
 

RESOLUÇÃO CZPE Nº 7, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019. 
(DOU no 188, de 27/09/2019) 

 

Aprova o plano de trabalho que especifica, 

autoriza a alteração da composição 

societária da empresa administradora e 

prorroga o prazo para comprovação da 

conclusão das obras de implantação da Zona 

de Processamento de Exportação de 

Macaíba, no Município de Macaíba, Estado 

do Rio Grande do Norte. 

 

O CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO - CZPE, 

no exercício das competências que lhe conferem o art. 3o, caput, inciso V, da Lei no 11.508, de 20 

de julho de 2007, o art. 2o, caput, inciso XVIII, do Decreto no 9.933, de 23 de julho de 2019, o art. 

8o, caput, inciso XIX, do Anexo da Resolução CZPE no 1, de 15 de maio de 2009, e o art. 1o, § 1o, da 

Resolução CZPE no 5, de 1o de setembro de 2009, tendo em vista o disposto no art. 

2o da Resolução CZPE no 3, de 18 de julho de 2017, e o que consta nos Processos 

nº 52000.006904/2010-22 e nº 19687.102542/2019-91, e a sua decisão na XXVI Reunião 

Ordinária, realizada em 23 de setembro de 2019, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1o Fica aprovado o plano de trabalho da Zona de Processamento de Exportação 

- ZPE de Macaíba, no Município de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, de que trata o art. 

2o da Resolução CZPE no 3, de 18 de julho de 2017. 

  

Art. 2o Fica autorizada a alteração da composição societária da empresa 

administradora da ZPE de Macaíba, mediante realização de processo licitatório, por parte da 

Prefeitura Municipal de Macaíba, relativo a leilão de maior lance pela totalidade das ações 

ordinárias da empresa Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Macaíba - 

AZMAC S/A, assim divididas: 

I - 850.000 (oitocentas e cinquenta mil) ações ordinárias, de propriedade da 

Prefeitura Municipal de Macaíba, no Estado do Rio Grande do Norte (CNPJ no 08.234.148/0001-

00); 

II - 92.500 (noventa e duas mil e quinhentas) ações ordinárias, de propriedade da 

Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte – FIERN (CNPJ no 08.435.778/0001-35); e 

III - 92.500 (noventa e duas mil e quinhentas) ações ordinárias, de propriedade da 

Agência de Fomento do Rio Grande do Norte – AGN (CNPJ no 03.848.103/0001-02). 

  

Art. 3o O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação - CZPE 

poderá cancelar a vigência da prorrogação de prazo estabelecida no art. 1o da Resolução CZPE 

no 3, de 2017, nas hipóteses de: 
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I – ausência de publicação, até 31 de março de 2020, do edital do processo 

licitatório mencionado no art. 2o; 

II – constatação da inexistência de empresas interessadas na aquisição de ações da 

empresa Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Macaíba - AZMAC S/A, no 

âmbito do processo licitatório mencionado no art. 2o; ou 

III – impossibilidade de conclusão, até 31 de junho de 2020, do processo de 

transferência das ações da empresa Administradora da Zona de Processamento de Exportação de 

Macaíba - AZMAC S/A para os vencedores do processo licitatório mencionado no art. 2o. 

§ 1º O cancelamento da vigência da prorrogação do prazo 

referido no caput caracterizará o descumprimento do prazo para conclusão das obras da ZPE de 

Macaíba, conforme disposto no inciso II do § 4o do art. 2o da Lei no 11.508, de 20 de julho de 2007. 

§ 2º Na hipótese de descumprimento do prazo para conclusão das obras, cabe ao 

CZPE exercer a competência estabelecida no art. 3o, caput, inciso VI, da Lei no 11.508, de 2007. 

  

Art. 4o Fica prorrogado, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, a contar de 31 de 

dezembro de 2020, o prazo para comprovação de conclusão de obras da ZPE de Macaíba. 

  

Art. 5o A prorrogação de que trata o art. 4o fica condicionada à: 

I – conclusão prévia do processo de transferência das ações da empresa 

Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Macaíba - AZMAC S/A para os 

vencedores do processo licitatório mencionado no art. 2º; 

II - apresentação de plano de trabalho, por parte da empresa administradora da 

ZPE de Macaíba, da Prefeitura Municipal de Macaíba e do Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte, no prazo de 3 (três) meses, contados a partir do início da vigência prorrogação de que trata 

o art. 4o, com vistas à realização de ação coordenada entre as partes e a Secretaria-Executiva do 

Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação para o desenvolvimento do 

processo de implantação da ZPE de Macaíba; e 

III - aprovação, por parte do CZPE, do plano de trabalho mencionado no inciso 

anterior, com vistas ao início da etapa de execução das ações planejadas. 

Parágrafo único. O plano de trabalho mencionado no inciso II do caput deverá 

contemplar, no mínimo, os seguintes elementos: 

I - levantamento da situação atual e das pendências a serem solucionadas para o 

processo de implantação da ZPE de Macaíba; 

II - proposta de ações a serem desenvolvidas para superação dos óbices verificados; 

e 

III - cronograma de execução dos trabalhos pretendidos, observado o prazo fixado 

no art. 4o. 

  

Art. 6o Em relação ao plano de trabalho mencionado no art. 5o, cabe à Secretaria-

Executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação: 

I - monitorar a sua elaboração;  
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II - encaminhar posicionamento para subsidiar a deliberação do CZPE de que trata 

do inciso III do caput do art. 5o; e 

III - acompanhar a execução de suas etapas no caso de aprovação do plano de 

trabalho. 

  

Art. 7o O descumprimento do prazo estabelecido no inciso II do § 4o do art. 2o da 

Lei nº 11.508, de 2007, ficará caracterizado nas seguintes hipóteses: 

I - ausência de conclusão prévia do processo mencionado no inciso I do caput do 

art. 5o; 

II - apresentação intempestiva do plano de trabalho mencionado no inciso II 

do caput do art. 5o; ou 

III - inadimplemento das ações previstas no plano de trabalho. 

  

Art. 8o Na hipótese das ocorrências previstas no art. 7o, cabe ao CZPE: 

I - cancelar a prorrogação do prazo estabelecida no art. 4o; e 

II - exercer a competência estabelecida no art. 3o, caput, inciso VI, da Lei no 11.508, 

de 2007, a contar de 31 de dezembro de 2020.    

  

Art. 9o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

CARLOS ALEXANDRE DA COSTA 

Presidente do CZPE 

  

  

 


