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Art. 3º A Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável passa a de-
nominar-se Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tec-
nologia.
Art. 4º Fica criada na estrutura da Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento,
Inovação, Ciência e Tecnologia a Secretaria Adjunta de Economia e Desenvolvimento.
Parágrafo único. A Subsecretaria de Apoio às Áreas de Desenvolvimento Econômico, a
Subsecretaria de Relação com o Setor Produtivo e a Subsecretaria de Programas e Incentivos
Econômicos passam a subordinar-se à Secretaria Adjunta de Economia e Desenvolvimen-
to.
Art. 5º Fica remanejado do Gabinete para a Secretaria Adjunta de Economia e Desen-
volvimento o Cargo de Natureza Especial de Secretário Adjunto, símbolo CNE-01 (código
SIGRH 01601146), mantido o atual ocupante.
Art. 6º As unidades Administrativas e os cargos de Natureza Especial e em Comissão
relacionados no Anexo I fica transformados nas unidades administrativa e nos cargos de
Natureza Especial e em Comissão na forma do Anexo II.
Parágrafo único. A transformação dos cargos a que se refere o caput deste artigo é decorrente
de reestruturação e não acarreta aumento de despesas.
Art. 7º Para fazer face à parte das despesas decorrentes das transformações e nomeações de
que tratam este Decreto, serão utilizados os saldos remanescentes das transformações, exo-
nerações e nomeações decorrentes do Decreto nº 38.270, de 12 de junho de 2017.
Art. 8º Compete à Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do
Distrito Federal, antes da posse ou da entrada em exercício relativa aos Cargos em Comissão
a que se refere este Decreto, zelar pela apresentação prévia dos documentos exigidos no art.
3º do Decreto nº 33.564/2012, bem como da declaração firmada pelo servidor quanto à
inexistência de nepotismo, nos termos do art. 5º do Decreto nº 32.751/2011, do art. 14 a 16
da Lei Complementar nº 840/2011, dos parágrafos 9º e 10º do art. 19 da Lei Orgânica do
Distrito Federal e do art. 37 da Constituição Federal.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I
UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CARGOS DE NATUREZA

ESPECIA E EM COMISSÃO
(Art. 6º do Decreto nº 38.456, de 30 de agosto de 2017)

ÓRGÃO/UNIDADE ADMINISTRATIVA/CARGO/SÍMBOLO/QUANTIDADE - SECRE-
TARIA DE ESTAO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS -
GABINETE - Assessor Especial, CNE-05, 01 (código SIGRH 05001476); Assessor Especial,
CNE-06, 01 (código SIGRH 05001477); Assessor, DFA-14, 02 (código SIGRH 05001481 e
05001805) - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COORDENAÇÃO DE
LOGISTICA - Assessor, DFA-14, 01 (código SIGRH 05001594)

ANEXO II
UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CARGOS

DE NATUREZA ESPECIA E EM COMISSÃO
(Art. 6º do Decreto nº 38.456, de 30 de agosto de 2017)

ÓRGÃO/UNIDADE ADMINISTRATIVA/CARGO/SÍMBOLO/QUANTIDADE - SECRE-
TARIA DE ESTAO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS -
GABINETE - Assessor Especial, CNE-04, 01; Assessor, DFA-17, 02 - SUBSECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COORDENAÇÃO DE LOGISTICA - DIRETORIA DE
DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO - Assessor, DFA-14, 01 - DIRETORIA DE PATRI-
MONIO SERVIÇOS GERAIS - GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS, Assessor Técnico,
DFA-10, 01.

DECRETO Nº 38.457, DE 30 DE AGOSTO DE 2017
Institui o Escritório Técnico Especial de Bernardo Sayão - ETE/BERNARDO SAYÃO para
análise e aprovação de projetos necessários à execução de obras de infraestrutura no Setor
Habitacional Bernardo Sayão, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Escritório Técnico Especial de Bernardo Sayão - ETE/BERNARDO
SAYÃO, com a responsabilidade de analisar e aprovar adequações de projetos relativos às
obras de pavimentação asfáltica, blocos intertravados, meios-fios, calçadas, acessibilidade
urbana e drenagem pluvial, a serem realizados no âmbito do Setor Habitacional Bernardo
Sayão.
Art. 2º Compete ao Escritório Técnico Especial de Bernardo Sayão - ETE/BERNARDO
S AY Ã O :
I - analisar as adequações de projetos necessários à execução das obras descritas no art. 1º
deste Decreto;
II - emitir nota técnica sobre as adequações necessárias aos projetos de que trata o art. 1º
deste Decreto.
Art. 3º O Escritório Técnico Especial de Bernardo Sayão - ETE/ BERNARDO SAYÃO é
composto pelas seguintes instâncias:
I - Comitê Gestor, instância deliberativa e responsável pela apreciação da nota técnica
emitida pelo Comitê Técnico;
II - Comitê Técnico, instância de análise técnica, responsável pela apreciação e acom-
panhamento das adequações aos projetos das obras de que trata o art. 1º deste Decreto, com
intuito de apresentar nota técnica ao Comitê Gestor para sua deliberação.
Parágrafo único. A coordenação do Escritório Técnico Especial de Bernardo Sayão - ETE/
BERNARDO SAYÃO poderá instituir, conforme necessidade, Comitês Técnicos Especí-
ficos.
Art. 4º O Comitê Gestor do Escritório Técnico Especial de Bernardo Sayão - CGETE/
BERNARDO SAYÃO é composto pelos dirigentes máximos dos seguintes órgãos e en-
tidades do Distrito Federal:
I - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINESP;
II - Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH;
III - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEA-
GRI;
IV - Secretaria de Estado das Cidades - SECID;
V - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;
VI - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB;
VII - Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - TERRACAP;
VIII - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - IBRAM.
Art. 5º O Comitê Técnico do Escritório Técnico Especial de Bernardo Sayão - CTETE/
BERNARDO SAYÃO será composto por um representante titular e um suplente dos se-
guintes órgãos e entidades do Distrito Federal:
I - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINESP;
II - Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH;
III - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEA-
GRI;

IV - Secretaria de Estado das Cidades - SECID;
V - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVA-
CAP;
VI - Companhia Energética de Brasília - CEB;
VII - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB;
VIII - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB;
IX - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal -
ADASA;
X - Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - TERRACAP;
XI - Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS;
XII - Serviço de Limpeza Urbana - SLU;
XIII - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - IBRAM.
Parágrafo único. Os Dirigentes Superiores dos órgãos e entidades relacionados neste artigo
indicarão, no prazo de cinco dias úteis a contar da publicação deste Decreto, seus re-
presentantes e respectivos suplentes à SINESP.
Art. 6º A Coordenação do Escritório Técnico Especial de Bernardo Sayão - ETE/ BER-
NARDO SAYÃO será exercida pelo representante da SINESP.
§ 1º As reuniões do Escritório Técnico Especial de Bernardo Sayão - ETE/ BERNARDO
SAYÃO ocorrerão de acordo com a necessidade avaliada pela Coordenação.
§ 2º As reuniões do Escritório Técnico Especial de Bernardo Sayão - ETE/ BERNARDO
SAYÃO serão convocadas pela coordenação, sendo assegurada a liberação dos membros por
seus órgãos ou entidades de origem.
Art. 7º Compete à SINESP, enquanto coordenador do ETE/ BERNARDO SAYÃO:
I - a alocação de meios materiais adequados ao funcionamento do Escritório Técnico
Especial de Bernardo Sayão - ETE/ BERNARDO SAYÃO;
II - a gestão dos contratos e das aprovações necessárias junto aos agentes financeiros;
III - elaborar e submeter proposta de Regimento Interno do ETE/ BERNARDO SAYÃO aos
membros que compõem o Comitê Técnico.
§ 1º O Comitê Técnico apresentará ao Comitê Gestor a proposta de Regimento Interno após
análise e eventuais alterações, para que este Comitê delibere, por maioria simples de votos,
sobre a aprovação da proposta no prazo de até 30 dias a contar da data de publicação deste
Decreto.
§ 2º Uma vez aprovado, o Regimento Interno deverá ser tornado público mediante Portaria
da SINESP.
Art. 8º Os membros do Comitê Técnico do Escritório Técnico Especial de Bernardo Sayão
- CTETE/ BERNARDO SAYÃO serão investidos de poderes, expressamente concedidos
pelos órgãos e entidades que representam, para, de acordo com as peculiaridades de cada
procedimento administrativo, emitir nota técnica de deferimento ou indeferimento das ade-
quações a ser submetida à apreciação do Comitê Gestor do Escritório Técnico Especial de
Bernardo Sayão - CGETE/ BERNARDO SAYÃO.
Art. 9º O Escritório Técnico Especial de Bernardo Sayão - ETE/ BERNARDO SAYÃO
manter-se-á em atividade até a conclusão das obras de que trata o art. 1º deste Decreto.
Parágrafo único. Para o desenvolvimento dos trabalhos de que trata o caput deste artigo, o
ETE/ BERNARDO SAYÃO fica autorizado a solicitar dados e informações a órgãos e
entidades do Distrito Federal, os quais deverão manifestar-se sobre as informações solicitadas
no prazo de cinco dias úteis.
Art. 10. Os executores dos contratos afetados pelas adequações das obras devem ser cien-
tificados para fins de cumprimento dos limites legais.
Art. 11. A participação no Escritório Técnico Especial de Bernardo Sayão - ETE/ BER-
NARDO SAYÃO será considerada prestação de serviço público relevante, não remune-
rada.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
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DECRETO Nº 38.458, DE 30 DE AGOSTO DE 2017
Institui o Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal - CONSAB.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal - CONSAB, de
caráter articulador e consultivo, nos termos da Lei Federal Nº 11.445, de 05 de janeiro de
2007, com atuação no território do Distrito Federal.
Art. 2º Compete ao CONSAB:
I - propor diretrizes e opinar sobre a Política Distrital de Saneamento Básico;
II - participar da formulação do Plano Distrital de Saneamento Básico;
III - promover a articulação do planejamento de saneamento básico com o planejamento
territorial, ambiental, da saúde, dos recursos hídricos e de outros setores afins;
IV - apreciar questões que lhe tenham sido encaminhadas por seus membros e se manifestar
sobre matérias objeto de audiências e consultas públicas;
V - analisar propostas de alteração da legislação pertinente ao saneamento básico;
VI - acompanhar a implementação do Plano Distrital de Saneamento Básico, avaliando os
relatórios sobre a prestação dos serviços e sua integração com os planos territorial, ambiental
e de recursos hídricos e propor providências para o cumprimento de suas metas;
VII - apreciar previamente o enquadramento dos corpos d'água no Distrito Federal e con-
tribuir com o programa de efetivação do enquadramento de acordo com os aspectos atinentes
ao saneamento básico;
VIII - apreciar previamente regras e condições de uso dos mananciais utilizados para a
prestação de serviços de saneamento básico, previstas no âmbito dos Planos de Recursos
Hídricos ou em legislação avulsa;
IX - solicitar a elaboração de estudos com o objetivo de subsidiar suas manifestações; e
X - aprovar relatório anual acerca da "Situação do Saneamento Básico no Distrito Federal",
nos termos do art. 27 da Lei 11.445/2007.
Art. 3º O CONSAB compõe-se de 22 membros, observada a seguinte composição:
I - Representantes da Administração Pública dos seguintes órgãos e entidades do Distrito
Federal:
a. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos;
b. Secretaria de Estado do Meio Ambiente;
c. Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação;
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d. Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão;
e. Secretaria de Estado de Saúde;
f. Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM/DF;
g. Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal - ADASA;
II - Representantes dos prestadores de serviço de saneamento básico dos seguintes órgãos e
entidades:
a. Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB;
b. Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;
c. Serviço de Limpeza Urbana - SLU;
d. Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região
Integrada do Distrito Federal e Goiás;
III - Representantes dos usuários de serviços de saneamento básico:
a. 3 representantes de usuários dos serviços públicos de saneamento básico, sendo 1 re-
sidencial, 1 industrial e 1 do comércio e serviços;
IV - Representantes de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do
consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico:
a) 2 representantes de entidades técnicas com atuação no setor de saneamento;
b) 2 representantes de instituições de ensino e pesquisa, sediadas no Distrito Federal, com
atuação na área de saneamento básico;
c) 2 representantes de organização da sociedade civil com objetivos de defesa de interesses
difusos e coletivos da sociedade;
d) 2 representantes de organização de defesa dos usuários ou consumidores.
§ 1º Para cada representação deve haver indicação de 1 conselheiro titular e de 2 con-
selheiros suplentes;
§ 2º Os representantes nomeados nos incisos I e II devem ser indicados pelos titulares dos
respectivos órgãos e entidades.
§ 3º A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal deve
organizar o processo de escolha entre as entidades interessadas no preenchimento das re-
presentações constantes dos incisos III e IV.
§ 4º O mandato do membro do Conselho é de 2 anos, podendo haver recondução.
Art. 4º O CONSAB é presidido pelo Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos e, nas
ausências e impedimentos, por seus suplentes regularmente designados;
Art. 5º Fica assegurada a participação no Conselho, sem direito a voto, de representante de
outros órgãos da Administração Pública quando forem tratadas matérias que tenham reflexo
em sua área de competência.
Art. 6° As decisões do Conselho dar-se-ão por maioria absoluta de seus membros.
Art. 7° Cada membro do Conselho tem direito a 1 voto nas deliberações.
Parágrafo único. Em caso de empate nas decisões, o Presidente do Conselho exerce o direito
de voto de qualidade.
Art. 8° O regimento interno do Conselho deve ser elaborado e aprovado pela maioria
absoluta de seus membros e submetido à aprovação por Decreto do Governador do Distrito
Federal.
Art. 9° A função dos membros do Conselho é considerada serviço de relevante valor social,
sem remuneração.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de agosto de 2017
129º da República e 58º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG

DECRETO Nº 38.459, DE 30 DE AGOSTO DE 2017
Altera o Decreto n° 34.063, de 19 de dezembro de 2012, que fixa critérios para atribuir á
contribuinte a condição de substituto tributário em operações com os produtos constantes no
Caderno 1 do Anexo IV do Decreto n° 18.955, de 22 de dezembro de 1997.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art.
100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:
Art. 1° O Decreto nº 34.063, de 19 de dezembro de 2012, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
I - O art. 3° fica alterado como segue:
"Art. 3°.............................................................
I - apresentem cópia dos atos constitutivos do contribuinte interessado e, quando se tratar de
sociedade por ações, da ata da última assembleia de designação da diretoria ou de sua
eleição; (NR)
III - estejam com a situação cadastral e fiscal regular no Cadastro Fiscal do Distrito Federal
-CF/DF; (NR)
V - estejam em dia com suas obrigações principais e acessórias perante a Fazenda Pública do
Distrito Federal; (NR)
VI - possuam no mínimo 300 m2 de área para armazenamento, comprovado mediante
declaração formal, no momento do pedido de enquadramento. (NR)
§ 1° O pedido de enquadramento como substituto tributário será dirigido à Subsecretaria da
Receita da Secretaria de Estado de Fazenda, por meio do sítio da Secretaria de Estado de
Fazenda - SEFAZ na rede mundial de computadores (www.fazenda.df.gov.br), no link, com
utilização de certificado digital. (NR)
.........................................................................................
§ 6° Nos casos de provimento do recurso a que se refere o § 4°, o Subsecretário da Receita
expedirá o respectivo ato declaratório. (NR)
§ 7° O disposto no caput aplica-se exclusivamente às operações com os produtos re-
lacionados no Caderno 1 do Anexo IV do Decreto n° 18.955, de 22 de dezembro de 1997,
para os quais exista, no citado Caderno, a atribuição da condição de substituto tributário aos
atacadistas e/ou distribuidores. (NR)
§ 8° A exigência contida no inciso VI do caput poderá ser dispensada para situações
definidas em ato do Subsecretário da Receita." (NR)
II - O art. 4° fica alterado como segue:
"Art. 4° O contribuinte enquadrado na condição de substituto tributário deve observar as
seguintes condições: (NR)
I- realizar operações: (AC)
a) exclusivamente com contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e lntermunicipal e de
Comunicação - ICMS que promovam a saida subsequente da mercadoria ou de produto em
cuja fabricação tenha sido utilizada a mercadoria como matéria-prima;
b) com pelo menos 100 clientes distintos, pessoas jurídicas, por trimestre;
II - não realizar operações, mensais, em percentual superior a 30% de suas vendas, com o
mesmo contribuinte ou que possua a mesma raiz de CNPJ; (AC)
III - não realizar operações com empresas interdependentes, conforme definição prevista no
art. 15, parágrafo único, da Lei n° 1.254, de 8 de novembro de 1996. (AC)
§ 1° Os contribuintes enquadrados como substitutos tributários, nos termos deste Decreto,
poderão realizar operações interestaduais destinadas a quaisquer pessoas inscritas no Ca-
dastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. (NR)
§ 2° Os contribuintes a que se refere o § 1° poderão realizar operações destinadas a
construtoras, órgâos públicos, hospitais, empresas de conservação e limpeza e concessio-
nárias de serviço público, conforme definidas abaixo: (NR)

I - considera-se hospital o contribuinte com atividade principal () correspondente aos códigos
da Classíficação Nacional de Atividade Econômica -CNAE iniciados com Q8610; (AC)
II -considera-se empresa de construção civil: (AC)
a) os contribuintes com atividade principal correspondente aos códigos CNAE iniciados com
F41, F42, F43 e M71:
b) as cooperativas habitacionais com atividade principal correspondente aos códigos CNAE
iniciados com 594;
c) os contribuintes com atividade principal correspondente aos códigos CNAE iniciados com
K6462, durante a fase de construção dos empreendimentos, compreendido o prazo entre a
data de emissão de alvará de construção e a carta de habite-se;
III - considera-se empresa de conservação e limpeza aquelas com códigos CNAE
N801110000 e N811170000; (AC)
IV - considera-se concessionária de serviço público, pessoa jurídica ou consórcio, a quem
tenha sido delegado pelo poder concedente, a prestação de serviço público, mediante li-
citação, na modalidade de concorrência, precedida ou não da execução de obra pública e,
também, a Sociedade de Propósito Específico - SPE, constituida no âmbito de parcerias
público-privadas, de concessão comum e de concessão de direito real de uso, contratadas
pela administração direta e indireta da União e do Distrito Federal. (AC)
§ 3° O centro de distribuição que receber mercadorias de diversos fornecedores em grandes
quantidades, as armazenar e realizar sua transferência de forma fracionada, apenas para suas
filiais, poderão ter as condições previstas nos incisos 1, alinea "b", II e III do caput,
dispensados, mediante concessão de Termo de Acordo de Regime Especial. (NR)
§ 4° Caso o atacadista ou distribuidor realize operações para estabelecimento filial ou matriz,
a base de cálculo para substituição tributária não poderá ser inferior ao preço praticado pelo
remetente, incluidos os valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e
outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado
da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de
valor agregado indicada nos atos de implementação dos respectivos Protocolos ICMS ou
Convênios ICMS. (AC)
5° A verificação das condições e dos requisitos para manutenção da condição de substituto
tributário de que trata o caput caberá à Coordenação de Fiscalização Tributária da Sub-
secretaria da Receita. (AC)
§ 6° O enquadramento como substituto tributário poderá ser revisto a qualquer tempo, a juízo
da Secretaria de Estado de Fazenda, e sua manutenção se dará pela comprovação, pelo
contribuinte, do atendimento das condições estabelecidas neste Decreto. (AC)
§ 7º O contribuinte a que se refere o art. 30 poderá, a qualquer tempo, solicitar sua exclusão
do enquadramento como substituto tributário de que trata este Decreto. (AC)
§ 8° A solicitação de exclusão de que trata o § 7° produzirá efeitos liberatórios a partir do
primeiro dia do segundo mês subsequente a sua formalização." (AC)
III -O art. 6° fica alterado como segue:
"Art. 6°...................................
I - tenha sido autuado mediante auto de infração, definitivamente julgado, com imposição de
multa de 200%, em razão de situações previstas no inciso V do art. 65 da Lei n° 1.254, de
1996, salvo nas seguintes situações: (NR)
a) se o crédito tributário correspondente estiver extinto; (AC)
b) se o processo estiver extinto; (AC)
c) se a exigibilidade do crédito tributário estiver suspensa; (AC)
II - deixar de atender ao disposto nos incisos III, V e VI do art. 3°; (NR)
III - deixar de atender o disposto nos incisos 1, II e III do art. 4°, ressalvado o dísposto no
§ 5°; (NR)
..................................................
§ 2° O contribuinte será notificado com prazo de 30 dias para atendimento, quando incorrer
nas situações passíveis de exclusão da condição de substituto tributário, cabendo recurso ao
Secretário de Estado de Fazenda, no prazo de 30 dias contados da publicação do ato, quando
confirmada sua exclusão. (NR)
...................................................
§ 5° Não perderá a condição de substituto tributário o contribuinte que realizar operações em
desacordo com os incisos 1, II e III do art. 40, desde que:" (AC)
I- efetue o pagamento do valor referente ao ICMS substituição tributária, em relação ás
operações vedadas, com base nas operações de entrada das mercadorias e acrescido dos
encargos legais; e
II - não tenha infringido quaisquer das vedações constantes dos dispositivos referidos no
caput deste parágrafo nos 12 meses anteriores."
Art. 2° Permanecem válidas as atribuições da condição de substituto tributário realizadas nos
termos Decreto n° 34.063, de 2012, antes da entrada em vigor deste Decreto, desde que
observadas todas as condições previstas nos respectivos atos declaratórios e na legislação
tributária.

d. Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão;d. Secretaria de Estado de Planejamento, 
e. Secretaria de Estado de Saúde;
d. Secretaria de Estado de Planejamento, d. Secretaria de Estado de Planejamento, 
e. Secretaria de Estado de Saúde;
f. Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM/DF;e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM/DF;
g. Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal - ADASA;
f. Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM/DF;Ambiente 
g. Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal - ADASA;
II - Representantes dos prestadores de serviço de saneamento básico dos seguintes órgãos e
g. Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal - ADASA;Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal - ADASA;
II - Representantes dos prestadores de serviço de saneamento básico dos seguintes órgãos e
entidades:
II - Representantes dos prestadores de serviço de saneamento básico dos seguintes órgãos eII - Representantes dos prestadores de serviço de saneamento básico dos seguintes órgãos e
entidades:
a. Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB;a. Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB;
b. Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;
a. Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB;a. Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB;
b. Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
c. Serviço de Limpeza Urbana - SLU;
b. Companhia Urbanizadora da Nova Capital b. Companhia Urbanizadora da Nova 
c. Serviço de Limpeza Urbana - SLU;
d. Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região
c. Serviço de Limpeza Urbana - SLU;c. Serviço de Limpeza Urbana - SLU;
d. Consórcio Público de Manejo dos 
Integrada do Distrito Federal e Goiás;
d. Consórcio Público de Manejo dos Consórcio Público de Manejo dos 
Integrada do Distrito Federal e Goiás;
III - Representantes dos usuários de serviços de saneamento básico:
Integrada do Distrito Federal e Goiás;Integrada do Distrito Federal e Goiás;
III - Representantes dos usuários de serviços de saneamento básico:
a. 3 representantes de usuários dos serviços públicos de saneamento básico, sendo 1 re-
III - Representantes dos usuários de serviços de saneamento básico:III - Representantes dos usuários de serviços de saneamento básico:
a. 3 representantes de usuários dos serviços públicos de saneamento básico, sendo 1 re-
sidencial, 1 industrial e 1 do comércio e serviços;
a. 3 representantes de usuários dos serviços públicos de saneamento básico, sendo 1 re-a. 3 representantes de usuários dos serviços públicos de saneamento básico, sendo 1 re-
sidencial, 1 industrial e 1 do comércio e serviços;
IV - Representantes de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do
sidencial, 1 industrial e 1 do comércio e serviços;
IV - Representantes de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do
consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico:
IV - Representantes de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do- Representantes de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do
consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico:
a) 2 representantes de entidades técnicas com atuação no setor de saneamento;a) 2 representantes de entidades técnicas com atuação no setor de saneamento;
b) 2 representantes de instituições de ensino e pesquisa, sediadas no Distrito Federal, com
a) 2 representantes de entidades técnicas com atuação no setor de saneamento;a) 2 representantes de entidades técnicas com atuação no setor de saneamento;
b) 2 representantes de instituições de ensino e pesquisa, sediadas no Distrito Federal, com
atuação na área de saneamento básico;
b) 2 representantes de instituições de ensino e pesquisa, sediadas no Distrito Federal, com2 representantes de instituições de ensino e pesquisa, sediadas no Distrito Federal, com
atuação na área de saneamento básico;
c) 2 representantes de organização da sociedade civil com objetivos de defesa de interesses
atuação na área de saneamento básico;atuação na área de saneamento básico;
c) 2 representantes de organização da sociedade civil com objetivos de defesa de interesses
difusos e coletivos da sociedade;
c) 2 representantes de organização da sociedade civil com objetivos de defesa de interessesc) 2 representantes de organização da sociedade civil com objetivos de defesa de interesses
difusos e coletivos da sociedade;
d) 2 representantes de organização de defesa dos usuários ou consumidores.d) 2 representantes de organização de defesa dos usuários ou consumidores.
§ 1º Para cada representação deve haver indicação de 1 conselheiro titular e de 2 con-
d) 2 representantes de organização de defesa dos usuários ou consumidores.d) 2 representantes de organização de defesa dos usuários ou consumidores.
§ 1º Para cada representação deve haver indicação de 1 conselheiro titular e de 2 con-
selheiros suplentes;
§ 1º Para cada representação deve haver indicação de 1 conselheiro titular e de 2 con-§ 1º Para cada representação deve haver indicação de 1 conselheiro titular e de 2 con-
selheiros suplentes;
§ 2º Os representantes nomeados nos incisos I e II devem ser indicados pelos titulares dos
selheiros suplentes;selheiros 
§ 2º Os representantes nomeados nos incisos I e II devem ser indicados pelos titulares dos
respectivos órgãos e entidades.
§ 2º Os representantes nomeados nos incisos I e II devem ser indicados pelos titulares dos§ 2º Os representantes nomeados nos incisos I e II devem ser indicados pelos titulares dos
respectivos órgãos e entidades.
§ 3º A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal deve
respectivos órgãos e entidades.respectivos órgãos e entidades.
§ 3º A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal deve
organizar o processo de escolha entre as entidades interessadas no preenchimento das re-
§ 3º A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal deve§ 3º A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal deve
organizar o processo de escolha entre as entidades interessadas no preenchimento das re-
presentações constantes dos incisos III e IV.
organizar o processo de escolha entre as entidades interessadas no preenchimento das re-organizar o processo de escolha entre as entidades interessadas no preenchimento das re-
presentações constantes dos incisos III e IV.
§ 4º O mandato do membro do Conselho é de 2 anos, podendo haver recondução.
presentações constantes dos incisos III e IV.presentações constantes dos incisos III e IV.
§ 4º O mandato do membro do Conselho é de 2 anos, podendo haver recondução.
Art. 4º O CONSAB é presidido pelo Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos e, nas
§ 4º O mandato do membro do Conselho é de 2 anos, podendo haver recondução.§ 4º O mandato do membro do Conselho é de 2 anos, podendo haver recondução.
Art. 4º O CONSAB é presidido pelo Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos e, nas
ausências e impedimentos, por seus suplentes regularmente designados;
Art. 4º O CONSAB é presidido pelo Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos e, nasArt. 4º O CONSAB é presidido pelo Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos e, nas
ausências e impedimentos, por seus suplentes regularmente designados;
Art. 5º Fica assegurada a participação no Conselho, sem direito a voto, de representante de
ausências e impedimentos, por seus suplentes regularmente designados;ausências e impedimentos, por seus suplentes regularmente designados;
Art. 5º Fica assegurada a participação no Conselho, sem direito a voto, de representante de
outros órgãos da Administração Pública quando forem tratadas matérias que tenham reflexo
Art. 5º Fica assegurada a participação no Conselho, sem direito a voto, de representante de5º Fica assegurada a participação no Conselho, sem direito a voto, de representante de
outros órgãos da Administração Pública quando forem tratadas matérias que tenham reflexo
em sua área de competência.
outros órgãos da Administração Pública quando forem tratadas matérias que tenham reflexoórgãos da Administração Pública quando forem tratadas matérias que tenham reflexo
em sua área de competência.
Art. 6° As decisões do Conselho dar-se-ão por maioria absoluta de seus membros.
em sua área de competência.em sua área de competência.
Art. 6° As decisões do Conselho dar-se-ão por maioria absoluta de seus membros.
Art. 7° Cada membro do Conselho tem direito a 1 voto nas deliberações.
Art. 6° As decisões do Conselho dar-se-ão por maioria absoluta de seus membros.Art. 6° As decisões do Conselho dar-se-ão por maioria absoluta de 
Art. 7° Cada membro do Conselho tem direito a 1 voto nas deliberações.
Parágrafo único. Em caso de empate nas decisões, o Presidente do Conselho exerce o direito
Art. 7° Cada membro do Conselho tem direito a 1 voto nas deliberações.
Parágrafo único. Em caso 
de voto de qualidade.
Parágrafo único. Em caso Parágrafo único. Em 
de voto de qualidade.
Art. 8° O regimento interno do Conselho deve ser elaborado e aprovado pela maioria
de voto de qualidade.de voto de qualidade.
Art. 8° O regimento interno do Conselho deve ser elaborado e aprovado pela maioria
absoluta de seus membros e submetido à aprovação por Decreto do Governador do Distrito
Art. 8° O regimento interno do Conselho deve ser elaborado e aprovado pela maioriaArt. 8° O regimento interno do Conselho deve ser elaborado e aprovado pela maioria
absoluta 
Federal.
absoluta absoluta 
Federal.
Art. 9° A função dos membros do Conselho é considerada serviço de relevante valor social,Art. 9° A função dos membros do Conselho é considerada serviço de relevante valor social,
sem remuneração.sem remuneração.
Art. 10. Este Decreto 
sem remuneração.

Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Decreto em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de agosto de 2017

em vigor na data de sua publicação.vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de agosto de 2017
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