
 
RESOLUÇÃO CZPE Nº 5, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019. 

(DOU no 188, de 27/09/2019) 
 

Prorroga o prazo para comprovação da 
conclusão de obras da Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) de 
Parnaíba, no Município de Parnaíba, Estado 
do Piauí. 
 
 

O CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO – 
CZPE, no exercício da competência que lhe conferem o inciso V do art. 3o da Lei no 11.508, de 20 
de julho de 2007, o inciso XVIII do art. 2o do Decreto no 9.933, de 23 de julho de 2019, e 
o inciso XIX do art. 8o do Anexo da Resolução CZPE no 1, de 15 de maio de 2009, e tendo em vista 
o disposto no art. 3o da Resolução CZPE no 5, de 1o de setembro de 2009, bem como 
considerando o que consta nos Processos SEI-ME no 52000.024873/2010-
91 e  no  19687.101908/2019-12, e a sua decisão na XXVI Reunião Ordinária, realizada em 23 de 
setembro de 2019, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1o Fica prorrogado, até 30 de setembro de 2021, o prazo para comprovação 
da conclusão das obras de implantação da Zona de Processamento de Exportação - ZPE de 
Parnaíba, no Município de Parnaíba, Estado do Piauí. 

  

Art. 2o A prorrogação de que trata o art. 1o condiciona-se à execução de proposta 
de ação apresentada pela Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação 
de Parnaíba - PI S/A, empresa administradora da ZPE de Parnaíba, no Município de Parnaíba, 
Estado do Piauí, que contempla os seguintes elementos: 

  
I – cumprimento do cronograma físico-financeiro das obras civis de infraestrutura 

da Zona de Processamento de Exportação - ZPE de Parnaíba, no Município de Parnaíba, Estado 
do Piauí, e de seu recinto aduaneiro;  

II - aquisição e instalação dos equipamentos necessários às atividades de controle 
e fiscalização das operações da ZPE de Parnaíba, no Município de Parnaíba, Estado do Piauí; 

III – obtenção, junto à Autoridade Aduaneira, do alfandegamento da ZPE de 
Parnaíba, no Município de Parnaíba, Estado do Piauí; e 

IV – obtenção, junto à Autoridade competente, das devidas licenças ambientais da 
ZPE de Parnaíba, no Município de Parnaíba, Estado do Piauí. 

  

Art. 3o Compete à SE/CZPE o acompanhamento da execução das ações 
mencionadas no artigo 2o, informando ao CZPE acerca do seu andamento. 

  

https://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2640074&id_procedimento_atual=3896905&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002913&infra_hash=0cd6323573496029c23bb1208fa5d19fde11235f6c40fb15bd59ac978a53d702
https://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2640074&id_procedimento_atual=3896905&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002913&infra_hash=0cd6323573496029c23bb1208fa5d19fde11235f6c40fb15bd59ac978a53d702
https://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3896905&id_procedimento_atual=3896905&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002913&infra_hash=6e7ea8dd8708c4e062f5f8c8da2e9f3f4651b66e8ff7c1dc9db6e75173fa6fc9


Folha 2/2 da Resolução CZPE no 5, de setembro de 2019 (DOU, 27/09/2019). 

Art. 4o O inadimplemento das ações previstas no artigo 2o, ou a sua inexecução, 
caracterizará o descumprimento do prazo estabelecido no inciso II do § 4o do art. 2o da Lei 
no 11.508, de 2007. 

  

Art. 5o Cabe ao CZPE, no caso de descumprimento do art. 4o: 

  
I - cancelar a prorrogação do prazo estabelecida no artigo 1o; e 

II – exercer a competência estabelecida no inciso VI do art. 3o da Lei no 11.508, de 
2007. 

  

Art. 6o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

 
  

CARLOS ALEXANDRE DA COSTA 

Presidente do CZPE 

 

 

 

 
 
 


