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Nº 108, pág. 2, quarta-feira, 7 de junho de 2017 

Decreto n° 38.256, de 06 de junho de 2017, que 
regulamenta a Lei distrital nº 5.869, de 24 de maio 
de 2017, que dispõe sobre a concessão de 
subvenção econômica para pessoas jurídicas de 
direito privado sem fins lucrativos, microempresas 
e empresas de pequeno porte, com o objetivo de 
apoiar atividades de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação. 

O Governador do Distrito Federal 

regulamenta a Lei distrital nº 5.869, de 

24 de maio de 2017, que dispõe sobre 

a concessão de subvenção econômica para 

pessoas jurídicas de direito privado sem fins 

lucrativos, microempresas e empresas de 

pequeno porte, com objetivo de apoiar 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação. 

 

Nº 109, pág. 7, quinta-feira, 8 de junho de 2017 

Decreto nº 38.259, de 07 de junho de 2017, que 
altera o art. 23 do Decreto n° 21.500, de 11 de 
setembro de 2000, que regulamenta a Lei n° 2.499, 
07 de dezembro de 1999, que instituiu o Plano de 
Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - PRÓ-
RURAL/DF- RIDE. 

O Governador do Distrito Federal altera 

o artigo 23 do Decreto nº 21.500, de 11 

de setembro de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA 

Nº 108, pág. 4, quarta-feira, 7 de junho de 2017 

Instrução Normativa nº 07, de 06 de junho de 2017, 
que altera a Instrução Normativa nº 07 de 25 de 
setembro de 2009 que dispõe sobre 
procedimentos relativos às obrigações 
acessórias decorrentes de denúncia espontânea. 

O Subsecretário da Receita, da 

Secretaria de Estado de Fazenda do 

Distrito Federal, altera a instrução 

Normativa nº 07, de 25 de setembro de 2009. 

 

SUBSECRETARIA DA RECEITA 

Nº 110, pág. 1, sexta-feira, 9 de junho de 2017 

Instrução Normativa nº 08, de 07 de junho de 2017, 
que altera dispositivos da Instrução Normativa nº 
05, de 05 de maio de 2017, que dispõe sobre 
procedimentos na análise de processos de 
restituição em moeda corrente alterados a 
pedido para a modalidade compensação 
financeira com créditos tributários vincendos. 

A Subsecretária da Receita, da 

Secretaria de Estado de Fazenda do 

Distrito Federal altera as alíneas "b" e 

"d" do inciso I e o inciso II do art. 3º da IN nº 05, 

de 05 de maio de 2017. 

PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
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