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Oficio n° OS/2008. oo04't'G1)9K~U 
Taguatinga, 02 de abril de 2008. 

Ao Senhor, 
BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS 
Administrador Regional de Taguatinga 
Ed. Sede, Praca Central- AE Taguatinga Centro. 
Taguatinga - DF 
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Senhor Administrador, 

Ao tempo em que curnprtrnentarnos vossa senhorta, vlrnos por
 
rnero deste solicitar e expor 0 sequinte:
 

Conhecida popularrnente par feira dos Golanos, e hoje 
oficlalrnente denornlnade como POLO DE CONfEC(:OES DE 
TAGUATINGA, sltuado na Avenlda Helio Prates QI 15/17; essa ativtdade 
cornercial e desenvolvlda por micros e pequenos comerctantes, os quais 
sao pessoas que vern dos Estados de Golas, Minas Gerais, do entorno, 
sendo a rnalorla do Dlstrlto Federal. Em uma area de 41.500 rn>, ternos 
9.000 m 2 destinadas para estactonamento e extstern 17 qalpoes que sao 
divididos em 2.500 Boxes. 0 refer/do Comerclo ja existe ha mats de (OB) 
otto anos e a cada dla que passa vern obtendo urn cresdmento 
aceleradc, projetando para urn futuro proximo 0 rnalor Centro Varejista 
do Distrlto Federal. 

Com a projecao do grande numero de micro empresas e ernpresas 
famtliares que estao se forrnando nesse Polo, esse fato atlnqlra 
aproxtmadamente ao numero de 1,200 ernpresas, qerando assirn 
mil hares . de ernpreqos dlretos e tndlretos, urn acelerado 
desenvolvtmento economlco e do comerclo local, e urna mequivoca 
rnelhorla ria qualidade de vida da populacao, sem falar no expressive 
aumento de arrecadacao aos cofres publlcos, 

Estimularnos tambern 0 desenvolvimento das pequenas e qrandes 
lndustrtas desses sequlmentos no Dlstrito federal. Do tnldo do 
emnreendimento ate hoje, enfrentamos multas dlflculdades: flscaltzacao, 
lnadtmplencta, questoes relacionadas a sequranca, legalizac;ao, infra
estrutura, apolo financelro e cepacttacao. E se tudo isso nao bastasse, 
temos tarnbern a lnjusta cobranca da ONALT (OUTORGA ONEROSA DE 
ALTERACAO DE USO). 

Ocorre que recentemente, fomos surpreendidcs com a informa«;ao 
de que os Alvares de Funclonarnento dos comerciantes do Polo nao lrlam 
ser objeto de renovacao POl' parte da Adrninlstracao Regional de 
Taquatlnqa-Df, A justiflcativa dada por essa Administrac;ao para a nao 



renovacao e expedtcao de aproxlmadarnente 200 alvaras de 
fu nclonamento fol "0 nao pagamento par parte dos comerclantes 
da outorga onerosa da altereu;io de usc", e, tsso, tern dlflcultado 0 
nosso processo de legaliza~ao. Acontece que a cobranca da reterida taxa 
par parte da Admlntstracao e absolutamente lleqal, ferlndo frontalrnente 
o nosso ordenarnento juridtco, pols a Administracao Regional de 
Taguatinga-DF esta dando interpretacao totalrnente equlvocada as 
normas lecals vlqentes, rnais precisarnente 0 que dispoe 0 Decreta nO 
19.915/98 que reqularnenta a Lei nO 2.105/98 (C6digo de Edificac;oes do 
Distrlto Federal), onde se traz defini~oes totalrnente distlntas em relacao 
ao que seja "centro cornerctal" de "qaleria cornerctat", onde no prlmelro 
caso 0 aqruparnento de lojas se da contendo tarnbern tnstalacoes de 
natureza cultural, lazer e servicos de utlhdade publica, e, no segundo 
caso, 0 aqrupamento de tojas nao passu! tats flnalldades, ftcando 0 Polo 
de Confeccoes enquadrado asstm na secunda htpotese, Alias, ha multo 
a Secretarla de Desenvolvtmentc Urbano e Habltacao ja havla dado 
parecer favoravel de que a cobranca de outorqa onerosa no caso em tela 
e totalrnente tncablvel, pols a edificac;ao do lmovel onde fica sttuado 0 

Polo trata-se de "galeria comercial", conforrne se observa atraves do 
despacho proterldo pelo Dr. Paulo Wilson Peres - Diretor da DREAEP. 
(doc. anexo), 

Altado a esse fato, 0 Ministerio Publico da Uniao na qualldade de 
Orgao Flscaltzador da Lei, atraves do Relatorto de Vlstorla datado de 
17/03/2004 tambern considerou como mdevlda a cobranca de ONALT 
em rela<;ao ao tmovel onde fica tocallzado 0 Polo, justarnente par 
inexlstlr disposi<;ao expressa no PDL. (doc anexo). 

oesse modo, lndubitavel que a cobranca da ONALT por parte da 
Adrnlntstracao mostra-se totalrnente Indevlda, razao porque nao se pode 
condlclonar a expedlcao dos alvaras de funcionamento ao arqumento do 
paqamento da referlda taxa. 

Asslrn, rnesmo partlndo do pressuposto de que houve urna 
valorlzacao do lrnovel com a alteracao de uso do comerclo por parte do 
empreendtrnento, ainda assirn, jarnats a Administra<;ao Regional de 
Taguatinga-DF poderla exlqlr 0 paqamento da ONALT como condil;ao 
essenclal para a renovacao dos alvaras de fundonarnento, vtsto que, tal 
cobranca lnequlvocadarnente viola 0 prlnclplo da teqattdade (Cf', art. 37 
caput) segundo 0 Qual a Admlntstracao sornente podera fazer ou delxar 
de fazer alquma coisa segundo 0 que a lei autortza e expressarnente 
determine. No caso presente, lnexlste qualquer norma legal que preve 
expressarnente a cobranca da ONAlT em retacao as ativrdades 
desenvolvldas pelo Polo, nao havendo qualquer dlsposlcao descrlta no 
Art. 123 do PDL - Plano Olretor Local da Regiao Admtnlstrattva de 
Taquatlnqa-Df que expressarnente autorlze a cobranca da referida taxa. 
E mesmo supondo que a ONALT fosse devida, ainda assim a 
Administrac;ao jamais poderia se negar a renovar e expedir os alvaras de 



funclonamento dos comerclantes que inteqram 0 Polo sob a condtcao de 
paqamento prevlo da ONALT, pots tal conduta fere a boa te 
adrnlnlstratlva alern de ser absolutamente lnversa ac prlnciplo da 
razoabtlldade, ate porque a Admirustracao possui melos legals para 
efetuar a cobranca do credito que entender possuir, consoante padflco 
entendlmento jurlsprudendat do Egn§gio Tribunal de Justice do Dlstrlto 
Federal, in verbis: 

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 
SEGURANCA. AGI. AlVAAA DE FUNCIONAMENTO. EXPEDI(;AO. 
CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO PREVIO DA ONAlT 

OUTORGA ON EROSA DE AlTERACAO DE USO. ILEGAlIDADE. 

1. Nio soa estranho 0 raciodnio de que, expedido 0 competente 
alvara de ccnstrucao, e estando flnallzada a obra, a cobranca do 
preco publico inerente a outorqa onerosa de altera~io de usa de 
Imovel (ONAlT) poderc\ ser efetivada posterlormente a 
concessao do alvara de funclenamento. 
2. Alem do mats, 0 DISTRITO FEDERAL detem meios legais para 
realizar a cobran~a da respectiva verba. 
3. Essa posterga~io, contudo, nao tem 0 condie de Instaurar 
lesio de dificil reparaeao aos cofres publicos. 
4. Recurso desprovido.(20060020032139AGI, Relator SILVANIO 

BARBOSA DOS SANTOS, sa Turma Civel, julgado em 16/08/2006, 
DJ 30/11/2006 p. 140). 

APELA(:AO. MANDADO DE SEGURAN(:A. ALVARA DE 
FUNCIONAMENTO. PAGAMENTO DA OUTORGA ONEROSA DE 
AlTERAC.AO DE usa = ONALT.l. A exigencia do pagamento cia 
taxa de Outorga Onerosa de Altera~io de Usa - Onalt como 
c:ondi~ao ac exereicle de uma atividade economica, depots de 
autorlzada a constru~io do predlo destinado ae comercio, ofende 
o prlnclplo da razoabilidade. A expedi(:io do alvara de 
functenementc nio impede a cobranca posterior do pagamento 
cia divida. 
2. Recurso provido.(20010111216469APC, Relator ANTONINHO 
LOPES, 1 8 Turma elvel, julgado em 10/01/2007, DJ 19/04/2007 
p.63). 

Portanto, peco urna atencao especial dessa Adrntntstracao, que e 
o brace estendldo do qoverno, para Que de forma definitive se abstenha 
de reallzar a cobranca da ONAlT, determine a imedlata renovacao dos 
alvaras de funoonamento enos ejude a desenvolver urn projeto de 
rnelhortas para 0 Polo de Confeccoes de Taguatinga-DF, orqanlzando e 
apoiando para ser em breve 0 rnator centro varejtsta e atacadlsta do DF. 



Certo da sua compreensao desd j' aqradeco, 

DIMILSON XAVIER MENDES
 
Presidente da Associacao do Polo de Confeccoes de Taguatinga
 

QI 15 lotes 01/03 sala 202 - Taguatinga Norte
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Admlntstracao Regional de Taguatinga 

Oficio n. 0 1YO_9/2008 - GAB-RAil I Taguatinga, 04 de julho de 2008. 

Excelentlsslmo Senhor 
ROBERTO EDUARDO GIFFONI· 
Corregedor Genii do Distrito Federal 
Corregedoria Geral do Distrito Federal 
SRTVS, Quadra 701, Bloco k - Ed. Embassy Tower 
Brasflia -DF 

Ref.: Expedlcao de Alvaras de Funcionamento para stands comerciais 
situados nas QI's 15 a 17 - Taguatinga Norte 

Senhor Corregedor, 

Em se tratando do assunto em epigrafe, tendo em vista a 
. complexidade dotema e a necessidade de uma solucao urgente - ainda que 
provis6ria - vimos submeter a apreclacao e pronunciamento' desta douta 
Corregedoria a seguinte questao: ' 

Como e de not6rio conhecimento, a denominada "Feira dos Goianos" 
instalada no Setor Industrial desta Satelite ha cerca de oito anos, conta hoje com 
aproximadamente 2.500 (dois mil e quinhentos) boxes de exploracao do ramo 
cornerclo de confeccoes, . 

Ocorre que logo "ab initio", quando da irnplantacao daquele 
empreendimento, surgiu a grande polernica quanto a sua deflnicao, em face do 
PDl, lei Complementar n° 90/98, do Decreto n° 19.915/98 e da lei Complementar 
n° 294/2000, para fins de lncldencia ou nao da tao propalada ONAlT - Outorga 
Onerosa de Alteracao de Uso. 
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A partir de entao instalou-se a pendenga: 
o Ministerio Publico atraves da Promotoria de Defesa da Ordem 

Urbanfstica instaurou 0 PIP de n° 08190.018143/03 - 70, que, em slntese, conclui 
que, "verbis": , 

"Mesmo ao considerar que houve valorizaqao do imovel 
diante da alteraqao de uso - comercio local para comercio 
varejista em galeria comercial a c1assificaqao da atividade 
existente nao requer a cobrence da ONALT por neo estar 
descrita no art. 123". 

A "contrario sensu" a douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal, 
no i1ustrado Parecer nO 44/2004 da lavra do iminente Procurador Dr. Carlos Maria 
da Silva Veloso Filho, assevera, "in slntese", que, verbis: 

"I - 0 Plano Dtretor Local (POL), de Taguatinga, aprovado 
pela LC nO 90/98, alterou 0 uso dos lotes n° 35/45, da QI 15, 
Setor Industrial, Taguatinga-oF, ao tomar possivel a 
edificaqao de uma 'galeria comercial'. Incide, portanto, a 
outorga onerosa de alteraqao de usc, disciplinada pelo . 
mesmo diploma legal, eis que, entre as hip6teses de 
incidencia do preco publico elencadas pelo seu artigo 123, 
previu-se a relativa a 'centro comercia/', conceito no qual se 
inclui a 'galeria comercial'. 

/I - Embora 0 Decreta nO 19.515/98, que regulamentou 0 

Codigo de Edificaqoes do Distrito Federal, tenh« procedido a 
distinqao entre 'centro comercia/' e 'galeria comercia/', nao 
se pode interpretar 0 POL de Taguatinga, veiculado por uma 
lei complementar, a luz de um decreto - ato normativo de 
hierarquia inferior, mormente se este neo foi editado para 
regulamentar 0 referido POL, mas sim outra lei, 0 Codigo de 
Edificaqoes do Distrito Federal. 

/1/ - Caso em que, ademais, ha outros fortes argumentos a 
justificar a incluseo da galeria comercial em tela no conceito 
de 'centro comercia/', de modo a se ier como devido 0 

pagamento da outorga onerosa. 

IV - Sendo devida a cobrence a luz do proprio POL, fica 
prejudicada a aiscusseo sobre se a LC nO 294/2000 
derrogou ou nao 0 disposto no artigo 123 do PDL DE 
Taguatinga, tomando devido 0 preco publico em toda e 
qualquer hip6tese, e, em caso positivo, se a deiroqeceo, 
levada a efeito posteriormente a .alteraqao de uso em 
comento, retroage ou nao para atingi-Ia.". 
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Em meio a discussao da incldencla ou nao da ONAlT - para que 

esta Adrnlnlstracao pudesse agir quanto a expedicao de Alvaras de Construcao e, 
via de consequencia, Alvaras de Funcionamento, em consonancla com 0 disposto 
no art. 123 da lei Complementar n° 90/98, c/c art. 6° da lei Cornplementar n° 
294/00, a parte interessada ingressou em juizo com Agao Mandamental (Processo 
n° 2006.01.1.013054-5), buscando, inclusive, provimento liminar para que esta 
Administracao expedisse em seu favor 0 Alvara de Construcao 
independentemente do pagamento do tributo. 

Na r. decisao proferida naqueles autos 0 douto magistrado assim se 
manifestou: 

"No exame da preliminar de inadequar;ao da via eleita, 
argOida pelo Ministerio Publico tenho que, de fato, para 0 

des/inde da quaestio imprescindfvel a dilaqao probat6ria, 
porquanto 0 enquadramento da edificar;ao a ser erigida pela 
impetrante na qualidade de "Centro Comercial" ou "Galeria 
Comercial" exige a insteureceo do contradit6rio, nao 
permitido na via estreita do mandado de seguranr;a. 
Com efeito, e cerio que houve alterar;ao na destinar;ao do 
imovel adquirido pela impetrante onde pretende construir 
120 (cento e vinte) lojas. E um empreendimento de vulto, 
que, a primeira vista, nao se enquadra na conceiiuectio de 
Galeria Comercial, para 0 fim de dispensa-Ia do pagamento 
da ONALT". 

"Do exposto, acolho a preliminar levantada pelo ilustre 
representante do Ministerio Publico, para denegar a 
seguranr;a impetrada. Custas pela impetrante. Sem 
honorettos (Sumu!e n° 512 do STF e Sumula n° 105 do 
STJ)". 

Por derradeiro, em 02 de abril do corrente ano, os comerciantes
 
estabelecidos no local em apreco apresentaram a esta Administracao um
 
questionamento 'quanto a nao expedlcao dos Aivaras de funcionamento
 
inquinando de vlcio de ilegalidade 0 indeferimento de seus pedidos de Alvaras
 
pela ausencia de pagamento da ONAlT.
 

No dia 25 de junho p. passado, os agentes da Subsecretaria de 
Flscalizacao, no exercicio do seu poder-dever de pollcla administrativa, 
compareceram aquela localidade, onde lavraram diversos autos de notificacao 
'pela talta de Alvaras de funclonamsnto (docs. em anoxo). 
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Com se ve, enquanto nao se tern a deflnlcao conclusiva se se trata 
na especie, do caso da incldencia ou nao da ONALT, os comerciantes - que, diga
se de .passagem, ali estao estabelecidos ha cerca de 8 anos, regularmente 
inscritos na Junta Comercial, Ministerio da Fazenda e na Secretaria de Receita do 
DF, gerando ernpregos, renda e tributos para 0 Distrito Federal -, diante das 
atuals clrcunstancias, vern sendo premidos pela acao fiscalizadora do Estadopor 
nao se dispor de meios que possibilitam a sxpedlcao dos Alvaras de 
Funcionamento para 0 pleno exercfcio de suas atividades. 

A despeito, nos parece oportuno trazer a lume as seguintes 
ponderacoes: 

Em diversos casos, onde ja se tern definido como devida a Outorga 
Onerosa, e que 0 lnteressado resiste em efetuar 0 pagamento para que se 
expressa Alvara de Construcao ou Funcionamento, 0 T...IDFT tern entendido em 
reiteradas decisoes que 0 nao pagamento daquele tributo, por si s6 nao pode 
obstacular. a expedicao de a/varas por parte da Adminlstracao, como se ve na 
APC 2004.01.1084414-4, "ipsis Iiteris": 

"A expediceo de a/vara de funcionamento neo pode ticar na 
pendfmcia do pagamento da Outorga Onerosa de a/teragao 
de Uso ONALT posta vio/ar 0 principio constituciona/ do 
livre exercfcio da atividade comorcier 

Como, se repete no caso "sub examem", nao se tern definida ainda 
se e ou nao devido aquele tributo. 

Ademais, disto, 0 Decreto nO 17.733/1996 preve em seus artigos 25 
e 38, "verbis": 

"Art. 25 - 0 A/vara de Funcionamento sera concedido a 
titulo precetio se forem desatendidas parcia/mente as 
exiqenciee quanto a zoneamento, atividade pretendida, 
regu/aridade da edificagao, nede-consie da ttsceuzecso da 
Administragao Regiona/ e situeceo de funcionamento da 
ati0dade~ . 

"Art. 38 - A expedigao de A/vara de Funcionamento a titulo 
precetio fica condicionada ao exame de CONVEN/ENC/A E 
OPORTUN/DADE POR PARTE DAS ADM/N/STRA90ES 
REG/ONA/S e dos demais Orgaos interessados no 
processo". 

Nestas circunstancias, vimos submeter a presente questao ao crivo 
desta douta Corregedoria para exame e pronunciamento conclusivo quanta a 
possibilidade desta Adminlstracao, enquanto se aguarda 0 desfecho da pendenga 



no tocante a lncidencia ou nao da ONAlT, no caso em apreco, expedir Alvaras de 
Funcionamento a titulo precario em favor dos comerciantes estabelecidos nas Ol's 
(Ouadras Industriais) desta Satellte (Polo da Moda de Taguatinga - Feira dos 
Goianos), evitando, assim, a tnterdtcao sumarla daquelas lojas pelos agentes da 
Fiscallzacao, 

Atenciosamente, 



Excelencia em Praticas de
 
Gest~ 0 Distrito Federal
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A sobrevivencia das micro e pequenas empresas 
depende de sua capacidade de competir no mercado! 

Chegou a oportunidade para quem pensa diferentel Sevoce e micro ou pequeno ernpresario e 
deseja promover uma me/hona continua na gestao de sua empresa com resultados em ganhos 
de qualidade e produtividade, 0 Premia Exita Empresarial reconhece quem estaasua frente 
no mercado e dissemina suaspraticas para fortalecer 0 seu neqooo. 

De inlclativa do SEBRAE/OF em parceria com 0 MoiJimento Brasil Competltivo e 0 Prgrama 
Oua/idade OF,0 Premia Exita Empresarial pretende dar visibilidade aos esrorcos, iniciativas e 
acoes empreendedoras de empresas de micro e pequeno porte do OF que demonstrem 
excetencia na pratica de gestao como fator de competitividade e sustentabilidade. 

REGULAMENTO PREMIO EXITO EMPRESARIAL IANO 2008 

ARTIGOL 

Paragrafo Unico: 

ARTIGOII. 

Paragrafo Unico: 

ARTIGOIII. 

Paragrafo 1°: 

Paragrafo 2°: 

ARTIGOIV. 

Paragrafo Unico: 

ARTIGOV. 

Paragrafo 1°: 

Paragrafo 2°: 

Paragrafo 3°: 

ARTIGOVL 

Paragrafo 1°: 

o QUE It 0 PREMIO EXITO EMPRESARIAL 

E urn reconhecimento estadual as micro e pequenas empresas que promove 0 aumento da qualidade, produtividade e 
competitividade, disseminando OS conceitos e praticas de gestae. 

PUBLICO-ALVO 

o Prernio Exito Empresarial e dirigido as empresas e aos produtores rurais que se enquadram nas seguintes caracteristicas: 

(a) Receita bruta anual de ate R$ 2.400.000,00 (dois rnilhoes e quatrocentos mil reais); 

(b) Ter completado pelo menos I (urn) ano fiscal; 

(c) Ter domicilio fiscal no Estado da respectiva inscricao; e 

(d) Comprovar regularidade fiscal e estatutaria, 

DAS RESTRI<;:OES 

Nao sera permitida a participacao de empresas e orgaos publicos, subsidiarias de grandes grupos ernpresariais, fundacoes, 
associacoes de classe, organizacoes nao-govemamentais (ONGs), empresas cujos donos/s6cios sejam empregados ou 
prestadores de services dos promotores do premio, que tenham acesso a informacoes privilegiadas envolvidas no processo 
de avaliacao deste Prernio. 

As empresas vencedoras do Premio em suas edicoes anteriores (2006 e 2007) nao poderao concorrer no cicio 2008. 

DASDIMENSOES 

A avaliacao das empresas candidatas ocorrera com a adocao de um questionario de auto-avaliacao que analisa as dimensoes 
de Empreendedorismo e de Gestao, A primeira dimensao avalia a atitude empreendedora do ernpresario a partir de atributos e 
caracteristicas pessoais validadas internacionalmente; e a segunda e uma avaliacao da gestae praticada pela empresa 
candidata e de seus resultados, com base no Modelo de Excelencia da Gestao® da Fundacao Nacional da Qualidade. 

DAS INSCRI<;:OES 

As inscricoes sao gratuitas e poderao serrealizadas por uma das seguintes opcoes: 

(a) Inscricao eletronica feita pela Internet no endereco: www.premiompe.sebrae.com.br; 

(b) Inscricao feita por meio de formulario impressa distribuido no Sebrae ou Entidades Parceiras. 

A nao entrega por parte da empresa candidata de todas as inforrnacoes solicitadas na inscricao e apresentadas no questionario 
de auto-avaliacao impJica na sua desclassificacao, 

As inscricoes estarao abertas a todas as micro e pequenas empresas e aos produtores rurais que atenderem aos requisitos do 
Artigo II. 

DAS CATEGORIAS DE RECONHECIMENTO 

As categorias de reconhecimento no Premio Exito Empresarial sao: 

oINDUSTRIA
oCOMERCIO; 
oSERVI<;:O(*) 

· SERVI<;:O DE TURISMO 
· SERVI<;:O DE SAUDE 
· SERVI<;:O DE EDUCA<;:Ao 
· SERVI<;:OS DE TECNOLOGIA DAINFORMA<;:Ao 
· OUTROS SERVI<;:OS 

oAGRONEGOCIO (**). 

(*) A categoria servir;:os se divide em turismo (bares, restaurantes, hotels, pousadas, agencias de viagens, transportes 
turisticos), saude, educacdo, tecnologia da informaciio (desenvolvimento, implantaciio e gerenciamento de software) e 
outros. 

(**) Somente nessa categoria sera perm itida a inscriciio depessoasfisicas como produtores rurais. 



Paragrafo 2°: 

ARTIGOVII. 

Paragrafo 1°: 

Paragrafo 2°: 

I Paragrafo 3°: 

As empresas candidatas numa das categorias acima, poderao optar por se candidatar ao Destaque de Boas Praticas de 
Responsabilidade Socioambiental que considerar a atuacao da empresa junto il comunidade em acoes/programas que 
contribuam para 0 desenvolvimento socioambiental. 

DOS CRITERIOS DE AVALIA<;:AOE SELE<;:AO 

Sera verificada a autenticidade dos dados e fatos apresentados, por meio de analise documental e de visitas tecnicas, sob pena 
de desclassificacao da empresa candidata. 

Serao desclassificadas as empresas candidatas que nao preencherem completamente a inscricao e 0 questionario de auto
avaliacao e/ou aquelas que, com sua operacao, tenham desenvolvido acoes que possam vir a acarretar qualquer tipo de 
prejuizo il comunidade. 

Os processos de avaliacao das empresas candidatas, de selecao das empresas classificadas e de julgamento fmal, que levara il 
eleicao das empresas vencedoras de deterrninada categoria do Prernio Exito Empresarial, obedecerao as seguintes etapas: 

PRIMEIRAETAPA 

1. Validadas as inscricoes das empresas candidatas, as informacoes prestadas na inscricao e apresentadas no 
questionario de auto-avaliacao serao tabuladas em sistema inforrnatizado e analisadas por avaliadores integrantes 
da Comissao Tecnica, resultando em uma pontuacao obtida para cada empresa e uma conseqiiente ordenacao por 
classificacao das pontuacoes resultantes. 

2. Serao consideradas empresas aptas para visita, aquelas que obtiverem desempenho igual ou superior a 75% 
(setenta e cinco por cento) do desempenho da empresa candidata com maior pontuacao na categoria 
correspondente, alem das empresas candidatas que forem consideradas classificadas pelos avaliadores da 
Comissao Tecnica, 

3. Efacultada ao Premio Exito Empresarial, a identificacao de empresas visitadas que possam ter elegibilidade 
recomendada para a 0 Destaque de Boas Praticas Socioambientais, desde que estas empresas atendam ao item 
anterior (2) desta Primeira Etapa. 

SEGUNDA ETAPA: As empresas a serem visitadas serao notificadas pelo SEBRAEIDF e deverao ate a data da 
visita do avaliador: 

1. Comprovar a sua regularidade fiscal, bern como confirrnar as informacoes e dados prestados na inscricao e 
apresentados no questionario de auto-avaliacao, com a entrega de copia dos seguintes docurnentos: 

(a) Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ; 

(b) Certidao Negativa de Debito do INSS; 

(c) Certidao Negativa do FGTS - Fundo de Garantia porTempo de Service; 

(d) Certidao Conjunta de Debitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao; 

(e) Recibo de entrega da Declaracao da RAlS -RelacaoAnual de Informacoes Sociais (ultimo exercicio); 

(f) Declaracao do contador da empresa, em papel timbrado, relatando que a mesma nao ultrapassou 0 limite 
maximo de enquadramento de micro e pequena empresa MPE, no ultimo exercicio fiscal, conforrne 0 Super 
Simples Federal; 

(g) Demais documentos legais, de acordo com seu ramo de atividade. 

2. Para os produtores rurais serao exigidos os seguintes documentos: 

(a) Inscricao no CEl - Cadastro Especifico do INSS; 

(b) Certidao Negativa de Imovel Rural; 

(c) Certidao Negativa de INSS; 

(d) Certidao Negativa de Debitos de Imovel Rural. Secretaria da Receita Federal. 

3. As empresas classificadas que nao apresentarem copias dos documentos solicitados ou apresentarem 
irregularidade(s) na cornprovacao dos dados e informacoes requeridos na inscricao e no questionario de auto
avaliacao serao automaticamente desclassificadas. 

TERCElRAETAPA 
As empresas selecionadas serao visitadas por Examinadores que validarao as informacoes fomecidas na inscricao 
e no questionario de auto-avaliacao, emitindo relatorio de pontuacao das empresas visitadas e ajustando a 
pontuacao, caso necessario. 

QUARTAETAPA 
Os relatorios emitidos pela Comissao Tecnica serao apresentados a urna Banca de Juizes, que os validara levando 
em conta as etapas anteriores, definindo e declarando as empresas vencedoras do Premio Exito Empresarial em 
cada Categoria, dentre as empresas finalistas que obtiveram em sua repontuacao desempenho igual ou superior a 
75% (setenta e cinco por cento) do desempenho da empresa candidata COm maior ponruacao na categoria 
correspondente. 

Paragrafo 5°: Os pareceres emitidos pela Comissao Tecnica nao serao divulgados, dando-se conhecimento das empresas vencedoras 
somente por ocasiao do evento de entrega do Prernio Exito Empresarial em novembro/2008. 



ARTIGOVIII. 

Paragrafo 1°: 

Paragrafe 2°: 

Paragrafe 3°: 

Paragrafo 4°: 

ARTIGOIX. 

'\ Paragrafe 1°: 

DAAVALIA<;AO
 

Aavaliacao e realizada pela Comissao Tecnica, Examinadores e Banca de Juizes.
 

Os Examinadores selecionados e capacitados pela Comissao Tecnica validarao as informacoes fornecidas no questionario de
 
auto-avaliacao, emitindo relatorio com comentarios de pontos fortes e oportunidades para melhoria e ajustando a pontuacao
 
em relacao iI auto-avaliacao, caso necessario.
 

A Comissao Tecnica e formada por profissionais que representam as organizacoes realizadoras do premio, responsaveis pela
 
operacionalizacao das suas etapas.
 

ABanca de Juizes e formada porrepresentantes das organizacoes realizadoras e parceiras alinhadas iImissao do Premio.
 

Os membros integrantes do processo de avaliacao cumprem as exigencias do Codigo de Etica deste Premio e assurnem 0
 

compromisso de sigilo em relacao aos dados e informacoes que chegarem ao seu conhecimento.
 

DAPREMIA<;AO,DOSDIREITOSEOBRIGA<;OESDASVENCEDORAS 

o reconhecimento das empresas vencedoras do Premio Exito Empresarial em cada uma das categorias sera concedido 
) aquelas empresas classificadas que demonstrarem melhor desempenho e pontuacao minima estabelecida (75%) no 

exercicio das dimensdes avaliadas neste Prernio. 

(a)	 Caso nenhuma empresa classificada atinja 0 desempenho necessario para ser considerada vencedora de determinada 
categoria, os Juizes poderao declarar esta categoria sem empresavencedora. 

(b)	 Caso mais de uma empresa classificada, por categoria, seja merecedora do reconhecimento, a Banca de Juizes pod era ,i 
declara-las como empresas vencedoras. 

Paragrafo 2°:	 ABanca de Juizes e soberana, sendo 0 seu julgamento definitivo, nao cabendo recurso ou apelacao. 

Paragrafo 3°:	 E facultada as empresas vencedoras do Premio Exito Empresarial, ampladivulgacao dessa condicao, reservando-se odireito 
da coordenacao do Premio Exito Empresarial de tambem divulga-las. A divulgacao devera ocorrer com utilizacao 
obrigatoria do nome da razao social que consta do contrato social ou com 0 uso do nome de fantasia, desde que acompanhado 
da descricao exata do endereco da empresa. 

Paragrafo 4°:	 Sera reservado as entidades promotoras do Premio Exito Empresarial 0 direito de divulgar os nomes das vencedoras, alem de 
exibir os respectivos casos em universidades, seminaries e outros eventos. 

Paragrafo 5°:	 E compromisso das empresas vencedoras do Premio Exito Empresarial compartilhar suas experiencias com outras 
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".organizacoes, resguardando informacces de carater confidencial.
 

Paragrafu 6°: As empresas consideradasClassificadas receberao:
 

(a)	 Certificado de reconhecimento; 

• 
(b) Relatorio de avaliacao com os pontos fortes e oportunidades para melhoria (apenas para as classificadas setoriais). 

Paragrafo 7°: As empresas consideradas Finalistas receberao: 

(a)	 Certificado de reconhecimento; 

(b)	 Placa de reconhecimento; 

(e) Relatorio de avaliacao com os pontos fortes e oportunidades para melhoria (apenas para as classificadas setoriais). 

Paragrafo 8°: As empresas consideradas como vencedoras do Premio EXitoEmpresarial receberao: 

(a)	 Certificado de reconhecimento; 

(b)	 Placa de reconhecimento; 

(e)	 Trofeu Premio ExitoEmpresarial; 

(d)	 Relatorio de avaliacao com os pontos fortes e oportunidades para melhoria (apenas para as classificadas setoriais); 

[
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(e) Direito ao uso do selo de vencedora do Premio Exito Empresarial Categoria, ANO 2008, por urn ano a partir da data de 
premiacao; 

(f) Direito de veiculacao, por urn ano a partir da data de premiacao, que venceu 0 Premio de Competitividade do seu Estado; 

(g) Vagas no curso sobre Modelo de Excelencia da Gestao®; I 
I, 
I 

(h) Participacao em evento de reconhecimento nacional;	 "[ 

(I) Bonus em produtos Sebrae. 
I
I
I
I 

ARTIGOX.	 DAS DATAS E HORARIOS 

Paragrafo 1°: As inscricoespara 0 Premio Exito Empresarial em seuEstado terao inicio em abril de 2008. 

Paragrafo 2°: As Inscricoes deverao ser concluidas ate as Ohdo dia 15/08/2008, pela Internet, diretamente no Sebrae ou pelo Correio. Sera 
considerada a data da entrega no SEBRAE ou postagem no correio para verificacao do cumprimento do prazo de inscricao ou 
ainda 0 proto colo emitido pela Internet. 
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Panigrafo 3°: A divulgacao dos resultados e entrega do Premio EXito Empresarial sera feita em data e local a serem informados 
oportunamente. 

ARTIGOXl. DOS CASOS OMISSOS 

Paragrafo Doleo: Os casos considerados omissos neste Regulamento serao submetidos a Banca de Juizes do Premio Exito Empresarial, cujas 
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decisoes serao soberanas, nao cabendo recursos on apelacao em hipotese alguma. r 
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•~r Razao Social: _ 

•<
~
 

:
Nome Fantasia: _
 

•
•
 CNPJ: Data de Abertura:
 

o

• ~ Inscncao Estadual (caso nao tenna, escreva ISENTO): 

~ 
t Enderec;:o: ___ 

[0 • ~ DO.DDD-DDD10 Bairro: ~ Cep: 
~ 
• UF: ___Cidade:da ~
 
t
 

Tel.: _
 Fax:mi ~ 
t 

~ Site:
• 
~ Atividade Econornica: _ _ Otde, Funcionarios: :ito t 

taO ~ 
ido t Faturamento Anual (ultimo exercicio): _ 

~ 
J

Ide 
Categoria: D Agroneg6cio D Service: Turismo ~ (ApenasI 
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tras .~ D D .. 
•
f D Industria D Service: Educacao 
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J Porte: D Micro D Pequeno 0 Produtor Rural 

J 
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•
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Cantata 
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•
J
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I
 
I
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I
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• Data nasc.: Estado civil:
 

J 

ade Nacionalidade: ,•
(

( 
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