fiscais e atos normativos referentes 
ao comércio eletrônico (EC nº 87/2015) referentes ao ICMS.

3. Revisar a Lei nº 3.196/2003 e o Decreto nº 36.494/2015, com o intuito de se evitar a morte súbita de vários 
empreendimentos produtivos dando-lhes oportunidade da regularização  imediata, coibindo dessa forma a 
especulação imobiliária  trazendo receita tributária e geração de empregos. Tal revisãodeve ser feita ouvindo o setor 
produtivo.

1. Concluir a implantação do Parque Tecnológico de Brasília dotando-o de infraestrutura e rede de conexão de alta 
velocidade para abrigar empresas de tecnologia da informação e comunicação, centros de pesquisa e de capacitação 
tecnológica, incubadoras de empresas, condomínios empresariais e outras atividades correlatas à fabricação e 
manutenção de equipamentos, desenvolvimento de sistemas, geração, agregação e difusão da informação 
tecnológica.

5. Propor à Câmara Distrital um novo Regime Especial que atenda ao setor atacadista e lhe conceda condições de 
disputar o mercado externo e que seja convalidado pelo CONFAZ.

2. Incluir no Programa de PPP do GDF a exploração de estacionamentos em áreas pré-definidas pelo governo, ouvindo 
o setor produtivo.

PRÓ-DF

TEMAS PROPOSTAS

TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 
INSERÇÃO DIGITAL*

Estacionamento

PROPOSTA DE AÇÕES A SEREM APRESENTADAS PELOS SETORES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO À FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO 
SETOR PRODUTIVO DO DF                                                               (I)



TURISMO

7. Realizar mutirão para identificar e combater o excesso de burocracia em todos os níveis da administração pública, 
buscando reduzir o número de normas, estabelecer prazos compatíveis, simplificar formulários, verificar se as 
exigências estabelecidas são essenciais e Informatizar os sistemas de atendimento.

8. Aumentar os investimentos na divulgação de Brasília como centro receptor de turismo de eventos, de negócios, 
cívico, rural e ecoturismo.

SEGURANÇA PÙBLICA 10. Intensificar, em zonas de alta concentração de público e de comércio e serviços, o policiamento ostensivo.

9. Aprovar o PL nº 445/2015 (Lei do Silêncio), adequando-o aos interesse dos principais atores envolvidos.LEI DO SILÊNCIO

PROPOSTA DE AÇÕES A SEREM APRESENTADAS PELOS SETORES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO À FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO 
SETOR PRODUTIVO DO DF                                                 (II)

TEMAS PROPOSTAS

ADMINISTRAÇÂO PÚBLICA E 
DESBUROCRATIZAÇÃO

BENEFÍCIOS FISCAIS (continuação)

6. GDF se empenhe na aprovação dos PLS nº 130/2014, transformado no PLP nº 54/2015, que permite aos Estados 
e Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes de isenções, 
incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais instituídos em desacordo com o disposto no art. 155, § 2º, inciso 
XII, alínea G, da Constituição Federal e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou 
financeiros-fiscais.



12. Regulamentar a ocupação total (sem o recuo de três metros) dos lotes do lado residencial das avenidas Comercial Sul e Norte 
de Taguatinga, hoje majoritariamente ocupados por empresas de comércio e serviços.

PROPOSTA DE AÇÕES A SEREM APRESENTADAS PELOS SETORES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO À FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO SETOR 
PRODUTIVO DO DF                                                             (III)

TEMAS PROPOSTAS

PARCELAMENTO URBANO

11. Regulamentação da utilização de áreas públicas contíguas aos lotes ocupados por comerciantes do setor de Materiais de 
Construção, de forma ordenada, dentro de projetos pré definidos, respeitada a proporcionalidade da ocupação com a área 
privativa e mediante  pagamento ao GDF de taxa de ocupação respectiva.

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS

13. Alterar a destinação do Parque do Guará, para utilização comercial e residencial,  efetuando seu desmembramento imobiliário e 
sua disponibilização à TERRACAP para comercialização.



PROPOSTAS SISTEMATIZADAS



PROPOSTA DE AÇÕES A SEREM APRESENTADAS PELOS SETORES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO À FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO 
SETOR PRODUTIVO DO DF                                             (I)

 INTEGRAÇÃO REGIONAL*

1. Agilizar a implantação da ferrovia Brasília–Anápolis-Goiânia como meio de promover o desenvolvimento econômico 
da região, aproveitando as facilidades do modal de Anápolis.

2. Criar a Região Metropolitana de Brasília, fixando a população nas cidades do Entorno, movimentando suas 
economias, de acordo com as tendências de cada uma. Desta forma a infraestrutura de Brasília teria melhor 
aproveitamento.

* Justificativa em anexo

 TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 
INSERÇÃO DIGITAL*

3. Concluir a implantação do Parque Tecnológico de Brasília dotando-o de infraestrutura e rede de conexão de alta 
velocidade para abrigar empresas de tecnologia da informação e comunicação, centros de pesquisa e de capacitação 
tecnológica, incubadoras de empresas, condomínios empresariais e outras atividades correlatas à fabricação e 
manutenção de equipamentos, desenvolvimento de sistemas, geração, agregação e difusão da informação 
tecnológica.

TEMAS PROPOSTAS



TURISMO

5. Realizar mutirão para identificar e combater o excesso de burocracia em todos os níveis da administração pública, 
buscando reduzir o número de normas, estabelecer prazos compatíveis, simplificar formulários, verificar se as 
exigências estabelecidas são essenciais e Informatizar os sistemas de atendimento.

6. Aumentar os investimentos na divulgação de Brasília como centro receptor de turismo de eventos, de negócios, 
cívico, rural e ecoturismo.

SEGURANÇA PÙBLICA 8. Intensificar, em zonas de alta concentração de público e de comércio e serviços o policiamento ostensivo.

7. Aprovar o PL nº 445/2015 (Lei do Silêncio), adequando-o aos interesse dos principais atores envolvidos.LEI DO SILÊNCIO

PROPOSTA DE AÇÕES A SEREM APRESENTADAS PELOS SETORES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO À FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO 
SETOR PRODUTIVO DO DF                                     (II)

TEMAS PROPOSTAS

ADMINISTRAÇÂO PÚBLICA E 
DESBUROCRATIZAÇÃO

BENEFÍCIOS FISCAIS (continuação)

4. GDF se empenhe na aprovação dos PLS nº 130/2014, transformado no PLP nº 54/2015, que permite aos Estados 
e Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes de isenções, 
incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais instituídos em desacordo com o disposto no art. 155, § 2º, inciso 
XII, alínea G, da Constituição Federal e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou 
financeiros-fiscais.



14. Regulamentação ou  autorização  para uso  de área  pública mediante  pagamento  de
preço público, destinada  ao  estacionamento de veículos dos  condomínios  nos próprios,
 localizados nas REGIOES  ADMINI STRATIVAS,  com  fechamento por grades.

12. Implantar estacionamento subterrâneo na Esplanada dos Ministérios, que sofre dos mesmos males dos setores 
acima citados.

13. Implantação do Projeto Brasília Zona Azul prioritáriamente no Setor Comercial Sul e Norte, Setor Bancário Sul e 
Norte, Setor Hoteleiro Sul e Norte, Setor de Autarquias Sul e Norte.

11. Paralelamente a este modal, os estacionamentos públicos seriam transformados em Rotativo, licitados à 
empresas privadas, nos mesmos setores acima, para as pessoas que não necessitem ficar o dia todo. 

ESTACIONAMENTO*

PROPOSTA DE AÇÕES A SEREM APRESENTADAS PELOS SETORES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO À FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO 
SETOR PRODUTIVO DO DF                                  (III)

TEMAS PROPOSTAS

9. No Parque da Cidade existe uma grande quantidade de vagas ociosas que podem absorver parte da demanda 
excedente. Estes estacionamentos seriam providos de segurança e limpeza.

10. Para o motorista chegar até seu trabalho, seriam licitadas linhas de ônibus particulares, com ar condicionado, que 
ligariam os Setores Norte e Sul - Comercial, Diversão, Autarquia e Bancário, em que o custo absorveria a manutenção 
dos estacionamentos públicos e o transporte.



PROPOSTA DE AÇÕES A SEREM APRESENTADAS PELOS SETORES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO À FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO 
SETOR PRODUTIVO DO DF                                 (IV)

TEMAS PROPOSTAS
15. Aperfeiçoar o programa como instrumento de apoio à economia do DF na efetivação de novos postos de trabalho 
e na consolidação de novas possibilidades econômicas.

19. Revisar a Lei nº 3.196/2003 e o Decreto nº 36.494/2015, com o intuito de se evitar a morte súbita de vários 
empreendimentos produtivos dando-lhes oportunidade da regularização  imediata, coibindo dessa forma a especulação 
imobiliária  trazendo receita tributária e geração de empregos. 

20. Criar uma Área de Desenvolvimento Econômico voltada para o Setor Atacadista Distribuidor do Distrito Federal.

CRÉDITO E FINANCIAMENTO* 21. Facilitar o acesso das micro e pequenas empresas às linhas de crédito do BRB, estabelecendo uma política de 
juros especiais e financiamento para capital de giro.

16. Regularizar os processos pendentes, tanto no aspecto financeiro quanto no legal.

PRÓ-DF* 18.  Câmara Legislativa solicitar informações quanto a proposta de Projeto de Lei encaminhada pelo setor produtivo à 
SEDS para rever os efeitos do Decreto n.: 36.494/2015 , sob  pena de sua própria sustação.

17. Criar novo programa de Incentivo para as empresas que gerarem postos de trabalho além do estipulado na carta-
consulta ou que se destacarem no aspecto da Responsabilidade Social.



PROPOSTA DE AÇÕES A SEREM APRESENTADAS PELOS SETORES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO À FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO 
SETOR PRODUTIVO DO DF                                  (V)

TEMAS PROPOSTAS

22. Criar linhas de financiamento pelo BRB específicas para o setor e em condições competitivas e diferenciadas;

BENEFÍCIOS FISCAIS*

27. objetivando gerar segurança jurídica nas operações comerciais, cabe urgência na incorporação à legislação 
tributária do Distrito Federal de convênios aprovados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – 
CONFAZ, especialmente aqueles que concedem, prorrogam e ampliam benefícios fiscais referentes ao Imposto sobre 
as Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações  de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS;

25. Desburocratizar a sistemática de liberação mensal de recursos;

26. Prover recursos ao FUNDEFE.

CRÉDITO E FINANCIAMENTO* 
(continuação)

28. Propor à Câmara Distrital um novo Regime Especial que atenda ao setor atacadista e lhe conceda condições de 
disputar o mercado externo e que seja convalidado pelo CONFAZ;

23. Prorrogar a vigência do FIDE ( Decreto nº34.999/2013) para janeiro de 2016;

24. Abrir processo e prazo para adesão de novas empresas, por meio da Secretaria de Estado de Economia e 
Desenvolvimento Sustentável;



32. Credito  tributário  para  abatimento de  tributos oriundos de  reformas necessárias  para manutenção das  
estruturas  externas  e  internas  dos condomínios  edilícios.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 
DESBUROCRATIZAÇÃO*

33. Realizar mutirão para identificar e combater o excesso de burocracia em todos os níveis da administração pública, 
buscando reduzir o número de normas, estabelecer prazos compatíveis, simplificar formulários, verificar se as 
exigências estabelecidas são essenciais e Informatizar os sistemas de atendimento.

30. Tributação - Revisão de políticas tributárias com redução do ISS para empresas do segmento com sede no 
Distrito Federal, nos moldes já feitos em outras UFs;

31. Redução do ICMS  de 17% para 12% para Cesta básica  de alimentos, como já é praticada em  diversos estados 
brasileiros. 

PROPOSTA DE AÇÕES A SEREM APRESENTADAS PELOS SETORES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO À FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO 
SETOR PRODUTIVO DO DF                                 (VI)

TEMAS PROPOSTAS

BENEFÍCIOS FISCAIS* 
(continuação)

29. GDF se empenhe na aprovação dos PLS nº 130/2014, transformado no PLP nº 54/2015, que permite aos 
Estados e Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes de 
isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais instituídos em desacordo com o disposto no art. 155, § 
2º, inciso XII, alínea G, da Constituição Federal e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios 
fiscais ou financeiros-fiscais.



42. Torre Digital – Dotar de infraestrutura de lazer, entretenimento e cultura.

TURISMO*

40. Aumentar os investimentos na divulgação de Brasília como centro receptor de turismo de eventos, de negócios, cívico, 
rural e ecoturismo.

35. Aumentar a demanda, através da atração do turismo, instituindo em âmbito nacional a campanha “Venha comprar em 
Brasília e obtenha vantagens especiais”, a exemplo do que temos em Miami e Cidade do Panamá.

36. Conveniar com a rede hoteleira - que fica ociosa de sexta a domingo – de modo a oferecer diárias bem mais baratas do 
que nos demais dias da semana.

37. Dar condição ao turista de visitar todos os monumentos existentes, abrindo durante todo o fim de semana, providos 
de gente especializada. 

38. Incentivar a criação de outlets nos limites do DF e cidades do Entorno de modo a utilizar a mão de obra local, 
desafogando Brasília.

39. Incentivar a criação de centros de conveniência, hotéis, centros de convenção, lazer e entretenimento junto aos 
outlets de modo a gerar viabilidade econômico-financeira.

41. Incentivar a participação em feiras e eventos turísticos do Brasil e do exterior, criando linhas de financiamento para 
expositores de eventos.

PROPOSTA DE AÇÕES A SEREM APRESENTADAS PELOS SETORES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO À FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO 
SETOR PRODUTIVO DO DF                                (VII)

TEMAS PROPOSTAS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

DESBUROCRATIZAÇÃO* 
(continuação)

34. Expandir o sistema de atendimento “Na Hora” para todas as Regiões Administrativas.



52. Maior agilidade na liberação de licenças junto à Vigilância Sanitária,  em especial  no que tange o Setor de 
Aprovação de Projetos.

47. Penalizar o lojista que não realizar a expansão de seu Puxadinho em determinado prazo.

 DIVERSOS
49. Dotar a Feira Permanente de Planaltina de Infraestrutura que ofereça melhores padrões de higiene e segurança. 

43. Proibir a instalação de feiras, a não ser aquelas que disponham de inscrição junto ao GDF.

51. O GDF oferecer proposta de pagamento dos débitos com seus fornecedores, anteriores ao ano 2014. 

50. Coibir o Comércio  ilegal  de  produtos  alimentícios  de  rua  sem  qualquer  tipo  de  inspeção  pelos  órgãos  
reguladores, trazendo transtorno à população, pois desconhecem a origem do produto.

PROPOSTA DE AÇÕES A SEREM APRESENTADAS PELOS SETORES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO À FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO 
SETOR PRODUTIVO DO DF                                (VIII)

TEMAS PROPOSTAS

45. Rever a legislação sobre Puxadinhos, possibilitando ao lojista enquadrar-se facilmente à lei.

48. Lixo Eletrônico - Definição de políticas públicas para o descarte de lixo eletrônico, com envolvimento das 
empresas, do setor acadêmico e dos órgãos do Governo como secretaria de meio ambiente e SLU.

FEIRAS ITINERANTES*
44. Penalizar os transgressores.

46. Criar linha de financiamento junto ao BRB para lojistas que pretendam se adequar à legislação sobre Puxadinhos.



JUSTIFICATIVAS



 

 

 

JUSTIFICATIVAS 

 
 

I - TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INSERÇÃO DIGITAL 

No Brasil, as políticas de Estado para o setor oscilaram bastante nas últimas 
décadas, sendo que mais recentemente o software recebeu status de prioritário 
(PITCE e PDP). A aposta nesta indústria vem se traduzindo em um 
crescimento a taxas superiores à média nacional, com previsão de exportações 
da ordem de US$ 4 bilhões neste ano. Mas gargalos na quantidade de 
profissionais qualificados, bem como nas legislações tributária e trabalhista, 
podem estrangular o crescimento esperado. Percebe-se, também, que os 
investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) ainda são 
pequenos se comparados com o tamanho do mercado do Distrito Federal. Os 
grandes grupos multinacionais atuando por aqui fazem praticamente todo o seu 
P, D & I (pesquisa, desenvolvimento e inovação ) no exterior, enquanto as 
nossas empresas ainda precisam de apoio para crescer, inovar e exportar. 

O SINDESEI-DF defende a ideia de que o Distrito Federal pode se consolidar 
num dos principais polos de TI do Brasil. Para tanto, é necessário que o 
governo do Distrito Federal enfrente desafios cruciais através de planejamento 
e organização. Outras unidades da federação possuem políticas públicas de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, desenvolvidas com a participação direta e 
apoio do setor produtivo e acreditamos que somente com compromissos 
assumidos e envolvimento de todos os entes do ecossistema público e privado 
de CT&I, podemos garantir o desenvolvimento deste setor tão importante e 
estratégico para o Distrito Federal. 

II - ESTACIONAMENTO 

Em razão da facilidade do financiamento na aquisição de carros de passeio, 
as ruas do DF estão constantemente abarrotadas de veículos, causando 
verdadeiros engarrafamentos. 
 
 
 

 

Os poucos estacionamentos privados existentes ficam proibitivos para a 
grande maioria dos que trabalham no centro o dia todo, forçando estes a 
procurar estacionamentos públicos. 

 
Em consequência desta situação, os escassos estacionamentos públicos 
existentes não são suficientes para absorver esta demanda, causando 
transtorno de toda ordem e prejudicando, em especial, as atividades de 
comércio e serviços nos setores de maior concentração desses 
empreendimentos no DF. 
 

III - PRÓ-DF 

O Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal 
(Pró-DF) há muito vem demonstrando a sua eficácia no atendimento às 
necessidades de expansão da classe empresarial, considerando a 
facilidade de financiamento e a relação-preço com o mercado de imóveis 
particulares. 
 

A par dessas facilidades surgiram, entretanto, problemas do tipo: ADE´s 
não totalmente implantadas; incapacidade de alguns empreendimentos 
concluir seus projetos e incapacidade financeira em prosseguir com seus 
negócios. 
 
Mais recentemente o GDF, por meio de sua Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico Sustentável, tem baixado resoluções e 
portarias sem nenhum debate com o setor produtivo, que praticamente 
extinguem Programa tão importante para o Distrito Federal. 
 
Cabe o registro que no atual governo, e já estamos praticamente 
encerrando seu primeiro ano, não ocorreu nenhuma reunião de seu 
Conselho maior, o COPEP, bem como de suas Câmaras Setoriais. 

 
 

IV - BENEFÍCIOS FISCAIS 
 

              É de conhecimento de todos que benefícios fiscais têm sido largamente    
utilizados por praticamente todas as unidades da federação como forma de 
atrair novos investimentos produtivos para dentro de suas fronteiras, ou 
conferir maior competitividade aos empreendimentos já existentes. 

 
              Independentemente de barreiras criadas pelo Supremo Tribunal Federal 

que inibem a chamada "guerra fiscal" entre os Estados, especialmente os 
tratamentos diferenciados concedidos com base no ICMS, muitas outras 
formas de se criar um ambiente de negócios mais atrativo têm sido 
implementados por tais entes da federação. 

  
              



 

 
       O Distrito Federal, entretanto, tem perdido oportunidades de estimular o     

desenvolvimento local, com reflexos diretos na sua capacidade de gerar 
emprego e renda para sua população e do seu entorno, por não aproveitar 
as "brechas" na legislação que lhe facultariam implementar Programas com 
tal finalidade. 

 
 
                V - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DESBUROCRATIZAÇÃO 
 
                                 A burocracia excessiva, em todas as instâncias da vida empresarial,     

impõe custos elevados e emperra o funcionamento das empresas. 
 
                                 No Distrito Federal o quadro se agrava por sua própria natureza de ser a 

Capital da República, com os ônus e os bônus que tal característica nos 
confere, mas que em muitas situações geram dificuldades adicionais à vida 
empresarial de um modo geral. 

 
                                 Falta de estrutura técnica concursada e capacitada em suas Regiões 

Administrativas, questões relacionadas ao uso do solo, zoneamento 
urbano, cultura de cidade administrativa, dentre outras, tornam os 
processos de abertura e fechamento de empresas de médio para alto risco 
morosos, a concessão de alvarás de funcionamento e de construção um 
verdadeiro tormento e a segurança jurídica grandemente afetada por 
revisões de legislação sem um debate mais apurado com aqueles que por 
elas serão atingidos. 

 
                VI - TURISMO 
 

O turismo é o setor que mais cresce no mundo e esta tendência deve ser 
estimulada no DF. 
 
Brasília tem tudo para alcançar lugar de destaque no cenário nacional, 
especialmente quanto ao turismo cívico e de eventos, considerando a 
disponibilidade da rede hoteleira. 

 
O setor tem elevada geração de empregos nos 57 segmentos da economia 
por ele abrangidos.  

 
 

 
   
 

 
 


