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APRESENTAÇÃO 

 

 

 O presente relatório, em cumprimento ao dever de transparência e compromisso com a 

sociedade, tem o objetivo de dar visibilidade aos órgãos de controle interno e externo e a quem 

possa interessar, das principais realizações da gestão da Superintendência da Zona Franca de 

Manaus (SUFRAMA), das dificuldades e desafios enfrentados no decorrer do exercício e de outras 

informações de caráter relevante para a gestão no exercício de 2017.  

 Em obediência ao que estabelece Art. 70 da Constituição Federal, o relatório foi elaborado 

em consonância com as normas gerais e específicas de prestação de contas do Tribunal de Contas 

da União – TCU (Anexo II da DN TCU 63/2010; DN TCU 161, de 1º de novembro de 2017; DN 

TCU 163, de 6 de dezembro de 2017; Portaria -TCU Nº 65, de 28 de fevereiro de 2018) de acordo 

com a estrutura de conteúdo estabelecidas e as orientações contidas no Sistema e-Contas.  

 Além dessa apresentação o relatório é composto por 7 grandes itens e seus subitens, com 

exceção de alguns que não se aplicam à natureza da autarquia ou àqueles sem conteúdo a ser 

declarado no exercício.  

 O primeiro, apresenta o contexto de atuação da SUFRAMA, suas competências e sua base 

legal de atuação. Pode-se afirmar que neste item não houve qualquer modificação relevante ao 

relatório apresentado em 2016.  

 O segundo, apresenta de modo objetivo a forma como a SUFRAMA planeja sua atuação 

ao longo do tempo e do seu desempenho em relação aos objetivos e metas para o exercício. 

 O terceiro, apresenta a governança da gestão de riscos e controles internos, contempla o 

estágio da política de gestão de risco criada na SUFRAMA para mitigar os riscos e garantir, 

razoabilidade, confiabilidade e segurança das informações na busca da eficiência e eficácia 

operacional.   

 O quarto, apresenta as áreas especiais da gestão e contempla informações sobre a gestão de 

pessoal, infraestrutura patrimonial, tecnologia da informação e os critérios de sustentabilidade 

ambiental.  

 O quinto, oferece informações acerca do relacionamento da SUFRAMA com a sociedade, 

os canais de comunicação com o cliente-cidadão, os mecanismos de transparência e as medidas para 

garantir acessibilidade aos produtos e aos serviços.  

 O sexto, discorre sobre o desempenho financeiro e as informações contábeis, destacando o 

tratamento contábil, a sistemática de apuração de custos e as demonstrações contábeis. 

 O sétimo, refere-se à conformidade da gestão e às demandas dos órgãos de controle, 

medidas administrativas para apuração de danos ao erário e demais questões relevantes. 

 Sobre os resultados da SUFRAMA, estes estão apresentados de forma detalhada no corpo 

do relatório e demonstram o esforço empreendido para a realização das metas estabelecidas para o 

exercício, uma vez que o bloqueio de cerca de 30% das despesas discricionárias no primeiro 

trimestre decorrente do Decreto n° 9.018/2017 impossibilitou a realização das ações no cronograma 

previsto.  

 As restrições no orçamento provocaram, inclusive, o cancelamento da realização da Feira 

Internacional da Amazônia (IX FIAM), o adiamento da construção e manutenção das unidades 

descentralizadas e a melhoria dos sistemas de TI.  

 Importa destacar ainda que, o cenário de crise econômica que se estabeleceu no país, desde 

2016, desencadeou uma queda da atividade econômica do Polo Industrial de Manaus (PIM) e 

refletiu negativamente em seus indicadores conjunturais até o primeiro semestre de 2017. A partir 

do segundo semestre, houve um discreto aquecimento na economia que gerou uma variação positiva 

dos indicadores socioeconômicos do PIM.   

                 O faturamento nominal variou de R$ 74,71 bilhões, em 2016, para R$ 81,74 bilhões, em 

2017, representando um crescimento de 8,96%. Os investimentos acumulados também tiveram um 
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crescimento de 6,65% em relação à 2016, saindo de US$ 8,42 bilhões para US$ 9,02 bilhões. A 

mão de obra manteve-se tecnicamente nos mesmos patamares de 2016, com um leve acréscimo de 

35 postos de trabalho.  O PIM representa uma parcela significativa do setor da Indústria de 

Transformação do estado do Amazonas.  

 Outro ponto a destacar, em 2017, foi a aprovação de 142 projetos industriais, sendo 51 

projetos de implantação e 91 de ampliação, diversificação e atualização que serão beneficiados com 

incentivos fiscais. Assim, registra-se o acompanhamento de 1.220 projetos, totalizando 1.362 

projetos entre aprovados e acompanhados.  

 

        

 

APPIO DA SILVA TOLENTINO 

Superintendente 
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1. VISÃO GERAL 
 

 

1.1. Finalidade e Competências 

 

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), autarquia com personalidade 

jurídica e patrimônio próprio, com autonomia administrativa e financeira criada pelo Decreto-Lei nº 

288, de 28 de fevereiro de 1967, vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços, com as atribuições de seus planos e resultados de sua execução,  promover a  elaboração e 

a execução de programa e projetos de interesse para o desenvolvimento da Zona Franca, prestar 

assistência às entidades públicas e privadas na elaboração e execução de programas de interesse 

para o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus (ZFM); manter articulação e sugerir a entidades 

governamentais , estaduais e municipais providencias que julgar necessárias ao desenvolvimento da 

ZFM e; praticar todos os demais atos necessários as funções de órgão de planejamento, promoção, 

coordenação e administração da ZFM. 

           Na última revisão do seu plano estratégico, na busca por maior enraizamento regional dos 

fatores de produção do Polo Industrial de Manaus, refinou a sua missão e converteu-se em 

instituição indispensável no encaminhamento das questões relativas ao desenvolvimento na 

Amazônia, agregando em suas atribuições a missão de “Promover o desenvolvimento econômico 

regional, mediante geração, atração e consolidação de investimentos, apoiado em educação, 

ciência, tecnologia e inovação, visando à integração nacional e inserção internacional 

competitiva”, a partir das seguintes políticas: 

 Buscar o permanente desenvolvimento organizacional da entidade; 

 Aprimorar continuamente a execução de suas atribuições quanto ao trâmite, 

acompanhamento e fiscalização de projetos e fluxos de mercadorias, associados aos 

projetos e atividades comerciais que usufruem de incentivos fiscais; 

 Apoiar e fortalecer os sistemas locais de C, T&I, visando contribuir para a criação de 

base tecnológica eficiente com potencial para atender as demandas, viabilizando o 

fortalecimento do Polo Industrial de Manaus (PIM), de outras atividades da Zona 

Franca de Manaus e das Áreas de Livre Comércio e o estabelecimento de mecanismos 

indispensáveis para dar suporte a projetos nas atividades de microeletrônica, 

nanotecnologia, biotecnologia e agroindústria; 

 Estimular o empreendedorismo em sua área de jurisdição em bases científicas e 

educacionais de modo a estruturar o desenvolvimento endógeno; 

 Atrair investimentos de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico regional; 

 Incentivar o crescimento do comércio exterior mediante a ampliação dos mercados de 

bens, serviços e atividades turísticas ofertados, produzidos ou escoados a partir da sua área 

de jurisdição; e 

 Contribuir para a construção de um modelo de desenvolvimento para a Amazônia 

criando condições para a utilização sustentável da capacidade produtiva, asseguradas a 

viabilidade econômica e a melhoria da qualidade de vida das populações locais. 

 Suas competências institucionais estão relacionadas no Decreto-Lei nº 288/67, Art. 10 e Art. 

11; Decretos-Leis 356/68 e 1.435/75, que estenderam parte dos benefícios do Decreto 288/67 para a 

Amazônia Ocidental (Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima); Lei 8.387/91 cujo art.11 foi 

regulamentado pelo Decreto 517/92 o qual também regula a Área de Livre Comércio de Macapá e 

Santana - ALCMS; Decreto 6.008/06 e Decreto Nº 7.139/2010. 

 Além da sede em Manaus, a SUFRAMA está representada nos Estados da Amazônia 

Ocidental por meio das Áreas de Livre Comércio (ALC's) e as Coordenações Regionais – CORE. 

As ALCs, estão localizadas em Tabatinga (AM), Guajará-Mirim (RO), Macapá/Santana (AP), 

Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Epitaciolândia (AC), Boa Vista e Bonfim (RR) e as Coordenações 
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Regionais, denominadas de COREs, estão em Itacoatiara (AM), Ji-Paraná (RO), Porto Velho (RO), 

Vilhena (RO) e Rio Branco (AC). 

 Essas Áreas de Livre Comércio e as Coordenações Gerais operacionalizam os instrumentos 

e os mecanismos de controle e fiscalização de importação, internamento de mercadorias nacionais e 

estrangeiras e administram os procedimentos de cadastramento, recadastramento, reativação 

cadastral, credenciamento, recredenciamento, habilitação de empresas, e entidades credenciadas. 

 

 

1.2. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade 

 

 O Decreto n° 8.639, de 15 de janeiro de 2016, alterou a Estrutura Regimental e o quadro 

demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da SUFRAMA. Além disso, o 

decreto supra criou a Ouvidoria e transformou a Superintendência Adjunta de Administração – 

SAD em Superintendência Adjunta Executiva - SAE. 

 O Decreto n° 8849, de 12 de setembro de 2016, alterou o Decreto nº 7.139/2010 e 

remanejou as funções gratificadas e substituiu cargos em comissão do Grupo Direção e 

Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE. 

 No que tange à evolução do marco regulatório das áreas de livre comércio - ALCs, a 

SUFRAMA realizou uma série de estudos nas referidas localidades que culminaram na 

regulamentação da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados para produtos fabricados nas 

ALCs com a predominância de matérias-primas regionais. Assim, a edição do Decreto nº 

8597/2015, juntamente à publicação da Resolução do CAS nº 1/2016, representa um potencial 

ganho econômico e social para os Estados da Amazônia Ocidental e para o Estado do Amapá, na 

medida em que possibilita o desenvolvimento da atividade industrial na região a partir de seu 

potencial endógeno. 

 Nesse sentido, a SUFRAMA tem despendido um grande esforço institucional com o 

propósito de implantar, divulgar e acompanhar esse mecanismo, o qual tem sido usualmente 

reconhecido como Zona Franca Verde. 

Outro avanço significativo foi o aprimoramento e uniformização dos procedimentos 

relativos à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), por meio da aprovação da Resolução nº 71 do CAS, 

de 06 de maio de 2016, que criou uma regulamentação específica para os investimentos 

compulsórios em P&D em cumprimento à Lei nº 8.387/1991 (Decreto nº 6008/2006).  

 Essa resolução definiu critérios objetivos nas análises dos Relatórios Demonstrativos, dando 

equanimidade de tratamento entre empresas e definindo um rito processual único, que pode levar à 

diminuição de conflitos de entendimentos entre a autarquia, empresas e Instituições de Ciência & 

Tecnologia (ICTs). Com a simplificação dos procedimentos, ganhou-se mais celeridade nas análises 

e segurança jurídica.  

 

 

1.3. Ambiente de atuação 

 

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) atua em toda a Amazônia 

Ocidental e nos municípios de Macapá e Santana no Estado do Amapá/AP. Consoante a legislação 

que a instituiu (Decreto-lei nº 288/67) tem por finalidade executar a política do governo federal, no 

que se refere à gestão de incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre 

Comércio (ALCs) e Amazônia Ocidental. 

A ZFM é caracterizada como uma área de livre comércio de importação, de exportação e de 

incentivos fiscais especiais estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um 

centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu 

desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância em que se encontram os centros 

consumidores de seus produtos. A Figura 1 mostra a área de atuação da SUFRAMA.  
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Figura 1. Área de Atuação da SUFRAMA 

 
                                  Fonte: COGEC/SUFRAMA. 

 

O Polo Industrial de Manaus (PIM) é o centro dinâmico que abriga a maioria das indústrias 

que usufruem dos incentivos oriundos dessa política tributária diferenciada do restante do país, na 

qual consiste a redução de até 88% do Imposto de Importação (I.I.) sobre os insumos destinados à 

industrialização ou proporcional ao valor agregado nacional quando se tratar de bens de 

informática; isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); Programa de Integração 

Social (PIS) e Financiamento da Seguridade Social (COFINS) – alíquota zero nas entradas e nas 

vendas internas interindustriais e alíquotas diferenciadas nas vendas de produtos acabados para o 

resto do país. 

A administração de incentivos fiscais é a atividade central da SUFRAMA. Entretanto, ao 

longo do tempo adquiriu nova feição, passando a ser vista pela sociedade como uma instituição de 

promoção de desenvolvimento regional.  

Nesse contexto, busca identificar as oportunidades de negócios e atrair investimentos para a 

região mediante o apoio a projetos de desenvolvimento regional (infraestrutura econômica, 

produção, turismo, pesquisa & desenvolvimento e formação de capital intelectual etc.) cooperação e 

integração econômica da Pan-Amazônia, mediante parcerias com governos estaduais e municipais, 

e instituições de ensino e pesquisa.  

Além disso, desde 2015 atua em parceria com o INMETRO e MDIC (TED nº 001/2015) no 

incremento de projetos para o fortalecimento das potencialidades regionais por meio do Centro de 

Biotecnologia da Amazônia – CBA.  

 

 

1.4. Organograma 

 

A Estrutura Regimental da SUFRAMA é regulamentada pelo Decreto nº 7.139/2010 e foi 

alterado, em 2016, pelo Decreto n° 8.639, de 15 de janeiro de 2016, e Decreto n°8.849/2016, que 

provocou um corte no Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 

da SUFRAMA.  

 A Lei Complementar nº 134/2010 regulamenta a estrutura e funcionamento do Conselho de 

Administração da SUFRAMA – CAS, órgão superior de deliberação, que tem por finalidade 

aprovar diretrizes, planos, programas, projetos e ações a serem desenvolvidas na área de Atuação da 

SUFRAMA.  

As Unidades de assistência direta e imediata ao Superintendente são as Unidades 

Administrativas responsáveis por funções de assessoramento e de assistência direta e imediata ao 
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Superintendente as quais elaboram/realizam estudos, pesquisas, acompanhamentos, programas e 

projetos dentre outras atividades. Quais sejam: Gabinete, Coordenação-Geral de Comunicação 

Social; Coordenação-Geral de Representação Institucional; Coordenação de Comércio Exterior e 

Coordenação Geral de Estudos Empresariais. 

Os Órgãos Seccionais são: Auditoria Interna; Procuradoria Federal; Corregedoria, Ouvidoria 

e Superintendência Adjunta Executiva – SAE.   

Superintendências Adjuntas – compõem o primeiro escalão orgânico da estrutura da 

organizacional, são responsáveis por competências diretamente relacionadas com a área de atuação 

da SUFRAMA.  

A estrutura regimental está demonstrada no organograma das figuras de 2 a 6; e de forma 

detalhada sobre as áreas e subunidades estratégicas no quadro 1. 

 

Figura 2. Organograma Geral da SUFRAMA 

 
 Fonte: SUFRAMA. 
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Figura 3. Organograma Superintendência Adjunta de Projetos (SPR) 

 
Fonte: SUFRAMA 

 

Figura 4. Organograma Superintendência Adjunta Executiva (SAE) 

 
   Fonte: SUFRAMA. 
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Figura 5. Organograma da Superintendência Adjunta de Planejamento e Desenvolvimento Regional 

(SAP) 

 
 Fonte: SUFRAMA. 

 

 

Figura 6. Organograma da Superintendência Adjunta de Operações (SAO) 

 
           Fonte: SUFRAMA. 
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  Quadro 1. Informações sobre áreas e subunidades estratégicas 

ÁREAS/ 

SUBUNIDADES 

ESTRATÉGICAS 

COMPETÊNCIAS TITULAR 
PORTARIA  

DE NOMEAÇÃO 
CARGO 

PERÍODO 

DE 

ATUAÇÃO 

 

Coordenação-Geral 

de Comércio 

Exterior (COGEX) 

Formular propostas de programas de comércio exterior, voltadas para a área de atuação da 

SUFRAMA; assistir à SUFRAMA em assuntos de cooperação, assistência técnica, convênios e 

acordos internacionais, rodadas de negócios, missões comerciais, seminários, plataformas de 

exportação, centros de distribuição de produtos, promoção de feiras e exposições; e orientar e 

acompanhar o exportador em questões pertinentes às atividades de comércio exterior. 

Sandra Morais de 

Almeida 

Portaria nº245 de 21 

de junho de 2013, 

dou de 25/06/13    

Coordenadora 

Geral 

01/01/2017 

a 

02/07/2017 

Ivan José G. 

Zambrano 

Portaria n°944 de 

22/06/17, DOU de 

26/06/17. 

Coordenador 

Geral 

03/07/2017 

a 

31/12/2017 

Coordenação Geral 

de Desenvolvimento 

Regional (CGDER) 

Articular com órgãos e entidades, parcerias com vistas à elaboração, acompanhamento e 

execução de projetos de desenvolvimento para os estados da área de atuação da SUFRAMA; 

Avaliar os resultados dos Projetos de Desenvolvimento; Apoiar e desenvolver estudos e 

pesquisas visando contribuir para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Ocidental; 

Analisar e acompanhar a execução dos convênios em parceria com a Coordenação Geral de 

Análise e Acompanhamento de Projetos Agropecuários e Coordenação Geral de Gestão 

Tecnológica nas suas respectivas áreas de competência; e Coordenar o Grupo de Análise de 

Solicitação de Recursos – GAS. 

Vitor Picanço 

Lopes 

Portaria nº 604, de 

24 de dezembro de 

2015, de 

30/11/2015. 

Coordenador 

Geral 

01/01/2017 

a 

31/12/2017 

Coordenação Geral 

de Gestão 

Tecnológica 

(CGTEC) 

Acompanhar e avaliar, em conjunto com os Ministérios do Desenvolvimento Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC) e da Ciência e Tecnologia (MCT), o cumprimento das obrigações das 

empresas que produzem bens e serviços de informática, quanto à aplicação de investimentos em 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); Apoiar, de forma direta ou indireta, as atividades relativas a 

projetos de pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia; Apoiar as ações voltadas para o 

desenvolvimento da bioindústria ampliando as oportunidades de investimentos na Amazônia; 

Apoiar ações voltadas à incorporação de tecnologia e inovação, às atividades produtivas do PIM, 

visando seu fortalecimento, em especial, nas áreas de microeletrônica, nanotecnologia, 

micromecânica e gestão estratégica; Apoiar as ações de estruturação e fortalecimento dos 

sistemas locais de ciência, tecnologia e inovação; Induzir a cultura da inovação tecnológica nas 

estratégias das micro e pequenas empresas. 

Carlos Roberto 

da Silva 

Portaria nº 606, de 

24 de dezembro de 

2015, de 

30/12/2015. 

Coordenador 

Geral 

01/01/2017 

a 

31/12/2017 

Coordenação Geral 

de Análise de 

Projetos Industriais 

(CGPRI) 

Coordenar a análise dos projetos industriais de investidores, com vistas a concessão dos 

incentivos previstos em legislação própria; participar de estudos e pesquisas destinados a 

subsidiar a política industrial para o Polo Industrial de Manaus e para a Amazônia Ocidental; 

Participar do processo de atração de investimentos para o Polo Industrial de Manaus; e analisar, 

acompanhar e fiscalizar os respectivos projetos de engenharia e arquitetura, com vistas ao 

controle das áreas. 

José Lopo de 

Figueiredo Filho 

Portaria 0076 de 

03/04/98, DOU de 

08/04/98. 

Coordenador 

Geral 

 

01/01/2017 

a 

12/10/2017 

Luiz Flávio 

Brandão Simões 

Portaria nº 283, de 

17 de maio de 2016, 

DOU de 19/05/16 

Coordenador 

Geral (substituto) 
13/10/2017 

a 

31/12/2017 
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Coordenação Geral 

de 

Acompanhamento 

de Projetos 

Industriais (CGAPI) 

Coordenar o acompanhamento e a fiscalização dos projetos industriais aprovados pela 

SUFRAMA; Coordenar as atividades relativas ao controle da conformidade das importações de 

matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários e de embalagem, componentes e 

outros insumos utilizados no processo produtivo dos produtos constantes nos referidos projetos; 

Coordenar a realização de estudos e pesquisas necessários à proposição de normas e padrões 

técnicos para fiscalização de projetos industriais beneficiários dos incentivos administrados pela 

SUFRAMA; e Coordenar estudos para fixação e avaliação da conformidade dos Processos 

Produtivos. 

José Jorge do 

Nascimento 

Júnior 

Portaria nº 137, de 2 

de abril de 2012, 

DOU de 03/04/2012 

Coordenador 

Geral 

01/01/2017  

 a             

31/01/2017 

Sidnei Nunes 

Magalhães 

Portaria nº 283, de 

17 de maio de 2016, 

DOU de 19/05/16 

Coordenador 

Geral (substituto) 

01/02/2017           

  a                  

20/07/2017 

José da Silva 

Marques 

Portaria n°1477 de 

15/08/17, DOU de 

18/05/17. 

Coordenador 

Geral (substituto)  

18/08/2017             

a                  

10/09/2017 

Salomão Sidney 

Bohadana 

Portaria nº 1695 de 

01/09/17, DOU de 

04/09/17 

Coordenador 

Geral 

11/09/2017               

a                  

31/12/2017 

Coordenação Geral 

de Análise e 

Acompanhamento 

de Projetos 

Agropecuários 

(CGPAG) 

Implementar e coordenar as ações previstas na política da SUFRAMA para o setor agropecuário; 

analisar, acompanhar e avaliar projetos técnico econômicos, agropecuários e agroindustriais; 

apoiar a Coordenação Geral de Desenvolvimento Regional nas análises e acompanhamento da 

execução dos convênios na sua respectiva área de competência; e Participar do Processo de 

Atração de Investimentos para o Distrito Agropecuário da Zona Franca de Manaus. 

Oriswaldo da 

Cruz Neves 

Portaria nº 240, de 

25 de abril de 2016, 

DOU de 26/04/16. 

Coordenador 

Geral 

01/01/2017 

a 

14/08/2017 

Raphael Nery da 

Silva 

Portaria nº 133, de 

04 de março de 

2016, DOU de 

07/03/2016 

Coordenador 

Geral (substituto)  

15/08/2017 

a 

05/09/2017 

Keit Maciel da 

Gama 

Portaria nº1.680-sei 

de 31 de agosto de 

2017, 

DOU01/09/2017 

Coordenador 

Geral 

06/09/2017 

a 

01/12/2017 

João Lucas 

Moraes Vieira 

Portaria n°1.834 

de 18/09/17, DOU 

de 20/09/17. 

Coordenador 

Geral (substituto) 

02/12/2017 

a 

31/12/2017 

Coordenação Geral 

de Controle de 

Mercadorias e 

Cadastro (CGMEC) 

Orientar e controlar as atividades relativas a cadastramento, recadastramento, reativação cadastral 

das empresas e entidades beneficiárias, cadastramento e habilitação de credenciados; e orientar e 

controlar a entrada e movimentação de mercadorias nacionais nas áreas beneficiárias dos 

incentivos fiscais administrados pela SUFRAMA. 

Eduardo Lincon 

Portaria nº 283, de 

17 de maio de 2016, 

DOU de 

19/05/2016. 

Coordenador 

Geral (substituto) 

01/01/2017 

a 

28/05/2017 

Raquel Silveira 

Bentes 

Portaria nº 938, de 

22 de junho de 

2017, DOU de 

26/06/17. 

Coordenador 

Geral 

29/05/2017 

a 

31/12/2017 
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Coordenação Geral 

de Controle de 

Importação e 

Exportação 

(CGIEX) 

Orientar e controlar documentalmente a entrada e movimentação de mercadorias estrangeiras, 

beneficiadas pelos incentivos fiscais administrados pela SUFRAMA; e acompanhar a 

operacionalização dos processos e programas de estímulo e incremento das exportações. 

Maria do Socorro 

Braga Normando 

Portaria n°004628 

de 24/03/2003, 

DOU de 

25/03/2003. 

Coordenadora 

Geral 

01/01/2017 

a 

31/12/2017 

    Fonte: SUFRAMA 
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1.5. Macroprocessos finalísticos 

 

 Os macroprocessos finalísticos, descritos neste item, foram identificados conforme a 

padronização da elaboração de Procedimentos de Trabalho e Instruções de Trabalho das Unidades 

Administrativas da SUFRAMA aprovados pela Portaria 409 de 27 de dezembro de 2005 e as 

portarias de padronização específicas de cada macroprocesso. 

 

1.5.1. Análise e Aprovação de projetos industriais e de serviços 

  A análise de projetos industriais e de serviços é uma atividade que compete à Coordenação 

Geral de Análise de Projetos Industriais (CGPRI), enquanto que a aprovação é de competência do 

Conselho Administrativo da SUFRAMA (CAS). Este macroprocesso consiste no conjunto de 

procedimentos necessários para a execução dos processos de recebimento, análise, tramitação, 

avaliação e aprovação de projetos industriais e de serviços; planejamento e realização de visitas e 

inspeções nas empresas instaladas no distrito industrial com vistas a fiscalização do cumprimento 

dos requisitos legais de proteção ambiental. A finalidade é analisar, aprovar e controlar projetos 

industriais e de serviços que visem à obtenção de incentivos fiscais administrados pela SUFRAMA, 

de acordo com as diretrizes, normas e padrões técnicos vigentes. Esse processo envolve as seguintes 

atividades: 

 Análise de Projetos técnico-econômicos industriais e de serviços (plenos); 

 Análise de projetos simplificados industriais, de empresa e de serviços; 

 Análise de pleitos referentes à inclusão de produto em linha de produção de empresas; 

 Análise de Plantas de Situação e Locação de empresas localizadas no PIM; 

 Análise de projetos de engenharia e arquitetura de empresas localizadas no PIM. 

 

1.5.2. Acompanhamento de Projetos Industriais  

 A SUFRAMA, através da área responsável pelo acompanhamento de projetos industriais, 

coordena o acompanhamento e a fiscalização dos projetos industriais aprovados pela CAS; controla 

a conformidade das importações de matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários 

e de embalagem, componentes e outros insumos utilizados no processo produtivo dos produtos 

constantes nos referidos projetos; realizar estudos e pesquisas necessários à proposição de normas e 

padrões técnicos para fiscalização de projetos industriais beneficiários dos incentivos administrados 

pela SUFRAMA e coordenar estudos para fixação e avaliação da conformidade dos Processos 

Produtivos Básicos (PPB). 

 

            Produtos e serviços gerados pelo macroprocesso finalístico  

 Acompanhamento e Fiscalização dos projetos industriais aprovados de acordo com as 

diretrizes, normas e padrões técnicos vigentes, com a emissão de Laudos de Operação (LO), Laudos 

de Produção (LP), Relatórios de Acompanhamento de Projetos (RAP) e Notas/Pareceres Técnicos 

de Acompanhamento de Projetos. 

 Realização de estudos e pesquisas necessárias à proposição para fixação e alteração de 

Processos Produtivos Básicos (PPB), de acordo com a legislação em vigor.  

 Acompanhamento e avaliação do cumprimento do Processo Produtivo Básico (PPB) das 

empresas titulares de projetos industriais na Zona Franca de Manaus, mediante a apresentação dos 

Laudos Técnicos de Auditoria Independente (LTAI), por entidades de auditoria independente. 

 Acompanhamento e registro do processo de implantação e certificação do sistema de 

qualidade baseado nas normas NBR ISO 9000 da ABNT das indústrias incentivadas instaladas na 

ZFM.  

 Análise dos demais parâmetros de acompanhamento de projetos industriais não inerentes à 

COIMI, de acordo com as diretrizes, normas e padrões técnicos vigentes, mais especificamente: 

transferências de projetos/produtos entre empresas incentivadas, emissão de declarações de 

cumprimento de PPB, elaboração de pareceres/notas para: autorização de internação de materiais 
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obsoletos ou resíduos de produção ou destruição/incineração de materiais, cancelamento de 

projetos/linhas de produção, concessão de adicional de cotas para importação de insumos, 

remanejamento de cotas entre linhas de produção, divulgação da logomarca do polo industrial nos 

produtos, embalagens e manuais, cumprimento de compromissos de exportação e etc.   

 Análise, atesto e proposição de padrões de conformidade das importações de matérias–

primas, produtos intermediários, materiais secundários e de embalagens, componentes e outros 

insumos aos respectivos processos produtivos de produtos beneficiários dos incentivos. 

 Controle dos registros referentes às restrições ou exceções legais, nos módulos próprios do 

sistema de anuência às importações de insumos destinados à industrialização de produtos na Zona 

Franca de Manaus.  

 Análise de books referentes aos produtos que necessitam de acompanhamento do Processo 

Produtivo Básico (PPB) em nível de modelo (motocicletas, minilaboratórios fotográficos, 

copiadoras e condicionadores de ar). 

  

1.5.3. Análise e Acompanhamento de Projetos Agropecuários  

 A área responsável pela análise e acompanhamento de projetos agropecuários realiza 

procedimentos de alienação de áreas no Distrito Agropecuário da SUFRAMA (DAS) e na Área de 

expansão do Distrito Industrial (AEDI), destinadas à implantação de projetos agropecuários de 

interesse para o desenvolvimento da ZFM. Assim, analisa os projetos agropecuários que têm como 

objetivo o desenvolvimento de atividades relacionadas com a agropecuária, turismo ecológico e 

áreas para preservação e pesquisas. Após a aprovação pelo CAS, acompanha e monitora o nível de 

implantação desses projetos. 

 Outra atividade ligada aos projetos agropecuários é a regularização fundiária de áreas no 

DAS e na AEDI. Nestes casos, observa-se de forma criteriosa o nível da ocupação destas áreas, bem 

como a capacidade técnica e empreendedora de seus titulares a fim de se avaliar o mérito da 

regularização mediante a implantação de um projeto agropecuário. 

 

Produtos e serviços gerados pelo macroprocesso finalístico  

 Procedimentos para Regularização de Lotes Área de Expansão do Distrito Industrial e suas 

modificações aprovadas através da Resolução n.º 132/07; 

 Reformulação dos Critérios e Procedimentos para Regularização de área; 

 Modelo de Cronograma Físico de Aproveitamento de Área Ocupada; 

 Modelo de Projeto Agropecuário Simplificado e Projeto Agropecuário Pleno; 

 Disponibilidade do Mapa Geral do Distrito Agropecuário da SUFRAMA; 

 Disponibilidade do Mapa Geral da Área de Expansão do Distrito Industrial; 

 Dados estatísticos de produção de projetos aprovados pelo CAS (DAS e AEDI). 

 

1.5.4. Controle de Mercadorias Nacionais e Cadastro  

 O controle de mercadorias e cadastro é outro macroprocesso que tem como objetivo o 

controle da entrada física e documental de mercadorias nacionais e parte documental de 

mercadorias estrangeiras incentivadas, na área de atuação da SUFRAMA. Consiste no conjunto de 

procedimentos para operacionalização dos seguintes serviços: 

 Cadastramento de empresas/entidades; 

 Recadastramento de empresas/entidades; 

 Reativação Cadastral de empresas/entidades; 

 Habilitação de empresas; 

 Processamento dos dados das Notas Fiscais enviadas via Sistema de Controle de Mercadoria 

Nacional – SINAL; 

 Emissão de Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional – PIN; 

 Classificação, conferência e codificação de Notas Fiscais e Conhecimentos de Transporte; 
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 Transferências de Notas Fiscais do Sistema SINAL para o Sistema de Internamento de 

Mercadoria Nacional; 

 Emissão e disponibilização de Declarações de Ingresso de Mercadorias Nacionais; 

 Realização de Vistoria Física de Mercadoria Nacional; 

 Análise de Processos de Vistoria Técnica de internamento de Notas Fiscais; 

 Análise de Processos de cancelamento e restituição de débitos de cadastros e mercadorias 

nacionais; 

 Análise de Processos de alterações de dados e correções de códigos de notas fiscais 

registradas no Sistema Nacional;  

 Edição de normas complementares sobre o ingresso/internamento de mercadorias nacionais; 

 Realização de batimentos de arquivos de notas fiscais com as SEFAZ de destino (AC, AM, 

AP, RO e RR). 

 

1.5.5. Controle de Importação e Exportação 

 Este macroprocesso consiste no acompanhamento e controle do ingresso de mercadorias 

estrangeiras beneficiadas com incentivos fiscais da ZFM, ALC e AMOC, visando assegurar o uso 

adequado dos incentivos fiscais concedidos pelo Decreto-Lei 288/67 e demais legislações 

pertinentes em vigor. O macroprocesso consiste no conjunto de atividades necessárias para 

execução dos processos de Controle de Exportações e Importações, como segue: 

 Emissão de Extratos; 

 Análise Técnica de Pedidos de Licenciamento de Importação (PLI); 

 Análise de Declarações de Importação (DI) que apresentaram erro ao serem processadas no       

sistema da SUFRAMA; 

 Análise das solicitações de Prorrogação de validade das Licenças de Importação; 

 Análise e emissão de Declaração de LI Retificadas após desembaraço; 

 Emissão de extrato de PLI autorizados e internados para empresas importadoras; 

 Análise de Pedidos de Ressarcimento de TSA concernente à mercadoria estrangeira; 

 Análise e resposta aos questionamentos concernentes à operacionalização de importação na 

ZFM, ALC ou AOC sob os incentivos concedidos pela SUFRAMA. 

 

1.5.6. Formalização, Fiscalização e Avaliação de Projetos de Desenvolvimento Regional 

 O macroprocesso de formalização, fiscalização e avaliação de projetos de desenvolvimento 

regional tem como objetivo promover investimentos, mediante convênios e verificar a sua boa e 

regular aplicação em prol do desenvolvimento socioeconômico dos estados da área de jurisdição da 

SUFRAMA. Está vinculado ao objetivo estratégico de promover apoio ao desenvolvimento 

econômico regional, mediante geração, atração e consolidação de investimentos, apoiado em 

educação, ciência, tecnologia e inovação, visando à integração nacional e inserção internacional 

competitiva, por meio de ações de articulação estratégica, bem como a partir de aportes de recursos 

através de transferências voluntárias. 

Este macroprocesso consiste no conjunto de atividades necessárias para operacionalizar a 

sistemática de projetos e convênios de apoio ao desenvolvimento regional, para tal as principais 

atividades realizadas são:  

 Formalização de Convênio: operacionaliza, de modo cronológico e em conformidade com a 

legislação vigente, o processo administrativo de formalização da transferência voluntária de 

recursos na modalidade de convênio. Engloba a análise de projetos, liberação de recursos e 

análise do Projeto Básico de Engenharia. 

 Fiscalização de Projetos: consiste na operacionalização das atividades de acompanhamento 

da execução física e financeira dos convênios, envolvendo as atividades de análise dos 

processos licitatórios, elaboração de termo de denúncia das prestações de contas parcial e final, 

alteração de metas, prorrogação de Vigência e Oficio Através de Termo Aditivo e instauração 

de Tomadas de Contas Especial (TCE), quando aplicável. 
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 Avaliação Socioeconômica: realizada após a homologação da prestação de contas do 

convênio e que visa avaliar a operacionalidade dos projetos apoiados pela SUFRAMA quanto 

às variáveis socioeconômicas de geração de emprego e distribuição de renda. 

 

1.5.7. Gestão Tecnológica  

 Outro importante macroprocesso é a gestão tecnológica, que tem como objetivo apoiar as 

ações de estruturação e fortalecimento dos sistemas locais de ciência, tecnologia e inovação 

(C,T&I), na área de atuação da SUFRAMA.  

 O conjunto de atividades necessárias para a execução dos processos de Articulação e de 

Políticas Tecnológicas são: acompanhamento e avaliação, em conjunto com o MDIC e o MCTI, do 

cumprimento das obrigações das empresas do PIM que produzem bens de informática, quanto à 

aplicação de investimentos em P&D; Acompanhamento dos programas considerados prioritários 

pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (CAPDA); Orientação às 

empresas do PIM quanto aos investimentos em P&D a partir da definição dos programas 

prioritários; Visita técnica e avaliação de desempenho de Instituições e empresas credenciadas junto 

ao CAPDA; Acompanhamento dos investimentos em P&D no âmbito da Resolução nº 301/2010 

que dispõe sobre as diretrizes e normas de apresentação, análise e comprovação do programa de 

aplicação em P&D; e Análise de planos e emissão de relatórios demonstrativos (RD) de 

investimentos em P&D. 

 Na função de secretaria executiva do Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento 

na Amazônia (CAPDA), a SUFRAMA, por meio da área responsável, realiza as avaliações das 

instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento com a finalidade de credenciamento e avaliação 

de desempenho e realiza o acompanhamento dos programas considerados prioritários pelo comitê. 

  

1.5.8. Informações Socioeconômicas do PIM 

 A SUFRAMA através da área responsável pelo macroprocesso realiza a gestão dos 

processos ou rotinas relacionadas ao recebimento, consolidação e divulgação das informações 

socioeconômicas das empresas com projetos incentivados e se configuram nas seguintes ações:  

 Acompanhamento e consolidação de dados para produção de Indicadores do PIM; 

 Manutenção do Perfil das Empresas com Projetos aprovados pela SUFRAMA. 

 

1.5.9. Inserção Internacional  

 Esse macroprocesso consiste no acompanhamento e articulação de ações de cooperação 

internacional e tem como finalidade:  

 Manter políticas voltadas para o PIM em consonância com aquelas adotadas pelo governo 

federal;  

 Disseminar a cultura exportadora na área de jurisdição da SUFRAMA; 

 Participar das reuniões internacionais de Acordos do MERCOSUL/Brasil com terceiros 

países ou blocos da América do Sul e acompanhá-las, a fim de propiciar condições favoráveis no 

acesso ao mercado externo e interno para os produtos fabricados no PIM.  
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2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 
 

 

2.1. Planejamento organizacional 

 

 A cultura do planejamento estratégico institucional está sendo desenvolvida na SUFRAMA 

há 22 anos a partir da elaboração da primeira edição de seu Plano Estratégico (PE) que ocorreu no 

exercício de 1994. Durante esse período, a Autarquia tem fundamentado suas ações nas orientações 

contidas nos planos estratégicos os quais foram periodicamente revisados ao longo dessas duas 

décadas. 

 A implantação do PE na autarquia não se deu por mero acaso, modismo ou determinação 

legal, ao contrário, decorreu da necessidade de prover a SUFRAMA das condições técnicas 

necessárias para gerir o modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) com a finalidade de evitar que este 

sucumbisse diante das rápidas mudanças que estavam acontecendo na conjuntura econômica e 

políticas internas e externas.  

 Dessa forma, a SUFRAMA procura antecipar-se a essas mudanças conjunturais, e isso tem 

reflexo direto nos seus PEs os quais foram evoluindo “pari passu” com essas transformações. 

Assim, já foram realizadas três revisões nos PEs as quais ocorreram nos exercícios de 1997, 2003 e 

2010, respectivamente. Neste sentido, a revisão de 2010 traz em seu bojo os rumos que a instituição 

deve seguir e as providências que deve adotar para superar os desafios que o modelo ZFM enfrenta 

na atualidade. 

 Em uma retrospectiva histórica do contexto das edições dos PEs, percebe-se, na edição de 

1994, o esforço da SUFRAMA em assumir um novo perfil para enfrentamento dos problemas 

advindos da regulamentação da nova política industrial de comércio exterior que impactou 

profundamente o modelo ZFM. O modelo ZFM precisou adaptar-se a essa nova realidade da 

política industrial do país e a SUFRAMA como órgão administrador do modelo também. 

  Os principais pontos dessa política foram a abertura da economia brasileira que derrubou as 

barreiras protecionistas dos produtos produzidos no Brasil e, por extensão, os produzidos no Polo 

Industrial de Manaus; a redução do Imposto de Importação para o restante do país; a ênfase na 

qualidade e produtividade, com a implantação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

(PBPQ) e Programa de Competitividade Industrial.  

 Outros pontos relevantes a serem destacados do referido cenário econômico que o modelo 

ZFM precisou enfrentar foram as perdas da relevância do comércio, que deixou de ter a 

exclusividade das importações como vantagem comparativa; a eliminação dos limites máximos 

globais anuais de importação, por meio do Decreto N° 205, de 5 de setembro de 1991; a adoção de 

redutor de 88% do Imposto de Importação para a ZFM, com a edição da Lei No. 8.387, de 30 de 

dezembro de 1991. 

 Em complemento à Lei 8.837/91, que adotou o Processo Produtivo Básico (PPB) em 

substituição ao Índice Mínimo de Nacionalização, estabeleceu, também, que as indústrias de 

produção de bens e serviços de informática devem aplicar, anualmente, no mínimo 5% do seu 

faturamento bruto em atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas na Amazônia 

como contrapartida aos incentivos ofertados pelo projeto ZFM. 

 De fato, estava acontecendo uma revolução no Polo Industrial de Manaus (PIM) e havia uma 

preocupação de se manter a competitividade dos seus produtos em nível internacional. Neste 

sentido, houve a publicação do Decreto N° 783, de 25 de março de 1993, no qual as indústrias 

ficaram obrigadas a implantar normas técnicas de qualidade, conforme padrões de entidades 

credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(INMETRO).  

 Dessa forma, o PIM dá um salto de qualidade e produtividade por meio da implantação da 

automação em seu processo produtivo. Destaca-se que houve incremento de faturamento e a 

SUFRAMA passa a utilizar o PPB como fator de atração de investimento e espraia para a sua área 

de jurisdição parte dos recursos arrecadados no PIM. 
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 Assim, a SUFRAMA, diante desse contexto político, econômico e jurídico, procura 

minimizar os problemas regionais do modelo ZFM e adequar-se às novas regras para aproveitar as 

oportunidades do momento. Foi nesse contexto que foi elaborado o PE de 1994 o qual elenca três 

áreas estratégicas: promoção de investimentos, administração de incentivos e cooperação 

interinstitucional/parcerias. 

 A SUFRAMA fez a primeira revisão do PE, em 1997, em decorrência de novos desafios que 

deveriam ser vencidos pelo modelo ZFM dos quais destacam-se a globalização da economia, os 

ajustes aos efeitos econômicos do Plano Real, a privatização e a desregulamentação. Esse PE foi 

constituído por dez objetivos estratégicos, quatro a mais que o de 1994, e acrescido de uma área 

estratégica voltada para o desenvolvimento institucional somados, ainda, por ações especiais voltadas 

para a interiorização do desenvolvimento e para a atração de investimentos. 

 A segunda revisão do PE, em 2003, consolida a cultura de planejamento estratégico na 

Autarquia e aperfeiçoa o olhar institucional para os novos temas e oportunidades que emergem e 

ganham força naquele contexto histórico os quais foram, e, ainda são, essenciais à sobrevivência do 

modelo ZFM em um ambiente competitivo. Ressalta-se que esse PE fortaleceu o papel da 

SUFRAMA como agente promotor do desenvolvimento em sua área de jurisdição e trouxe em seu 

bojo os fatores críticos de sucesso assim como os valores institucionais. 

 Para o atendimento dessas novas demandas, esse PE foi constituído de 06 áreas estratégicas, 

com destaque para Tecnologia & Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Inserção Internacional. 

 No que diz respeito à área de Tecnologia & Inovação merecem especial menção as diretrizes 

voltadas para a articulação de aliança cooperativa, visando o desenvolvimento de capital intelectual; 

a implementação do CBA; o incentivo e estímulo às empresas de base tecnológica e a manutenção e 

ampliação do sistema local e regional de incubadoras. 

 A área estratégica Desenvolvimento Sustentável tinha como foco a contribuição da 

SUFRAMA para a construção de um modelo de desenvolvimento para a Amazônia com condições 

para a utilização sustentável da capacidade produtiva dos recursos naturais, assegurada a viabilidade 

econômica e a melhoria da qualidade de vida das populações locais. Por meio dessa área 

estratégica, a SUFRAMA contribuiu para a interiorização do desenvolvimento, utilizando parte dos 

recursos arrecadados das empresas beneficiadas com incentivos fiscais especiais localizadas no 

PIM. 

 A área estratégica Inserção Internacional buscava a abertura do mercado internacional para 

os produtos de alta tecnologia do PIM, assim como para os produtos regionais de sua área de 

jurisdição. Nesta lógica, merecem destaque as seguintes diretrizes dessa área estratégica: promoção 

comercial dos produtos do Polo Industrial de Manaus e outras áreas sob sua jurisdição; 

identificação, participação e acompanhamento das negociações de acordos e tratados internacionais 

pelo Brasil e Mercosul e apoio e assistência ao exportador nas relações comerciais com o exterior. 

 O cenário da terceira revisão do PE (2010) está relacionado à vigência da Política de 

Desenvolvimento Produtivo (PDP) a qual define as metas que previam o aumento da formação 

bruta de capital fixo, maior dispêndio do setor privado em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e 

ampliação das exportações brasileiras, em especial, das micro e pequenas empresas. A PDI 

substituiu a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) que teve sua vigência 

de 2004 até 2008 e tinha como objetivo fortalecer e expandir a base industrial brasileira por meio da 

melhoria da capacidade inovadora das empresas. 

 Outros fatores que balizaram a revisão desse PE foram a convergência digital, a percepção 

da governança para a região em Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (E&C&T&I) – elemento 

de indução do desenvolvimento regional endógeno; o aumento das demandas por maior 

desenvolvimento nos estados da área de jurisdição da autarquia, com a possibilidade de ampliação 

produtiva nas Áreas de Livre Comércio (ALC´s); aprovação de Zonas de Processamento de 

Exportação (ZPE) e abertura de novas perspectivas para a interiorização do desenvolvimento. 

 Essa revisão do PE foi a que demandou maior esforço institucional para sua realização uma 

vez que internamente envolveu todas as unidades administrativas da SUFRAMA, os órgãos 
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públicos, as universidades, as entidades empresariais, as agências de desenvolvimento e os Estados 

que abrangem a área de jurisdição da SUFRAMA. 

 A dimensão da estratégia é formada pela missão e visão de futuro, cinco fatores críticos de 

sucesso, cinco ações emergenciais, oito objetivos estratégicos, oito áreas estratégicas, 78 linhas de 

ação e 9 grandes temas regionais. 

 Esse plano estratégico é uma evolução dos PEs anteriores e tem servido como referencial 

orientador do planejamento institucional e da gestão da estratégia de sua atuação para o 

fortalecimento do PIM e para o desenvolvimento do modelo Zona Franca de Manaus. Esse PE é 

constituído pelos seguintes elementos estruturais:   

 

Valores: 

Probidade; Ética; Transparência; Proatividade; Competência; Compromisso social e com o meio 

ambiente; Unidade e coesão; Parceria; Respeito ao cliente; Modernidade; Qualidade dos serviços 

prestados; Zelo com a imagem; Determinação; Moralidade; e Legalidade. 

 

Missão:  

“Promover o desenvolvimento econômico regional, mediante geração, atração e consolidação de 

investimentos, apoiado em educação, ciência, tecnologia e inovação, visando à integração nacional 

e inserção internacional competitiva”. 

 

Visão de Futuro 

“Ser uma agência padrão de excelência na indução do desenvolvimento sustentável, reconhecida no 

país e no exterior”. 

 

Objetivos estratégicos:  

“I - Potencializar o Polo Industrial de Manaus - PIM; II - Incrementar as atividades agropecuárias, 

florestais e agroindustriais; III - Fortalecer as atividades de serviços e do comércio de mercadorias; 

IV - Ampliar as exportações e substituir competitivamente as importações; V - Atrair investidores 

nacionais e estrangeiros e apoiar o empreendedorismo local; VI - Aprimorar meios para a irradiação 

dos efeitos positivos da ZFM e das ALC em prol da qualidade de vida e do desenvolvimento 

endógeno; VII - Estimular os investimentos e fortalecer a formação de capital intelectual e em 

ciência, tecnologia e inovação pelos setores públicos e privados; e VIII - Identificar e Estimular 

investimentos em infraestrutura pelos setores públicos e privados”. 

 

Áreas estratégicas: 

I - Desenvolvimento Organizacional; II - Gestão de Incentivos Fiscais, III - Logística; IV - 

Tecnologia e Inovação; V - Atração de Investimentos; VI - Inserção Internacional; VII - Capital 

Intelectual e Empreendedorismo; e VIII - Desenvolvimento Produtivo. 

 

 A dimensão tática é formada por 31 diretrizes táticas distribuídas em oito áreas temáticas. 

Esses atributos estão contidos no Plano Diretor Industrial (PDI) o qual foi criado para facilitar as 

orientações contidas no PE 2010. O PDI é um elo intermediário entre o Plano Estratégico da 

SUFRAMA e o seu Plano Anual de Trabalho (Plano Operacional).  

 O PDI tem a finalidade de estabelecer diretrizes baseadas nos objetivos estratégicos da 

Autarquia, contidos em seu plano estratégico, respeitando os limites das suas atribuições e 

possibilitando a realização de sua missão institucional.  

 O PDI consiste, portanto, em um conjunto de indicações que orientem a criação de um 

ambiente institucional propício ao desenvolvimento de negócios empresariais, bem como prospectar 

oportunidades de investimentos inovadores na sua área de atuação. São inovações institucionais 

com base na definição dos marcos regulatórios para as diversas áreas produtivas e no 

desenvolvimento de uma inteligência institucional para a sondagem de oportunidades de negócios. 

 Busca-se o aperfeiçoamento das rotinas de trabalho da Autarquia que elevem a eficiência e a 
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efetividade dos serviços administrativos relacionados aos investimentos e facilitem o fluxo de 

informações para os seus usuários. 

 Com isso, pretende-se atrair novos setores produtivos para a área de jurisdição da 

SUFRAMA, especialmente os que respeitem os princípios da sustentabilidade socioambiental e 

sejam baseados em novas tecnologias de processo e de produto. Nessa linha de ação, a 

regulamentação da Lei nº 11.898/2009, pelo Decreto nº 8.597/2015, abriu a oportunidade para a 

industrialização das Áreas de Livre Comércio (ALC) administradas pela SUFRAMA. A nova 

legislação incentiva a criação de novas indústrias, por meio da isenção do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), com base em critérios de preponderância no uso de matérias-primas 

regionais. 

 Assim, orientada por esse PDI, a SUFRAMA prepara-se para realizar sua visão institucional, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para reduzir as desigualdades regionais e sociais 

da economia da Amazônia Ocidental e Amapá.  

  O PDI tomou como referência o Plano Estratégico da SUFRAMA no qual foram 

identificadas as áreas temáticas (estratégicas) das quais se julgou relevante derivar as diretrizes. 

Nesta lógica, o PDI está constituído por 08 áreas temáticas as quais consideram tanto a auto-

organização da autarquia quanto os clientes externos. Essas áreas temáticas (estratégicas) são 

constituídas por diretrizes táticas, conforme demonstra a ilustração a seguir. 

      

   Figura 7. Diretrizes Táticas resultantes do processo de cognição e decisão   

 
   Fonte: PDI/SUFRAMA. 

 

 A área temática Desenvolvimento Produtivo tem a finalidade de contribuir para a construção 

de um modelo de desenvolvimento para a Amazônia, criando condições para a utilização 

sustentável da capacidade produtiva, asseguradas a viabilidade econômica e a melhoria da 

qualidade de vida das populações locais. Esta área é constituída por cinco diretrizes táticas:  

1) Implementação, monitoramento, avaliação e desenvolvimento do Programa Zona Franca 

Verde;  

2) Inserção da Zona Franca de Manaus (ZFM) na lógica das cadeias produtivas nacionais, 

articulando-a com os programas de desenvolvimento nacional e integrando-a à dinâmica 

econômica do sistema produtivo do país;  

3) Desenvolvimento e utilização do sistema de monitoramento de Arranjos Produtivos 

Locais (APL) da Secretaria de Desenvolvimento da Produção do Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC), no âmbito do Grupo de Trabalho Permanente sobre 

APL;  
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4)  Promoção de investimentos estruturantes auxiliares ao adensamento de cadeias 

produtivas e estímulo aos APL da Região; e  

5) Apoio ao desenvolvimento de produtos que utilizem a biodiversidade Amazônica. 

 A área temática de Logística é formada por duas diretrizes táticas abaixo demonstradas e, 

por sua vez, objetiva estimular e apoiar investimentos em infraestrutura para o desenvolvimento de 

projetos nos setores industrial, comercial, de serviços e do agronegócio, viabilizando o 

fortalecimento da Zona Franca de Manaus e das Áreas de Livre Comércio, bem como a irradiação 

de seus efeitos positivos para sua área de jurisdição. 

1) Articulação do desenvolvimento do sistema de logística industrial, envolvendo 

infraestrutura de transportes e fluxo de informações;  

2) Articulação do mapeamento dos entraves e possíveis soluções para movimentações de 

cargas e pessoas. 

 A área temática Desenvolvimento Organizacional é constituída por seis diretrizes táticas e 

tem a finalidade de buscar permanentemente o desenvolvimento organizacional da entidade, quais 

sejam: 

1) Programação das diretrizes táticas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA);  

2) Mapeamento e otimização de processos administrativos;  

3) Criação de sistema de avaliação por parte dos usuários dos serviços da SUFRAMA; 

4) Criação de Serviço de Atendimento ao Usuário do Sistema SUFRAMA (SAC-

SUFRAMA);  

5) Desenvolvimento do Programa de Inteligência Interinstitucional;  

6) Aprimoramento do sistema de acompanhamento e avaliação dos projetos industriais, 

agropecuários e agroindustriais. 

 A área temática Inserção Internacional é formada por cinco diretrizes táticas e está voltada 

para o incentivo ao crescimento do comércio exterior mediante a ampliação dos mercados de bens, 

serviços e atividades turísticas ofertados, produzidos ou escoados a partir da sua área de jurisdição.  

1)  Estímulo à integração das empresas da região com o exterior, em especial com países 

limítrofes;  

2)  Contribuição à ampliação das possibilidades de inserção internacional das empresas da 

região;  

3)  Cooperação com órgãos e entidades da Administração Pública objetivando a inserção 

internacional dos empreendimentos existentes na área de atuação da SUFRAMA;  

4) Estímulo e apoio institucional à ampliação da competitividade de bens, serviços e 

atividades turísticas e à prospecção de novos mercados para os produtos da região com 

potencial exportador;  

5)  Participação da SUFRAMA nos fóruns decisórios do comércio exterior e sobre as zonas 

francas onde haja interesse relevante para a Zona Franca de Manaus. 

 A área temática Capital Intelectual e Empreendedorismo é composta por três diretrizes 

táticas e objetiva estimular o empreendedorismo em sua área de jurisdição em bases científicas e 

educacionais de modo a estruturar o desenvolvimento endógeno. 

1)  Apoio à formação continuada de recursos humanos (RH) para atuar nas áreas de atração 

de investimentos, desenvolvimento produtivo e gestão de incentivos fiscais;  

2)  Apoio à qualificação dos servidores voltado para o atendimento das novas demandas das 

áreas estratégicas da SUFRAMA e grandes temas regionais; e 

3) Apoio à capacitação de recursos humanos para o aproveitamento das potencialidades 

regionais e oportunidades de negócios. 

 A área temática Atração de Investimentos é constituída por cinco diretrizes temáticas e tem 

a finalidade de atrair investimentos de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico 

regional. 

1) Identificação de segmentos produtivos estratégicos para o desenvolvimento econômico 

regional;  
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2) Identificação dos processos produtivos industriais estratégicos para o desenvolvimento 

econômico regional;  

3) Articulação com instituições públicas e privadas para atrair e manter empreendimentos 

produtivos estratégicos;  

4) Articulação institucional entre com entes governamentais para simplificar processos de 

aprovação e acompanhamento de projetos incentivados; e  

5) Promoção do Modelo ZFM em âmbito, regional, nacional e internacional. 

 A área temática Gestão de Incentivos Fiscais, formada por três diretrizes temáticas, tem o 

objetivo de aprimorar continuamente a execução de suas atribuições quanto ao trâmite, 

acompanhamento e fiscalização de projetos e fluxos de mercadorias, associados aos projetos e 

atividades comerciais que usufruem de incentivos fiscais. 

1) Monitoramento de políticas de incentivos com impactos potenciais sobre aqueles geridos 

pela SUFRAMA;  

2) Revisão dos Marcos Regulatórios do Polo Industrial de Manaus e do Distrito 

Agropecuário da SUFRAMA; e  

3) Modernização e integração dos sistemas gerenciais e operacionais da SUFRAMA 

aplicados à gestão de incentivos fiscais. 

 A área temática Ciência e Tecnologia, composta por duas diretrizes táticas, tem a finalidade 

de apoiar e fortalecer os sistemas locais de CT&I, visando contribuir para a criação de base 

tecnológica para atender às demandas, fortalecendo o Polo Industrial de Manaus e outras atividades 

da Zona Franca de Manaus e das Áreas de Livre Comércio pelo estabelecimento de mecanismos de 

suporte a projetos de microeletrônica, nanotecnologia, biotecnologia e agroindústria. 

1) Desenvolvimento do sistema gerencial de investimentos em C, T&I;  

2) Articulação de ações, em consonância com as diretrizes do CAPDA, para a difusão dos 

seus programas prioritários. 

Figura 8. Mapa Esquemático do Plano Diretor Industrial 

 
                 Fonte: PDI/SUFRAMA. 
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2.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício 

 A SUFRAMA participa e contribui para os resultados do PPA 2016-2019 por meio de 

quatro objetivos 0789, 1093, 0808 e 0809 os quais estão inscritos nos programas temáticos 2024, 

2029 e 2079. Em relação ao Objetivo 0789 (Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento 

do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma 

sustentável e com abordagem territorial) registrado no programa 2029 - Desenvolvimento Regional 

e Territorial, a SUFRAMA tem sob a sua responsabilidade a Meta 02N5 e a Iniciativa 05RV. 

 A Meta 02N5, inscrita no Objetivo 0789, objetiva apoiar e incentivar a implantação de 135 

projetos e empreendimentos produtivos na área de atuação da SUFRAMA no período do PPA 

vigente.  Nesse sentido, o Conselho de Administração da SUFRAMA (CAS) apoiou e 

incentivou a implantação de projetos industriais e de projetos que utilizam a matéria-prima regional 

em sua área de atuação. Essa ação de atração de investimentos contribui diretamente para o 

fortalecimento do modelo ZFM e do Polo Industrial de Manaus (PIM). 

 Em 2017, o CAS aprovou 142 projetos industriais, sendo: 49 de implantação e 91 de 

ampliação, atualização e diversificação, e 2 projetos com a utilização de matéria prima regional 

(Zona Franca Verde), no Estado do Amapá. A perspectiva é que os projetos industriais, em nível de 

3º ano de produção, tenham investimentos totais da ordem de U$ 2,16 bilhões e a geração de 7.065 

postos de trabalho. 

             No biênio de 2016/2017, o CAS aprovou 111 projetos de implantação (inclusive projetos 

que utilizam matérias primas regionais), sendo: 60 em 2016 e 51 em 2017, alcançando 82,23% da 

meta estabelecida (135 projetos) para o ciclo de quatro anos do PPA.  A explicação para isso está 

relacionada ao momento da elaboração do PPA 2016-2019 quando foram considerados os possíveis 

impactos negativos no PIM decorrentes de um contexto econômico nacional e internacional 

recessivos.  

 Estimava-se que esses impactos poderiam acontecer tanto na fase de atração de 

investimentos (que se materializa por meio da aprovação de projetos industriais) quanto na 

manutenção dos níveis de empregos gerados pelas plantas fabris já instaladas no PIM. Diante disso, 

optou-se por uma meta conservadora.  

Felizmente, os efeitos da crise foram sentidos fortemente somente durante 2016 e início de 

2017 quando houve uma desaceleração da economia local, fato que pode ser comprovado pela 

redução dos índices dos indicadores socioeconômicos do PIM.  A partir do 2º semestre de 2017, 

observa-se que essa situação vem sendo mitigada e há claros indícios de uma recuperação dos 

indicadores socioeconômicos do PIM.   

 No âmbito dessa meta, cabe ressaltar que em 2017 foi efetivada a implantação de 17 

empresas industriais, sendo: 05 aprovadas em 2017 e as outras aprovadas em exercícios anteriores. 

Além disso, foram aprovados 13 novos Processos Produtivos Básicos (PPB) com destaque para as 

Portarias Interministeriais (PI) nº 34/17 - Aparelho eletromecânico para preparação instantânea de 

bebidas diversas com ou sem gás em doses individuais a partir de cápsulas; PI nº 32/17 - Módulo 

Acumulador de energia elétrica para veículos elétricos e para estação de geração de armazenamento 

de energia utilizando células eletroquímicas de íons e de lítio; e PI n°61/17 - Aparelho odontológico 

com controle eletrônico digital para implantação de insertos metálicos.  

Outro resultado de destaque foi a publicação de 57 Portarias Interministeriais de PPB; 13 

Portarias de fixação de PPB; 42 Portarias de alteração de PPB; e 2 Portaria de Indeferimento de 

PPB. A aprovação desses PPPs fortalece o PIM e cria uma real possibilidade de atração de 

investimentos para fabricação desses produtos. 

Com a efetiva implantação desses projetos, de imediato ocorrerá um crescimento econômico 

local e regional o qual poderá ser comprovado pelo incremento dos  seguintes indicadores: 1) 

produção, produtividade e competitividade; 2) faturamento; 3) emprego;  4) renda; 5) exportação; 6) 

arrecadação de tributos; 7) incorporação de tecnologias de produtos e de processos de produção 

compatíveis com o estado da arte e da técnica; 8) investimento na formação e capacitação de 

recursos humanos para o desenvolvimento científico e tecnológico; 9) reinvestimento de lucro na 

região.  
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Nos médio e longo prazos esses projetos tendem a contribuir para a redução das 

desigualdades regionais e para a melhoria do bem-estar dos habitantes da Amazônia Ocidental. O 

PIM, em 2017, registrou um faturamento da ordem de R$ 81,7 bilhões, valor que comparado ao 

mesmo período de 2016 (R$ 74,7 bilhões) registra um acréscimo de 8,96%.  Com R$ 23,7 bilhões 

(US$ 7.43 bilhões) faturados no ano, o polo Eletroeletrônico foi o maior responsável pelo resultado 

global de faturamento do PIM, respondendo por 29,02% do total. Em seguida estão os segmentos 

de Bens de Informática, com participação de 20,34%; Duas Rodas, com 13,30%; e químico, com 

12,06%. Destaca-se, ainda, um incremento de 6,54% no volume de exportação. 

 Os setores que apresentaram crescimento, em moeda nacional, na comparação entre 2017 e 

2016 foram: Eletroeletrônico (21,62% em moeda nacional e 30,18% em dólar); Bens de Informática 

do Polo Eletroeletrônico (19,07% e 26,53%); Relojoeiro (0,19% e 6,81%); Duas Rodas (3,17 %; 

10,42%); Termoplástico (6,68% e 14,03%); Bebidas (33,25% e 40,70%); Metalúrgico (10,44% e 

17,69%); Mecânico (31,81% e 38,54%); Madeireiro (4,94%; 14,77%); Papel e Papelão (38,56% e 

47,98%); Vestuários e Calçados (12,39% e 20,89%); Editorial e Gráfico (13,93% e 21,28%); Têxtil 

(49,06% e 59,94%); e Isqueiros, canetas e barbeadores descartáveis (0,16% e 6,26%). 

  A mão de obra do PIM em dezembro foi de 87.622 trabalhadores, entre efetivos, 

temporários e terceirizados. O número é 0,68% superior ao total de dezembro de 2016 quando o 

registro foi de 87.031 trabalhadores. Já o resultado consolidado de janeiro a dezembro evidencia 

que o ano de 2017 encerrou com uma média mensal de 86.202 empregos. Isso representa 0,05% de 

elevação ante a média mensal de empregos do ano anterior (86.161). No ano passado, ocorreram 

25.306 admissões e 24.535 demissões, com saldo positivo de 771 vagas ocupadas. 

 Entre os produtos que apresentaram incremento relevante de produção em 2017, em relação 

ao ano anterior, destacam-se: monitor com tela LCD para uso em informática (131,21%); aparelho 

GPS (102,63%); home theater (97,48%); unidade condensadora para split system (62,10%); 

condicionador de ar split system (45,08%); e forno micro-ondas (43,18%). 

  Em termos de volume de faturamento apresentado, os dez principais produtos fabricados 

pelo PIM em 2017 foram: televisor com tela de cristal líquido (R$ 15,3 bilhões e US$ 4.8 bilhões); 

telefone celular (R$ 8,7 bilhões e US$ 2.7 bilhões); motocicleta, motoneta e ciclomotores (R$ 8,4 

bilhões e US$ 2.6 bilhões); condicionador de ar do tipo split system (R$ 3,8 bilhões e US$ 1.2 

bilhão); placa de circuito montada para uso em informática (R$ 1,7 bilhão e US$ 540.8 milhões); 

relógio de pulso e de bolso (R$ 1,26 bilhão e US$ 394.6 milhões); forno micro-ondas (R$ 1,24 

bilhão e US$ 388.6 milhões); receptor de sinal de televisão (R$ 1,05 bilhão e US$ 330.3 milhões); 

autorrádio e aparelhos reprodutores de áudio (R$ 734.5 milhões e US$ 230.2 milhões); e bicicletas 

inclusive elétrica (R$ 533,4 milhões e US$ 166.8 milhões).  

  O crescimento do faturamento de 2017 em relação à 2016 aponta para o fim do período de 

recessão pelo qual passaram as indústrias do PIM e sinaliza também uma melhora no cenário 

conjuntural brasileiro, com um ambiente de retomada de investimentos e de consumo.  

  Na lógica da atração de investimentos para a interiorização do desenvolvimento, a 

SUFRAMA realizou eventos de treinamento acerca da legislação e dos requisitos da Zona Franca 

Verde em 2017. Contudo, além de eventos de treinamento, houve incursões nas ALCs com foco 

diferenciado, cujo objetivo foi identificar e visitar indústrias com potencial efetivo para usufruir do 

novo benefício tributário. Em relação ao público, podemos fixar uma média de 70 espectadores por 

evento, formados por representantes institucionais, contadores, empresários e estudantes de cursos 

afins. 

No âmbito da Iniciativa 05RV Incentivo à implantação de projetos agropecuários no Distrito 

Agropecuário da SUFRAMA, foi publicada a Lei nº 13.465/2017, no mês de julho, que possibilitou 

à autarquia realizar a regularização fundiária dos lotes de terra de sua propriedade. Por essa razão, 

houve a necessidade de complexa revisão do normativo que regulamenta a forma como as áreas do 

Distrito Agropecuário da SUFRAMA (DAS) são destinadas para adequá-lo à Lei.   

Dessa forma, foram elaboradas minutas de Proposição e Resolução para apreciação do CAS. 

Como esse processo ainda não foi concluído, os pedidos de destinação de áreas integrantes do 

patrimônio da Autarquia para o desenvolvimento de projetos agropecuários estão sobrestados.  
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Atualmente, há uma minuta do normativo em análise na Procuradoria da SUFRAMA para posterior 

apreciação do CAS. 

Com as alterações do normativo, a destinação de novas áreas para novos projetos de 

implantação ocorrerá por meio de licitação o que poderá retardar o processo de destinação das áreas 

aos interessados e reduzir o quantitativo de projetos. Entretanto, esse normativo também contempla 

as regularizações de lotes, já ocupados e produtivos, os quais necessitam de regularização. Nesse 

sentido, estima-se que 20 novos projetos sejam regularizados em 2018. 

Outro resultado foi o início da implantação do “Projeto Agroindustrial de Produção de Óleo 

de Dendê/Óleo de Palma”, no Distrito Agropecuário da SUFRAMA, que prevê nos primeiros 10 

anos, o plantio de 490 hectares e investimentos de R$ 21,9 milhões.  Esse projeto está ligado à 

cadeia produtiva do PIM, o qual é importante para o setor agroindustrial, pois contribuirá com 

geração de empregos, renda em uma área carente de investimentos.   

 Em relação ao Objetivo 1093 (Elevar a competitividade, a qualidade e a produtividade da 

indústria brasileira por meio do investimento, da melhoria dos processos produtivos e da 

modernização do parque industrial) registrado no programa 2079 - Desenvolvimento da Indústria, 

Comércio e Serviços, a SUFRAMA contribui através da Iniciativa 058L Regulamentação dos níveis 

de preponderância de matérias-primas regionais de forma a viabilizar a aplicação de incentivos 

fiscais para a Industrialização na área de atuação da SUDAM e da SUFRAMA. 

 Esta iniciativa foi integralmente cumprida em 2016. Em relação ao ano de 2017, até o dia 05 

de dezembro, foram identificadas um total de 13 novos empreendimentos industriais cadastradas 

nas Áreas de Livre Comércio (ALC), segundo relatório emitido pelo Sistema de Cadastro da 

Autarquia.  

 A distribuição de novas indústrias se deu da seguinte forma: 

• 6 novas indústrias instaladas na ALC de Macapá / Santana (AP); 

• 4 novas indústrias instaladas na ALC de Cruzeiro do Sul (AC); 

• 2 novas indústrias instaladas na ALC de Boa Vista (RR); e 

• 1 nova indústria instalada na ALC de Brasiléia - Epitaciolândia (AC). 

Na lógica do Programa Zona Franca Verde, a indústria tem um papel fundamental pois é 

vetor indutor de desenvolvimento. Nesse sentido, foram aprovados projetos nos estados 

pertencentes à área de jurisdição da SUFRAMA, quais sejam: Fabricação de alimentos para animais 

(ALC Macapá e Santana/AP e ALC de Boa Vista/RR); Confecção, sob medida, de peças do 

vestuário, exceto roupas íntimas (ALC Macapá/Santana no AP); Manutenção e reparação de 

geradores, transformadores e motores elétricos  (ALC Macapá e Santana no AP); Aparelhamento de 

pedras para construção, exceto associado à extração  (ALC de Boa Vista/RR); Fabricação de 

móveis com predominância de madeira  (ALC Cruzeiro do Sul/AC); Aparelhamento de placas e 

execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras (ALC de Macapá e 

Santana/AP); Preparação de massa de concreto e argamassa para construção  (Área de Livre 

Comércio de Cruzeiro do Sul); Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis (ALC de 

Macapá/Santana/AP); Fabricação de produtos de metal (ALC Cruzeiro do Sul). 

Importa destacar outras ações correlatas à iniciativa, as quais compreenderam a realização 

de eventos de promoção dos incentivos fiscais da Zona Franca Verde e atividades de divulgação e 

esclarecimento para a classe empresarial, acadêmica e política. Os eventos foram idealizados na 

forma de treinamento externo, realizados diretamente nas ALCs, com participação aberta ao 

público. Ressalte-se a constatação do interesse crescente sobre a temática, em relação aos eventos 

realizados em 2016, com média de 70 espectadores por evento, formados por representantes 

institucionais, profissionais liberais, empresários e estudantes de cursos afins. 

Por meio do Programa SUFRAMA Itinerante, ainda houve incursões nas ALCs com foco 

em identificar e em visitar indústrias com potencial efetivo para usufruir do novo benefício 

tributário. Ao todo, cerca de 20 empresas foram visitadas e informadas sobre os benefícios fiscais 

da Zona Franca Verde e Amazônia Ocidental.  

Esse Programa teve início em agosto de 2017 e objetiva disseminar para todos os estados de 

atuação da SUFRAMA conhecimento sobre os incentivos fiscais administrados pela SUFRAMA, 
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de forma direta e personalizada a empresas selecionadas, de forma a possibilitar que os agentes 

econômicos ali instalados possam melhorar sua competitividade e promover o crescimento da 

região. 

A observação de novas indústrias nas ALCs é indicador de efetivo resultado da Zona Franca 

Verde, uma vez que seu objetivo final é incentivar o processo de industrialização nessas áreas. É 

importante destacar que o cadastro da indústria na SUFRAMA, por si só, não garante o efetivo 

usufruto do novo incentivo fiscal previsto pela Zona Franca Verde (venda de produto 

industrializado com isenção de IPI para todo o território nacional), mas garante acesso aos 

incentivos de compra de insumos (tais como isenção do IPI, II, ICMS interestadual e alíquota 0% 

do PIS/COFINS na compra de insumos do estrangeiro ou do território nacional). 

 Já em relação ao Objetivo 0809 (Fomentar a promoção comercial de bens e serviços 

brasileiros) inscrito no programa 2024 - Comércio Exterior a contribuição da SUFRAMA acontece 

mediante ao Iniciativa 06TV Apoio à revitalização do Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus 

– SUFRAMA.  

 O apoio à revitalização do Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus foi realizado, no 

ano de 2017, mediante recursos procedentes da Emenda Parlamentar da Bancada do Amazonas n° 

71040014, no valor de R$ 150.000.000,00 no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – 

PAC (conforme enquadramento do Decreto nº 8.926, de 8 de dezembro de 2016). Esse valor foi 

empenhado por meio do Termo de Compromisso nº 001/2016 (SIAFI: 688684), tendo a 

SUFRAMA como Compromitente, a Prefeitura Municipal de Manaus como compromissária e a 

Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF) como executora. 

Esse Termo de Compromisso tem como valor global R$ 152.616.223,60, sendo R$ 

150.000.00,00 originários do orçamento da SUFRAMA; e R$ 2.616.223,60 de responsabilidade da 

Prefeitura Municipal de Manaus.  O prazo de vigência do Termo é de vinte e cinco meses com a 

assinatura de Cláusula Suspensiva, na qual foi previsto o prazo de nove meses para a apresentação 

do Projeto-Executivo da obra.  

A fase de elaboração do projeto da obra foi custeada integralmente pela Prefeitura de 

Manaus, e o início dos repasses federais para conta específica do ajuste só ocorrerá a partir da 

aprovação do Projeto-Executivo da Obra. Em julho de 2017, a SEMINF (Executora), contratou 

Empresa para elaboração do projeto e já apresentou à SUFRAMA os Estudos Técnicos, Relatórios 

de Sondagens e de Ensaios, bem como as diretrizes gerais da estratégia construtiva. Em setembro, 

foi assinado o Termo Aditivo que concedeu prazo adicional para a entrega do Projeto de Engenharia 

pela Prefeitura de Manaus/SEMINF, uma vez que a execução do projeto estava atrasada.  

O cronograma atual do instrumento prevê que, até janeiro de 2018, a Executora consolide 

todas as peças técnicas do Projeto-Executivo da Obra para, após aceite da SUFRAMA, iniciar 

imediatamente a licitação da obra. A previsão para conclusão da obra é janeiro de 2019. O principal 

fator que dificultou o andamento deste empreendimento, em 2017, foram os atrasos no processo 

licitatório, realizado pela Executora SEMINF, para contratação do Projeto de Engenharia da Obra. 

 Em relação ao Objetivo 0809, registado no programa 2024, a SUFRAMA é responsável pela 

Iniciativa 04SX. Esta iniciativa está paralisada desde 2016 quando ocorreu a saída da Câmara de 

Comércio Exterior (CAMEX) da estrutura organizacional do Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (MDIC) para o Ministério das Relações Exteriores (MRE). Esse fato gerou a 

descontinuidade das tratativas que, até então, vinham sendo realizadas no âmbito do MDIC.  A 

partir daí não houve avanço nessa iniciativa. Ao mesmo tempo ocorreram também mudanças na 

estrutura organizacional da SUFRAMA, o que certamente contribuíram para o estágio atual da 

iniciativa. 

              A correlação do PE com os programas e objetivos do PPA se dá por meio desses objetivos 

estratégicos priorizados pela SUFRAMA. Esses objetivos estratégicos estão correlacionados com os 

programas, objetivos, metas e iniciativas do PPA 2016-2019. Com o Programa 2029 a correlação 

ocorre através do Objetivo 0789. Nesse objetivo há a Meta 025N e a Iniciativa 05RV. Essa meta e 

iniciativa são realizadas por meio das linhas de ação contidas nas áreas estratégicas de Gestão de 
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Incentivos Fiscais do PE as quais são transformadas em ações operacionais contidas no Plano Anual 

de Trabalho (PAT). 

 Da mesma forma, a correlação com o Programa 2014 - Comércio Exterior acontece por 

meio dos objetivos 0808 e 0809. No Objetivo 0808 existe a Iniciativa 04SX que está contemplada 

nas linhas de ação da área estratégica inserção Internacional. Quanto ao Objetivo 0809 há a 

Iniciativa 06TV que é atendida pelas linhas de ação da área estratégica de logística. 

 A correlação com o Programa 2079 acontece por meio Objetivo 1093 que contém a 

Iniciativa 058L que pode ser atendida pelas linhas de ação da área estratégica de Gestão de 

Incentivos Fiscais. 

Os principais fatores limitantes para o alcance dos objetivos estratégicos priorizados para no 

exercício de 2017 foi o contingenciamento orçamentário/financeiro, inclusive para pagamento de 

diárias e passagens. Esse dificultador prejudicou muitas ações que dependiam de diárias e 

passagens. Outro dificultador foi a inexistência de softwares específicos para desenvolvimento de 

algumas atividades institucionais. Observou-se, ainda, a insuficiência e falta de qualificação de 

servidores para desempenho de atividades específicas.  

O Plano Anual de Trabalho (PAT) é o instrumento que busca materializar os Planos 

Estratégico e Tático da SUFRAMA. Em suas ações é possível observar o vínculo com as áreas e 

objetivos estratégicos tanto do PE quanto do Plano Tático.  O PAT referente ao exercício de 2017 é 

composto por 26 ações e alcançou um índice médio de realização de 83,75%. Do total das ações, 09 

foram concluídas e 17 parcialmente executadas.  Convém destacar que 15 ações parcialmente 

executadas alcançaram um índice de realização entre 72% e 92%.   

O alinhamento das ações do PAT com os objetivos e as áreas estratégicas do Plano 

Estratégico da SUFRAMA, além do grau de implementação do PE, estão demonstrados nos 

gráficos abaixo destacados e nos textos seguintes. 
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                            Figura 9. Vinculação das ações do PAT 2017 com os objetivos estratégicos   

 
                            Fonte: COPLA/CGPRO/SAP/SUFRAMA. 
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Figura 10. Vinculação das ações do PAT 2017 com as Áreas Estratégicas   

 
Fonte: COPLA/CGPRO/SAP/SUFRAMA. 

 

 

2.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico 

 É importante ressaltar que as áreas estratégicas são os elementos estruturais mais 

importantes que formam o Plano Estratégico da SUFRAMA, porque nelas estão contidas as linhas 

de ação que representam o primeiro passo na passagem de diretrizes para uma estrutura 

programático-orçamentária, qual seja de programas e ações. Assim, ainda que alguns objetivos 

estratégicos não estejam priorizados no exercício, ou seja: que não tenha uma ação específica, não 

significa que o plano não esteja sendo implementado. De fato, de acordo com a atual metodologia 

do PE, as linhas de ação são as que melhor demonstram o seu grau de implementação.   

Das 26 ações contidas no PAT, 06 (23,07%) estão albergadas no objetivo estratégico I 

(POTENCIALIZAR o Polo Industrial de Manaus) das quais 01 foi concluída e 05 parcialmente 

executadas. Para o objetivo II (INCREMENTAR as atividades agropecuárias, florestais e 

agroindustriais) convergem 2 ações (7,69% do PAT) das quais 01 foi concluída e 01 parcialmente 

realizada.  

O objetivo estratégico III (FORTALECER as atividades de serviços e do comércio de 

mercadorias) apresenta 2 ações (7,69% do PAT) realizadas parcialmente. O objetivo estratégico 

VIII (IDENTIFICAR e estimular investimentos em infraestrutura pelos setores público e privado) 

contemplou 1 ação (3,84% do PAT) que foi realizada parcialmente.  

O PAT contém 12 ações (46,15%) que convergem para mais de um objetivo estratégico e 03 

ações (11,54%) que não convergem para nenhum objetivo especifico. Os objetivos estratégicos IV, 

V, VI e VII não obtiveram nenhuma ação específica. Todavia, estão amparados pelo conjunto das 

doze ações que convergem para mais de um objetivo estratégico. 

Observou-se, no PAT 2017, que todas as 26 ações estão albergadas em alguma área 

estratégica do PE da SUFRAMA. Somente a área estratégica VII Capital Intelectual e 

Empreendedorismo não obteve ação para o exercício.  

A área estratégica I – Desenvolvimento Organizacional contém 6 ações (23,07% do PAT), a 

área estratégica II – Gestão de Incentivos Fiscais possui 8 ações (30,77% do PAT). A área 

estratégica III – Logística alberga 2 ações (7,69% do PAT), a área estratégica IV -Tecnologia e 
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Inovação apresenta 4 ações (15,38 do PAT), a área estratégica V - Atração de Investimentos contém 

2 ações (7,69% do PAT), a área estratégica VI – Inserção Intranacional contém 3 ações do (11,53% 

do PAT). A área estratégica VIII – Desenvolvimento Produtivo apresenta 01 ações (3,84 % do 

PAT). 

 Considerando que o PAT é o instrumento que decompõe a estratégia institucional e traduz 

em ações operacionais e estabelece o compromisso individual de cada Unidade de Planejamento 

para o alcance dos objetivos estratégicos e das linhas de ação da organização, sua execução deve 

provocar o efeito desejado.     

 

2.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos  

A vinculação do PE da SUFRAMA com as suas competências constitucionais, legais e 

normativas estão pautadas nos seguintes instrumentos legais:  Decretos-Leis Nºs 288/67, 356/68, 

Decreto Nº 61.244/67, Decreto Nº 783/93, Decreto Nº 8.597/15, Resolução Nº 70/97, Resolução Nº 

203/2012, Resolução Nº 100/2013, Resolução Nº 01/2016, Resolução Nº 71/2016, Medida 

Provisória Nº 810/2017, Portaria 483/2017, Portaria Nº 61/2017, Lei Nº 13.451/ 2017 e Lei Nº 

13.414/2017. 

 

2.1.4. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos 

           Para acompanhamento do Plano Anual de Trabalho, a SUFRAMA dispõe do Sistema 

informatizado de Informações Gerenciais do Plano Anual de Trabalho (SIGPAT), mediante o qual 

são registradas mensalmente as realizações quantitativas e qualitativas das ações do PAT, além dos 

dificultadores enfrentados na sua execução. 

Além disso, SUFRAMA dispõe de um Comitê Central de Planejamento e Coordenação 

Administrativa – COPLAN, instituído pela Portaria Nº 403, de 22 de novembro1995 e atualizado 

pela Portaria Nº 095/2005 - GAB.SUP, de 08 de abril de 2005.  

O COPLAN, cujo Presidente é o Superintendente da Autarquia, é gerido pela sua Secretaria 

Executiva, a qual está estruturada na Coordenação Geral de Planejamento e Programação 

Orçamentária (CGPRO) e tem como Secretário Executivo o coordenador - geral da CGPRO.  

O comitê constitui-se no fórum de deliberação das matérias atinentes à função planejamento 

da autarquia e tem por objetivo assessorar a Superintendência na formulação, execução, 

acompanhamento e avaliação dos planos, programas e projetos que integram o seu Sistema de 

Planejamento. O COPLAN se reúne regularmente para proceder o acompanhamento das ações que 

estão em andamento na SUFRAMA. 

Em 2017, realizou 4 reuniões ordinárias, duas no primeiro semestre e duas no segundo, 

todas com a participação do seu presidente, dos superintendentes adjuntos, dos gerentes e 

subgerentes de ações que integram o PAT e demais membros do corpo técnicos da autarquia.  

Na última reunião do exercício, além da discussão dos resultados das ações que compõem o 

PAT e outras atividades em andamento, a SUFRAMA promoveu o Seminário "Liderança para um 

novo tempo" em que foi abordada a liderança como fator determinante para o sucesso das 

instituições e a importância de líderes atualizados e bem alinhados com as novas exigências do 

mundo corporativo a partir de exemplos simples, objetivos e descontraídos. 

O acompanhamento do Plano Plurianual (PPA) é realizado pelo órgão Setorial do MDIC em 

parceria com a SUFRAMA duas vezes por ano.  

Há, também, o monitoramento da Lei Orçamentária Anual (LOA) em que é feito o 

acompanhamento das ações orçamentárias, bem como de seus Planos Orçamentários (POs). O 

processo de acompanhamento é feito pelo órgão setorial em parceria com a SUFRAMA em junho e 

dezembro.  

Por fim, registra-se que os planos existentes na autarquia são devidamente acompanhados, 

não somente por conta da observância de instrumentos legais, mas pela existência de uma cultura de 

planejamento que ao longo do tempo vem se estabelecendo. 
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2.2. Desempenho Orçamentário 

 

2.2.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da 

unidade  

 O orçamento da SUFRAMA, no o exercício de 2017, contemplou quatro ações finalísticas  

todas vinculadas ao Programa temático 2029 -  “Desenvolvimento Regional e Territorial”, quais 

sejam: (1) Ação 13DM, denominada “Conclusão da Infraestrutura Física e Laboratorial do Centro 

de Biotecnologia da Amazônia – CBA”; (2) Ação 153Y, denominada “Construção de Infraestrutura 

nas Unidades Descentralizadas da SUFRAMA”; (3) Ação 210K, denominada “Apoio ao 

Desenvolvimento de Programas e Projetos nas Áreas Científica, tecnológica e de Inovação na Área 

de Atuação da SUFRAMA” e; (4) Ação 210L, denominada Promoção do Desenvolvimento 

Econômico Regional da Amazônia Ocidental e Municípios de Macapá e Santana (AP).  

 A execução orçamentária e financeira dessas ações temáticas da LOA 2017, sob a 

responsabilidade da SUFRAMA, estão descritas nos quadros abaixo:  

 

Quadro 2. Descrição da ação 13DM 

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO 

Código: 13DM Tipo: Projeto 

Descrição: Conclusão da Infraestrutura Física e Laboratorial do Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA 

Iniciativa: Representa o próprio objetivo 

Objetivo: Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por 

meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável e com 

abordagem territorial. 

Código: 

0789 

Programa: Desenvolvimento Regional e Territorial Código: 2029 

Tipo: Temático 

Unid Orçament.: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA 

Ação 

Prioritária: 

(  )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (  )PAC (   )Brasil sem Miséria 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017 

Execução Orçamentária e Financeira 

Localizador: 

0010 - Na Região 

Norte 

Dotação Despesa 
Restos a pagar inscritos em 

2017 
 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado 
Não 

process. 

726.000 726.000 0 0 0 0 0 

Execução Física da Ação - Metas 

Descrição da Meta Unidade de Medida Previsto Reprogramado Realizado 

Infraestrutura concluída Percentual de execução física 4,0 4,0 0,0 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Valor em 1º 

janeiro 

Valor 

Liquidado 
Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de Medida Realizado RAP 

0 0 0 
Infraestrutura 

concluída 

Percentual de 

execução física 
0,0 

Fonte: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP – Consulta em 23/02/2018. 

 

Análise Situacional – Ação 13DM 

  A ação 13DM - Conclusão da Infraestrutura Física e Laboratorial do Centro de 

Biotecnologia da Amazônia consiste na disponibilização de infraestrutura física e laboratorial do 

centro às instituições públicas e privadas para viabilizar a realização de ensaios e o 

desenvolvimento de produtos e processos inovadores, utilizando-se a biodiversidade amazônica. 

 No ano de 2017, foi priorizada a aquisição de equipamentos e material permanente para 

pesquisa no CBA. No entanto, em virtude do Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, que dispõe 

sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do 

Poder Executivo para o exercício de 2017, as despesas desta ação ficaram limitadas e, por isso, não 

houve execução física nem financeira.  
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Quadro 3. Descrição da ação 153Y 

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO 

Código: 153Y Tipo: Projeto 

Descrição: Construção de Infraestrutura nas Unidades Descentralizadas da SUFRAMA 

Iniciativa: Representa o próprio objetivo 

Objetivo: Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por 

meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável e com 

abordagem territorial. 

Código: 

0789 

Programa: Desenvolvimento Regional e Territorial Código: 2029 

Tipo: Temático 

Unid Orçament.: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA 

Ação Prioritária: (   )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC (   )Brasil sem Miséria 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017 

Execução Orçamentária e Financeira 

Localizador: 

0010 - Na 

Região Norte 

Dotação Despesa 
Restos a pagar inscritos em 

2017 

 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não process. 

1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 

Execução Física da Ação - Metas 

Descrição da Meta Unidade de Medida Previsto Reprogramado Realizado 

Infraestrutura construída Percentual de execução física 3,0 3,0 0,0 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Valor em 1º 

janeiro 

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta Unidade de Medida Realizado RAP 

0 0 0 
Infraestrutura 

construída 

Percentual de execução 

física 
0,0 

  FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP – Consulta em 23/02/2018. 

 

Análise Situacional – Ação 153Y 

 A ação 153Y contempla a construção das unidades descentralizadas da SUFRAMA, a fim 

de proporcionar melhor controle dos incentivos fiscais concedidos às empresas que desenvolvem 

atividade econômica na região. A primeira etapa da ação tinha por objetivo elaborar um projeto 

básico, a ser realizado pelos técnicos da SUFRAMA, sem ônus financeiro, visando à contratação de 

empresa especializada para a confecção de projetos executivos, os quais demandariam recursos 

financeiros destinados às construções das Sedes das Áreas de Livre Comercio de Macapá e Santana, 

no estado do Amapá e, de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. 

 Em relação à Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, destaca-se que, após a 

regularização e doação de uma área, por parte do Governo do estado do Amapá, a SUFRAMA deu 

início a primeira etapa da ação com a elaboração de um projeto básico, visando à contratação de 

uma empresa especializada para a confecção de um projeto executivo e, posteriormente a realização 

do processo de licitação, para a contração da obra de construção do prédio Sede. 

 Ademais, a ação não foi concluída, em razão da demora na regularização do terreno e pela 

falta de informações necessárias para a conclusão do projeto básico. Assim sendo, a inexecução 

financeira da ação ocorreu pela falta do projeto executivo que ainda não foi contratado. 

 No que concerne à Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim, ocorreu a indicação de uma 

área, por parte da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, a qual foi vistoriada por técnicos da 

SUFRAMA, que constataram que a área não apresentava as condições necessárias para a construção 

da sede. De posse dessa informação, a Prefeitura de Guajará-Mirim se disponibilizou a indicar uma 

nova área. Isto impactou, consequentemente, na elaboração do projeto básico e, por conseguinte, na 

contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto executivo. 
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Quadro 4. Descrição da ação 210K 

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO 

Código: 210K Tipo: Atividade 

Descrição: Apoio ao Desenvolvimento de Programas e Projetos nas Áreas Científica, tecnológica e de Inovação 

na Área de Atuação da SUFRAMA 

Iniciativa: Representa o próprio objetivo 

Objetivo: Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por 

meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável e com 

abordagem territorial. 

Código: 

0789 

Programa: Desenvolvimento Regional e Territorial Código: 2029 Tipo: Temático 

Unid Orçament.: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA 

Ação 

Prioritária: 

(  )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC (   )Brasil sem Miséria 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -2017 

Execução Orçamentária e Financeira 

Localizador: 0010 

- Na Região Norte 
Dotação Despesa 

Restos a pagar inscritos 

em 2017 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não process. 

4.963.677 4.963.677 3.784.294 3.635.957 3.635.957 0 148.337 

Execução Física da Ação - Metas 

Descrição da Meta Unidade de Medida Previsto Reprogramado Realizado 

Projeto apoiado Unidade 1,0 1,0 1,0 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Valor em 1º 

janeiro 

Valor 

Liquidado 
Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de Medida 

Realizado 

RAP 

1.359.078 422.519 (-875.236) Projeto apoiado Unidade 1,0 

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP – Consulta em 23/02/2018 
 

Análise Situacional – Ação 210K  
 Os recursos financeiros utilizados na Ação 210K -  Apoio ao Desenvolvimento de 

Programas e Projetos nas Áreas Científica, tecnológica e de Inovação na Área de Atuação da 

SUFRAMA, são destinados ao desenvolvimento de produtos e processos baseados na 

biodiversidade amazônica e foram descentralizado em sua totalidade para o INMETRO, em virtude 

do Termo de Execução Descentralizada – TED nº 1/2015, firmado com o Instituto Nacional de 

Metrologia – INMETRO, para gestão compartilhada do Centro de Biotecnologia da Amazônia, 

contemplado despesas com o pagamento de bolsistas e aquisição de insumos para a pesquisa. Os 

produtos e processos foram desenvolvidos em seis linhas de pesquisa no CBA, quais sejam: 

I - Processos Tecnológicos para obtenção de extratos, moléculas, marcadores químicos ou 

substâncias bioativas de origem em insumos da Amazônia visando desenvolver produtos para 

cosméticos, fitoterápicos, alimentos ou similares; 

II - Implantação ou desenvolvimento de métodos para controle da qualidade de água e alimentos; 

III - Implantação de métodos para identificação e avaliação de marcadores moleculares genéticos e 

padrões de DNA para insumos da Amazônia; 

IV - Micro propagação “in vitro” de espécies de interesse agronômico e industrial; 

V - Estabelecimento de Métodos de análises químicas e físico-químicas (Instrumentais e via úmida) 

para atender demandas das interfaces INMETRO, CBA, empresas e ICT's regionais; 

VI - Identificação e produção de materiais de referência para rastreabilidade de insumos da 

Amazônia. 

 Desta forma, foram concedidas bolsas para pesquisadores e técnicos atuarem nestas linhas 

de pesquisa, conforme a seguinte descrição: 62 bolsas para pesquisa, incluindo doutores, mestres, 

especialistas, graduados, tecnólogos e técnicos de nível médio, relativos à vigência dos Editais 

n°01/2015 e n°01/2016, cuja vigência foi até setembro de 2017. Em outubro de 2017, foi iniciado 

um novo edital n° 01/2017, o qual contemplou 48 bolsas.  
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 O valor constante em restos a pagar não processados liquidado refere-se às seguintes 

despesas: (i) gastos com outros materiais engarrafados; (ii) aquisição de material químico; (iii) 

material de limpeza de produção e de higienização; (iv) aquisição de material laboratorial; (v) 

passagens para o pais; (vi) manutenção e conservação de máquinas e equipamentos e; (vii) auxilio a 

pesquisadores. 

 

 

Quadro 5. Descrição da ação 210L 

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO 

Código: 210L Tipo: Atividade 

Descrição: Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional da Amazônia Ocidental e Municípios de 

Macapá e Santana (AP) 

Iniciativa: Representa o próprio objetivo 

Objetivo: Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território 

brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de 

forma sustentável e com abordagem territorial. 

Código: 

0789 

Programa: Desenvolvimento Regional e Territorial Código: 2029 

Tipo: Temático 

Unid Orçament.: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA 

Ação 

Prioritária: 

(   )Sim  ( X 

)Não 

Caso Positivo: (   )PAC (   )Brasil sem Miséria 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -2017 

Execução Orçamentária e Financeira 

Localizador: 

0010 - Na 

Região Norte 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos em 2017 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não process. 

2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 

Execução Física da Ação - Metas 

Descrição da Meta Unidade de Medida Previsto Reprogramado Realizado 

Iniciativa implementada unidade 3,0 3,0 0,0 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Valor em 1º 

janeiro 

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

Medida 
Realizado RAP 

268.974 0 (-189.309) Iniciativa implementada unidade 0,0 

Execução Orçamentária e Financeira 

Localizador: 

0011 - No 

Estado de 

Rondônia 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos em 2017  

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não process. 

500.000 500.000 500.000 0 0 0 500.000 

Execução Física da Ação - Metas 

Descrição da Meta Unidade de Medida Previsto Reprogramado Realizado 

Iniciativa implementada unidade 3,0 3,0 0,0 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Valor em 1º 

janeiro 

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta Unidade de Medida Realizado RAP 

0 0 0 Iniciativa implementada unidade 0,0 

Execução Orçamentária e Financeira 

Localizador: 

0013 - No 

Estado do 

Amazonas 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos em 2017  

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não process. 

1.000.000 500.000 0 0 0 0 0 

Execução Física da Ação - Metas 

Descrição da Meta Unidade de Medida Previsto Reprogramado Realizado 

Iniciativa implementada unidade 2,0 2,0 0,0 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Valor em 

1º janeiro 

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta Unidade de Medida Realizado RAP 

0 0 0 Iniciativa implementada unidade 0,0 
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Execução Orçamentária e Financeira 

Localizador: 0211 

- No Município de 

Manaus - AM 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos em 2017 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não process. 

17.000.000 500.000 0 0 0 0 0 

Execução Física da Ação - Metas 

Descrição da Meta Unidade de Medida Previsto Reprogramado Realizado 

Iniciativa implementada unidade 17,0 17,0 0,0 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Valor em 1º 

janeiro 

Valor 

Liquida

do 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta Unidade de Medida Realizado RAP 

150.000.000 0 0 Iniciativa implementada unidade 0,0 

Execução Orçamentária e Financeira 

Localizador: 0246 

- No Município de 

Pacaraima - RR 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos em 2017  

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não process. 

14.513.024 0 0 0 0 0 0 

Execução Física da Ação - Metas 

Descrição da Meta Unidade de Medida Previsto Reprogramado Realizado 

Iniciativa implementada unidade 14,0 14,0 0,0 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Valor em 1º 

janeiro 

Valor 

Liquidado 
Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de Medida Realizado RAP 

0 0 0 Iniciativa implementada unidade 0,0 

Fonte: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP – Consulta em 23/02/2018. 

 

Análise Situacional – Ação 210L  
 A ação 210L - Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional da Amazônia Ocidental 

e Municípios de Macapá e Santana (AP) é composta por cinco localizadores: (1) localizador 0010 – 

Na Região Norte; (2) localizador 0011 – No Estado de Rondônia; (3) localizador 0013 – No Estado 

do Amazonas; (4) localizador 0211 – No Município de Manaus (AM) e; (5) localizador 0246 – No 

município de Pacaraima (RR). 

 Os recursos previstos nos localizadores 0010 – Na Região Norte e 0013 – No Estado do 

Amazonas são provenientes de três emendas individuais e, uma parte, do próprio orçamento da 

SUFRAMA. Estes recursos seriam destinados à realização da Feira Internacional da Amazônia (IX 

FIAM), evento de promoção comercial que ocorre a cada dois anos. Entretanto, a estimativa 

orçamentária para a realização da IX FIAM era de R$ 6.000.000,00, e o orçamento aprovado na 

LOA foi de R$ 1.000.000,00, mais os créditos provenientes de Emendas Parlamentares da ordem de 

R$ 1.500.000,00, totalizando R$ 2.500.000,00.  

Assim, diante da insuficiência de recursos para garantir a realização do evento, do tempo 

exíguo para captar recursos alternativos e operacionalizar todas etapas de execução da IX FIAM, o 

evento foi cancelado e, consequentemente, não houve a execução financeira e física dos recursos 

previstos nesses localizadores. 

 Em relação aos localizadores, 0211 – No Município de Manaus e 0246 – No município de 

Pacaraima (RR), cabe destacar que ambos são oriundos de emendas de bancada, as quais foram 

bloqueadas em função do Decreto Nº 9.018, de 30 de março de 2017. Os restos a pagar registrados 

no localizadores 0211 – No Município de Manaus refere-se ao Termo de Compromisso Nº 

001/2016 celebrado entre a SUFRAMA e a Prefeitura de Manaus, o qual tem como escopo a 

recuperação das vias do Distrito Industrial de Manaus e, em 2017, estava em execução da fase 01, 

custeada com contrapartida da compromissária, e tão somente após superação das condições, serão 

disponibilizados os recursos da coparticipação SUFRAMA. 

Por fim, o recurso empenhado do localizador 0011 – No Estado de Rondônia é proveniente 

de Emenda Parlamentar Individual, de autoria do Deputado Federal Lindomar Garçon, destinada à 

construção de um “Feirão do Produtor Rural” no Distrito do Triunfo, Município de Candeias do 

Jamari, Rondônia/RO. Foi celebrado, em 29/12/2017, o convênio Nº 007/2017 com o Governo do 
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Estado de Rondônia/RO, com cláusula suspensiva para cumprimento de condições, devidamente 

amparada pela normativa de convênios. 

 

2.2.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário 

 Este tópico foi tratado em conjunto com as análises críticas da execução física e financeira 

das ações da Lei Orçamentária Anual, constante no item 2.2.1. 

 

2.2.3. Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento  

 Não houve ocorrência de obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no 

orçamento. 

 

2.2.4. Restos a pagar de exercícios anteriores 

 Os restos a pagar de exercícios anteriores estão descritos no quadro 6. 

Quadro 6. Restos a pagar não processados  
Ano de 

Inscrição 

Montante 

01/01/2017 
Liquidados Pagos Cancelados 

Saldo a pagar 

31/12/2017 

2016 164.577.236,43 8.183.027,50 8.183.027,50 754.145,41 155.640.063,52 

2015 5.526.279,88 88.889,81 88.889,81 5.437.390,07 - 

2014 2.315.673,16 10.395,07 10.395,07 204.730,67 2.100.547,42 

2013 51.457,14 - - 24.748,01 26.709,13 

2012 141,95 - - 141,95 - 

TOTAL 172.470.788,56 8.282.312,38 8.282.312,38 6.421.156,11 157.767.320,07 

 Fonte: SIAFI/SUFRAMA. Consulta em 26/02/2018. 

 

Quadro 7. Restos a pagar processados e restos a pagar não processados liquidados 
Ano de Inscrição Montante 01/01/2017 Pagos Cancelados Saldo a pagar 31/12/2017 

2016 107.647,90 107.647,90 - - 

2014 9.440,42 294,00 - 9.146,42 

2012 51.982,40 - - 51.982,40 

2011 669.461,21 - - 669.461,21 

2010 315.114,33 - - 315.114,33 

TOTAL 1.153.646,26 107.941,90 - 1.045.704,36 

 Fonte: SIAFI/SUFRAMA. Consulta em 26/02/2018. 

 

Análise crítica 

 Destaca-se a realização (liquidação, pagamento e cancelamento) de 8,53% dos Restos a 

pagar não Processados - RPNP. Os Restos a Pagar Processados - RP, por sua vez, apresentou 

percentual de realização de 9,36%. 

 Salienta-se que o baixo índice de realização do RPNP é por causa do Empenho nº 

2016NE000238, no valor de R$ 150.000.000,00, exercício de 2016, em favor da Prefeitura 

Municipal de Manaus, com a finalidade de promover a revitalização do sistema viário do Distrito 

Industrial de Manaus, o qual não foi realizado. 

 O quadro referente aos Restos a pagar não processados que demonstra o valor de R$ 

157.767.320,07, correspondente a contratos e convênios, nos quais as áreas demandantes da 

autarquia foram provocadas a manifestar a necessidade de sua permanência, visto que, em alguns 

casos o favorecido encontra-se com alguma pendência impeditiva de ordem fiscal ou judicial.  

 No quadro referente aos “Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados 

Liquidados”, a SUFRAMA conta apenas com saldo de Restos a Pagar Processados a Pagar, no 

valor R$ 1.045.704,36 que em sua maioria são valores que estão sub judice. 
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2.2.5. Informações sobre a realização das receitas  

As informações demonstradas, neste subitem, foram extraídas do Balanço Orçamentário e as 

receitas representam todos os ingressos de recursos para alocação e cobertura das despesas 

orçamentárias da SUFRAMA, conforme demonstrado no quadro 8.  

 

Quadro 8. Execução da Receita 2017                                                                                      

TIPO DE RECEITA 

RECEITA (R$) 

ESTIMADA 

(A) 

ARRECADADA 

(B) 

EXCESSO/FRUSTAÇÃO DE 

ARRECADAÇÃO (B – A) 

RECEITA TRIBUTÁRIA - TSA 159.065.376 222.298.821 63.233.445 

RECEITAS PATRIMONIAIS 5.710.375 3.630.686 (2.079.689) 

RECEITAS DE SERVIÇOS - 57,11 57,11 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 480.875 879.235 398.360 

ALIENAÇÃO DE BENS 329.687 99.260 (230.427) 

TOTAL  165.586.313 226.908.059 61.321.746 

Fonte: COTAC/CGORF/SIAFI. 

  

 De acordo com o quadro de Execução da Receita, verifica-se que houve um excesso de 

arrecadação no valor de 61,321 milhões (37,03% menor que a previsão inicial) em relação ao valor 

estimado para o exercício. Esse resultado foi influenciado, principalmente, pelo comportamento da 

receita tributária, cuja arrecadação em 2017 foi da ordem de 63,233 milhões, maior que a estimada, 

o que provocou o excesso de arrecadação. 

 A reformulação da Taxa de Serviços Administrativos – TSA, O principal motivo para este 

aumento foi à reformulação da Taxa de Serviços Administrativos – TSA, transformada em TCIF – 

Taxa de Controle de Incentivos Fiscais e TS – Taxa de Serviços, conforme Lei nº 13.451/2017, 

provocou a redução das ações judiciais acerca da legitimidade da cobrança da TSA.    

 Já as receitas patrimoniais apresentaram resultado negativo, ou seja, frustração na 

arrecadação na ordem de 36,42%. Isto se deve, principalmente, à redução da Aplicação Financeira, 

pois com advento da Desvinculação da Receita (Emenda Constitucional nº 93/2016) os Recursos 

Aplicados com a Fonte 174 diminuíram cerca de 30%. 

 Em contraposição ao excesso de arrecadação citado, as Receitas Patrimoniais apresentaram 

resultado negativo, ou seja, frustração na arrecadação na ordem de 36,42%, isso devido, 

principalmente, à redução da Aplicação Financeira. Esclareça-se que conforme MCASP – Manual 

de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª Edição) Receita Patrimonial “(...) são receitas 

provenientes da fruição do patrimônio do ente público, como por exemplo, bens mobiliários e 

imobiliários ou, ainda, bens intangíveis e participações societárias. São classificadas no orçamento 

como receitas correntes e de natureza patrimonial (...)”.   

 A principal fonte desse tipo de Receita decorre da Aplicação de Recursos na Conta Única 

(disciplinada pela Instrução Normativa STN nº 04/2004). Decorre que boa parte do Recurso 

Aplicado advém do repasse financeiro realizado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços, tal repasse, em 2017, sofreu rígida política de contingenciamento de acordo com as 

disposições do Decreto nº 8.961/2017.  

 

Quadro 9. Demonstrativo da Receita Patrimonial 
Categoria 

econômica 
Origem receita Natureza receita 2017 2016 

1 Receitas 

correntes 

3 Receita 

patrimonial 

13100111 Alugueis e arrendamentos-principal 19.458,85 22.504,85 

13210011 Remuneração de depósitos bancários-

principal 
3.611.227,36 5.692.778,67 

Total 3.630.686,21 5.715.283,52 

Fonte: CGROF/SAE/SUFRAMA.  
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Indicador de eficiência da função arrecadação 

Valor total da receita arrecadada x 100 => R$ 226.908.060 x 100 => 137,03 

Valor total da receita estimada  R$ 165.586.313 

 

Eficiência = 137,03% 

 

Evolução da receita - Taxa Arrecadada pela SUFRAMA 2016 a 2017 

 A principal arrecadação da SUFRAMA no período de 2016 foi proveniente da Taxa de 

Serviços Administrativos - TSA, instituída pela Lei 9.960, de 28.01.2000, a qual tem como fato 

gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 

público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pela SUFRAMA, 

todavia em 2017 tal Taxa foi reformulada e subdividida em dois tributos: TCIF – Taxa de Controle 

de Incentivos Fiscais e TS – Taxa de Serviços, cujos os fatos geradores estão definidos nos artigos 

8º e 13º da Lei nº 13.451/2017, respectivamente. E, como já foi dito anteriormente, esta mudança 

legal diminuiu a quantidade de ações judiciais contra esta Autarquia, o que por sua vez 

proporcionou uma melhoria do desempenho de sua Arrecadação na comparação entre os dois 

períodos (2017 e 2016). O quadro 10 de Evolução da Receita Orçamentária Liquida sintetiza a 

evolução da receita de TSA no biênio de 2016 a 2017.   
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  Quadro 10. Evolução da Receita – Taxas arrecadadas pela SUFRAMA 

NATUREZA RECEITA FONTE RECURSOS DETALHADA 

2017 2016 

PERCENTUAL 

EVOLUÇÃO 

RETRAÇÃO 
RECEITA 

ORCAMENTARIA 

(LIQUIDA) 

RECEITA 

ORCAMENTARIA 

(LIQUIDA) 

11210111 
TAXAS INSPECAO, CONTROLE 

E FISCALIZACAO-PRINC. 

0100980000 
DESVINCULACAO DAS RECEITAS DA 

UNIAO-FONTE 100 
66.310.530,17 43.657.911,30 51,89% 

0174019205 TX.SERV.ADM.-TSA/TCIF-SUFRAMA 154.724.577,89 101.868.461,92 51,89% 

Total 221.035.108,06 145.526.373,22 51,89% 

11210112 
TAXAS INSPECAO, CONTROLE 

E FISCALIZ.-MUL.JUR. 

0174019205 TX.SERV.ADM.-TSA/TCIF-SUFRAMA 4.697,52 62,36 7432,91% 

Total 4.697,52 62,36 7432,91% 

11210113 
TAXAS INSPECAO, CONTROLE 

E FISCALIZACAO-DIV.AT 

0100980000 
DESVINCULACAO DAS RECEITAS DA 

UNIAO-FONTE 100 
13.576,36 12.658,63 7,25% 

0174019205 TX.SERV.ADM.-TSA/TCIF-SUFRAMA 31.678,36 29.537,32 7,25% 

Total 45.254,72 42.195,95 7,25% 

11220111 
TAXAS PELA PRESTACAO DE 

SERVICOS-PRINCIPAL 

0100980000 
DESVINCULACAO DAS RECEITAS DA 

UNIAO-FONTE 100 
364.125,44                                -    

                                

-    

0175019205 
TAXAS POR SERVICOS PUBLICOS/ 

SUFRAMA 
849.631,94                                -    

                                

-    

Total 1.213.757,38                    -                       -    

11220112 
TAXAS PELA PRESTACAO DE 

SERVICOS-MULT.E JUROS 

0175019205 
TAXAS POR SERVICOS PUBLICOS/ 

SUFRAMA 
3,62                                -    

                                

-    

Total 3,62                    -                       -    

TOTAL 222.298.821,30 145.568.631,53 52,71% 

  Fonte: SIAFI/TESOURO GERENCIAL. 
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2.2.6. Informações sobre a execução das despesas 

   

Quadro 11. Despesa por Modalidade de Contratação 

Modalidade de Contratação 
Despesa executada 

 

Despesa paga 

2017 % 2016 % 2017 % 2016 % 

1.Modalidade de Licitação (a + b + c + d + e + f 

+ g) 
   28.680.968,71  15,83%    26.557.626,64  8,47%    23.821.958,20  13,75%    22.655.373,61  15,23% 

a) Convite                         -              -                            -              -                            -              -                            -              -    

b) Tomada de Preços                         -              -                            -              -                            -              -                            -              -    

c) Concorrência       3.775.239,16  2,08%       3.247.422,96  1,04%       3.638.246,91  2,10%       2.709.874,40  1,82% 

d) Pregão      24.905.729,55  13,75%     23.310.203,68  7,44%     20.183.711,29  11,65%     19.945.499,21  13,41% 

e) Concurso                         -              -                            -              -                            -              -                            -              -    

f) Consulta                         -              -                            -              -                            -              -                            -              -    

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas                         -              -                            -              -                            -              -                            -              -    

2.Contratações Diretas (h+i)    36.749.975,23  20,29%    37.642.888,32  12,01%    34.214.687,54  19,75%    27.295.208,13  18,35% 

h) Dispensa     35.175.221,08  19,42%     36.422.297,41  11,62%     32.799.873,54  18,93%     26.163.729,07  17,59% 

i) Inexigibilidade       1.574.754,15  0,87%       1.220.590,91  0,39%       1.414.814,00  0,82%       1.131.479,06  0,76% 

3.Regime de Execução Especial           10.118,98  0,01%           11.341,64  0,00%           10.118,98  0,01%           11.341,64  0,01% 

j) Suprimento de Fundos            10.118,98  0,0056%            11.341,64  0,0036%            10.118,98  0,0058%            11.341,64  0,0076% 

4.Pagamento de Pessoal (k+l)   102.383.834,36  56,52%     85.465.306,58  27,27%   102.383.834,36  59,10%     85.465.306,58  57,47% 

k) Pagamento em Folha   101.842.616,64  56,22%     84.977.265,43  27,11%   101.842.616,64  58,79%     84.977.265,43  57,14% 

l) Diárias          541.217,72  0,30%          488.041,15  0,16%          541.217,72  0,31%          488.041,15  0,33% 

5. Total das Despesas acima (1+2+3+4)   167.824.897,28  92,65%   149.677.163,18  47,76%   160.430.599,08  92,61%   135.427.229,96  91,06% 

6.Total das Despesas da UPC   181.136.802,91  100%   313.402.143,40  100%   173.234.772,97  100%   148.717.259,07  100% 

Fonte: SIAFI/SUFRAMA. Consulta em 26/02/2018. 
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Quadro 12. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa 
DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 

Civil 
59.064.422,94 50.967.679,08 59.064.422,94 50.967.679,08                         -                         -     59.064.422,94  

  

50.967.679,08  

01 - Aposent.RPPS, Reser. Remuner. e Refor. 

Militar 
24.410.712,82 17.513.299,92 24.410.712,82 17.513.299,92                         -                         -     24.410.712,82  

  

17.513.299,92  

Demais elementos do grupo 18.367.480,88 16.496.286,43 18.367.480,88 16.496.286,43                         -        104.499,54   18.367.480,88  
  

16.496.286,43  

3. Outras Despesas Correntes                 

39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ 43.953.733,33  49.264.535,95  40.784.645,02  37.384.087,41   11.880.448,54  11.377.832,49  40.783.612,84  
  

37.359.287,50  

37 - Locação de Mão-de-Obra  13.560.001,15  12.570.052,64  12.159.161,02  10.931.071,32     1.638.981,32  1.827.376,97  12.096.793,95  
  

10.856.801,83  

Demais elementos do grupo 18.983.329,29  15.444.722,09  18.267.557,93  14.386.915,52     1.057.806,57  1.126.809,44  18.180.557,04  
  

14.378.337,02  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

51 - Obras e Instalações                      -    150.000.000,00                -                        -    

  

150.000.000,00                      -                          -                         -    

52 - Equipamentos e Material Permanente  2.297.122,50  714.857,29     331.192,50      714.857,29  

                        

-                        -          331.192,50       714.857,29  

42 - Auxílios     500.000,00  -                      -                         -    

                        

-                         -                          -                         -    

39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ                     -    430.710,00                      -        430.710,00  

                        

-                         -                          -         430.710,00  

Fonte: SIAFI/SUFRAMA. Consulta em 26/02/2018. 

 



53 

 

 

 

Análise crítica 

 As informações aqui demonstradas foram extraídas do Tesouro Gerencial e reúnem 

informações da execução financeira e orçamentária registradas no SIAFI. O quadro referente a 

despesas apresenta as despesas executadas em 2016 e pagas em 2017, por Modalidade de 

Contratação, dentre as quais pode-se destacar aquelas realizadas por meio de Dispensa, cujas 

contratações correspondem à contratos celebrados com o SERPRO – Serviço Federal de 

Processamento de dados, cuja contratação está dispensada de licitação com fulcro no art. 24, inciso 

XVI da Lei nº 8.666/93 conforme abaixo:  

Art. 24. É dispensável a licitação: 

XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários 

padronizados de uso da administração, e de edições técnicas 

oficiais, bem como para prestação de serviços de informática 

a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou 

entidades que integrem a Administração Pública, criados 

para esse fim específico. 

 Entretanto, é possível observar que, em 2017, o valor executado totalizou R$ 35.175.221,08, 

enquanto que o valor pago no mesmo ano foi de R$ 32.799.873,54. A despesa empenhada no valor 

de 150.000.000,00 correspondente à Obras e Instalações. Salienta-se que tal despesa tem origem no 

Empenho nº 2016NE000238 em favor da Prefeitura Municipal de Manaus, por meio do Termo de 

Compromisso nº 01/2016, SIAFI 688684, que está inscrito em RPNP, desde o exercício de 2016. A 

finalidade do recurso é o provimento da revitalização do sistema viário do Distrito Industrial de 

Manaus, que ainda não foi realizado em razão do aguardo do cumprimento de cláusula suspensiva 

por parte compromissária.   

 

 

2.3. Desempenho Operacional 

 Este tema está abordado no Item 2. Planejamento Organizacional e Resultados. 

 

 

 

  



54 

 

 

 

2.4. Renúncia de Receitas 

 

BENEFÍCIOS FINANCEIROS E CREDITÍCIOS 

 A SUFRAMA não realiza a gestão ou estima qualquer benefício de natureza financeira ou 

creditícia. Desta forma, não há conteúdo a ser declarado no item do relatório relativo ao tema.  

 

RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS 

     Quadro 13. Renúncias tributárias sob gestão da SUFRAMA 

GASTO 

TRIBUTÁRIO 
LEGISLAÇÃO 

NATUREZA 

DA 

RENÚNCIA 

OBJETIVOS 

SOCIOECONÔMICOS 

CONTRAPARTIDA 

EXIGIDA 

PRAZO DE 

VIGÊNCIA 

Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF) - Lei nº 13.451/2017. 

Operações pela 

administração 

direta e indireta 

Lei nº 

13.451/2017, art. 

9º, inciso I 

 

 

Isenção 

Desonerar a administração 

pública direta e indireta. 

Atender ao princípio da 

economicidade e 

eficiência com base na 

reciprocidade entre as 

entidades estatais 

Conforme 

ADCT 40/CF 

– c/c DL. 

288/67 

TCIF 

Operações por 

ME ou EPP 

Lei nº 

13.451/2017, art. 

9º, inciso II 

Isenção 

Estimular a formalização e 

o desenvolvimento dos 

microempreendedores, as 

empresas de micro 

pequeno porte. 

Opção pelo regime 

tributário Simples 

Nacional 

Conforme 

ADCT 40/CF 

– c/c DL. 

288/67 

Operações 

comerciais de 

livros e afins, 

equipamento 

médico-

hospitalar e 

cesta básica 

Lei nº 

13.451/2017, art. 

9º, inciso III 

Isenção 

Estimular a utilização, a 

aplicação e o consumo 

pela desoneração das 

operações relativos à 

livros, jornais e periódicos 

e o papel destinado à sua 

impressão; aos 

equipamentos médico-

hospitalares; e às 

mercadorias integrantes da 

cesta básica. 

Destinados à venda na 

Zona Franca de 

Manaus, nas Áreas de 

Livre Comércio e na 

Amazônia Ocidental; 

Conforme 

ADCT 40/CF 

– c/c DL. 

288/67 

Operações de 

insumos para 

compor a 

industrialização 

de bens com 

preponderância 

de matéria-

prima regional 

nas ALCs 

Lei nº 

13.451/2017, art. 

9º, inciso IV 

Isenção 

Estimular o 

desenvolvimento por via 

da industrialização das 

Áreas de Livre Comércio. 

(I) produção com 

preponderância de 

matéria-prima regional; 

e (II) projeto técnico-

econômico aprovado 

pelo Conselho de 

Administração da 

SUFRAMA (CAS) 

Conforme 

ADCT 40/CF 

– c/c DL. 

288/67 

Operações 

internas aos 

regimes 

especiais 

administrados 

pela 

SUFRAMA 

Lei nº 

13.451/2017, art. 

9º, inciso V 

Isenção 

Estimular os fluxos 

comerciais internos à 

região pela desoneração 

dessas operações. 

Sujeitar-se ao controle 

da SUFRAMA; 

Remetente e 

destinatário da 

operação comercial 

localizados no limite 

dos regimes especiais 

administrados pela 

SUFRAMA. 

Conforme 

ADCT 40/CF 

– c/c DL. 

288/67 

Operações de 

importações 

para ZFM 

Lei nº 

13.451/2017, art. 

9º, inciso VI 

Isenção 

Estimular o comércio 

internacional deixando de 

onerar os produtos 

Destinar à venda para a 

Zona Franca de 

Manaus e áreas de livre 

Conforme 

ADCT 40/CF 

– c/c DL. 
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estrangeiros para manter a 

característica da ZFM e 

ALCs. 

comércio. 288/67 

Operações 

comerciais de 

dispositivos de 

tecnologia 

assistiva 

Lei nº 

13.451/2017, art. 

9º, inciso VII 

Isenção 

Desonerar os dispositivos 

de tecnologia assistiva 

para facilitar o acesso da 

parcela da população com 

alguma deficiência física 

ou mental. 

Produto beneficiado 

constante do rol 

especificado pela Lei 

nº 13.146/2015. 

 

Operações de 

insumos para 

posterior 

exportação 

Lei nº 

13.451/2017, art. 

9º, parágrafo 

único 

Diferimento / 

Isenção 

Estimular a produção 

industrial na ZFM 

destinada à exportação 

fomentando a 

competitividade. 

(I) projeto aprovado 

pelo Conselho de 

Administração da 

SUFRAMA (CAS); 

(II) apresentar plano de 

exportação para 

próximos x anos; e (III) 

industrializar e 

exportar os bens 

produzido na ZFM. 

Conforme 

DL. 288/67 

Operações de 

insumos para 

cadeia de Bens 

de Informática 

Lei nº 

13.451/2017, art. 

10 

Redução 

Permitir que a cadeia de 

bens de informática se 

instale na Zona Franca de 

Manaus e/ou se mantenha 

competitiva no mercado 

nacional tendo em vista a 

diferencial de vantagens 

comparativas tributária em 

relação a produção em 

outras partes do brasil; 

Estimular instalação e 

competitividade da cadeia 

de bens de informática na 

ZFM. 

(I) projeto aprovado 

pelo Conselho de 

Administração da 

SUFRAMA (CAS); 

(II) produção de bens 

de informática nos 

termos da Lei nº 

8.387/1991; e (III) 

cumprir contrapartida 

de investimento em 

PD&I. 

Conforme 

DL. 288/67 

Fonte: Coordenação-Geral de Estudos Econômicos e Empresariais (COGEC). 

 

 Ainda existe a cobrança da Taxa de Serviço da SUFRAMA (TS), com base na Lei nº 

13.451, de 16 de junho de 2017, mas tal tributo não contempla qualquer hipótese de renúncia. 

 

Quadro 14. Valores renunciados por tributo e gasto tributário (padrão de agregação da RFB) 

TRIBUTO - GASTO TRIBUTÁRIO 

NATUREZA DA RENÚNCIA 
LEGISLAÇÃO 

CONTRAPARTIDA 

EXIGIDA 

PRAZO DE 

VIGÊNCIA 

1. IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO 

1.

1. 
Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental 

1.1.1 Isenção do imposto na entrada de 

mercadorias na ZFM, destinadas a seu 

consumo interno ou industrialização em 

qualquer grau, inclusive beneficiamento, 

agropecuária, pesca, instalação e a estocagem 

para reexportação, com exceção de armas e 

munições, fumo, bebidas alcoólicas, 

automóveis de passageiros, produtos de 

perfumaria e cosméticos. 

Decreto-Lei nº 288/1967, 

art. 3º; Decreto-Lei nº 

356/1968, art. 1º Lei nº 

8.032/1990; art. 4º 

Lei nº 8.387/1991, art. 

1º. 

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

e 

(II) Adimplência das 

obrigações tributárias e 

previdenciárias. 

Até 

05/10/2073 

1.1.2. REDUÇÃO do imposto na saída de 

produtos industrializados na ZFM, para 

Decreto-Lei nº 288/1967, 

art. 7º. 

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

(II) Adimplência das 

Até 

05/10/2073 
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qualquer ponto do território nacional. obrigações tributárias e 

previdenciárias; 

(III) Projeto de 

industrialização aprovado 

pelo CAS; e 

(IV) Contrapartidas da 

Resolução CAS nº 

203/2012. 

1.1.2.1. Bens de informática - coeficiente de 

REDUÇÃO resultante da relação entre os 

valores de matérias-primas e outros insumos 

nacionais e da mão-de-obra empregada no 

processo produtivo, e os valores de matérias-

primas e demais insumos nacionais e 

estrangeiros e da mão-de-obra empregada. 

Decreto-Lei nº 288/1967, 

art. 7º 

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

(II) Adimplência das 

obrigações tributárias e 

previdenciárias; 

(III) Projeto de 

industrialização aprovado 

pelo CAS; e 

(IV) Contrapartidas da 

Resolução CAS nº 

203/2012. 

Até 

05/10/2073 

1.1.2.2. Automóveis, tratores e outros veículos 

terrestres - coeficiente de REDUÇÃO 

acrescido de cinco pontos percentuais.  

Decreto-Lei nº 288/1967, 

art. 7º 

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

(II) Adimplência das 

obrigações tributárias e 

previdenciárias; 

(III) Projeto de 

industrialização aprovado 

pelo CAS; e 

(IV) Contrapartidas da 

Resolução CAS nº 

203/2012. 

Até 

05/10/2073 

1.1.2.3. Demais produtos - REDUÇÃO de 

88% (oitenta e oito por cento).  

Decreto-Lei nº 288/1967, 

art. 7º, II Lei nº 

8.387/1991, art. 1º 

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

(II) Adimplência das 

obrigações tributárias e 

previdenciárias; 

(III) Projeto de 

industrialização aprovado 

pelo CAS; e 

(IV) Contrapartidas da 

Resolução CAS nº 

203/2012. 

Até 

05/10/2073 

1.2. Áreas de Livre Comércio (Tabatinga-AM, Guajará-Mirim-RO, Boa Vista e Bonfim-RR, Macapá/Santana-AP e 

Brasiléia e Cruzeiro do Sul-AC) 

1.2.1. Isenção do imposto na entrada de 

mercadorias estrangeiras, quando destinadas a 

consumo e venda internos, beneficiamento de 

pescado, recursos minerais e matérias-primas 

agrícolas ou florestais, agricultura e 

piscicultura, a turismo, a estocagem para 

exportação, para construção e reparos navais e 

para internação como bagagem acompanhada, 

com exceção de armas e munições, fumo, 

bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros, 

produtos de perfumaria e cosméticos.  

Lei nº 7.965/89, art. 3º; 

Lei nº 8.210/91, art. 4º; 

Lei nº 8.256/91, art. 4º e 

art. 14; Lei nº 8.387/91, 

art.11, § 2º; Lei nº 

9.065/95, art. 19; Lei nº 

13.023/14, art. 3. 

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

e 

(II) Adimplência das 

obrigações tributárias e 

previdenciárias. 

Até 

31/12/2050 

2. IPI-Vinculado à Importação 

2.1. Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental 

2.1.1. Isenção do imposto na entrada de 

mercadorias na ZFM, destinadas a seu 

consumo interno, industrialização em qualquer 

grau, inclusive beneficiamento, agropecuária, 

Decreto-Lei nº 288/67, 

art. 3º e art. 7º; Decreto-

Lei nº 356/68, art. 1º; 

Decreto nº 2.434/88, art. 

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

e 

(II) Adimplência das 

obrigações tributárias e 

Até 

05/10/2073 
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pesca, instalação e a estocagem para 

reexportação, com exceção de armas e 

munições, fumo, bebidas alcoólicas, 

automóveis de passageiros, produtos de 

perfumaria e cosméticos. 

1º, II, "c"; Lei nº 

8.032/90, art. 4º; Lei nº 

8.387/91, art. 1º; 

Constituição Federal, 

ADCT, art. 40, 92, 92-A 

previdenciárias. 

2.2. Áreas de Livre Comércio (Tabatinga-AM, Guajará-Mirim-RO, Boa Vista e Bonfim-RR , Macapá/Santana-AP e 

Brasiléia e Cruzeiro do Sul-AC) 

2.2.1. Isenção do imposto na entrada de 

mercadorias estrangeiras, quando destinadas a 

consumo e venda internos, beneficiamento de 

pescado, recursos minerais e matérias-primas 

agrícolas ou florestais, agricultura e 

piscicultura, a turismo, a estocagem para 

exportação, para construção e reparos navais e 

para internação como bagagem acompanhada, 

com exceção de armas e munições, fumo, 

bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros, 

produtos de perfumaria e cosméticos. 

Lei nº 7.965/89, art. 3º e 

art. 13; Lei nº 8.210/91, 

art. 4º e art. 13; Lei nº 

8.256/91, art. 4º e art. 14; 

Lei nº 8.387/91, art. 11 e 

seu § 2º; Lei nº 8.857/94, 

art. 4º; Lei nº 9.065/95, 

art.19; Lei nº 13.023/14, 

art. 3. 

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

e 

(II) Adimplência das 

obrigações tributárias e 

previdenciárias. 

Até 

31/12/2050 

3. IPI - Operações Internas 

3.1. Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental 

3.1.1. Isenção do imposto para todas as 

mercadorias produzidas na ZFM, quer se 

destinem ao seu consumo interno, quer à 

comercialização em qualquer ponto do 

território nacional, com exceção de armas e 

munições, fumo, bebidas alcoólicas, 

automóveis de passageiros, produtos de 

perfumaria e cosméticos. 

Decreto-Lei nº 288/67, 

art. 9º, § 1º; Lei nº 

8.387/91, art. 1º; Emenda 

Constitucional nº 42.  

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

(II) Adimplência das 

obrigações tributárias e 

previdenciárias; 

(III) Projeto de 

industrialização aprovado 

pelo CAS; e 

(IV) Contrapartidas da 

Resolução CAS nº 

203/2012. 

Até 

05/10/2073 

3.1.2. Equivalência a uma exportação 

brasileira para o estrangeiro na remessa de 

mercadorias de origem nacional para 

consumo, ou industrialização na ZFM, ou 

reexportação para o estrangeiro, ou ainda para 

serem remetidas à Amazônia Ocidental. 

D.L. nº 288/67, art. 4º; 

D.L. nº 356/68, art. 1º. 

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

e 

(II) Adimplência das 

obrigações tributárias e 

previdenciárias. 

Até 

05/10/2073 

3.1.3. Isenção do imposto para os produtos 

elaborados com matérias-primas agrícolas e 

extrativas vegetais de produção regional, 

exclusive a de origem pecuária, por 

estabelecimentos localizados na Amazônia 

Ocidental. 

D.L. nº 1.435/75, art. 6º. 

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

(II) Adimplência das 

obrigações tributárias e 

previdenciárias; 

(III) Projeto de 

industrialização aprovado 

pelo CAS; e 

(IV) Contrapartidas da 

Resolução CAS nº 

203/2012. 

Até 

05/10/2073 

3.2. Áreas de Livre Comércio (Tabatinga-AM, Guajará-Mirim-RO, Boa Vista e Bonfim-RR, Macapá/Santana-AP e 

Brasiléia e Cruzeiro do Sul-AC) 

3.2.1. Isenção do imposto na entrada de 

produtos nacionais ou nacionalizados, quando 

destinados a consumo beneficiamento, 

estocagem ou industrialização com exceção de 

armas e munições, veículos de passageiros, 

bebidas alcoólicas, produtos de perfumaria e 

toucador, fumo e derivados. 

Lei nº 7.965/89, art. 4º, 

art. 6º e art. 13; Lei nº 

8.210/91, art. 6º e art. 13; 

Lei nº 8.256/91, art. 7ºe 

art. 14; Lei nº 8.387/91, 

art. 11, § 2º; Lei nº 

8.857/94, art. 7º; Lei nº 

8.981/95, art. 108, art. 

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

e 

(II) Adimplência das 

obrigações tributárias e 

previdenciárias. 

Até 

31/12/2050 
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109 e art. 110; Lei nº 

13.023/14, art. 3º; Lei nº 

11.898/09; Decreto nº 

8.597/15. 

3.2.2. Isenção do Imposto incidente sobre os 

produtos industrializados nas ALC’s, 

destinados a consumo interno ou 

comercialização para outros pontos do 

território nacional. 

Lei nº 11.898/2009, art. 

26 e 27. 

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

(II) Adimplência das 

obrigações tributárias e 

previdenciárias; 

(III) Projeto de 

industrialização aprovado 

pelo CAS; e 

(IV) Contrapartidas da 

Resolução CAS nº 

203/2012. 

Até 

31/12/2050 

4. PIS/PASEP e COFINS 

4.1. Bens Novos Destinados ao Ativo Imobilizado de PJ Importadora Estabelecida na Zona Franca de Manaus 

4.1.1. Suspensão da Contribuição para o 

PIS/PASEP-Importação e da COFINS-

Importação incidentes sobre bens novos 

destinados à incorporação ao ativo 

imobilizado de pessoa jurídica importadora 

estabelecida na Zona Franca de Manaus. A 

suspensão converte-se em alíquota 0 (zero) 

após decorridos 18 meses da incorporação do 

bem ao ativo imobilizado. 

Lei nº 11.196, de 2005, 

art. 50; Lei nº 10.865, de 

2004, art. 14, § 1º; 

Decreto nº 5.691, de 

2006 

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

(II) Adimplência das 

obrigações tributárias e 

previdenciárias; 

(III) Projeto de 

industrialização aprovado 

pelo CAS; e 

(IV) Contrapartidas da 

Resolução CAS nº 

203/2012. 

Indeterminado 

4.2. Mercadorias - Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio 

4.2.1. Redução a 0 (zero) das alíquotas da 

Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 

incidentes sobre as receitas de vendas de 

mercadorias destinadas ao consumo ou à 

industrialização na ZFM ou na ALC, por 

pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM ou 

da ALC. 

Lei nº 10.996/04, art. 2º; 

Decreto nº 5.310/04; Lei 

nº 11.196/2005, art. 65; 

Lei nº 11.945/2009. 

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

e 

(II) Adimplência das 

obrigações tributárias e 

previdenciárias. 

Indeterminado 

4.3. Importação de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem - Zona Franca de 

Manaus 

4.3.1. Suspensão do PIS/PASEP – importação 

e COFINS – importação nas importações 

efetuadas por empresas localizadas na Zona 

Franca de Manaus de matérias-primas, 

produtos intermediários e materiais de 

embalagem, para emprego em processo de 

industrialização por estabelecimentos 

industriais instalados na ZFM com projetos 

aprovados pela SUFRAMA. 

Lei nº 10.865/04, art. 14-

A; Lei nº 10.925/04. art. 

6º.  

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

(II) Adimplência das 

obrigações tributárias e 

previdenciárias; 

(III) Projeto de 

industrialização aprovado 

pelo CAS; e 

(IV) Contrapartidas da 

Resolução CAS nº 

203/2012. 

Indeterminado 

4.4. Matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, produzidos na Zona Franca de 

Manaus 

4.4.1. Redução a 0 (zero) das alíquotas da 

contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 

incidentes sobre as receitas decorrentes da 

comercialização de matérias-primas, produtos 

intermediários e materiais de embalagem, 

produzidos na Zona Franca de Manaus, para 

emprego em processo de industrialização por 

estabelecimentos industriais instalados na 

Lei nº 10.637/2002, art. 

5ºA; Lei nº 10.865/2004, 

art. 37; Decreto nº 

5.310/04 

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

(II) Adimplência das 

obrigações tributárias e 

previdenciárias; 

(III) Projeto de 

industrialização aprovado 

pelo CAS; e 

(IV) Contrapartidas da 

Indeterminado 
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própria ZFM com projetos aprovados pela 

SUFRAMA 

Resolução CAS nº 

203/2012. 

4.5. Alíquotas Diferenciadas - ZFM e ALC 

4.5.1. Alíquotas diferenciadas para as 

Contribuições PIS/Pasep e COFINS incidentes 

sobre a receita bruta auferida por pessoa 

jurídica industrial estabelecida na Zona Franca 

de Manaus, decorrente da venda de produção 

própria, consoante projeto aprovado pela 

SUFRAMA. 

Lei nº 10.637/02, art. 2º, 

§ 4º e art. 3º § 12 

(PIS/Pasep); Lei nº 

10.833/03, art. 2º, § 5º e 

art. 3º § 17 (Cofins); Lei 

nº 10.996/04, arts. 3º e 

4º; Decreto nº 5.310/04; 

Lei nº 11.945/2009 

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

(II) Adimplência das 

obrigações tributárias e 

previdenciárias; 

(III) Projeto de 

industrialização aprovado 

pelo CAS; e 

(IV) Contrapartidas da 

Resolução CAS nº 

203/2012. 

Indeterminado 

4.5.3. Redução a zero das alíquotas na venda 

de pneus e câmaras de ar para bicicletas, 

quando produzidas na Zona Franca de 

Manaus. 

Lei nº 13.097/15, art. 

147 

(I) Cadastro na SUFRAMA; 

(II) Adimplência das 

obrigações tributárias e 

previdenciárias; (III) Projeto 

de industrialização aprovado 

pelo CAS; e (IV) 

Contrapartidas da Resolução 

CAS nº 203/2012. 

Indeterminado 

  Fonte: Elaborado com base na estrutura do Demonstrativo dos Gastos Tributários PLOA 2017, da RFB 

 

 

 Quadro 15. Valores renunciados e respectiva contrapartida da TCIF1 

VALORES 
2017 2016 2015 

Projetado Realizado Projetado Realizado Projetado Realizado 

Renúncia (1) R$ 76.503.220,25 R$ 55.207.326,58 N/A N/A N/A N/A 

Contrapartida (2) 0 0 N/A N/A N/A N/A 

Medidas de 

Compensação (3) 0 0 
N/A N/A N/A N/A 

Fonte: Sistema de Arrecadação da SUFRAMA. Elaboração própria. 

 

 

Quadro 16. Valores renunciados e respectiva contrapartida da TS (renúncia de receitas próprias)2 

VALORES 
2017 2016 2015 

Projetado Realizado Projetado Realizado Projetado Realizado 

Renúncia (1) 0 0 N/A N/A N/A N/A 

Contrapartida (2) 0 0 N/A N/A N/A N/A 

Medidas de Compensação (3) 0 0 N/A N/A N/A N/A 

 Fonte: Sistema de Arrecadação da SUFRAMA. Elaboração própria. 

                                                 
1 Notas: 

(1): Estimativa de 40% de renúncia sobre valor arrecadado 

(2): Não há valor de contrapartida financeira 

(3): Não há valor de medidas de compensação 

N/A: A TCIF foi instituída pela Lei nº 13.451/ 2017, portanto não há renúncia nos anos anteriores 
2 Notas: 

(1): Não há previsão de valor de contrapartida financeira; 

(2): Não há previsão de valor de contrapartida financeira; 

(3): Não há previsão de valor de medidas de compensação; 

N/A: A TS foi instituída pela Lei nº 13.451/ 2017, portanto não há renúncia nos anos anteriores. 
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Quadro 17. Valores renunciados por tributo e gasto tributário administrado pela SUFRAMA, em 

reais (padrão de agregação RFB)3 

TRIBUTO / CONTRIBUIÇÃO 

GASTO TRIBUTÁRIO 

2017 2016 

Renúncia Renúncia 

Projetado Estimado Projetado Estimado 

1. IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO 1.923.624.169 N/A 2.674.854.766 1.921.996.090 

1.1. Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental 180.781.264 N/A 2.659.226.817 1.915.769.514 

1.1.1. Isenção do imposto na entrada de mercadorias na 

ZFM, destinadas a seu consumo interno ou 

industrialização em qualquer grau, inclusive 

beneficiamento, agropecuária, pesca, instalação e a 

estocagem para reexportação, com exceção de armas e 

munições, fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de 

passageiros, produtos de perfumaria e cosméticos.  

180.781.264 N/A 248.656.460 180.043.088 

1.1.2. REDUÇÃO do imposto na saída de produtos 

industrializados na ZFM, para qualquer ponto do 

território nacional.  

1.736.590.799 N/A 2.410.570.357 1.729.499.850 

1.1.2.1. Bens de informática - coeficiente de REDUÇÃO 

resultante da relação entre os valores de matérias-primas 

e outros insumos nacionais e da mão-de-obra empregada 

no processo produtivo, e os valores de matérias-primas e 

demais insumos nacionais e estrangeiros e da mão-de-

obra empregada. 

207.040.031 N/A 165.139.121 206.194.633 

1.1.2.2. Automóveis, tratores e outros veículos terrestres - 

coeficiente de REDUÇÃO acrescido de cinco pontos 

percentuais.  

4.338.039 N/A 13.452.592 4.320.326 

1.1.2.3. Demais produtos - REDUÇÃO de 88% (oitenta e 

oito por cento).  
1.525.212.729 N/A 2.231.978.644 1.518.984.891 

1. 2. Áreas de Livre Comércio (Tabatinga-AM, Guajará-

Mirim-RO, Boa Vista e Bonfim-RR , Macapá/Santana-

AP e Brasiléia e Cruzeiro do Sul-AC) 

6.252.105 N/A 15.627.949 6.226.576 

1.2.1. Isenção do imposto na entrada de mercadorias 

estrangeiras, quando destinadas a consumo e venda 

internos, beneficiamento de pescado, recursos minerais e 

matérias-primas agrícolas ou florestais, agricultura e 

piscicultura, a turismo, a estocagem para exportação, para 

construção e reparos navais e para internação como 

bagagem acompanhada, com exceção de armas e 

munições, fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de 

passageiros, produtos de perfumaria e cosméticos.  

6.252.105 N/A 15.627.949 6.226.576 

2. IPI-Vinculado à Importação 1.950.871.715 N/A 2.785.974.285 1.942.905.802 

2.1. Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental 1.946.442.319 N/A 2.773.241.634 1.938.494.491 

2.1.1. Isenção do imposto na entrada de mercadorias na 

ZFM, destinadas a seu consumo interno, industrialização 

em qualquer grau, inclusive beneficiamento, 

agropecuária, pesca, instalação e a estocagem para 

reexportação, com exceção de armas e munições, fumo, 

bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros, produtos 

de perfumaria e cosméticos. 

1.946.442.319 N/A 2.773.241.634 1.938.494.491 

                                                 
3 Tais estimativas exigem dados de internação de mercadoria incentivada, de posse da RFB. Está em análise proposição 

de Termo de Cooperação para viabilizar o compartilhando de dados entre as instituições e; N/A = as estimativas de 

renúncia do II e IPI 2017 somente poderão ser realizadas a partir de junho de 2018. 
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2.2. Áreas de Livre Comércio (Tabatinga-AM, Guajará-

Mirim-RO, Boa Vista e Bonfim-RR , Macapá/Santana-

AP e Brasiléia e Cruzeiro do Sul-AC). 

4.429.397 N/A 12.732.651 4.411.310 

2.2.1. Isenção do imposto na entrada de mercadorias 

estrangeiras, quando destinadas a consumo e venda 

internos, beneficiamento de pescado, recursos minerais e 

matérias-primas agrícolas ou florestais, agricultura e 

piscicultura, a turismo, a estocagem para exportação, para 

construção e reparos navais e para internação como 

bagagem acompanhada, com exceção de armas e 

munições, fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de 

passageiros, produtos de perfumaria e cosméticos. 

4.429.397 N/A 12.732.651 4.411.310 

3. IPI - Operações Internas 10.244.489.430 N/A 10.159.718.723 10.202.658.530 

3.1. Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental 9.924.740.808 N/A 9.825.645.569 9.884.215.524 

3.1.1. Isenção do imposto para todas as mercadorias 

produzidas na ZFM, quer se destinem ao seu consumo 

interno, quer à comercialização em qualquer ponto do 

território nacional, com exceção de armas e munições, 

fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros, 

produtos de perfumaria e cosméticos. 

8.804.188.084 N/A 8.547.637.079 8.768.238.307 

3.1.2. Equivalência a uma exportação brasileira para o 

estrangeiro na remessa de mercadorias de origem 

nacional para consumo, ou industrialização na ZFM, ou 

reexportação para o estrangeiro, ou ainda para serem 

remetidas à Amazônia Ocidental. 

1.120.552.724 N/A 1.278.008.490 1.115.977.217 

3.1.3. Isenção do imposto para os produtos elaborados 

com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de 

produção regional, exclusive a de origem pecuária, por 

estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental. 

(1) (1) (1) (1) 

3.2. Áreas de Livre Comércio (Tabatinga-AM, Guajará-

Mirim-RO, Boa Vista e Bonfim-RR, Macapá/Santana-

AP e Brasiléia e Cruzeiro do Sul-AC) 

319.748.622 N/A 334.073.154 318.443.006 

3.2.1. Isenção do imposto na entrada de produtos 

nacionais ou nacionalizados, quando destinados a 

consumo beneficiamento, estocagem ou industrialização 

com exceção de armas e munições, veículos de 

passageiros, bebidas alcoólicas, produtos de perfumaria e 

toucador, fumo e derivados. 

319.748.622 N/A 334.073.154 318.443.006 

3.2.2. Isenção do Imposto incidente sobre os produtos 

industrializados nas ALC’s, destinados a consumo 

interno ou comercialização para outros pontos do 

território nacional. 

(1) (1) (1) (1) 

Fonte: Elaborado pela COGEC, com dados do Sistema de Mercadoria Nacional e Estrangeiro da SUFRAMA  

 

 Em relação aos valores renunciados do II e IPI em 2017, informa-se que parte das operações 

sobre as quais recaem as desonerações fiscais administradas pela SUFRAMA, tanto em relação à 

aquisição de mercadoria nacional quanto de mercadoria estrangeira, relativas ao exercício de 2017, 

ainda não foram efetivadas. Isto ocorre porque é concedido prazo normativo de até 120 dias para o 

internamento/desembaraço da carga na área incentivada em virtude do tempo de trânsito até o local 

de destino, após iniciada a operação. Por este motivo, o cálculo efetivo da renúncia fiscal e sua 

validação só pode ocorrer após finalizado este prazo, ou seja, junho de 2018, oportunidade em que 

já haverá o fluxo definitivo de operações relativas ao exercício de 2017. 
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 Apesar do esforço desta Autarquia em atender às solicitações de informação, no tocante as 

renúncias tributárias do PIS/Pasep e COFINS, a SUFRAMA ainda não concebeu metodologia de 

cálculo, motivo que inviabiliza o envio destas informações nessa oportunidade. Além de restrição 

de controle dos dados pertinentes às operações beneficiadas com renúncia de PIS/Pasep e COFINS, 

atualmente inexiste sistema pertinente para computação dos milhares de operações incentivadas. Ao 

longo de 2017, esta Autarquia conduziu a construção do novo Sistema de Arrecadação, em 

decorrência da Medida Provisória nº 757/2016 que instituiu a TCIF e TS, e o novo Sistema de 

Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, em decorrência da Resolução do CAS nº 38/2017, fazendo 

com que os esforços de T.I fossem direcionados e concentrados no cumprimento destas demandas, 

adiando outros projetos relacionados ao desenvolvimento de software, como é o caso da renúncia 

tributária de PIS/Pasep e COFINS. 

 

Contribuintes beneficiados pela renúncia – Pessoas Físicas 

 As renúncias fiscais geridas ou estimadas pela SUFRAMA somente são acessíveis por 

pessoas jurídicas. Desta forma, não existe renúncia beneficiada de forma direta pela Pessoa Física. 

 

Contribuintes beneficiados pela renúncia – Pessoas Jurídicas 

 As receitas sob gestão desta Autarquia, a Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF) e da 

Taxa de Serviços (TS), foram inicialmente previstas pela Medida Provisória nº 757, de 19 de 

dezembro de 2016, com entrada em vigor a partir de 20 de março de 2017. Portanto, não existem 

dados de arrecadação ou renúncia para os exercícios anteriores. 

 

Quadro 18. Contribuintes pessoas jurídicas beneficiadas pela renúncia de TCIF4 

UF 

20175 2016 2015 

Quantidade 
Valor           

renunciado (R$) 
Quantidade 

Valor 

renunciado 

(R$) 

Quantidade 
Valor 

renunciado (R$) 

AC 1.301 R$ 4.767.660,13 N/A N/A N/A N/A 

AP 1.271 R$ 7.917.668,37 N/A N/A N/A N/A 

AM 4.351 R$ 24.603.686,21 N/A N/A N/A N/A 

RO 4.430 R$ 10.388.967,71 N/A N/A N/A N/A 

RR 1.874 R$ 7.529.344,16 N/A N/A N/A N/A 

TOTAL 13.181 55.207.326,58 N/A N/A N/A N/A 

 Fonte: Sistema de Arrecadação da SUFRAMA. Elaboração própria. 

 

Quadro 19. Contribuintes pessoas jurídicas beneficiadas pela renúncia do Imposto de Importação 

(II)6 

UF 

2017 2016 2015 

Quantidade 
Valor 

renunciado (R$) 
Quantidade 

Valor 

Renunciado (R$) 
Quantidade 

Valor 

renunciado (R$) 

TOTAL (1) (1) (2) R$ 1.921.996.090,00 (2) 2.766.137.297,00 

Fonte: Elaborado pela COGEC, com dados do Sistema de Mercadoria Nacional e Estrangeiro da SUFRAMA. 

 

                                                 
4 N/A = a TCIF somente passou a ser arrecada em 2017. 
5 Compreende o período de 20/03/2017 a 31/12/2017.  
6 As estimativas de 2017 somente poderão ser realizadas a partir de junho de 2018 e; a metodologia de estimativa da 

renúncia do II utilizada nos anos anteriores adotou dados agregados, não prevendo a contagem do quantitativo de 

empresas beneficiadas. 
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Quadro 20. Contribuintes pessoas jurídicas beneficiadas pela renúncia do Imposto sobre Produto 

Industrializado (IPI)7 

UF 

2017 2016 2015 

Quantidade 
Valor renunciado 

(R$) 
Quantidade 

Valor renunciado 

(R$) 
Quantidade 

Valor renunciado 

(R$) 

TOTAL (1) (1) (2) R$ 145.564.332,00 (2) R$ 387.479.842,00 

Fonte: Elaborado pela COGEC, com dados do Sistema de Mercadoria Nacional e Estrangeiro da SUFRAMA 

 

 Como aprimoramento da metodologia de estimativa da renúncia tributária, pretende-se 

desagregar os dados de forma a especificar a renúncia por Unidade da Federação e estimar a 

quantidade de empresas que se beneficiaram da referida renúncia. 

 

Beneficiários da contrapartida da renúncia – Pessoas Físicas 

 As contrapartidas geridas ou estimadas pela SUFRAMA apenas alcançam pessoas jurídicas. 

Assim, não existem beneficiários diretos pessoas físicas. 

 

Quadro 21. Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Jurídicas 
Gasto Tributário: 

UF 

2017 2016 2015 

Quantidade Valor Aplicado Quantidade Valor Aplicado Quantidade Valor Aplicado 

AM 58 569.864.884,16 65 486.788.563,92 60 436.854.528,96 

TOTAL 58 569.864.884,16 65 486.788.563,92 60 436.854.528,96 

Fonte: Controles internos da COATE/CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

Os dados informados relativos a 2015 (X-2) foram extraídos dos RDs apresentados pelas 

empresas com obrigação de investimentos em P&D na ZFM. Entretanto, para os anos seguintes 

2016(X-1) e 2017(X) foram calculados utilizando-se os Indicadores Industrias da SUFRAMA como 

referência, por isso são estimados. Trata-se do número de empresas com obrigação de investimentos 

em P&D e o somatório de suas obrigações no ano-calendário.  

 

Programas orçamentários financiados com contrapartida de renúncia de receita tributária 

 Não aplicável à SUFRAMA. 

 

Quadro 22. Prestações de contas de renúncia de receitas8 

Fonte: Controles internos da COATE/CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

 

                                                 
7 As estimativas de 2017 somente poderão ser realizadas a partir de junho de 2018 e; a metodologia de estimativa da 

renúncia do IPI utilizada nos anos anteriores adotou dados agregados, não prevendo a contagem do quantitativo de 

empresas beneficiadas. 
8 PC =Relatório Demonstrativo (RD). 

Gasto Tributário: 

Situação 
2017 (RD 2016) 2016 (RD 2015) 2015 (RD 2014) 

Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor 

PC não apresentadas 0 0 0 0 0 0 

PC Aguardando Análise 65 486.780.563,92 60 436.854.528,96 0 0 

PC em Análise 0 0 0 0 34 498.520.489,18 

PC não aprovadas 0 0 0 0 23 21.342.082,47 

PC Aprovadas 0 0 0 0 14 2.740.330,77 
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Quadro 23. Comunicações à RFB 
Gasto Tributário: 

Renúncia 

2017 2016 2015 

Comunicações 

Valores 

Indevidamente 

Renunciados 

Comunicações 

Valores 

Indevidamente 

Renunciados 

Comunicações 

Valores 

Indevidamente 

Renunciados 

Susp. Canc. Susp. Canc. Susp. Canc. Susp. Canc. Susp. Canc. Susp. Canc. 

  2 14 - - 0 10 - - 0 35 - - 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

As informações referentes ao campo Valores Indevidamente Renunciados são de 

responsabilidade da Receita Federal do Brasil. 

 

 

INDICADORES DE GESTÃO DA RENÚNCIA DE RECEITAS 

Quadro 24. Indicadores de Gestão da renúncia de receitas (TCIF e TS)9 

ANO 
METAS 

RENÚNCIA/ 

PIB1 
GERAÇÃO DE EMPREGOS 

Descrição Indicador Previsto Real Nacional Diretos Indiretos 

2017 

Renúncia 

TCIF e TS (2) (2) 

R$ 

55.207.326,58 0,000842% (3) (3) 

2016 

Renúncia 

TCIF e TS N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2015 

Renúncia 

TCIF e TS N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Fonte: COGEC. 

 

 

Quadro 25. Indicadores de Gestão da renúncia estimadas e quantificadas (II e IPI)10 

ANO 
METAS 

RENÚNCIA/   

PIB 

GERAÇÃO DE 

EMPREGOS 

Descrição Indicador Previsto Real (R$) Nacional Diretos Indiretos 

2017 Renúncia II e IPI (2) (2) N/A N/A (3) (3) 

2016 Renúncia II e IPI (2) (2) 14.061.333.846,00  0,2826% (3) (3) 

2015 Renúncia II e IPI (2) (2) 16.153.617.139,00  0,4831% (3) (3) 

Fonte: COGEC. 

                                                 
9 Dados do Produto Interno Bruto com base na Contas Nacionais Trimestrais do IBGE, com base na estimativa de 

01/03/2018; a SUFRAMA não adotou indicadores ou metas para as Renúncias Tributárias sob sua gestão e; a 

SUFRAMA não realiza a estimativa do número de empregos diretos ou indiretos em todo o universo de empresas 

incentivadas, nos cinco Estados de atuação. N/A = a TCIF somente passou a ser arrecada em 2017. 
10 Dados do Produto Interno Bruto com base na Contas Nacionais Trimestrais do IBGE, com base na estimativa de 

01/03/2018; a SUFRAMA não adota indicadores ou metas para as Renúncias Tributárias que estima e quantifica; a 

SUFRAMA não realiza a estimativa do número de empregos diretos ou indiretos em todo o universo de empresas 

incentivadas, nos cinco Estados de atuação. N/A: as estimativas de renúncia do II e IPI 2017 somente poderão ser 

realizadas a partir de junho de 2018. 
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DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DE RENÚNCIA FISCAL - 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL 

 

 

     

DECLARAÇÃO 

 

Eu,  Appio da Silva Tolentino, CPF n° 119.451.172.49, Superintendente 

da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SURAMA, declaro para os devidos 

fins, que na concessão e na renovação do benefício tributário previsto conforme a 

legislação: Constituição Federa/88, ADCT, art. 40, 92, 92-A; Decreto-Lei 2881967; 

Decreto-Lei nº 356/1968;  D.L. nº 1.435/75; Lei nº 8.387/91; Lei nº 11.898/09; Lei nº 

10.637/2002; Lei nº 10.833/2003; Lei nº 10.865/2004; Lei nº 10.996/2004; Lei nº 

11.196/2005; Lei nº 11.945/2009 e Lei nº 13.023/14 foi verificada a situação de 

regularidade dos beneficiários com relação aos pagamentos dos tributos junto à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 

FGTS - e à Seguridade Social, em consonância com o disposto na Constituição 

Federal, art. 195, § 3º; na Lei n° 9.069/1995, art.60; na Lei n° 8.036/1990, art. 27, 

alínea “c”; e na Lei n° 8.212/1991, art. 47, inciso I, alínea “a”. 

 

 

Manaus, 20 de  março de 2018. 

 

 

APPIO DA SILVA TOLENTINO 

119.451.172.49 

Superintendente da SUFRAMA 
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Análise crítica sobre importância da renúncia de receitas no contexto de atuação da 

SUFRAMA 

 Renúncias tributárias sob gestão da SUFRAMA 

 Com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) pela inconstitucionalidade da Taxa de 

Serviços Administrativos da SUFRAMA (TSA)11 com repercussão geral reconhecida, em 2016, a 

Autarquia atuou na idealização e implementação de novas taxas. Denominadas Taxa de Controle de 

Incentivos Fiscais (TCIF) e da Taxa de Serviços (TS), foram inicialmente previstas pela Medida 

Provisória nº 757, de 19 de dezembro de 2016, convertida na Lei. n.º 13.451, de 16 de junho de 

2017. Com isso, foi garantida uma nova metodologia de cálculo e cobrança das taxas, mais moderna 

e eficiente, garantindo a continuidade das prestações dos serviços da SUFRAMA. 

 A Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF) teve definidos seus fatos geradores: 

I. O registro de Pedido de Licenciamento de Importação, referente à importação de 

mercadorias estrangeiras no âmbito da Zona Franca de Manaus, das Áreas de Livre 

Comércio ou da Amazônia Ocidental para efeito de fruição dos incentivos fiscais 

administrados pela SUFRAMA; ou 

II. O registro de Protocolo de Ingresso de Mercadorias, referente ao ingresso de mercadorias 

procedentes do território nacional no âmbito da Zona Franca de Manaus, das Áreas de Livre 

Comércio ou da Amazônia Ocidental para efeito de fruição dos incentivos fiscais 

administrados pela SUFRAMA. 

 Em relação a Taxa de Serviço, os fatos geradores são os que estão dispostos na tabela a 

seguir: 

 

Quadro 26. Síntese das isenções da TCIF, desmembrada por critério e delimitação 

SERVIÇOS UNIDADE VALOR (R$) 

Cadastramento Unidade 140,37 

Atualização cadastral e recadastramento Unidade 42,11 

Reativação cadastral Unidade 173,16 

Informações Folha 2,81 

Armazenagem e movimentação de cargas (mercadorias diversas) M³/15 dias 9,83 

Armazenagem e movimentação de cargas (veículos) Unidade/15 dias 421,11 

Cargas (utilização de empilhadeira – por contêiner ou caminhão) Por contêiner ou caminhão 126,33 

Movimentação interna de mercadorias nos entrepostos (utilização de 

empilhadeira por hora) 

Por hora 98,26 

Movimentação interna de mercadorias nos entrepostos (separador de 

carga por hora) 

Por hora 16,84 

Unitização e desunitização de contêineres Por contêiner de 20 pés 533,40 

Unitização e desunitização de contêineres Por contêiner de 40 pés 617,62 

Fonte: Elaboração própria com dados do Portal da Legislação da Presidência da República disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2016/Mpv/mpv757.htm.  

 

 As hipóteses de renúncia estão sintetizadas na Tabela X. A leitura da tabela deve ser feita 

considerando que para fazer jus a renúncia de determinada hipótese o internamento de mercadoria 

deverá satisfazer, cumulativamente, os critérios relacionados, atendendo a delimitação dispostas na 

terceira coluna. 

 

 

 

                                                 
11 Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 957650. 
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Quadro 27. Síntese das isenções da TCIF, desmembrada por critério e delimitação 

HIPOTESES CRITÉRIOS DELIMITAÇÕES 

Art. 9º, inciso I 

Natureza jurídica da entidade beneficiada 

pelo incentivo 

União, Estados e Municípios da delimitação 

geográfica (órgãos da administração direta, suas 

autarquia e fundações públicas) 

Geográfico da destinação do bem 
Estados da Amazônia Ocidental e o Estado do 

Amapá 

Art. 9º, inciso II 

Porte da empresa beneficiada Micro e pequena empresa 

Regime tributário da entidade 

beneficiada 
Optantes pelo regime fiscal do Simples Nacional 

Art. 9º, inciso III 

Grupo de produtos incentivados 

Livros, jornais e periódicos e o papel destinado à 

impressão desses 

Equipamentos médico-hospitalares 

Produtos integrantes da cesta básica (relacionados no 

Anexo I) 

Aplicação do produto Comércio 

Geográfico da destinação do bem Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio 

Art. 9º, inciso IV 

Aplicação do produto 
Industrialização segundo projeto Zona Franca Verde 

aprovado 

Natureza do bem incentivado 

Matérias-primas, componentes, produtos 

intermediários, materiais secundários, embalagem e 

bens finais 

Origem do bem Nacional 

Geográfico da destinação do bem Área de Livre Comércio 

Art. 9º, inciso V 

Natureza da operação Compra e venda interna a delimitação geográfica 

Geográfico da destinação do bem 
Áreas incentivadas (Amazônia ocidental e ALC de 

Macapá e Santana – AP) 

Art. 9º, inciso VI 

Origem do bem Estrangeiro 

Aplicação do produto Comércio 

Geográfico da destinação do bem Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio 

Art. 9º, inciso VII 

Aplicação do produto Comércio 

Natureza do bem incentivado Dispositivo de tecnologia assistiva 

Geográfico da destinação do bem Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio 

Art. 9º, parág. 

Único. 

Aplicação do produto Industrialização 

Destinação do produto Exportação 

Art. 10 

Natureza do bem incentivado Bens de informática, seus insumos e componentes 

Aplicação do produto Industrialização 

Contrapartida Investimento em PD&I, segundo Lei 8.387/1991 

Fonte: elaboração própria com dados do Portal da Legislação da Presidência da República disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2016/Mpv/mpv757.htm.  
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 Vale ressaltar que, desde a entrada em vigor do Decreto nº 4.950/2004, as taxas arrecadas 

pela SUFRAMA passaram a ser recolhidas diretamente aos cofres do Tesouro Nacional e compõem 

o esforço do governo federal em atingir superávits primários que serão direcionados ao serviço da 

dívida pública. 

 Conforme foi descriminado no tópico correspondente, a SUFRAMA alcançou arrecadação 

R$ 191.258.050,62 com as taxas sob sua gestão – TCIF e TS - em 2017. Desta forma, a renúncia 

dos tributos sob gestão da SUFRAMA atingiu 22,40% do potencial de arrecadação total. 

 

 Renúncias tributárias de gastos tributários sob a gestão da SUFRAMA 

 A SUFRAMA realiza o cálculo estimado dos gastos tributários indiretos na circunscrição da 

Superintendência da Zona Franca de Manaus, no sentido de atender às demandas internas sobre o 

tema e também às solicitações da Receita Federal do Brasil (RFB) e do Tribunal de Contas da 

União (TCU). 

 A metodologia aplicada para o cálculo da estimativa dos valores dos gastos tributários 

indiretos no âmbito desta Autarquia está calcada no Decreto-Lei n.º 288/67 e na legislação tributária 

que concede os benefícios fiscais às empresas sediadas na área de abrangência da SUFRAMA, 

compreendendo atualmente ao Imposto de Importação (II) e ao Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI). 

 Esta Metodologia de cálculo dos gastos tributários indiretos da Zona Franca de Manaus 

(ZFM), Amazônia Ocidental (AMOC) e Áreas de Livre Comércio (ALCs) tem sido aplicada desde 

2009 (ano calendário 2008) e, ano a ano, vem passando por aperfeiçoamentos que culminaram na 

versão 2017. 

 Os resultados demonstraram evolução na consistência dos dados obtidos a partir da Nota 

Fiscal Eletrônica (NFe), que foi se tornando obrigatória para a maioria das atividades econômicas. 

Ainda assim, permaneceu a necessidade de se adotarem alguns procedimentos para o tratamento dos 

dados provenientes dos registros dessa Fonte, tendo em vista a constatação de erros registrados no 

sistema e que não possuíam tratamento prévio. 

 

  

2.4.1. Informações e resultados da política de renúncia de receitas praticada pela Superintendência 

da Zona Franca de Manaus 

(Anexo especial) 
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ANEXO ESPECIAL SOBRE GESTÃO DE POLÍTICAS DE RENÚNCIAS DE RECEITAS 

 

Identificação da SUFRAMA da (s) política (s) pública (s) de renúncia de receitas sob sua 

gestão 

 A Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), em conformidade com o 

Decreto-Lei 288/67, administra a concessão de incentivos fiscais do Estado brasileiro para as áreas 

de sua jurisdição que compreendem os estados da Amazônia Ocidental e os municípios de Macapá 

e Santana no estado do Amapá. Os incentivos dessa política tributária estão relacionados ao 

Imposto de Importação (I.I.), ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ao Programa de 

Integração Social (PIS) e ao Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 

 

Quadro 28. Identificação da SUFRAMA 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.  Código SIORG: 166 

Identificação da SUFRAMA 

Denominação completa: Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA 

Denominação Abreviada: SUFRAMA 

Código SIORG: 166 Código LOA: 28233 Código SIAFI: 20603 (órgão) 

Natureza Jurídica: Autarquia: 110-4 Autarquia Pública CNPJ: 04.407.029/0001-43 

Principal Atividade: Administração Pública em Geral Código CNAE: 84.11-6-00 

Telefones/Fax de contato:  (92) 3321-7000 (92) 3321-7120 (92) 3321-7122 

Endereço Eletrônico: suframa@suframa.gov.br Página na Internet: http://www.suframa.gov.br 

Endereço Postal: Avenida Ministro Mário Andreazza, 1.424, Distrito Industrial, Manaus/AM - CEP: 69075-830, 

Manaus - AM  

Normas. Relacionadas à SUFRAMA 

Normas de criação e alteração da SUFRAMA 

Art. 40 e 92 do ADCT: Prazos de prorrogação da ZFM 

Decreto Lei nº 288/1967: Homologação 

Decreto Nº 6372/2008, publicado em 15.02.2008. 

Decreto Lei nº 356/1968: Amazônia Ocidental 

Decreto nº 61.244/1967: Regulamentação do Decreto 7139/10 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da SUFRAMA 

Lei Complementar nº 134/2010: Cria o CAS 

Decreto nº 7.138/2010: Composição do CAS 

Decreto nº 7.139/2010 Regimento Interno, alterado a pelo Decreto 8639/2016 e Decreto 8849/2016. 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

 Manual de processo e Instrução de Trabalho aprovados pela Portaria 409 de 27 de dezembro de 2005. 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à SUFRAMA 

Unidades Gestoras Relacionadas à SUFRAMA 

Código SIAFI Nome 

193028  SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA 

190019 Suframa/UGR 

193054 SUFRAMA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 

Gestões relacionadas à SUFRAMA 

Código SIAFI Nome 

19205  SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

193028 19205 

190019 19205 
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             Identificação dos principais gestores com atribuições relacionadas à gestão de políticas 

de renúncia de receitas. 

 

              1) Áppio da Silva Tolentino - Superintendente da SUFRAMA 

              2) Bruno Monteiro Lobato - Superintendente Adjunto de Operações  

              3) Marcelo Souza Pereira - Superintendente Adjunto de Planejamento e Desenvolvimento 

Regional. 

             4)  José Lopo de Figueiredo Filho - Superintendente Adjunto de Projetos (Substituto) 

 

              Ambiente de atuação da SUFRAMA e suas principais características face ao público-

alvo das políticas de renúncias de receitas sob sua gestão: 

 

a) Caracterização e comportamento do mercado de atuação. 

 Os indicadores de desempenho da indústria manauara demonstraram que houve uma 

reversão do quadro recessivo que se impunha desde o final de 2014, ainda que o resultado positivo 

não tenha reposto as perdas que se verificaram desde então. O resultado do faturamento em 2017 foi 

de R$ 81,74 bilhões, montante 8,96% superior ao do ano anterior, em termos nominais, mas 6,4% 

menor ao de 2014. Outra variável fortemente abalada por conta da crise econômica foi a mão de 

obra, que terminou o ano de 2017 com registro da média mensal de 86.195 postos de trabalho. 

Este mesmo indicador apurou 122.117 trabalhadores no ano de 2014. Importante ressaltar 

que a melhora no desempenho do Polo Industrial de Manaus, cuja produção está eminentemente 

voltada para o abastecimento do mercado doméstico, ocorreu de maneira mais consolidada a partir 

do segundo semestre de 2017, e coincidiu com a recuperação gradativa da confiança do consumidor 

e dos empresários, e com a redução da inflação e das taxas de juros. Esse reflexo na performance da 

indústria incentivada ocorre também em virtude do perfil de produtos aqui fabricados que, 

majoritariamente, integram a classe de bens de consumo durável, como computadores, smartphones 

e motocicletas e, de maneira geral, requerem, para aquisição, oferta de crédito, taxas de juros 

razoáveis, e confiança na economia por parte das famílias. 

 

b) Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio. 

Abaixo, estão descritas algumas ameaças que têm potencial para prejudicar o ambiente de 

negócios da SUFRAMA e consequentemente o público-alvo das políticas de renúncias de receitas 

sob sua gestão, a saber: 

1. Interesse de empresas brasileiras em transferir suas linhas de produção para o Paraguai 

em decorrência de facilidades e vantagens fiscais superiores a do modelo ZFM, tais 

como: doação de terrenos; energia e mão de obra baratas e com legislação trabalhista 

menos onerosa; regras que facilitam a instalação das fábricas; 

2. Proposta de criação de zonas francas e áreas de livre comércio em outros estados da 

federação no Brasil; 

3. Reforma tributária que subtraia a competitividade do modelo Zona Franca de Manaus; 

4. Entraves logísticos; 

5. Escassez de força de trabalho qualificada. 

 Da mesma forma, existem oportunidades que, se aproveitadas, podem melhorar o seu 

ambiente de negócios, tais como: 

1.  Revisão dos marcos regulatórios da atividade econômica do Modelo Zona Franca de 

Manaus. Essa revisão tem como objetivo a simplificação de procedimentos e o aumento 

da segurança jurídica por conta da edição de normas mais claras e alinhadas com a 

legislação federal em vigor. 

2. Zona Franca Verde - O Decreto nº 8.597/2015, abriu a oportunidade para a 

industrialização das Áreas de Livre Comércio (ALC) administradas pela SUFRAMA. A 

nova legislação incentiva a criação de novas indústrias, por meio da isenção do Imposto 
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sobre Produtos Industrializados (IPI), com base em critérios de preponderância no uso 

de matérias-primas regionais. 

3. Atração de investimentos que vão ao encontro das novas demandas da sociedade e dos 

setores econômicos como: fabricação de equipamentos médicos e de locomoção, painéis 

de energia solar, desenvolvimento de fitofármacos e biocosméticos, produção de 

fertilizantes, dentre outros. 

 

c) Informações sobre o relacionamento da SUFRAMA com os principais clientes de 

seus produtos e serviços; 

A SUFRAMA se relaciona com os seus clientes por meio de: 

1. Atendimento presencial é voltado ao público externo, realizado presencialmente, tanto 

na sede da SUFRAMA, como nas Unidades Descentralizadas nos estados do Acre, 

Rondônia, Roraima, Amapá e no Distrito Federal, onde a SUFRAMA possui 

escritórios; 

2. Atendimento via telefone – realizado por telefone pelos servidores das diversas 

unidades da Autarquia, no horário de funcionamento, das 8h às 17h, em todas as suas 

Unidades; 

3. Atendimento via e-mail; 

4. Página na internet - ao acessar a página da SUFRAMA na internet, no link: 

http://site.SUFRAMA.gov.br/area-de-imprensa/Contato/ o cidadão/usuário tem acesso 

aos principais telefones e e-mails de contato de todas as Unidades Administrativas da 

SUFRAMA. 

5. Ouvidoria - criada em junho de 2016, com o objetivo de abrir canal de relacionamento 

com o público externo e objetivando melhorar continuamente os serviços prestados pela 

SUFRAMA à sociedade. O atendimento da Ouvidoria é feito presencialmente, na sede 

da SUFRAMA, via telefone ou e-mail; 

6. Manifestação Presencial (Avenida Mário Andreazza, 1424, Distrito Industrial, CEP 

69075830) - Horário de Funcionamento: Segunda a sexta, das 8:00 às 17:00. Tel.: 3321-

7045/3321-7044 - E-mail: ouvidoria@SUFRAMA.gov.br; 

7. Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal - (e-Ouv): 

https://sistema.ouvidorias.gov.br; 

8. Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-Sic): 

www.acessoainformacao.gov.br/sistema. 

 

d)    Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los; 

   A SUFRAMA está em fase de implementação da sua gestão de riscos por meio de um 

projeto piloto em execução voltado, inicialmente, aos processos internos. 

 

e)    Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios. 

   As principais mudanças ocorridas nos últimos exercícios estão relacionadas ao 

contingenciamento orçamentário/financeiro.  

 

              Plano estratégico para as Políticas de Renúncia de Receitas 

   A SUFRAMA não possui de Plano Estratégico específico voltado para a política de 

renúncia de receitas.   

              Em relação a gestão realizadas junto ao MDIC e outras instâncias do governo para 

aprimorar a operacionalização das políticas de renúncia de receitas sob sua responsabilidade, a 

SUFRAMA realizou gestão sobre os procedimentos legislativos que culminaram na conversão da 

Medida Provisória 757/2016 Lei Nº 13.451/2017, incluindo a análise de onze Emendas 

Parlamentares. 

http://site.suframa.gov.br/area-de-imprensa/Contato/
mailto:ouvidoria@suframa.gov.br
https://sistema.ouvidorias.gov.br/
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema
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 As principais conquistas obtidas foram a conversão da MP 757/2016 na Lei 13.451/2017; a 

operacionalização dos sistemas de informática de acordo com a nova sistemática introduzida pela 

Lei 13.451/2017; a Resolução do cadastro CAS Nº 38/2017 que congregou toda a legislação federal 

em relação às exigências para concessão de incentivos fiscais. Previu, ainda, a partir de um novo 

sistema, a integração com instituições parceiras que pudessem fornecer informações sobre a 

regularidade fiscal e previdenciária das empresas requerentes à fruição dos incentivos fiscais, como 

por exemplo: CEF. RFB, REDESIM (em fase de tratativas); Implantação da primeira fase Sistema 

de Acompanhamento, Gestão e Análise Tecnológica (SAGAT) módulo coleta de dados. 

 Em 2017 houve a participação do titular da Superintendência de Planejamento e 

Desenvolvimento Regional (SAP) no Grupo de Trabalho Interministerial que discute a Indústria 

4.0. O referido Grupo objetiva elaborar e propor uma Estratégia Nacional para a Indústria 4.0 

(GTI4.0) - 2017-2022. Portaria nº 728-SEI, de 25/05/2017. 

Destaca-se também a publicação da Portaria SUFRAMA nº 222, de 04/07/2017, a qual dá 

novas diretrizes para a apresentação do Plano de P&D, previsto no Decreto nº 6.008/2006. A 

Portaria nº 601, de 15/12/2017, revogou a Portaria nº 354/2016, que estabelecia o cronograma de 

análise dos RDs e Contestações do passivo analítico dos investimentos realizados pelas empresas 

beneficiárias da Lei de Informática. Assim, a Portaria nº 601 traz novo cronograma, em função do 

diagnóstico de que nem todos os elementos envolvidos nas atividades das equipes foram 

considerados nas previsões da portaria revogada, sendo estes detectados durante a 

operacionalização (exemplo: disponibilização para desenvolvimento e implementação do SAGAT). 

               A Resolução CAPDA nº 03, de 12/09/2017, estabelece os Programas Prioritários para 

Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento. Efetivamente alterou o programa prioritário de 

"BIOTECNOLOGIA" para "BIOECONOMIA", ampliando a abrangência do programa, a fim de 

gerar maior atração das empresas pelos projetos nessa área e revogou a Resolução nº 12, de 

14/07/2016. 

              A Resolução CAPDA nº 04, de 12/09/2017, dispõe sobre as regras e procedimentos para a 

aplicação de recursos na execução dos Programas Prioritários para investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento na área de atuação da SUFRAMA. Esta resolução tornou os programas 

operacionalmente mais sofisticados com a previsão da possibilidade de investimento em start-ups a 

fim de possibilitar a geração de riquezas nas esferas científicas, econômica e social, por meio de 

incentivo a iniciativas tecnológicas e revogou a Resolução CAPDA nº 13, de 14/07/2016. 

  Outro resultado significativo na gestão foi o levantamento da situação do estoque de 

processos dos RDs das empresas beneficiárias da Lei nº 8.387/1991, referentes aos anos-calendário 

2004 a 2015, bem como indicação das providências a serem realizadas. O trabalho de levantamento 

da situação foi realizado pelo Grupo de Trabalho estabelecido pela Portaria nº 60, de 24 de fevereiro 

de 2017.  

          Destaca-se, ainda, a seleção da instituição coordenadora do programa prioritário de 

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS por meio do Edital de Chamamento Público CAPDA 

nº 1/2017, no qual foi vencedora a Fundação Muraki; a participação da SUFRAMA, junto ao 

MDIC, nas discussões relacionadas à Medida Provisória nº 810, de 08/12/2017, a qual aprimora os 

mecanismos instituídos na legislação com vistas a dinamizar e a fortalecer as atividades de pesquisa 

e desenvolvimento no setor produtivo das tecnologias da informação e comunicação. Essa MP 

promove alterações na Lei nº 8.248, de 1991 (Lei da Informática Nacional) e na Lei nº 8.387, de 

1991 (Lei da Informática da SUFRAMA) e cria o plano de reinvestimento a ser utilizado na 

hipótese de não aprovação, total ou parcial, dos demonstrativos de cumprimento das obrigações 

assumidas pela empresa beneficiada com os incentivos da Lei da Informática Nacional. 

             Em relação às medidas tomadas pela administração superior da SUFRAMA e aos avanços 

implementados no exercício de 2017 em relação à gestão das atividades relacionadas à Lei de 

Informática, destacamos a publicação da Medida Provisória nº 810/2017, que alterou a Lei de nº 

8.248/1991 e a Lei nº 8.387/1991. O novo instrumento em apreço, apesar de já ter força de Lei,  está 

em fase de tramitação no Congresso Nacional, a fim de que possa, após a apreciação das duas casas 
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do Congresso, ser convertida definitivamente em Lei Ordinária para disciplinar o cumprimento das 

obrigações relativas aos investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento na Amazônia 

Ocidental e no estado do Amapá estabelecidas para as empresas que produzem bens de informática 

beneficiados no âmbito da Zona Franca de Manaus. 

 Foi solicitado formalmente à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRFB), a pedido dos 

órgãos de controle, que fizesse a implementação e a validação das informações prestadas pelas 

empresas com obrigações de P&D. Atendendo também a recomendações, foram retomados as 

interações com a DRFB e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC), visando ao fiel cumprimento dos dispositivos do Decreto nº 6.008/2006. Destaque-se, 

também, uma maior interação com os órgãos de controle, em particular com a CGU-AM, por meio 

de contatos diretos com os auditores federais de finanças e controle, na busca de orientação sobre 

boas práticas, objetivando dar maior transparência e celeridade aos procedimentos analíticos.   

 Destaca-se a realização de mais uma etapa do curso externo com a ARA Consultoria, 

custeada pelo MDIC, visando à capacitação técnica para avaliadores de relatórios demonstrativos 

(RDs). Outro destaque foi a participação de servidores da SUFRAMA no curso de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação, desenvolvido pela SUFRAMA com essa mesma empresa de 

consultoria. 

 A Portaria SUFRAMA nº 601/2017, que estabelece “diretrizes para o cumprimento de 

determinações exaradas na Notificação do Acórdão nº 3695/2013 do Tribunal de Contas da União”, 

revogou a Portaria SUFRAMA nº 354/2016. 

             No exercício, a principal ação referente à informatização de processos de trabalho foi a 

implementação do módulo de recepção das informações do Relatório Demonstrativo (RD) SAGAT. 

O sistema foi elaborado pela empresa CTIS Tecnologia S.A., em conjunto com a equipe técnica da 

SUFRAMA. 

 Instituído pela Portaria SUFRAMA nº 219/2017, o módulo de recepção de dados do 

SAGAT compreende: armazenamento das informações referentes aos Planos de P&D e a prestação 

das informações referentes ao RD, a ser preenchido pelas beneficiárias da Lei 8.387/1991. Com 

isso, espera-se a eliminação do recebimento de documentos em papel, visto que as informações 

prestadas em meio físico, até 2016, estão disponíveis eletronicamente no Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI). 

 O desenvolvimento da primeira fase foi composto por 19 casos de uso, divididos em 4 

iterações de validações, testes e entrega. As demais fases de desenvolvimento do SAGAT 

alcançarão outras funcionalidades, tais como: análise do RD, emissão dos pareceres técnicos e 

relatórios, prestação das informações de P&D decorrentes do PPB, dentre outras.  

 Com relação à recomendação do subitem 9.1.2 do Acórdão 1.390/2012-TCU-Plenário, 

cabe mencionar que, por ser considerado apenas um sistema de coleta de dados para fins 

estatísticos, o Sistema de Indicadores da SUFRAMA (SIS) não se configura como o melhor 

parâmetro para comparação das informações prestadas pelas empresas. 

 Desta forma, baseado nas Disposições da Resolução Normativa nº 71/2016, as informações 

sobre o Faturamento passaram a ser encaminhadas à DRFB para validação, ao mesmo tempo em 

que foram retomadas tratativas entre os dois órgãos para troca de informações e cooperação técnica. 

 Em relação à gestão da Lei de Informática da ZFM (Lei 8.387/1991), há 17 servidores da 

SUFRAMA efetivos para as atividades da Lei, sendo 15, analistas técnicos e dois coordenadores 

com gratificações, que são: o Coordenador-Geral da CGTEC, FCPE 101.4 e o Coordenador da 

Coordenação de Articulação e Acompanhamento da Política Tecnológica (COATE), FCPE 101.3. 

Registra-se o afastamento temporário (licença) de uma técnica. Conforme detalhamentos do quadro 

a seguir, estão relacionados os servidores alocados na Coordenação Geral de Gestão Tecnológica 

(CGTEC), considerando os dados até 31 de dezembro de 2017. 
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      Quadro 29. Demonstração da Força de Trabalho – EFETIVOS 

       Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

  

Quant. Unidade/identificação Setor 
Nível 

Escolar 

Área de                

Formação 
Cargo Idade 

Tempo de 

SUFRAMA 

Tempo de Serviço na 

subunidade Atual 

1 Carlos Roberto da Silva CGTEC Superior Engenharia 

Mecânica 

FCPE 101.4 55 3 anos e 10 

meses 

2 anos e 9 meses 

2 Leopoldo Augusto Montenegro de 

Melo Junior 

COATE/CGTEC Superior Administração FCPE 101.3 32 3 anos e 9 

meses 

1 ano e 4 meses 

3 Leonardo Arruda Moura de Araújo COATE/CGTEC Superior Economia Economista 33 3 anos e 9 

meses 

2 anos e 10 meses 

4 Helnatã Duarte Campos COATE/CGTEC Superior Fisioterapia ATA 29 3 anos e 9 

meses 

2 anos e 8 meses 

5 Taynara Tenório Cavalcante Bezerra COATE/CGTEC Superior Engenharia de 

Produção 

Engenharia de 

Operações 

27 3 anos e 9 

meses 

3 anos e 9 meses 

6 Ygor Aroucha Thomé COATE/CGTEC Superior Economia Economista 28 3 anos e 8 

meses 

2 anos e 8 meses 

7 Daniel de Souza Ferreira COATE/CGTEC Superior Engenharia 

Eletrônica 

Engenheiro 34 3 anos e 9 

meses 

3 anos e 9 meses 

8 Felipe Chiamulera COATE/CGTEC Superior Engenharia 

Mecatrônica 

ATA 27 3 anos e 10 

meses 

4 anos e 10 meses 

9 Davi de Souza Borges COATE/CGTEC Superior Economia Economista 30 3 anos e 8 

meses 

2 anos e 8 meses 

10 Thiago Azevedo Conte de Melo COATE/CGTEC Superior Economia Economista 29 3 anos e 9 

meses 

2 anos e 8 meses 
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Quadro 30. Demonstração da Força de Trabalho – EFETIVOS 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

          

              

    

Quant. Unidade/identificação Setor 
Nível 

Escolar 

Área de                

Formação 
Cargo Idade 

Tempo de 

SUFRAMA 

Tempo de Serviço na 

subunidade Atual 

11 Marcelo Clinger Vieira Cavalcante COATE/CGTEC Superior 
Engenharia de 

Produção 

Engenharia 

de Operações 
29 

3 anos e         

9 meses 
3 anos e 9 meses 

12 Roberta Costa Silva COATE/CGTEC Superior 
Engenharia de 

Produção 
ATA 33 

3 anos e         

9 meses 
3 anos e 9 meses 

13 Letícia Andrade de Oliveira Brilhante COATE/CGTEC Superior Engenharia Civil ATA 42 
3 anos e         

8 meses 
LICENÇA 

14 Érica dos Santos Nascimento Cintra COATE/CGTEC Superior Engenharia Civil Engenheiro 43 
2 anos e 5 

meses 
1 ano e 5 meses 

15 Rafael Barreira Vilarindo COATE/CGTEC Superior Engenharia Civil Engenheiro 31 
3 anos e 9 

meses 
1 ano e 5 meses 

16 Valter Rocha Morais COATE/CGTEC Superior 
Engenharia de 

Produção 

Engenharia 

de Operações 
41 

2 anos e 5 

meses 
1 ano e 5 meses 

17 Mydiane Monteiro e Silva COATE/CGTEC Superior Administração ATA 31 
2 anos e 11 

meses 
1 ano e 4 meses 
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Os custos associados à manutenção dos 17 servidores perfazem um gasto anual de R$ 

2.345.918,41, considerando as Funções gratificadas do Poder Executivo. 

Como consequência da publicação do Decreto nº 8.639/2016, ocorreu a redução do número 

de coordenações, por exemplo, a Coordenação de Políticas Tecnológicas – (COPOT), foi extinta, 

restando somente a Coordenação de Articulação Tecnológica – (COART), como coordenação 

subordinada à Coordenação Geral de Gestão Tecnológica (CGTEC). Em decorrência disso os 

servidores que estavam lotados na COPOT foram remanejados para a COART.  

A Portaria SUFRAMA nº 354/2016 foi substituída pela Portaria SUFRAMA nº 601/2017, a 

qual define o número mínimo de mão de obra necessários para a gestão da Lei de Informática da 

ZFM (Lei 8.387/1991. 

 

                               Quadro 31. Quantitativo COART/CGTEC 
Atividade CGTEC/COART 

Gerenciamento 01 coordenador-geral e 01 coordenador 

Apoio 02 agentes administrativos 

Análise Técnica 
16 (engenheiros, analistas técnicos administrativos, 

economistas, contadores ou administradores) 

                       Fonte: CGTEC/SAP. 

 

Os servidores que trabalham diretamente com a Lei de Informática são aqueles que eram 

lotados na COPOT, além do coordenador-geral. Em termos qualitativos entende-se que a Unidade 

Administrativa necessita de uma equipe multidisciplinar para a realização dos trabalhos. Entretanto, 

em termos quantitativos o quadro de mão de obra é insuficiente. O único servidor no cargo de 

Agente Administrativo, lotado na CGTEC, está à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do 

Amazonas e não há disponibilidade, na Autarquia, de servidores desse cargo para atendimento das 

necessidades da coordenação. Para que seja atendido o quadro mínimo de servidores, estabelecido 

na Portaria nº 601/2017, é necessário a lotação na coordenação de mais dois analistas de nível 

superior e dois de nível médio para apoio técnico. 

Durante o ano de 2017, registrou-se a ocorrência do afastamento, ainda sem retorno, de uma 

servidora.  

 

Treinamentos efetuados no exercício e outros aspectos relevantes em termos de formação 

profissional da equipe; 

Com relação às capacitações, destacam-se 2 cursos, conforme segue:  

 Durante o segundo semestre foi realizado treinamento pela empresa ARAM Cursos 

e Planejamento, contratada pelo MDIC, com carga horária de 16 horas, para toda a 

equipe da CGTEC, visando a implantação de nova metodologia de 

acompanhamento dos investimentos em P&D na Amazônia Ocidental e o estado do 

Amapá.  

 Curso de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, com carga horária de 70 horas, 

ministrado pela empresa ARAM, contratada pela SUFRAMA, no qual participaram 

cinco servidores da CGTEC. 

Entretanto, para a formação técnica de um analista de P&D, a experiência é fundamental. 

Ressalta-se que além de treinamento e tempo de atuação no cargo, também se faz necessária a 

interação com outras regiões do país e fora dele. Por isso, é importante a participação em eventos 

como seminários, feiras e encontros na área tecnológica que contenham alto grau de modernização.  

Dessa forma, os avaliadores de projeto de P&D devem estar sempre na vanguarda. 

Precisam estar em constante atualização nas mais modernas tecnologias. Em 2017, não foi 

autorizada qualquer participação em eventos para os servidores que trabalham com essa atividade. 
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  Em decorrência da publicação da Medida Provisória nº 810, de 8 de dezembro de 2017, de 

alteração da Lei de Informática da ZFM – Lei 8.387/1991, conforme citado anteriormente deverá 

ocorrer atualizações das normas inferiores e demais procedimentos cabíveis. 

 

Dados Gerais sobre a Lei de Informática da ZFM – Lei 8.387/91 

 Das análises realizadas em 2017, seguem os valores das obrigações em P&D em 

consonância com o cronograma de trabalho estabelecido na Portaria nº 354/2016, revogada pela 

Portaria nº 601/2017.  

 Os valores informados neste item referem-se somente à análise dos RDs (não contemplando 

contestações tampouco os recursos encaminhados à Superintendência). Os valores informados nos 

anos-calendário 2008, 2009 e 2012 referem-se às reanálises, conforme determinações expedidas 

pela Superintendência Adjunta de Planejamento (SAP). 

 Em relação ao valor informado no relatório de gestão, ano-calendário 2016, (R$ 

483.392.393,84) observa-se um aumento de R$ 54.057.175,24 (11,2%) nos valores totais de 

investimentos de P&D analisados. 

 

Quadro 32. Investimentos totais em P&D (R$) 
 2008 2009 2012 2013 2014 TOTAL 

Investimentos 

totais em P&D 

(R$) 

22.290.540,26 8.871.931,06 14.917.946,36 470.831.615,44 20.537.535,96 537.449.569,08 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

Perfil e valores de agregados econômicos do setor apoiado e da política pública – tabela; 

 Em relação ao valor informado no relatório de gestão, ano-calendário 2016, (R$ 

470.376.992,19) observa-se um aumento de R$ 89.393.633,50 (19,0%) no total de obrigações 

analisadas. 

 

Quadro 33. Perfil dos valores agregados do setor apoiado e da política pública 

 2008 2009 2012 2013 2014 TOTAL 

Faturamento 

Bruto (R$) 
550.839.018,45 182.006.337,00 665.068.332,50 13.143.909.124,30 640.372.947,38 15.182.195.759,63 

Impostos 

pagos (R$) 
99.184.375,15 33.034.238,67 107.256.421,66 1.943.587.875,94 92.139.484,37 2.275.202.395,79 

Aquisições 

(R$) 
4.711.102,06 0,00 0,00 828.877.731,03 76.446.507,97 910.035.341,06 

Faturamento 

Líquido (R$) 
446.943.541,24 148.972.098,33 557.811.910,84 10.371.443.517,33 471.786.955,04 11.996.958.022,78 

Obrigações 

(R$) 
22.152.912,84 7.411.687,65 20.917.946,66 485.205.665,30 24.082.413,24 559.770.625,69 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

Perfil dos dispêndios dos projetos de P&D por modalidade – tabela e análise; 

 Em relação ao valor informado no relatório de gestão, ano-calendário 2016, observa-se 

aumento de R$ 755.170,64 (1,4%) nos valores referentes ao FNDCT, aumento de R$ 40.94.440,43 

(54,0%) nos valores da modalidade interna e aumento de R$ 12.707.564,17 (3,6%) nos valores da 

modalidade de convênio com instituições credenciadas. 
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Quadro 34. Dispêndios dos projetos de P&D por modalidade  

 2008 2009 2012 2013 2014 TOTAL 

FNDCT CT-

Amazônia 

(R$) 

2.238.846,79 697.970,95 2.091.794,36 47.363.339,61 1.834.584,38 54.226.536,10 

Modalidade 

Interna (R$) 
8.113.464,96 4.759.339,23 0,00 94.305.379,11 8.110.518,32 115.775.850,37 

Modalidade 

Convênio 

(R$) 

11.938.228,51 3.414.620,88 12.826.152,00 329.162.896,71 10.105.284,51 367.447.182,61 

TOTAL (R$) 22.290.540,26 8.871.931,06 14.917.946,36 470.831.615,43 20.050.387,21 537.449.569,08 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

Estoque e atendimento da demanda de pedidos de concessão por parte da SUFRAMA 

 Em dezembro de 2017, 450 empresas industriais com projetos aprovados e habilitados para 

usufruírem dos incentivos fiscais informaram seus dados de produção ao Sistema de Indicadores da 

SUFRAMA, em conformidade com o Artigo 40, Resolução Nº 203/2012, do CAS. Ressalte-se que 

em 2017 não houve indeferimento na análise de projetos industriais, para aprovação pelo CAS, 

objetivando a concessão de benefícios fiscais. A justificativa é que os projetos apresentados 

atenderam às exigências da Resolução acima citada. 

 Os projetos técnico-econômicos classificam-se quanto ao porte em duas categorias: Projeto 

Simplificado e Projeto Pleno. Para os projetos Plenos o tempo de análise varia entre 45 a 60 dias. Já 

para os projetos simplificados o tempo de análise está entre 15 a 20 dias. Ressalta-se a necessidade 

de completar o quadro técnico para atender à demanda de análise de projetos técnico-econômicos. 

Para um quadro de analistas desejável, é necessário complementar o setor com mais dois 

engenheiros mecânicos, dois engenheiros elétricos, um engenheiro de produção e um economista. 

 

Situação do estoque de RDs: tabelas sobre situação da análise técnica inicial e sobre relatórios 

em grau de recurso administrativo; 

 

Quadro 35. Estoque de RDs  

ANO-CALENDÁRIO Nº DE RDs 
Nº DE 

PROJETOS 

TOTAL 

OBRIGAÇÃO (R$) 
SITUAÇÃO DA ANÁLISE 

2008 1 24 22.257.613,36 Finalizada em 2017 

2009 1 27 7.411.687,65 Finalizada em 2017 

2012 1 6 20.917.946,66 Finalizada em 2017 

2013 56 298 485.205.665,30 Finalizada em 2017 

2014 

37 40 24.082.413,24 Finalizada em 2017 

35 191 498.520.486,18* 

Iniciada (conclusão da análise 

do Relatório Demonstrativo, 

conforme Portaria nº 

601/2017, o prazo final é 

30/04/2018). 

2015 60 239 436.854.528,96* Não iniciada 

2016 65 ** 486.780.563,92* Não iniciada 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

*Estimativas obtidas a partir dos faturamentos em BI no SIS. 

** Tabulação dos dados dos RDs entregues em 31/07/2017 ainda não concluída. 
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Informações sobre os resultados dos recursos não providos e providos parcialmente – tabela; 

 

Quadro 36. Resultado dos recursos não providos 

ANO-

CALENDÁRIO 
EMPRESA CNPJ 

SALDO 

DEVEDOR 

(R$) 

SITUAÇÃO DO RECURSO/ 

RESULTADO 

2005 
Elcoteq da 

Amazônia Ltda 
06.369.890/0001-90 3.075.191,73 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

429.995,24); incentivos cancelados. 

2005 
Jabil do Brasil Ind. 

Eletrônica Ltda 
04.854.120/0001-07 6.790.192,12 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

processo será enviado para 

suspensão dos incentivos. 

2005 
Sagem 

Comunicações S/A 
05.077.181/0001-78 1.647.319,89 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

processo será enviado para 

suspensão dos incentivos. 

2008 

Procomp da 

Amazônia 

Indústria 

Eletrônica S/A 

84.107.697/0001-94 3.826.180,88 
Adimplente após análise da 

contestação. 

2009 

Flex Imp e Exp 

Ind. e Com. de 

Máquinas Motores 

Ltda 

22.798.094/0001-29 221.972,25 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

processo será enviado para 

suspensão dos incentivos. 

2009 

HDL da Amazônia 

Indústria 

Eletrônica Ltda 

04.034.304/0001-20 84.660,44 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

78.405,21); empresa quitou débito. 

2009 

Lite-On Mobile 

Ind. e Com. de 

Plásticos Ltda. 

04.889.830/0001-72 5.073.583,08 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

processo será enviado para 

suspensão dos incentivos. 

2009 
Nokia do Brasil 

Tecnologia Ltda. 
02.140.198/0001-34 676.473,38 Adimplente após análise do recurso. 

2009 
Superior da 

Amazônia Ltda. 
00.452.800/0001-43 1.124,55 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

em trâmite. 

2010 
Digibrás Indústria 

do Brasil S.A. 
07.130.025/0001-59 7.939.895,89 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

7.045.985,31); processo enviado 

para recurso à Superintendência. 

2010 

Envision Ind. de 

Produtos 

Eletrônicos Ltda. 

04.176.689/0001-60 1.015.226,65 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

627.107,39); processo enviado para 

recurso à Superintendência. 

2010 

Foxconn Moebg 

Ind. de Eletrônicos 

Ltda. 

08.986.284/0001-49 72,95 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

empresa quitou débito. 

2010 

H-Buster da 

Amazônia 

Indústria e 

Comércio Ltda 

84.465.046/0001-76 4.542.560,70 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

3.913.827,69); processo será enviado 

para suspensão dos incentivos. 

2010 

Meson Amazônia 

Ind. e Com. de 

Prod. de 

Telecomunicações 

Ltda. 

01.341.588/0003-71 179.179.95 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

28.041,38); processo enviado para 

recurso à Superintendência. 
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2010 
Nokia do Brasil 

Tecnologia Ltda. 
02.140.198/0001-34 5.996.603,99 Adimplente após análise do recurso. 

2010 
Superior da 

Amazônia Ltda. 
00.452.800/0001-43 28.134,78 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

5.153,40); processo será enviado 

para suspensão dos incentivos. 

2010 

Technicolor Midia 

e Entretenimento 

Ltda. 

02.773.531/0001-42 1.173.220,88 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

1.058.372,32); em trâmite. 

2010 
Elo Eletrônica 

Amazônia Ltda. 
10.640.256/4000-01 843.969,46 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

830.452,99); processo será enviado 

para suspensão dos incentivos. 

2010 
Evadin Indústrias 

Amazônia S/A 
04.180.279/0001-93 236.083,20 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

processo será enviado para 

suspensão dos incentivos. 

2010 

Lite-On Mobile 

Ind. e Com. de 

Plásticos Ltda. 

04.889.830/0001-72 5.354.151,43 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

processo será enviado para 

suspensão dos incentivos. 

2011 

H-Buster da 

Amazônia 

Indústria e 

Comércio Ltda 

84.465.046/0001-76 1.150.640,94 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

1.067.721,09); processo será enviado 

para suspensão dos incentivos. 

2011 

Meson Amazônia 

Ind. e Com. de 

Prod. de 

Telecomunicações 

Ltda. 

01.341.588/0003-71 42.313,41 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 0; PLR); 

processo enviado para recurso à 

Superintendência. 

2011 

NCR Brasil Ind. de 

Equip. para 

Automação Ltda. 

10.785.567/0001-74 5.613.896,65 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

1.998.998,81); em trâmite. 

2011 
Nokia do Brasil 

Tecnologia Ltda. 
02.140.198/0001-34 26.366.004,92 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

processo enviado para recurso à 

Superintendência. 

2011 

Positivo 

Informática da 

Amazônia Ltda. 

08.239.748/0001-53 516.707,92 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

199.707,92); processo enviado ao 

recurso à Superintendência. 

2011 

Samsung 

Eletrônica da 

Amazônia Ltda. 

00.280.273.0001/37 16.232.058,06 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

11.081.977,24); processo enviado ao 

recurso à Superintendência. 

2011 

Smartrac Tec. Ind. 

e Com. da 

Amazônia Ltda. 

08.645.240/0001-55 79.454,21 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

39.788,87); processo enviado ao 

recurso à Superintendência. 

2011 
Evadin Indústrias 

Amazônia S/A 
04.180.279/0001-93 1.104.432,13 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

880.605,94); processo será enviado 

para suspensão dos incentivos. 

2011 

Iita Ind. de 

Impressoras Tec. 

da Amazônia Ltda 

07.693.320/0001-13 33.762,01 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

empresa quitou débito. 

2011 

Lite-On Mobile 

Ind. e Com. de 

Plásticos Ltda. 

04.889.830/0001-72 4.414.666,69 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

processo será enviado para 

suspensão dos incentivos. 
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2012 

Britânia 

Componentes 

Eletrônicos Ltda 

13.699.433/0001-29 794.204,33 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

3.772,46); empresa quitou débito. 

2012 Coelmatic Ltda 05.156.224/0001-00 114.669,14 
Adimplente após análise da 

contestação. 

2012 
Denso Ind. da 

Amazônia Ltda 
84.657.907/0001-18 1.509.015,04 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

processo enviado ao recurso à 

Superintendência 

2012 

Digiboard 

Eletrônica da 

Amazônia Ltda 

07.448.261/0001-18 3.109.216,68 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

2.604.463,33); processo enviado 

para recurso à Superintendência. 

2012 
Digibrás Indústria 

do Brasil S.A. 
07.130.025/0001-59 6.885.670,08 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

6.149.169,65); processo enviado 

para recurso à Superintendência. 

2012 

Digitron da 

Amazônia Ind. e 

Com. S.a 

84.489.988/0001-94 15.753.104,26 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

7.957.169,47); processo enviado 

para recurso à Superintendência. 

2012 
Dixtal Biomédica 

Ind. e Com. Ltda 
63.736.714/0001-82 0p 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

144.635,74); processo será enviado 

para suspensão dos incentivos. 

2012 

Dowertech da 

Amazônia Ind. de 

Instrumentos 

Eletrônicos Ltda 

09.291.019/0001-08 35.550,97 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

35.614,69); processo enviado para 

recurso à Superintendência. 

2012 
Elgin Ind. da 

Amazônia Ltda 
14.200.166/0001-66 876.753,98 

Adimplente após análise da 

contestação. 

2012 

Elsys 

Equipamentos 

Eletrônicos Ltda 

34.474.188/0001-02 33,75 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

processo será enviado para 

suspensão dos incentivos. 

2012 
Elo Eletrônica 

Amazônia Ltda. 
10.640.256/4000-01 810.823,37 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

770.823,37); processo enviado para 

recurso à Superintendência. 

2012 

Envision Ind. de 

Produtos 

Eletrônicos Ltda. 

04.176.689/0001-60 1.558.737,16 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

18.600,20); empresa quitou débito. 

2012 
Evadin Indústrias 

Amazônia S/A 
04.180.279/0001-93 1.526.900,05 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

1.271.527,42); processo enviado 

para recurso à Superintendência. 

2012 

Fabor 

Componentes da 

Amazônia Ltda 

04.243.199/0001-30 22.198,82 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

incentivos cancelados. 

2012 

Flex Imp e Exp 

Ind. e Com. de 

Máquinas Motores 

Ltda 

22.798.094/0001-29 249.618,23 
Adimplente após análise da 

contestação. 

2012 

Foxconn do Brasil 

Indústria e 

Comércio de 

Eletrônicos Ltda 

04.009.604/0002-30 0,00 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor 

(PLR); processo será enviado para 

suspensão dos incentivos. 

2012 

GBR 

Componentes da 

Amazônia Ltda 

05.370.795/0001-43 21.853,59 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 0; PLR); 

processo enviado para recurso à 

Superintendência. 



82 

 

 

 

2012 

HDL da Amazônia 

Indústria 

Eletrônica Ltda 

04.034.304/0001-20 71.103,12 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

56.966,92); processo enviado para 

recurso à Superintendência. 

2012 

Iita Ind. de 

Impressoras Tec. 

da Amazônia Ltda 

07.693.320/0001-13 27.393,03 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

processo enviado para recurso à 

Superintendência. 

2012 
Intelcav Cartões 

Ltda 
03.935.003/0006-10 29.201,20 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

empresa quitou débito. 

2012 
Jabil Industrial do 

Brasil Ltda. 
04.898.857/0002-02 586.624,82 

Adimplente após análise da 

contestação. 

2012 

NCR Brasil Ind. de 

Equip. para 

Automação Ltda. 

10.785.567/0001-74 7.446.031,20 
Adimplente após análise da 

contestação. 

2012 
Nokia do Brasil 

Tecnologia Ltda. 
02.140.198/0001-34 114.459.874,11 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

35.582.052,03); processo enviado ao 

recurso à Superintendência 

2012 

Palladium Energy 

Eletrônica da 

Amaz. Ltda. - 

Inventus Power 

00.399.541/0001-34 1.705.931,04 
Adimplente após análise da 

contestação. 

2012 
Philco Eletrônicos 

Ltda. 
11.283.356/0002-87 6.982.486,87 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

1.578.490,61); processo enviado 

para recurso à Superintendência. 

2012 

Positivo 

Informática da 

Amazônia Ltda. 

08.239.748/0001-53 6.033.647,30 
Adimplente após análise da 

contestação. 

2012 

Procomp da 

Amazônia 

Indústria 

Eletrônica S/A 

84.107.697/0001-94 14.002.881,85 
Adimplente após análise da 

contestação. 

2012 

Qualitech Ind. 

Comércio e 

Representação 

Ltda 

04.104.523/0001-39 38.123,71 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 0; PLR); 

em trâmite. 

2012 

Samsung 

Eletrônica da 

Amazônia Ltda. 

00.280.273.0001/37 52.485.407,72 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

14.919.896,82); processo enviado 

para recurso à Superintendência 

2012 
Superior da 

Amazônia Ltda. 
00.452.800/0001-43 65.263,88 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

processo será enviado para 

suspensão dos incentivos. 

2012 

Technicolor Midia 

e Entretenimento 

Ltda. 

02.773.531/0001-42 846.977,13 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

103.659,86); processo enviado para 

recurso à Superintendência. 

2012 

Tpv do Brasil 

Indústria de 

Eletrônicos Ltda 

11.758.367/0001-95 96.414,40 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 690,29); 

processo enviado para recurso à 

Superintendência 

2012 

Trópico Sistemas 

Telecomunicação 

da Amazônia Ltda 

84.534.254/0001-80 157.194,69 
Adimplente após análise da 

contestação. 

2012 
Unicoba da 

Amazônia Ltda. 
03.951.798/0001-45 109.168,25 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

74.872,14); processo enviado para 
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recurso à Superintendência. 

2012 

Lite-On Mobile 

Ind. e Com. de 

Plásticos Ltda. 

04.889.830/0001-72 3.183.083,91 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

processo será enviado para 

suspensão dos incentivos. 

2013 

Avglobal Ind. de 

Equipamentos 

Eletrônicos Ltda 

10.282.303/0001-06 0,00 
Adimplente após análise da 

contestação. 

2013 

Digiboard 

Eletrônica da 

Amazônia Ltda 

07.448.261/0001-18 14.513.081,50 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

14.628.309,84); aguardando recurso 

à Superintendência. 

2013 
Digibrás Indústria 

do Brasil S.A. 
07.130.025/0001-59 15.848.018,07 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

14.940.282,61); aguardando recurso 

à Superintendência. 

2013 

Dowertech da 

Amazônia Ind. de 

Instrumentos 

Eletrônicos Ltda 

09.291.019/0001-08 14.092,80 
Adimplente após análise da 

contestação. 

2013 
Evadin Indústrias 

Amazônia S/A 
04.180.279/0001-93 2.645.232,11 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

2.603.482,73); processo enviado 

para recurso à Superintendência. 

2013 

Flex Imp e Exp 

Ind. e Com. de 

Máquinas Motores 

Ltda 

22.798.094/0001-29 441.734,62 
Adimplente após análise da 

contestação. 

2013 

GBR 

Componentes da 

Amazônia Ltda 

05.370.795/0001-43 145.246,64 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 0; PLR); 

processo enviado para recurso à 

Superintendência. 

2013 

Palladium Energy 

Eletrônica da 

Amaz. Ltda. - 

Inventus Power 

00.399.541/0001-34 26.976,86 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

processo enviado para recurso à 

Superintendência. 

2013 
Panasonic do 

Brasil Ltda 
04.403.408/0001-65 35.179,86 

Adimplente após análise da 

contestação. 

2013 

Samsung 

Eletrônica da 

Amazônia Ltda. 

00.280.273.0001/37 97.282.849,21 

Permaneceu inadimplente após 

análise (saldo devedor: R$ 

4.027.754,92); processo enviado 

para recurso à Superintendência 

2013 
Tecplam Ind. 

Eletrônica Ltda 
01.775.542/0001-07 59.274,78 

Adimplente após análise da 

contestação. 

2013 
Superior da 

Amazônia Ltda. 
00.452.800/0001-43 43.756,50 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

processo será enviado para 

suspensão dos incentivos. 

2013 
Unicoba da 

Amazônia Ltda. 
03.951.798/0001-45 97.970,14 

Permaneceu inadimplente após 

análise, com mesmo saldo devedor; 

processo enviado para recurso à 

Superintendência. 

   Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 
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Medidas adotadas em atenção à recomendação do subitem 9.1.5 do Acórdão 1.390/2012-TCU-

Plenário; 

A SUFRAMA através da CGTEC buscou a atualização dos trâmites em andamento até o 

encerramento do processo com a cobrança e/ou aplicação das penalidades. Também foram 

concluídos os processos em que a empresa já havia encerrado as atividades ou paralisado a 

produção de bens de informática, com o encaminhamento ao CAS para a cassação dos incentivos 

fiscais das linhas de produção e a comunicação de suspensões, cancelamento e reestabelecimento de 

incentivos fiscais das respectivas linhas de produção ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovação e Comunicações (MCTIC) e à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRFB), 

totalizando 16 comunicações ao MCTIC e 17 à DRFB, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 37. Medidas adotadas - Acórdão 1.390/2012-TCU-Plenário 

EMPRESA CNPJ 
PRODUTOS – Código SUFRAMA- e 

Descrição 
MCTIC DRFB 

Elcoteq da 

Amazônia Ltda 
06.369.890/0001-90 

0089-Telefone celular digital 

combinado ou não com outras 

tecnologias;  

1246-Subconjunto plástico para telefone 

celular;  

1358-Subconjunto para telefone celular 

com dispositivo de cristal líquido 

incorporado 

Ofício n° 

3797, de 

15/09/2017 

Ofício n° 3796, 

de 15/09/2017 

Fabor Componentes 

da Amazônia Ltda 
04.243.199/0001-30 0315-Teclado (uso em informática). - 

Ofício n° 1885, 

de 12/05/2017 

Foxconn do Brasil 

Indústria e Comércio 

de Eletrônicos Ltda 

04.009.604/0002-30 

0361-Placa de circuito impresso 

montada (uso em informática); 

1246-Subconjunto plástico para telefone 

celular;  

1301-Modulador/ demodulador 

(“Rádio-modem”). 

Ofício n° 

676, de 

16/02/2017 

Ofício n° 677, 

de 16/02/2017 

H-Buster da 

Amazônia Indústria 

e Comércio Ltda 

84.465.046/0001-76 0307-Microcomputa-dor portátil 

Ofício n° 

3325, de 

23/08/2017 

Ofício n° 3324, 

de 23/08/2017 

Procomp da 

Amazônia Indústria 

Eletrônica S/A 

84.107.697/0001-94 

0302-Terminal de autoatendimento 

bancário; 

0309-Unidade digital de processamento 

de pequeno porte montada em um 

mesmo corpo ou gabinete (UCP); 

0312-Impressora de transferência 

térmica; 

0315-Teclado (uso em informática); 

0346-Dispensador automático de cédula 

(papel-moeda). 

Ofício n° 

1887, de 

12/05/2017 

Ofício n° 1886, 

de 12/05/2017 

Siemens Eletrônica 

S/A 
34.558.641/0001-30 

0057-Roteador digital; 

0089-Telefone celular digital 

combinado ou não com outras 

tecnologias;  

0361-Placa de circuito impresso 

montada (uso em informática). 

Ofício n° 

3908, de 

21/09/2017 

Ofício n° 3910, 

de 21/09/2017 

Sonsun Ind. e 

Comercial Tecnol. 

Ltda 

04.448.352/0001-65 

0312-Impressora de transferência 

térmica; 

1238-Cartão com circuito eletrônico 

incorporado-cartão inteligente 

- 
Ofício n° 778, 

de 23/02/2017 

Superior da 

Amazônia Ltda. 
00.452.800/0001-43 

0315-Teclado (uso em informática); 

0361-Placa de circuito impresso 

montada (uso em informática). 

Ofício n° 

1395, de 

04/04/2017 

Ofício n° 1396, 

de 04/04/2017 
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Superior da 

Amazônia Ltda. 
00.452.800/0001-43 

0315-Teclado (uso em informática); 

0361-Placa de circuito impresso 

montada (uso em informática). 

Ofício n° 

2369, de 

12/06/2017 

Ofício n° 2368, 

de 12/06/2017 

Terra Indústria da 

Amazônia Ltda. 
03.994.351/0001-53 

0307-Microcomputa-dor portátil; 

0309-Unidade digital de processamento 

de pequeno porte montada em um 

mesmo corpo ou gabinete (UCP); 

0361-Placa de circuito impresso 

montada (uso em informática). 

Ofício n° 

759, de 

22/02/2017 

Ofício n° 

1718, de 

02/05/2017 

Ofício n° 757, 

de 22/02/2017 

Ofício n° 1717, 

de 02/05/2017 

Videolar S/A 04.229.761/0004-13 

1831-Dispositivo de armazenamento 

não volátil de dados à base de 

semicondutores (pendrive) 

Ofício n° 

4908, de 

14/11/2017 

Ofício n° 4959, 

de 14/11/2017 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

Avaliação sobre vantagens e desvantagens da metodologia de Relatórios Demonstrativos 

Simplificados prevista no Decreto 6.008/2006, art. 29, § 2º. 

 

Vantagens:  

1. Facilitação do preenchimento dos Relatórios Demonstrativos pelas empresas; 

2. Simplificação da análise dos Relatórios Demonstrativos pela SUFRAMA. 

 

Desvantagens: 

1. Falta de detalhamento dos dispêndios dos incisos IV a X do art. 21 do Decreto nº 6.008/2006, já 

que apenas o valor total dos mesmos é declarado, dificultando a avaliação do desses dispêndios; 

2. A penalidade prevista para as empresas que não comprovarem os dispêndios declarados de 

conformidade com os incisos IV a X do art. 21 do Decreto nº 6.008/2006 é a glosa. 

 

Suspensão de Pedidos de Licenciamento de Importação (PLI) ocorridos no exercício, nos 

termos do art. 34 do Decreto 6.008/2006. 

 As seguintes empresas tiveram as respectivas linhas de produtos bloqueadas pela não 

apresentação do RD até 31/07/2017. Porém, apresentaram o RD posteriormente e foram 

desbloqueadas. 

 

Quadro 38. Empresas omissas com obrigações de RD. 

EMPRESA CNPJ PRODUTOS – Código SUFRAMA- e Descrição 

Callidus Indústria, Comércio e 

Serviços de Placas e Componentes de 

Informática Ltda. 

08.258.870/0001-77 
0361-Placa de circuito impresso (de uso em 

Informática). 

Giga Indústria e Comércio de Produtos 

de Segurança Ltda. 
17.122.802/0001-77 

1996-Controle remoto para aparelho 

controlador/liberador de acesso a ambientes. 

1997- Aparelho controlador/liberador de acesso a 

ambientes. 

Mastercoin da Amazônia Indústria e 

Comércio de Eletroeletrônicos Ltda. 
08.211.271/0001-06 

0348-Máquina de selecionar e contas cédulas (papel-

moeda) 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

  



86 

 

 

 

Processos de suspensão e cancelamento – tabela com informações gerais sobre os processos, 

motivos de suspensão/cancelamento e situação das empresas ao final do exercício; 

 

Quadro 39. Processos de suspensão e cancelamento 

ANO-

CALENDÁRIO 
EMPRESA CNPJ 

SALDO 

DEVEDOR 

(R$) 

MOTIVOS DE 

SUSPENSÃO/CANCELAMENTO 

2008 
Digibrás Indústria 

do Brasil S.A. 
07.130.025/0001-59 2.793.386,35 

A empresa pagou o saldo atualizado 

em juízo. Por essa razão, foi emitida 

a Portaria nº 394, de 08/09/2017, 

para suspender os efeitos da 

Suspensão dos incentivos 

estabelecida na Portaria nº 382, de 

26/07/2016. 

2009 

Procomp da 

Amazônia Indústria 

Eletrônica S/A 

84.107.697/0001-94 0,00 

Após a análise do recurso, restou 

saldo devedor de R$ 3.262.221,20. 

Passado o prazo, os incentivos foram 

suspensos por meio da Portaria nº 

71, de 08/03/2017. Considerando 

que a empresa quitou os débitos, os 

incentivos foram reestabelecidos por 

meio da Portaria nº 103, de 

11/04/2017. 

2009 
Fabor Componentes 

da Amazônia Ltda 
04.243.199/0001-30 21.240,40 

A Portaria n° 68, de 9/3/2017, 

cancelou automaticamente os 

incentivos fiscais devido a 

paralização da produção, 

estabelecido na Resolução CAS n° 

203, de 2012. 

2010 
Fabor Componentes 

da Amazônia Ltda 
04.243.199/0001-30 12.632,46 

 

2011 Videolar S/A 04.229.761/0004-13 37.881,11 

Após a análise do Recurso à 

superintendência, o saldo devedor 

não foi quitado pela empresa, sendo 

emitida a Portaria nº 149, de 

16/05/2017 referente à suspensão 

dos incentivos. 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 
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Arrecadação em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FNDCT) – tabela com detalhamento por modalidades legais; 

 

Quadro 40. Arrecadação para FNDCT 

MODALIDADES NORMATIVAS VALORES DE 2017 (R$) 

FNDCT CT-Amazônia – Inciso II, §1°, Art. 5°, Dec. 6.008/2006 (Trimestral) 58.370.855,96 

FNDCT CT-Amazônia – §3°, Art. 7, Dec. 6.008/2006 (Opção de Investimento) 970.161,71 

FNDCT CT-Amazônia – Art. 31, Dec. 6.008/2006 (Saldo Residual-Glosa) 15.212.633,07 

T  O  T  A  L 74.553.650,74 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

Arrecadação em favor dos Programas e Projetos Prioritários (PPIs) e Programas 

Estruturantes  

 O CAPDA aprovou 3 novos PPIs, na 49ª RO, de 14 de julho de 2016, quais sejam; 

Economia Digital, Biotecnologia e Recursos Humanos em substituição aos antigos programas 

prioritários. 

 Como não havia instituição coordenadora para os programas dos PPIs de Biotecnologia e 

Recursos Humanos foi realizado novo Chamamento Público CAPDA n° 1/2017 para a seleção da 

coordenadora para estes dois programas. Houve classificação somente para a coordenadora do PPI 

de recursos humanos. Na Reunião Ordinária seguinte do CAPDA, foi realizada alteração para o 

programa de Biotecnologia com o Chamamento Público a ser realizado em 2018. 

 PROGRAMAS ESTRUTURANTES: Sem aportes 

 PROGRAMAS PRIORITÁRIOS: No ano de 2017, houve aportes das empresas com 

compromisso de investimentos em pesquisa e desenvolvimento da Lei n° 8.387/ 1991, em favor das 

coordenadoras dos PPIs de Economia Digital e de Recursos Humanos, conforme tabela a seguir. 

 O coordenador do programa prioritário de Economia Digital é o Instituto De 

Desenvolvimento Tecnológico (INDT), CNPJ: 04.802.134/0001-87 e do programa de Recursos 

Humanos, a Fundação de Apoio Institucional Muraki, CNPJ: 03.343.080/0001-76. 
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Quadro 41. Arrecadação para PPI 

ORD

. 
EMPRESA CNPJ PROGRAMA 

MÊS/ 

2017 
VALOR 

1 

KODAK ALARIS MANAUS IND. E 

COM. DE MATERIAL FOTOGRÁFICO 

LTDA. 

17.692.919/0001-96 
Economia 

Digital 
Novembro 71.074,94 

2 TWU TONER DO AMAZONAS LTDA. 10.904.579/0001-70 
Economia 

Digital 
Janeiro 33.080,44 

3 TWU TONER DO AMAZONAS LTDA. 10.904.579/0001-70 
Economia 

Digital 
Maio 266,07 

4 
TOTAL FITAS DA AMAZÔNIA LTDA. 

(GYSCODING) 
13.922.348/0001-88 

Economia 

Digital 
Fevereiro 11.312,00 

5 
TOTAL FITAS DA AMAZÔNIA LTDA. 

(GYSCODING) 
13.922.348/0001-88 

Economia 

Digital 
Abril 9,74 

6 
KONICA MIINOLTA BUSINESS 

SOLUTIONS DO BRASIL LTDA. 
23.022.114/0001-38 

Economia 

Digital 
Janeiro 115,06 

7 
MANULI DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA 

DE EMBALAGENS LTDA. 
14.269.557/0001-37 

Economia 

Digital 
Janeiro 93.221,72 

8 
MANULI DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA 

DE EMBALAGENS LTDA. 
14.269.557/0001-37 

Economia 

Digital 
Maio 164.459,12 

9 

BENFICA IND. DE PERIFÉRICOS 

PARA INFORMATICA E IMPRESSÃO 

LTDA 

05.381.950/0001-27 
Economia 

Digital 
Janeiro 25.721,51 

10 TESA BRASIL LTDA. 04.480.645/0002-00 
Economia 

Digital 
Janeiro 369.092,11 

11 TESA BRASIL LTDA. 04.480.645/0002-00 
Economia 

Digital 
Abril 44.100,45 

12 TESA BRASIL LTDA. 04.480.645/0002-00 
Economia 

Digital 
Dezembro 322.251,36 

13 

INTELBRAS IND. DE 

TELECOMUNICAÇÕES ELETRÔNICA 

BRASILEIRA LTDA. 

82.901.000/0015-22 
Economia 

Digital 
Janeiro 52.097,98 

14 

INTELBRAS IND. DE 

TELECOMUNICAÇÕES ELETRÔNICA 

BRASILEIRA LTDA. 

82.901.000/0015-22 
Economia 

Digital 
Junho 400,00 

15 GP DANTAS 13.639.735/0001-01 
Economia 

Digital 
Fevereiro 5.636,96 

16 

TRANSIRE FABRICAÇÃO DE 

COMPONENTES ELETRÔNICOS 

LTDA. 

21.785.364/0001-02 
Economia 

Digital 
Março 2.759.452,64 

17 COELMATIC LTDA. 05.156.224/0001-00 
Economia 

Digital 
Março 6.649,66 

18 COELMATIC LTDA. 05.156.224/0001-00 
Economia 

Digital 
Novembro 29.382,52 

19 
ENVISION IND. DE PRODUTOS 

ELETRÔNICOS LTDA. 
04.176.689/0001-60 

Economia 

Digital 
Março 1.361.430,43 

20 
SALCOMP INDUSTRIAL 

ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. 
07.637.620/0003-47 

Economia 

Digital 
Março 101.616,99 

21 
FLEX IMP E EXP IND. E COM. DE 

MÁQUINAS MOTORES LTDA 
22.798.094/0001-29 

Economia 

Digital 
Março 800.195,80 

22 
DENSO INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA 

LTDA. 
84.657.907/0001-18 

Economia 

Digital 
Março 2.120.000,00 

23 
GBR COMPONENTES DA AMAZONIA 

LTDA 
05.370.795/0001-43 

Economia 

Digital 
Abril 362.963,72 

24 FUJIFILM DO BRASIL LTDA 60.397.874/0004-07 
Economia 

Digital 
Abril 16.451,43 

25 FUJIFILM DO BRASIL LTDA 60.397.874/0004-07 
Economia 

Digital 
Maio 16.451,43 
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26 FUJIFILM DO BRASIL LTDA 60.397.874/0004-07 
Economia 

Digital 
Junho 16.451,43 

27 FUJIFILM DO BRASIL LTDA 60.397.874/0004-07 
Economia 

Digital 
Julho 16.451,43 

28 FUJIFILM DO BRASIL LTDA 60.397.874/0004-07 
Economia 

Digital 
Agosto 16.451,43 

29 FUJIFILM DO BRASIL LTDA 60.397.874/0004-07 
Economia 

Digital 
Setembro 16.451,43 

30 FUJIFILM DO BRASIL LTDA 60.397.874/0004-07 
Economia 

Digital 
Outubro 16.451,43 

31 FUJIFILM DO BRASIL LTDA 60.397.874/0004-07 
Economia 

Digital 
Novembro 16.451,43 

32 FUJIFILM DO BRASIL LTDA 60.397.874/0004-07 
Economia 

Digital 
Dezembro 16.451,42 

33 
KORETECH EMBALAGENS DA 

AMAZÔNIA LTDA. 
13.524.220/0001-66 

Economia 

Digital 
Maio 133.153,71 

34 
BRASITECH IND. E COM. DE 

APARELHOS PARA BELEZA LTDA. 
07.293.118/0001-02 

Economia 

Digital 
Julho 33.078,00 

35 
CELTA IND. E COM. DE FITAS E 

ABRASIVOS LTDA. 
07.664.605/0001-26 

Economia 

Digital 
Julho 87.560,00 

36 
GK&B IND. DE COMPONENTES DA 

AMAZÔNIA LTDA. 
63.674.543/0001-04 

Economia 

Digital 
Novembro 34.295,93 

37 
STECK DA AMAZONIA INDUSTRIA 

ELETRICA LTDA 
06.048.486/0001-14 

Economia 

Digital 
Dezembro 20.865,76 

38 

SYNTPAPER INDUSTRIA, COMERCIO 

E IMPORTAÇÃO DE PAPEIS 

ESPECIAIS LTDA 

10.204.894/0002-76 
Economia 

Digital 
Dezembro 5.123,61 

 T O T A L  
Economia 

Digital 
2017 9.196.671,09 

39 
PRISMALITE IMP. EXP., E IND. DE 

FILMES ÓPTICOS LTDA. 
05.507.113/0002-82 

Recursos 

Humanos 
Novembro 22.449,61 

40 
SENSE IND. DE BICICLETAS DA 

AMAZÔNIA LTDA. 
15.096.743/0001-84 

Recursos 

Humanos 
Dezembro 125.762,31 

41 
PRISMALITE IMP. EXP., E IND. DE 

FILMES ÓPTICOS LTDA. 
05.507.113/0002-82 

Recursos 

Humanos 
Dezembro 9.677,82 

42 
SAMSUNG ELETRÔNICA DA 

AMAZÔNIA LTDA 
00.280.273/0001-37 

Recursos 

Humanos 
Dezembro 1.668.187,66 

 T O T A L  
Recursos 

Humanos 
2017 1.826.077,40 

 Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

Gestão dos débitos de aplicação insuficiente em P&D. 

 Em 2017 foram expedidos 141 Ofícios relativos à análise do Relatório Demonstrativo Anual 

e das Contestações de 2008, 2009, 2012, 2013 e 2014. Também se registrou a análise de 13 

Recursos ao Superintendente da SUFRAMA.  

 Com referência ao art. 31 do Decreto nº 6.008/2006, relativo às glosas e às insuficiências de 

investimentos em atividade de P&D, houve, em 2017, o recolhimento do montante de R$ 

74.553.650,74 para o Fundo Setorial da Amazônia (CT-AMAZÔNIA) do FNDCT.  

 Além da conhecida crise econômica, possíveis não pagamentos das glosas ao FNDCT 

podem ter sido ocasionados pela impossibilidade do parcelamento da dívida, a partir de 2004, 

conforme artigo 35, do Decreto nº 6.008/2006, transcrito: “Art. 35.  Os débitos decorrentes da não 

realização, total ou parcial, a qualquer título, até o período encerrado em 31 de dezembro de 2003, 

de aplicações relativas ao investimento compulsório anual em pesquisa e desenvolvimento, de que 

trata o art. 5o, poderão ser objeto de parcelamento em até quarenta e oito parcelas mensais e 

consecutivas. ” 
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 Foi restituído o parcelamento, de acordo com a alteração incluída na Lei nº 8.387/1991, pela 

Medida Provisória nº 810/2017 em tramitação no Congresso Nacional, transcrição: “Art. 2º, § 10. 

Na hipótese de os investimentos em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação previstos 

neste artigo não atingirem, em um determinado ano, os mínimos fixados, os residuais, atualizados 

pela Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, ou a que vier substituí-la, e acrescidos de doze por 

cento, serão aplicados conforme o disposto nos incisos I, III, IV e V do § 4º.” e, §20. Na hipótese de 

a empresa beneficiária encerrar a produção do bem ou a prestação do serviço incentivado e 

houver débitos decorrentes da não realização, total ou parcial, do investimento de que trata o §3º, 

os débitos apurados poderão ser objeto de pagamento em até doze parcelas mensais e 

consecutivas, atualizados pela Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, ou a que vier substituí-la, e 

acrescidos de doze por cento, e o montante total ou as parcelas poderão ser aplicadas conforme o 

disposto nos incisos II e IV do § 4º.” 

 

Informações sobre auditorias e inspeções de P&D nas empresas beneficiárias  
 No exercício de 2017 não houve realização de auditorias e inspeções nesses projetos por 

duas razões: 1) para cumprimento dos prazos de avaliações e contestações dos RDs conforme 

previsto na Portaria SUFRAMA nº 601/2017; e 2) e conclusão dos projetos que estavam em análise 

de anos-calendários anteriores.  

 Está em andamento o estudo para proposição da nova metodologia com a ARAM 

Consultoria que prevê o acompanhamento pela SUFRAMA do plano de execução dos projetos 

durante a sua realização com inspeções nas empresas e institutos sendo posteriormente avaliados os 

RDs. 

 Foram realizadas visitas nos institutos de pesquisa com os objetivos descritos no quadro 42. 

 

Quadro 42. Instituições visitadas 

VISITA 

TÉCNICA 

N° 

EMPRESA OBJETIVO DATA 

05 

Instituto de Inovação, Pesquisa, 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

do Amazonas - IPDEC 

Credenciamento - CAPDA 10/04/2017 

09 ITRIAD Visita institucional. 24/05/2017 

11 IFAM 
Comprovação de execução P&D AB 

2015/ PLANO 2016 
29/05/2017 

13 INSTITUTO CESAR Visita institucional. 01/06/2017 

15 CDTECH - UFAM Avaliação de Desempenho - CAPDA 09/06/2017 

16 
ESCOLA DE ENFERMAGEM DE 

MANAUS - UFAM 
Avaliação de Desempenho - CAPDA 30/06/2017 

17 
FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL 

MURAKI 
Avaliação de Plano de Trabalho 01/08/2017 

18 Manaus Instituto de Tecnologia - MIT Inspeção das novas instalações 06/11/2017 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

    Informações sobre a quantidade de Laudos Técnicos de Auditoria Independente (LTAIs) 

recebidos no exercício e os encaminhamentos decorrentes – quadro 43. 

          

Quadro 43. Recebimento de LTAIs 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

LTAIs validados 

(entregues) 
888 955 949 936 1001 1013 1043 1095 1173 1185 1157 1120 

LTAIs não 

validados 
- 278 223 178 146 149 184 29 - - - - 

Fonte: CGAPI/SPRSUFRAMA. 
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 Os LTAIs, a partir de 2013, com a implantação do recebimento eletrônico, de forma plena, 

foi eliminada a análise e, por conseguinte, o filtro de “validados” e “não validados”. Os LTAIs são 

acompanhados pela SUFRAMA por ocasião da realização dos Relatórios de Acompanhamento de 

Projetos (RAPs). 

 

Fiscalizações de cumprimento de Processo Produtivo Básico (PPB). 

 A análise de cumprimento de PPB é basicamente realizada através de 4 mecanismos 

adotados pela SUFRAMA: Laudo de Produção (LP), Relatório de Acompanhamento de Projetos 

(RAP), análise de inclusão de insumos, além do Laudo Técnico de Auditoria Independente (LTAI).  

 A emissão do Laudos de Operação e Produção no ano de 2017 são números oriunda das 

empresas cabendo à SUFRAMA manter a fiscalização a partir do vencimento dos laudos vigentes 

realizando visitas técnicas para aferição dos parâmetros de instalações e produção.  

 Os Laudos emitidos controlam e inibem a inadimplência das empresas uma vez que após o 

vencimento deste a empresa automaticamente fica no sistema da SUFRAMA impossibilitando-a de 

usufruir dos incentivos fiscais.  

 

 Quadro 44. Emissão de LOs (quantidade) 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

LOs 407 417 449 362 404 392 395 493 338 366 380 310 

 Fonte: CGAPI/SPRSUFRAMA. 

 

Quadro 45. Emissão de LPs (quantidade) 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

LPs 463 450 553 468 532 481 493 517 380 505 508 285 

Fonte: CGAPI/SPRSUFRAMA. 

 

Emissão de RAPs: 

 A meta anual da SUFRAMA é em média 160 RAPs. O art. 42, da Resolução nº 203/12 

determina que seja emitido 1 RAP para cada empresa, a cada 3 anos, ressaltando que cada relatório 

emitido compõe um processo administrativo cujo acompanhamento encerra somente quando a 

empresa está regularizada ou de alguma forma apenada.  

            No ano de 2017 o número de RAP’s analisados foi de 158 o que representou um resultado 

próximo dos 100% projetado.  

 

 Quadro 46. Número de RAPs emitidos 

ANO Nº DE RAPS EMITIDOS 

2014 120 

2015 122 

2016 175 

2017 158 

TOTAL DE RAPs 2006/2017 1.533 

Fonte: CGAPI/SPRSUFRAMA. 

 

Quadro 47. Dados consolidados dos RAPs emitidos 2006-2017 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

QUANTIDADE RAP 121 116 123 119 146 127 165 41 120 122 175 158 

QUANT. DE 

PRODUTOS CONTIDOS 

NOS RAP’S 

616 430 675 653 516 473 882 207 450 460 783 668 

PRODUTOS 

INADIMPLENTES COM 

LO 

72 42 25 38 74 38 34 25 52 59 83 75 
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PRODUTOS 

INADIMPLENTES COM 

LP 

18 27 7 10 15 6 6 3 7 8 17 18 

PRODUTOS 

INADIMPLENTES COM 

LTAI 

228 161 209 151 173 140 193 64 113 174 165 183 

Fonte: CGAPI/SPRSUFRAMA. 

 

 Além das inadimplências, que são acompanhadas “online” pelo Sistema de 

Acompanhamento de Projetos, o RAP contém análises dos desvios (metas originais e 

compromissos) assumidos pelas empresas quando da aprovação de seus projetos. 

 

  Quadro 48. Solicitação de inclusão de insumos nas listas de insumos importados 

Ano Análise/Inclusão de Insumos* Atendimento ao Público ** 

2005 1.013 1.180 

2006 955 1.100 

2007 1.180 1.170 

2008 654 1.170 

2009 1.087 1.200 

2010 1.145 1.250 

2011 1.140 1.250 

2012 1.487 1.000 

2013 1.371 1.937 

2014 1.801 2.268 

2015 1.650 2.336 

2016 1450 1970 

2017 2200 2010 

  Fonte: CGAPI/SPRSUFRAMA. 

  * Número de processos abertos para inclusão de insumos 

  ** Valores estimados tomando-se como base uma média de atendimentos/dia por técnico (pessoalmente ou por 

telefone). 

 Foram analisados, créditos de insumos controlados de 320 empresas, ressaltando que para 

a concessão no exercício, é efetuada a conferência do cumprimento do exercício anterior. 

 A Resolução nº 203/2012 que trata da sistemática de apresentação, analise, aprovação e 

acompanhamento de projetos industriais não foi atualizada desde sua edição.  Atualmente, está em 

apreciação pelas entidades de classe representativa das empresas do PIM para ciência da revisão. 

Essas entidades podem participar encaminhando sugestões que serão avaliadas e, posteriormente, 

encaminhadas ao CAS para deliberação.  

 Nesse sentido, entende-se que este é o momento adequado para que se promova uma 

atualização em algumas questões da referida Resolução. Essa atualização aperfeiçoará a 

operacionalização e os procedimentos das atividades fins da autarquia de modo a se alcançar neste 

documento regulamentador maior eficiência e eficácia 

 

Apresentar as medidas adotadas em atenção à recomendação do subitem 9.1.1 do 

Acórdão 1.390/2012-TCU-Plenário. 

 A Resolução nº 203/2012 que trata da sistemática de apresentação, analise, aprovação e 

acompanhamento de projetos industriais não foi atualizada desde sua edição.  Atualmente, está em 

apreciação pelas entidades de classe representativa das empresas do PIM para ciência da revisão. 
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Essas entidades podem participar encaminhando sugestões que serão avaliadas e, posteriormente, 

encaminhadas ao CAS para deliberação.  

 Nesse sentido, entende-se que este é o momento adequado para que se promova uma 

atualização em algumas questões da referida Resolução. Essa atualização aperfeiçoará a 

operacionalização e os procedimentos das atividades fins da autarquia de modo a se alcançar neste 

documento regulamentador maior eficiência e eficácia.   

  

Avaliação do P&D incentivado pela Lei de Informática da ZFM  

Durante o ano de 2017, foi realizada a consolidação dos RDs referentes aos anos-

calendários de 2008, 2009, 2012, 2013 e 2014 pela modalidade de aplicação dos investimentos nos 

termos do art. 21 do Decreto Nº 6.008/2006. No que tange ao art. 20, que trata da avaliação 

qualitativa, foi avaliada durante os procedimentos analíticos em cada um dos projetos apresentados.  

 

Quadro 49. Consolidação de RD por modalidade 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

 O quadro 50 apresenta a quantidade de projetos analisados nos RDs conforme os anos-

calendário analisados durante o exercício de 2017. 

 

Quadro 50. Projetos analisados em RDs – Exercício de 2017 

 2008 2009 2012 2013 2014 TOTAL 

Projetos executados totalmente por instituição credenciada 14 6 6 124 9 139 

Projetos executados totalmente pela empresa beneficiária ou 

terceirizada 
2 16 - 70 18 106 

Projetos executados parcialmente entre instituição 

credenciada e empresa beneficiária 
7 4 - 104 13 128 

TOTAL 23 26 6 298 40 393 

 Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

Medidas adotadas em atenção à recomendação do subitem 9.11 do Acórdão 3.695/2013-TCU-

Plenário. 

Foi aberto o processo n° 52710.003187/2015-85 e instituído um Termo de Referência, com a 

designação de técnicos da para a elaboração do relatório bienal de resultados econômicos e técnicos 

dos investimentos em P&D disciplinados pela Lei nº 8.387, de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 

6.008/2006. Está em andamento e com previsão de entrega até 30 de março de 2018. 

  

 2008 2009 2012 2013 2014 TOTAL 

FNDCT 

CT-

Amazônia 

(R$) 

2.238.846,79 697.970,95 2.091.794,36 47.363.339,61 1.834.584,38 54.226.536,10 

Modalidade 

Interna (R$) 
8.113.464,96 4.759.339,23 0,00 94.305.379,11 8.110.518,32 115.775.850,37 

Modalidade 

Convênio 

(R$) 

11.938.228,51 3.414.620,88 12.826.152,00 329.162.896,71 10.105.284,51 367.447.182,61 

TOTAL 

(R$) 
22.290.540,26 8.871.931,06 14.917.946,36 470.831.615,43 20.050.387,21 537.449.569,08 
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Avaliação ex post da materialização dos benefícios e objetivos socioeconômicos previstos no 

Decreto-Lei 288/1967, art. 7º, § 7º, inc. II, com alterações dadas pela Lei 8.387/1991, art. 1º, 

como condicionantes para aprovação dos projetos industriais beneficiados pela Lei de 

Informática da ZFM.  

O Relatório de Acompanhamento de Projetos (RAP) apresenta informações de todas as 

contrapartidas obrigatórias constantes no Projeto Industrial aprovado pelo CAS. Dentre elas são 

verificados o incremento da oferta de emprego na região; a concessão de benefícios sociais aos 

trabalhadores; a incorporação de tecnologias de produtos e de processos de produção compatíveis 

com o estado da arte e da técnica; os níveis crescentes de produtividade e de competitividade; o 

reinvestimento de lucros na região; e investimento na formação e capacitação de recursos humanos 

para o desenvolvimento cientifico e tecnológico. 

 Todas essas informações são comprovadas mediante apresentação pela empresa dos 

dispêndios ocorridos, tais como: convênios celebrados, acordos estabelecidos e os indicadores 

industriais apresentados à SUFRAMA. Na análise técnica, há, ainda, a verificação in loco, além da 

documental, das instalações fabris e da tecnologia incorporada ao processo fabril.  

Como informado anteriormente, caso seja identificada alguma inconsistência ou 

divergência a empresa é comunicada e concedido prazo para que ela preste esclarecimentos que se 

fizerem necessários. O processo de verificação só se encerra quando a empresa está regularizada ou, 

de alguma forma, apenada. 
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Avaliação quantitativa e qualitativa da atuação dos institutos conveniados que 

executaram projetos com recursos de contrapartida de P&D.   

 

Quadro 51. Avaliação quantitativa e qualitativa de institutos 

Instituição 2008 2009 2012 2013 2014 Total 

SIDIA - - - 137.852.265,05 - 137.852.265,05 

INDT - - - 40.358.991,31 - 40.358.991,31 

FPF 1.020.824,35 430.000,00 - 26.239.359,34 3.311.588,39 31.001.772,08 

IATECAM - - 12.826.152,00 15.756.628,56 319.951,42 28.902.731,98 

ITJRSC - - - 26.562.952,78 - 26.562.952,78 

FNE - - - 24.637.820,00 - 24.637.820,00 

FUCAPI 1.031.931,21 500.000,00 - 8.462.073,73 2.920.668,51 12.914.673,45 

CITS - - - 10.354.893,60 - 10.354.893,60 

UEA 2.038.211,35 537.613,88 - 7.664.209,62 - 10.240.034,85 

CT-PIM 4.773.420,10 - - 4.701.865,50 - 9.475.285,60 

CERTI/ 

FUCAPI 
- - - 7.547.211,11 - 7.547.211,11 

CIDE 350.000,00 - - 3.515.999,78 2.358.408,63 6.224.408,41 

HCAM/ 

IFAM 
- - - 6.130.525,11 - 6.130.525,11 

UFAM - 35.379,63 - 5.401.579,52 580.000,00 6.016.959,15 

INTERA - - - 3.343.078,70 - 3.343.078,70 

FANC 1.023.841,50 1.845.627,37 - - - 2.869.468,67 

FNL 1.500.000,00 - - - - 1.500.000,00 

CERTI 200.000,00 - - 425.000,00 140.000,00 765.000,00 

ITRIAD - - - - 474.667,56 474.667,56 

FAS - - - 208.443,00 - 208.443,00 

ISAE - 66.000,00 - - - 66.000,00 

TOTAL 11.938.228,51 3.414.620,88 12.826.152,00 329.162.896,51 10.105.284,51 367.447.182,61 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

Principais conclusões decorrentes da consolidação das informações dos relatórios 

demonstrativos de que trata a Lei 8.387/1991.  

 Na consolidação dos Relatórios Demonstrativos referentes aos exercícios de 2008, 2009, 

2012, 2013 e 2014, analisados durante o exercício de 2017, foram feitas noventa e sete análises de 

RDs. Esse número é 31,9% maior que o realizado em 2016.  Também foram realizadas 70 análises 

de contestações resultando em um incremento de 40% em comparação ao exercício de 2016 e 393 

projetos de P&D, sendo praticamente a mesma quantidade analisada em 2016 (395 projetos). 

 

Avaliação da SUFRAMA sobre o ambiente de gestão de riscos relacionados às políticas de 

renúncia de receitas. 

 A SUFRAMA possui sua política de Gestão de Riscos estabelecida pela Portaria nº 146, de 

15/05/2017. Foi instituída uma Comissão Permanente de Gestão de Riscos pela Portaria nº 186, de 

07/06/2017, que está desenvolvendo um Projeto Piloto de implementação da Gestão de Riscos na 

Autarquia na qual a área de P&D está priorizada. Destaque-se, ainda, a adesão da SUFRAMA ao 

PROFIP – Programa de Fomento à Integridade Pública, em julho de 2017. 
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Avaliação da SUFRAMA sobre a qualidade e a suficiência dos controles internos relacionados 

à gestão das políticas de renúncias de receitas. 

 Quanto aos controles internos entendidos como um conjunto de atividades, planos, métodos, 

indicadores e procedimentos interligados estão materializados no âmbito da SUFRAMA por meio 

dos seguintes instrumentos gradativamente ajustados, atualizados e modernizados, tais como: 1) 

plano e mapas estratégicos; 2) planos anuais de trabalho, com suas respectivas metas e indicadores; 

3) sistema informatizado de acompanhamento dos planos anuais de trabalho (SIGPAT); 4) manual 

de processos (MP); 5) procedimentos de trabalho (PT); 6) instruções de trabalho (IT); 7) sistemas 

informatizados de análises de projetos, de acompanhamento de projetos, internação de mercadoria 

nacional e estrangeira, de cadastro, de arrecadação, Sistema de Acompanhamento, Gestão e Análise 

Tecnológica e outros. 

 

Avaliação da SUFRAMA sobre a qualidade e a suficiência da Política de Segurança da 

Informação (PSI) para a gestão das políticas de renúncia de receita.  

  A SUFRAMA publicou a Portaria nº 323, em 04 de outubro de 2011, que estabeleceu o 

conjunto de normas, métodos e procedimentos no que diz respeito à Política de Segurança da 

Informação – PSI. Em 2015, foi publicada a Portaria nº 455, de 25 de setembro, que aprovou o 

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações – PETIC, e o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação e Comunicações – PDTIC, (2015 – 2017) com o objetivo de alinhar o 

TIC aos objetivos estratégicos definidos pela Autarquia. 

           De tal forma, a PSI, no tocante a sua qualidade e suficiência, a SUFRAMA busca sempre a 

atualização e modernização do conjunto de normas, métodos e procedimentos em razão da dinâmica 

organizacional que vem ocorrendo no âmbito do governo federal. 

Em relação à área de avaliação dos investimentos em P&D com a implantação do Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI), houve melhoria com a redução do trâmite de documentação em 

papel que circula entre os setores com risco de acesso, por terceiros, a informações restritas das 

empresas. Essas informações dizem respeito aos planos e projetos de investimentos. Com a 

finalização dos processos que se encontram em meio físico essa questão será resolvida, visto que 

são marcados no SEI como processos restritos à área em trâmite. 

 

Trabalhos realizados pela Controladoria-Geral da União sobre a Lei 8.387/91. 

 Em 2017 foi emitido o Relatório nº. 201701042, no qual consta uma Recomendação 

específica relativo às atividades de P&D, conforme transcrição:    

          “Recomendação 1: Realize avaliação de riscos com identificação e tratamento de 

ocorrências que impactem no cumprimento de prazos de análise dos RDS”. 

 

Trabalhos realizados pela Auditoria Interna da SUFRAMA sobre a Lei 8.387/91. 

 Desde 2012 a Controladoria-Geral da União vem realizando trabalhos em P&D e, 

anualmente, expede recomendações para a melhoria dos controles internos administrativos da 

unidade administrativa responsável pela fiscalização/controle da renúncia de receitas. A Auditoria 

Interna, por sua vez, vem fazendo o acompanhamento das recomendações expedidas por àquela 

Controladoria e presta o apoio necessário para a consecução de suas funções no âmbito da 

SUFRAMA, no sentido de facilitar a interlocução da CGU com os gestores autárquicos.  

 Assim, em cumprimento à Instrução Normativa nº. 24, de 2015, a Auditoria Interna vem 

desde meados de 2017 expedindo Relatório Gerencial e o encaminha à administração superior para 

informar sobre o posicionamento das Recomendações expedidas. 
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Balanço do Plano de Providências para estabelecimento de gestão de risco nas políticas 

públicas de renúncias de receita em parceria com o TCU (TC 015.436/2013-6). 

 

Quadro 52. Balanço do Plano de Providências  

R6 – Aprovar RD's com informações acerca da base 

de cálculo das obrigações de P&D divergente 

daquela declarada a SRF/MF (Extremamente 

Elevado 64). 

Conforme estabelecido na Resolução CAS nº 71/2016, em vigor 

a partir de 01/01/2017, artigo 44. “Parágrafo único: A 

SUFRAMA enviará as informações de faturamento bruto das 

empresas à Secretaria da Receita Federal do Brasil em até 60 

dias da entrega dos Relatórios Demonstrativos. ” Foi 

encaminhado à DRFB-AM as informações do faturamento 

anexo ao Ofício nº 3904/2017/SAP, de 21/09/2017 dos Bens de 

Informática (BI) das empresas com obrigação de investimentos 

em P&D para validação.  

R7 – Aprovar RDs com informações não fidedignas 

em relação ao conteúdo e/ou valores dos dispêndios 

dos projetos de convênios (Elevado 48). 

Conforme consta na resposta do item 2.1 

R8 – Aprovar RD's com informações não fidedignas 

em relação ao conteúdo e/ou valores dos dispêndios 

dos projetos de próprios (Extremamente elevado 64) 

Conforme consta na resposta do item 2.1 

R-10 - Aprovar ou reprovar indevidamente 

dispêndios e/ou projetos em razão da ausência de 

parâmetros para avaliação da 

necessidade/adequação/valores de dispêndios. 

(Elevado (38) 

Com a publicação da Resolução nº 71/2016 a qual traz uma série 

de parâmetros e conceitos, buscou-se viabilizar maior 

objetividade nas avaliações de efetividade/conformidade dos 

gastos financeiros comprovados pelas empresas beneficiárias da 

Lei de Informática da ZFM. Assim como a capacitação e a 

experiência adquirida pelos avaliadores dos RDs. 

R11- Perda lógica ou física e/ou vazamento de 

informações confidenciais, industriais e comerciais 

a terceiros ou a mercado (Elevado 48) 

Conforme consta na resposta do item 2.1 

R12 – Intempestividade em concluir as análises 

técnicas sobre a regularidade da fruição do 

benefício fiscal em relação a cada ano base 

(Elevado 48) 

A Portaria SUFRAMA nº 601/2017, de regulamentação do §8º 

do artigo 29, do Decreto nº 6.008/2006, estabelece os prazos 

máximos para análise dos RDs e contestações. 

R13 – Dano ao erário decorrente da permanência do 

usufruto irregular do benefício fiscal e/ou 

ocorrência de decadência do imposto sobre produtos 

industrializados (IPI) e Imposto de Importação (II) 

indevidamente renunciados devido a 

intempestividade de detectar situações de 

irregularidade das empresas beneficiárias. 

(Extremamente elevado 80) 

Foi encaminhada consulta jurídica à Procuradoria Federal junto 

à SUFRAMA, para que sejam esclarecidos os prazos que evitem 

a decadência da recuperação dos incentivos fiscais concedidos. 

Considerando os termos do Parecer PGFN/CAT/Nº 1790, de 20 

de novembro de 2017 (sob sigilo), não temos ainda um 

posicionamento definitivo do que seja a prescrição/decadência 

em P&D. Enquanto isso as análises seguem o cronograma 

estabelecido pela Portaria nº 601/2017. 

Foi encaminhada documentação à Corregedoria da SUFRAMA 

para abertura de processos de apuração de responsabilidade 

referente aos possíveis danos ao erário ocorridos com a demora 

na análise conclusiva dos RDs. 

R14 – Dano ao erário e à política pública decorrente 

de anistia dos débitos de P&D de empresas cujos 

estejam pendentes de análise conclusiva há mais de 

cinco anos (extremamente elevado 80) 

R15 – Não identificação de pendências relativa ao 

não recolhimento dos débitos de P&D ao FNDCT 

(Elevado 36) 

Está em andamento estudo visando a implantação de nova 

metodologia de acompanhamento dos investimentos em P&D na 

Amazônia Ocidental e o estado do Amapá, assim como as 

avaliações dos RDs. Com a confecção de novo manual de 

procedimentos  

R16 – Ineficácia dos procedimentos de cobrança de 

débitos de aplicação insuficiente em P&D não 

recolhidos ao FNDCT (Extremamente elevado 64) 

Está em andamento estudo para proposição da nova metodologia 

com o MDIC, realizado pela ARAM Consultoria, que prevê o 

acompanhamento pela SUFRAMA do plano de execução dos 

projetos durante a realização dos mesmos, com inspeções nas 

empresas e institutos, sendo posteriormente avaliados os RDs. 
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R17 – Aceitar indevidamente dispêndios com 

recursos humanos a título de aplicação/investimento 

no escopo dos projetos de P&D (Extremamente 

elevado 80) 

Com a publicação da Resolução nº 71/2016 a qual traz uma série 

de parâmetros e conceitos, buscou-se viabilizar maior 

objetividade nas avaliações de efetividade/conformidade dos 

gastos financeiros comprovados pelas empresas beneficiárias da 

Lei de Informática da ZFM. Assim como a capacitação e a 

experiência adquirida pelos avaliadores dos RDs. 

R18 – Não bloquear PLI de empresa omissa de 

entregar o relatório Demonstrativo Anual no prazo 

legal. (Médio 29) 

Conforme resposta ao item 6.a) e c) 

R19 – Desbloquear PLI de empresa sem que tenha 

(m) sido adimplidas as situações ensejadoras da 

suspensão da PLI (Extremamente elevado 60) 

Conforme resposta ao item 6. a) e c) 

R20 – Reestabelecer benefício fiscal de empresa 

com Portaria suspensa sem que tenha sido 

adimplida as situações ensejadoras da suspensão da 

Portaria (Médio 20) 

O restabelecimento dos incentivos fiscais de empresa suspensa é 

realizado somente pelo superintendente da Autarquia. Que só 

delibera após manifestação técnica da CGTEC e da SAP, que 

por sua vez, analisa os critérios conforme a legislação em vigor. 

R21 – Prejuízo à identificação de natureza dos 

depósitos efetuados no FNDCT, em razão de 

valores relacionados e com insuficiência de 

investimento e com glosas a dispêndios serem 

recolhidos utilizando-se do mesmo código de 

recolhimento 10049-8. (Médio 12) 

Há somente essa conta para a realização dos dois tipos de 

depósito, conforme a legislação em vigor. O Fundo é 

administrado pela FINEP que é ligada ao MCTIC. 

R22 – Não identificar empresas omissas em 

entregar o RD anual e, consequentemente, permitir 

a continuidade dos usufrutos dos benefícios fiscais 

dessas beneficiaras. (Média 29) 

A partir da posse da atual gestão na CGTEC e SAP, é realizado 

a atividade de verificação das empresas que tem a obrigação de 

entregar o RD até 31 de julho de cada ano, em verificação do 

faturamento informado nos Indicadores Industriais no ano 

anterior. Assim em caso da não apresentação do RD, a empresa 

tem o PLI bloqueado. Como informado no item 6. a) e c). 

R23 – Não detectar empresas que incorram em 

irregularidade fiscal, trabalhista e/ou previdenciária, 

permitindo por consequência a continuidade dos 

benefícios fiscais destas beneficiárias. (Elevado 48). 

Da SPR-  

Conforme a Lei de Informática são verificados pela CGTEC a 

implantação do Sistema de Qualidade certificação ISO9000 e o 

PLR, com as informações recebidas da CGAPI. 

R24 – Não recolhimento por parte das empresas 

beneficiárias de débitos de aplicação insuficiente 

em P&D ao FNDCT ou não cobrança do IPI 

indevidamente renunciado (pela via tributária) de 

empresas com benefício já suspenso ou cancelado 

em relação ao ano-base anterior à 

suspensão/cancelamento (Extremamente elevado 

80) 

Foram adotadas providencias conforme cada caso, algumas 

empresas nessa situação foram convocadas, inclusive via Edital 

em jornais de grande circulação, para que pudessem regularizar 

a situação de inadimplência. Quando efetivamente comprovado 

que as linhas de produção de BI estavam suspensas/canceladas 

foram enviados Ofícios ao MCTIC e DRFB-AM. 

R25 – Quantidade de fiscalizações de P&D torna-se 

proporcionalmente menor face ao aumento do 

número de empresas beneficiárias e/ou redução do 

quadro de técnicos da Autarquia (Extremamente 

elevado 80) 

Conforme consta na resposta dos itens 3 b) e 8. 

 

 

R27 – Descumprimento parcial do PPB pelas 

empresas beneficiárias em razão de possível 

dubiedade e/ou falta de clareza na interpretação e 

aplicação de dispositivos das Portarias de PPB.   

CGAPI/SPR (Resp. de 2015) 

Esclarecemos que existe procedimento legalmente estabelecido 

onde a comunicação entre governo e sociedade quanto ao 

estabelecimento e/ou alteração de PPB é utilizado que são as 

Consultas Públicas. Além do mais, em todo o processo antes da 

publicação das Portarias Interministeriais com os PPBs ocorrem 

reuniões com empresas e entidades de classes nas quais são 

discutidos democraticamente as pautas propostas. As atas destas 

reuniões e a lista de presença compõem os processos instruídos 

no MDIC e MCTI que tramitam nas assessorias jurídicas destes 



99 

 

 

 

ministérios, bem como nos demais setores interessados. Em 

casos mais raros, quando após todos os procedimentos 

anteriormente citados alguma empresa ainda tem dúvida, os 

membros do Grupo de Trabalho do PPB (GTPPB) possuem 

canais de comunicação formais (e-mails institucionais) para 

elucidar estas dúvidas. As ferramentas de acompanhamento de 

projetos industriais utilizadas pela SUFRAMA (laudo de 

operação, laudo de produção, lista de insumos, Relatório de 

Acompanhamento de Projetos, laudo técnico de auditoria 

independente) também inibem consideravelmente o 

descumprimento do PPB pela falta de entendimento da 

legislação por parte da empresa, visto que algumas destas 

ferramentas tem papel de fiscalização anterior ao início da 

produção. Assim, entendemos que os procedimentos adotados 

atendem a necessidade. 

R28 – Não detectar tempestivamente 

descumprimento de requisitos/obrigações assumidos 

pela empresa e considerados regulares em outros 

mecanismos de controle utilizados pela SUFRAMA 

(LO, LP, LTAI), em razão da trienalidade do RAP.   

CGAPI/SPR (Resp. de 2015) 

Contudo, é importante registrar que o RAP é uma das 

ferramentas de acompanhamento de projetos e que com as 

demais (laudo de Operação, Laudo de Produção e Laudo 

Técnico de Auditoria Independente, Listagem de Insumos e 

demais Notas Técnicas) compõem um conjunto de 

procedimentos. O RAP acaba tendo um destaque por possuir 

maior abrangência quanto a verificação do cumprimento pela 

empresa de toda a legislação vigente no Polo Industrial de 

Manaus, inclusive abordando os parâmetros dispostos nos 

projetos industriais aprovados pelo CAS, em um único 

documento. Considerando somente o LP e o LTAI, verifica-se 

que a fiscalização quanto ao cumprimento do PPB ocorre em um 

número total significativo e em períodos inferiores a 3 anos, 

visto que o LTAI tem periodicidade anual. Todos estes 

procedimentos de fiscalização são complementares, geridos e 

controlados por um sistema de informações moderno e 

constantemente atualizado que, dentre outras funções, ao 

identificar desvios de conduta efetua o bloqueio automático da 

empresa, obrigando-a a corrigir o problema, pois, com este 

bloqueio a empresa fica impossibilitada de operar plenamente. 

Entendemos que como todas as ferramentas de 

acompanhamento citadas são complementares e que com elas as 

empresas são fiscalizadas quase que anualmente a emissão de 

RAP trienal pode indicar que a SUFRAMA impediu, de forma 

considerável, a ocorrência de irregularidades e de 

descumprimento dos requisitos mínimos para o gozo dos 

incentivos fiscais justos por parte das empresas, mormente no 

que se refere ao PPB. 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

 A SUFRAMA não tem gestão sobre as políticas públicas de renúncia de receita, sobre essa 

questão convém destacar que o Decreto nº 7.482, de 16/05/2011, aponta claramente a competência 

para realizar as atividades inerentes à Renúncia Tributária a cargo da Secretaria da Receita Federal 

do Brasil, conforme art. 15, em especial no inciso XI:  

 “Art. 15.  À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete: 

 XI - estimar e quantificar a renúncia de receitas administradas 

e avaliar os efeitos das reduções de alíquotas, das isenções 

tributárias e dos incentivos ou estímulos fiscais, ressalvada a 

competência de outros órgãos que também tratam da matéria; 
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Trabalhos acadêmicos de avaliação de impactos e resultados das políticas de benefícios da 

Zona Franca de Manaus e da Lei de Informática da ZFM. 

 A SUFRAMA teve conhecimento da Dissertação de Mestrado do servidor Marcelo Clinger 

Vieira Cavalcante, defendida em dezembro de 2017, com o título: “Pesquisa e Desenvolvimento 

como ferramenta das políticas públicas nacionais de ciência e tecnologia: um Estudo de caso da 

eficiência da Lei de Informática na Zona Franca de Manaus por meio da análise envoltória de 

dados”, pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 

Também relacionada à Lei de Informática houve diversas publicações de artigos científicos 

desenvolvidos por servidores analistas de P&D, destacando os seguintes títulos:  

 A Gestão de Projetos no Âmbito da Administração Pública: Uma Visão Estratégica; 

 A Importância da Pesquisa e Desenvolvimento na Economia de Uma Organização; 

 Lei de Informática na Zona Franca de Manaus: Resolução CAS: nº 71, de 6 de maio 

de 2016. 

 Na conclusão da dissertação, é proposto um plano de ação à SUFRAMA. Para essa 

aplicação, deve ser realizada uma análise crítica quanto à aplicabilidade das ações propostas. 

 

Autoavaliação da imagem da SUFRAMA perante seus clientes em relação à qualidade da 

gestão das políticas públicas de renúncia de receita. 

 Sobre a Autoavaliação, foi realizada, em junho de 2017, uma oficina coordenada por 

representante do Gespública com participação de 23 servidores, de diversas unidades da 

SUFRAMA, que resultou no Relatório da Autoavaliação - IAGP 250 pontos - que inclui os 

seguintes itens avaliados: 

 Competências Básicas (legais) da SUFRAMA; 

 Indicadores Institucionais relacionados ao Atendimento ao Usuário, Objetivos 

Estratégicos, Atividade Finalística, Atividade dos Processos de Apoio, Gestão de Pessoas, 

Gestão Orçamentária e Financeira Gestão de Suprimentos, Gestão Patrimonial, Interesse 

Público e Cidadania, Sustentabilidade;  

 Principais Cidadãos-Usuários ou Clientes;  

 Principais Produtos;  

 Principais Serviços;  

 Processos Finalísticos; 

 Principais Processos de Apoio;  

 Perfil do Quadro de Pessoal. 

 Os resultados finais ainda precisam ser revisados e aprovados pela Administração Superior 

para posterior divulgação. 

 Quanto à pesquisa externa de satisfação, a intenção é que seja realizada no período de seis 

meses a um ano após a implementação da Política de Atendimento ao Cidadão, cuja minuta da 

Portaria encontra-se em análise pela Procuradoria Federal junto à SUFRAMA. 

 No que se refere à Gestão das políticas de renúncia de receita, entende-se que a gestão do 

atendimento ao público externo pode estar inserida na gestão das políticas de renúncia de receita, 

porém, não há informações específicas sobre essa questão. 

 No Sítio da SUFRAMA (http://site.SUFRAMA.gov.br/) existe, dentre os assuntos 

principais, uma aba nomeada de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), que se subdivide nas 

seguintes seções, com as informações referentes a esta atividade 

(http://site.SUFRAMA.gov.br/assuntos/pesquisa-e-desenvolvimento): 

- P&D / Lei de Informática 

- P&D / PPB 

- FNDCT 

- CAPDA 

- Cases de Sucesso 

 

https://gestao.site.suframa.gov.br/assuntos/pesquisa-e-desenvolvimento/pesquisa-e-desenvolvimento
https://gestao.site.suframa.gov.br/assuntos/pesquisa-e-desenvolvimento/teste
https://gestao.site.suframa.gov.br/assuntos/pesquisa-e-desenvolvimento/Fndct
https://gestao.site.suframa.gov.br/assuntos/pesquisa-e-desenvolvimento/capda-1
https://gestao.site.suframa.gov.br/assuntos/pesquisa-e-desenvolvimento/cases-de-sucesso
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Figura 11. Site da SUFRAMA – Informações sobre P&D 

 
     Fonte: site SUFRAMA. 

 

Na seção P&D / Lei de Informática há quatro campos 

(http://site.SUFRAMA.gov.br/assuntos/pesquisa-e-desenvolvimento/pesquisa-e-desenvolvimento):  

 Legislação: Contempla as legislações relacionadas à Lei de Informática 8.387/ 1991: 

Leis, Decretos, Resoluções, Portarias e Medida Provisória. 

 Empresas Beneficiadas: Contempla a lista atualizada das empresas beneficiadas com os 

incentivos fiscais, sendo disponibilizadas as seguintes informações: nome da empresa, 

razão social, dados cadastrais, representante legal e produtos autorizados e descrição. 

 Resultado: Contempla os Resultados bienais da Coordenação. Atualmente estão em fase 

de desenvolvimento pela Coordenação Geral de Estudos Econômicos – COGEC.  

 Informativos: Contempla instrução para apresentação do Relatório Demonstrativo Anual 

das empresas beneficiadas. Essa informação é atualizada anualmente. Informativo 

referente ao ano-calendário 2017 está em fase de elaboração e publicação. 

 

  

https://gestao.site.suframa.gov.br/assuntos/pesquisa-e-desenvolvimento/pesquisa-e-desenvolvimento
http://site.suframa.gov.br/assuntos/pesquisa-e-desenvolvimento/pesquisa-e-desenvolvimento
https://gestao.site.suframa.gov.br/assuntos/pesquisa-e-desenvolvimento/pesquisa-e-desenvolvimento/legislacao
https://gestao.site.suframa.gov.br/assuntos/pesquisa-e-desenvolvimento/pesquisa-e-desenvolvimento/empresas-beneficiarias
https://gestao.site.suframa.gov.br/assuntos/pesquisa-e-desenvolvimento/pesquisa-e-desenvolvimento/resultados
https://gestao.site.suframa.gov.br/assuntos/pesquisa-e-desenvolvimento/pesquisa-e-desenvolvimento/informativo
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Figura 12. Site da SUFRAMA – Lei de Informática 

             
Fonte: site da SUFRAMA. 
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2.4.2. Informações sobre convênios firmados nos termos da Lei 8.387/1991 

 Os investimentos em P&D&I realizados pelas empresas referem-se à contrapartida da 

fruição de incentivos fiscais, mais especificadamente isenção do IPI e redução do II. Esses recursos, 

por se tratarem de uma contrapartida, têm uma característica sui generis, são considerados privados, 

mas não estão totalmente disponíveis às partes, pois devem ser fiscalizados como se públicos 

fossem. 

 Esse entendimento ficou sedimentado, quando a Advocacia-Geral da União/Consultoria 

Jurídica do MCTI emitiu o Parecer Conjur/MCT ACF nº 020/2005, indicando que esses recursos 

(5% sobre o faturamento das indústrias) são privados, ainda que representem uma contrapartida 

obrigatória para fruição dos incentivos fiscais.  

 Por outro lado, sua aplicação é vinculada e ambas as leis contêm dispositivos que permitem 

a exclusão dos benefícios fiscais (§9º, art. 2º, Lei nº 8.387/1991 e art. 9º da Lei nº 8.248/1991) para 

as indústrias que não cumpram certas atividades previamente estabelecidas, nas atividades de P&D. 

Esse descumprimento deve ser atestado por um órgão público. Ademais, em ambos os casos, os 

decretos regulamentadores atuais preveem a possibilidade de glosa de dispêndios em desacordo 

com essas atividades (art. 32 do Decreto nº 6.008/2006 e inc. II, art. 35, Decreto nº 5.906/2006). 

Tais características apontam para natureza pública dos recursos (Acórdão 1390/2012 – Plenário). 

 Surge, então, a necessidade de fiscalizar se esses recursos realmente estão sendo aplicados 

nas atividades vinculadas, de onde emerge estranho contexto: a combinação de recursos privados 

sob fiscalização de agentes públicos externos. Os recursos aportados pelas indústrias, em que pese 

serem privados, merecem tratamento coadunado aos princípios ordenadores dos recursos públicos, 

eis que oriundos de isenção fiscal condicionada. São privados, mas não estão à inteira disposição do 

industrial. O acompanhamento da aplicação desses recursos deve ser feito pelos órgãos públicos 

incumbidos de gerir a política nacional de informática, no caso a Secretaria de Política em 

Informática - SEPIN/MCTIC para o âmbito nacional, e a SUFRAMA/MDIC, para a Zona Franca de 

Manaus (item 97 do Acórdão 1390/2012 – Plenário). 

  Nesse sentido, o Decreto nº 6008/2006 em seu art. 5º, § 1º. I define: 
Art. 5o  Para fazer jus à isenção do IPI e à redução do II as empresas que produzem bens de 

informática deverão investir, anualmente, em atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem 

realizadas na Amazônia, no mínimo, cinco por cento do seu faturamento bruto no mercado interno, 

decorrente da comercialização dos produtos contemplados com a isenção do IPI e redução do II, 

deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, nestes incluídos a Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP, bem 

como o valor das aquisições de produtos contemplados com a isenção do IPI e redução do II, nos 

termos do art. 2o da Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1991, ou com isenção ou redução do IPI 

nos termos do art. 4o da Lei no 8.248, de 1991, conforme projeto elaborado pelas próprias 

empresas, com base em proposta de projeto a ser apresentada à Superintendência da Zona Franca 

de Manaus - SUFRAMA e ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 

§ 1° No mínimo dois inteiros e três décimos por cento do faturamento bruto mencionado no caput 

deste artigo deverão ser aplicados como segue: 
I - Mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, 

oficiais ou reconhecidas, com sede ou estabelecimento principal na Amazônia Ocidental, 

credenciadas pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia de que 

trata o art. 26, devendo neste caso, ser aplicado percentual não inferior a um por cento. 

 

 O Decreto 6.170, de 25/7/2007, revogou os arts. 48 a 57, que tratavam de convênios e 

acordos. Também trouxe a definição atual de convênio da seguinte maneira: 
Acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros 

de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como 

partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de 

outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou 

indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de 

governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de 

interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. 
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 Assim, esse “convênio” seja realizado entre uma empresa e uma entidade sem fins 

lucrativos, por ser uma contrapartida a incentivos fiscais, reveste-se de um caráter público, 

aplicando-se por analogia a norma para a questão. 

 À SUFRAMA compete a fiscalização e o acompanhamento dos investimentos das empresas 

beneficiárias da Lei de Informática. Essas tratativas acontecem quando da entrega do Relatório 

Demonstrativo (RD), artefato que demonstra a realização dos investimentos conforme Plano de 

P&D. 

 O RD é analisado por um corpo técnico de analistas e a resposta é enviada às empresas, por 

meio de ofício, constando anexado o Parecer Técnico referencial sobre o ano-base em questão. Caso 

a empresa não consiga comprovar, através dos dispêndios apresentados, que esses investimentos 

foram realizados da maneira correta, a SUFRAMA glosa esses investimentos e concede prazo para 

que a empresa se manifeste, em 30 dias, respeitando, assim, o contraditório e a ampla defesa. 

 Essas glosas podem ser revertidas, se a empresa conseguir provar, através da sua defesa, ou 

por intermédio de documentos que não foram anexados à época, que o constante na análise anterior 

não deve prevalecer. 

 No ano de 2017, foram analisados 98 processos de Relatórios Demonstrativos (RD) e 69 

processos de contestações das empresas a esses relatórios. Desta quantidade havia investimentos 

obrigatórios em convênios com instituições credenciadas no CAPDA em 24 processos de RD e 26 

processos de contestações. 

 São consideradas adimplentes apenas as empresas cujo valor investido aprovado esteja de 

acordo com mínimos estabelecidos no caput e §1º do art. 5º do Decreto nº 6.008/2006. As empresas, 

mesmo que tenham valores aprovado gerais maiores que sua obrigação total, ficarão inadimplentes 

caso não cumpram os percentuais mínimos estabelecidos na legislação. 

 Neste caso, as empresas são informadas acerca dos seus saldos devedores, e dependendo do 

estágio da análise (RD, contestação ou recurso), poderão contestar a análise técnica da SUFRAMA 

ou quitar o saldo conforme expresso no Decreto nº 6.008/2006, estando sujeitas às penalidades de 

suspensão e cancelamento caso não regularizem seus débitos. 

Considerando o prazo de atendimento da Portaria nº 601/2017, grande parte das análises de 

RD’s e Contestações executadas em 2017 baseou-se quase na sua totalidade nos documentos 

juntados aos respectivos processos das empresas beneficiárias – análise documental. 

Nesse ponto, notadamente observa-se que os projetos que envolvem tecnologia muitas 

vezes referem-se a anos-calendários que inviabilizam o acompanhamento posterior ao projeto que já 

foi executado. 

   Outro ponto relevante e que contribui de igual maneira como resposta é em relação aos 

prazos das análises. Estão em analise os RD’s de 2014 e Contestações de 2013, este com entrega 

prevista até 30/04/2018 e aquele em 28/02/2018.  

   Assim, a SUFRAMA está executando as análises, de acordo com os prazos previstos na 

referida portaria, o que já contribuiu para a redução do backlog para apenas dois anos, considerando 

que o RD é entregue no ano subsequente à execução. 

   A intenção com a redução total desse backlog é zerar o passivo deixado pelas gestões 

anteriores e, a partir dessa medida, fazer o acompanhamento do Plano de P&D. Dessa forma, não 

será mais um acompanhamento posterior, mas ex ante. A consequência lógica desse processo será 

uma correção de eventuais investimentos que não se caracterizem como P&D, diminuição das 

glosas e quantidade maior de projetos que sirvam para o verdadeiro desenvolvimento da região. 

 Vale frisar, por fim, que as análises estão sendo realizadas por cronograma definido pela 

Portaria nº 601, o que inviabiliza o acompanhamento no momento da execução do projeto, já que, 

como mencionado, tratam-se de projetos antigos que, mas que devem ser analisados dentro dos 

prazos da predita portaria.  

 A intenção é mitigar o backlog que foi reduzido de 10 para 2 anos. Pois, estudos que estão 

em andamento apontam para a necessidade de se fazer visitas do Plano de P&D e não do 
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acompanhamento do RD, conforme previsto no art. 19, § 1º do Decreto 6008, de 29 de dezembro de 

2006. 

 

2.5. Apresentação e Análise de indicadores de desempenho 

 

 Quadro 53. Detalhamento dos indicadores de desempenho da Aprovação, Apresentação e Análise 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Alcançado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Taxa de Aprovação de 

Projetos Industriais (1) 
181,42% 100% 101,43% Anual 

[Total de projetos aprovados 

pelo CAS em 2017/Meta 

prevista para 2017] X 100. 

Taxa de 

Acompanhamento de 

Projetos Industriais (2) 

106,06% 100% 98,75% Anual 

[Nº de Relatório de 

Auditoria de Projeto – RAP 

emitidos em 2017/ Nº de 

Relatório de Auditoria de 

Projeto – RAP previsto em 

2017] X 100 

Taxa de 

Acompanhamento de 

Empreendimentos 

Agropecuários (3) 

101,5% 100% 100% Anual 

[Quantidade de projetos 

vistoriados em 2017 / Nº de 

vistorias prevista em 2017] 

X 100 

 Fonte: COPLA/CGPRO/SAP/SUFRAMA. 

 

2.5.1. Taxa de Aprovação de Projetos Industriais 

O indicador demostra a relação entre o quantitativo de projetos industriais aprovados pelo 

Conselho de Administração da SUFRAMA (CAS), no exercício e a meta prevista, no exercício, 

para aprovação de projetos pelo CAS. A meta prevista para o exercício de 2017 foi de 140 projetos, 

sendo 80 projetos de diversificação, ampliação e atualização e 60 projetos de implantação. Esse 

resultado permite inferir que há uma retomada de crescimento da economia. 

O CAS, em 2017, aprovou 142 projetos superando em 1,42% a meta prevista para o 

exercício. Desses projetos aprovados 51 foram de implantação e 91 de ampliação, atualização e 

diversificação. Merece destaque a provação pioneira de dois projetos com incentivos da Zona 

Franca Verde a partir da produção com preponderância de matérias-primas regionais. 

Outros registros importantes foram a aprovação de projetos para implantação de 

empreendimentos fora do Polo Industrial de Manaus (PIM): 

 

 Macapá/AP 

 A fábrica “Qsabor”, que produz sorvetes e outros gelados comestíveis com a utilização de 

frutas nativas da região;   

 A Verçosa Indústria e Comércio de Alimentos, fabricante de diversos tipos de rações 

destinadas a suínos, frangos, cães, gatos e peixes. 

 

Rondônia/RO 

 Nutrizon Alimentos para o preparo de ração para animais. A empresa está localizada no 

município de Rolim de Moura (RO) e receberá isenção do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), com base no Decreto Lei nº 1.435/75. A previsão é de que a empresa 

invista US$ 7.3 milhões, e gere 109 postos de trabalho.  

 "Bigsal Indústria e Comércio de Suplementos para Nutrição Animal" que visa à preparação 

de alimentos de animais e prevê investimentos totais de US$ 3.6 milhões e a geração de 37 

postos de trabalho. A unidade fabril funcionará no município de Ji-Paraná (RO). 
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A relevância da aprovação desses projetos está no fortalecimento da política de 

interiorização do desenvolvimento praticada pela da SUFRAMA. A execução desses projetos 

estimula o crescimento do setor produtivo, as empresas da área de serviços, entre outras áreas, além 

de gerar emprego e renda para a população.  

2.5.2. Taxa de Acompanhamento de Projetos Industriais 

A taxa de acompanhamento de projetos industriais possibilita aferir a eficácia do 

acompanhamento de projetos industriais das empresas detentoras de incentivos com projeto 

aprovado pelo CAS.  

 O indicador demostra a relação entre o quantitativo de Relatório de Acompanhamento de 

Projetos (RAPs) emitidos em 2017 e o quantitativo de RAPs previstos para 2017. O quantitativo de 

RAPs emitidos no exercício foi de 158 perfazendo 98,75% da meta prevista (160). 

 Por exigência contida na Resolução nº 203/2012, o RAP é um instrumento de fiscalização.  

A SUFRAMA elabora e submete à apreciação do CAS, na primeira reunião do exercício, a 

consolidação das informações contidas no (s) RAP (s), emitido (s) para cada empresa.  

 Como objetivo central, o Relatório de Acompanhamento de Projetos (RAP), em estrito 

cumprimento aos objetivos previstos no Decreto-Lei 288/1967, art.7º § 7, inc. II alterada pela Lei 

8.387/91, art. 1º, apresenta as informações de todas as contrapartidas obrigatórias constantes no 

Projeto Industrial aprovado pelo CAS. 

 As informações verificadas dizem respeito ao incremento da oferta de emprego na região, a 

concessão de benefícios sociais aos trabalhadores, a incorporação de tecnologias de produtos e de 

processos de produção compatíveis com o estado da arte e da técnica, os níveis crescentes de 

produtividade e de competitividade, os reinvestimentos de lucros na região e investimentos na 

formação e capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento cientifico e tecnológico. 

 Todas essas informações comprovam-se mediante apresentação pela empresa dos dispêndios 

ocorridos, convênios celebrados, acordos estabelecidos e os indicadores industriais apresentados a 

SUFRAMA. 

 Na análise técnica há, ainda, a verificação in loco, além da documental, das instalações 

fabris e da tecnologia incorporada ao processo fabril. Caso seja identificada alguma inconsistência 

ou divergência a empresa será comunicada e concedido prazo para que ela preste os esclarecimentos 

necessários. Este processo de verificação só se encerra quando a empresa está regularizada ou 

penalizada por descumprimentos do projeto. 

  O RAP é composto basicamente por 15 itens, quais sejam;  

a) Relação de produtos ativos das empresas;  

b) Laudos de Operação (LO) e Laudos de Produção (LP) emitidos; 

c) Laudo Técnico de Auditorias Independentes (LTAI) entregues; 

d) Indicadores de desempenho; 

e) Certificação ISO 9000; 

f) Produção (Projetada X Informada X Efetiva); 

g) Mão-de-obra (Projetada X Informada X Efetiva); 

h) Faturamento (Projetada X Informada X Efetiva); 

i) Investimentos em máquinas e equipamentos (Projetada X Informada X Efetiva); 

j) Concessão de benefícios sociais aos trabalhadores (Projetada X Informada X Efetiva); 

k) Investimentos na formação e capacitação de RH (Projetada X Informada X Efetiva);  

l) Divulgação do PIM; 

m) Compromisso de Exportações (quando aplicável);  

n) Investimentos em P&D (quando aplicável); e,  

o) Análise dos desvios (metas originais e compromissos) assumidos pelas empresas. 

           Após a emissão do RAP, a empresa é comunicada do seu resultado e, no caso de 

inconsistências constantes em seu escopo, é concedido prazo para prestar todos os esclarecimentos 

que se fizerem necessários. Os dados de acompanhamento de projetos estão descritos no quadro 54.  
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Quadro 54. Dados gerais macroeconômicos – Acompanhamento de projetos 
Dados Gerais 2014 2015 2016 2017 

Empresas com projeto aprovado 1.056 1.083 1.107 1.141 

Empresas Acompanhadas (somente àquelas com pelo menos 1 

produto não cancelado) 
571 624 531 514 

Empresas em Operação (informaram produção ou tiveram LO/LP 

emitido no último ano) 
490 481 456 447 

Produtos Acompanhados (somente empresas com pelo menos 1 

produto não cancelado) 
1.929 1.895 1845 1790 

Projetos Acompanhados (somente empresas com pelo menos 1 

produto não cancelado) 
1.308 1.282 1275 1220 

   Fonte: CGAPI/SPRSUFRAMA. 

 

Dados referentes ao sistema de qualidade 

 Empresas Certificadas: 201 registros de certificados válidos atualizados no sistema até 31 de 

dez de 2017. 

 

 Quadro 55. Órgãos Certificadores e Quantidade de Certificados 

Nome do Órgão 
Quantidade de 

Empresas 

Percentual sobre 

o total 

RINA - REGISTRO ITALIANO NAVALE S/C LTDA. - ITÁLIA/BRASIL 
15 7,46 

SGS ICS CERTIFICADORA LTDA. 10 4,98 

BRTÜV AVALIAÇÕES DA QUALIDADE LTDA S/C 1 0,50 

TUV NORD 3 1,49 

BSI GROUP AMERICAS  2 1,00 

DNV - DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTDA. 2 1,00 

DQS DO BRASIL S/C LTDA. 5 2,49 

TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA. 31 15,42 

TÜV SÜD AMERICA INC. 2 1,00 

ABS QUALITY EVALUATIONS, INC. - BRASIL/EE.UU. 11 5,47 

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 1 0,50 

RINA SERVICES S.P.A. 11 5,47 

DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIAÇÕES E CERTIFICAÇÕES 

BRASIL LTDA 
1 0,50 

IQA - INSTITUTO DA QUALIDADE AUTOMOTIVA 1 0,50 

TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 1 0,50 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION  43 21,39 

BSI - BRITISH STANDARDS INSTITUTION - BRASIL 11 5,47 

QMSCS PTY LTD TRADING AS QMS CERTIFICATION SERVICES 1 0,50 

CICS - CERAMIC INDUSTRY CERTIFICATION SCHEME LTDA. 1 0,50 

APCER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO 6 2,99 

TÜV RHEINLAND BRASIL 28 13,93 

FCAV - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 4 1,99 

BRTUV AVALIAÇÕES DA QUALIDADE S/A 5 2,49 

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 3 1,49 

LRQA - LLOYD¿S REGISTER QUALITY ASSURANCE LTD. 1 0,50 

AFAQ, INC. - QUALITY ASSURANCE ASSOC OR FRANCE 1 0,50 

TOTAL DE EMPRESAS: 201 - 

  Fonte: CGAPI/SPRSUFRAMA. 
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Quadro 56. Total de Certificados válidos por período 
Ano Certificados validados * 

2006 84 

2007 97 

2008 83 

2009 98 

2010 159 

2011 162 

2012 174 

2013 203 

2014 146 

2015 142 

2016 195 

2017 201 

 Fonte: CGAPI/SPRSUFRAMA. * Todos os anos são validados diversos certificados no sistema, enquanto que outros 

vão perdendo a validade. 

           

Cancelamento de projetos/linhas de produção 

 Em 2017 foram emitidas 13 resoluções do CAS cancelando os incentivos fiscais. A maioria 

desses cancelamentos foi realizado a pedido das próprias empresas por desativação de linha de 

produção, encerramento de atividades industriais e por meio de RAP, pelo não cumprimento dos 

parâmetros dispostos em projetos, perfazendo o quantitativo de 59 cancelamentos de Linhas de 

Produção. Também foram emitidas 3 portarias da Superintendência com a publicação do 

cancelamento de linhas de produção que não se implantaram ou suspenderam sua produção por um 

período de 36 meses consecutivos.  

 

2.5.3 Taxa de Acompanhamento de Empreendimentos Agropecuários 

O indicador demostra a relação entre o quantitativo de projetos agropecuários vistoriados no 

exercício e o quantitativo previsto para o exercício.  A meta prevista para o exercício de 2017 era o 

acompanhamento de 200 projetos agropecuários. O quantitativo de projetos acompanhados no 

exercício foi de 210 superando a meta prevista em 10,5%. 

 Os estabelecimentos rurais acompanhados estão localizados no Distrito Agropecuário da 

SUFRAMA (DAS) e na Área de Expansão do Distrito Industrial (AEDI). São de diversos tipos e 

oriundos de ocupações não autorizadas ou em fase de regularização. O quantitativo de 

acompanhamento de projetos ou de fiscalizações poderia ter sido mais substantivo. Todavia, ainda 

persistem alguns dificultadores que prejudicam o acompanhamento essa atividade, tais como a 

realização dos serviços de campo para a SUFRAMA são o obsoletismo de equipamentos de apoio, 

como GPS, máquina fotográfica e notebook, além da ausência de equipamentos essenciais para a 

adequada identificação e segurança da equipe de vistoria, dentre outros.   

 Um recurso que facilita os trabalhos de campo é a aquisição de imagens de satélite das áreas 

do DAS e AEDI, em conjunto com a disponibilização de softwares específicos de 

geoprocessamento que permite precisar o nível de ocupação das áreas vistoriadas e otimizar o 

processamento de informações obtidas no campo.  

 Em 2017, a SUFRAMA firmou um Termo de Compromisso Corporativo de Uso das 

Imagens RapidEye com o Ministério do Meio Ambiente, que possibilitou a disponibilização de 

imagens de satélite RapidEye para uso da autarquia, o que facilitará, nos próximos anos, o 

desenvolvimento do monitoramento do DAS. 

 Nessa linha, outro ponto fundamental para viabilizar os levantamentos sobre a localização 

das áreas no contexto do DAS é a atualização do sistema geodésico de referência de sua base 

cadastral do sistema SAD 69 que foi considerado obsoleto para o atual sistema definido pelo IBGE 

(Resoluções 01/2005 e 01/2015), o SIRGAS 2000. A necessidade dessa atualização é de 

fundamental importância para o atendimento das normas de controle existentes.  



109 

 

 

 

3. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 
 

 

3.1. Descrição da estrutura de governança 

       

 A estrutura de governança para garantir o cumprimento da missão institucional é exercida 

pelas seguintes instâncias: 

 Conselho de Administração (CAS) 

           A competência do CAS está estabelecida no Decreto nº. 7.139, de 29 de março de 2010. 

É um órgão deliberativo e consultivo, tem como finalidade precípua orientar a Autarquia na 

definição, programação e realização de suas atividades, na forma da legislação pertinente. No 

exercício de suas atividades, o Conselho obedece às diretrizes do Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços, e visa, especialmente, compatibilizar as metas de trabalho da SUFRAMA com 

os objetivos do Plano Plurianual do Governo Federal, considerando os programas dos órgãos e 

entidades responsáveis pelo desenvolvimento regional. Sua composição se faz em conformidade 

com a Lei Complementar nº 134, de 14 de janeiro de 2010, regulamentada pelo Decreto nº 7.138, de 

29 de março de 2010, tem como competência: 

I. Aprovar: (a) as diretrizes gerais para a elaboração dos planos anuais e plurianuais de 

trabalho; (b) regimento interno; (c) os projetos de empresas que objetivem usufruir dos 

benefícios fiscais previstos nos artigos 7º e 9º  do Decreto-Lei nº 288 de 1967, e no artigo 6º 

do Decreto-Lei nº 1.435, de 16 de dezembro de 1975, bem como estabelecer normas, 

exigências, limitações e condições para a aprovação dos referidos projetos; (d) as normas e 

os critérios para a execução de planos, programas, projetos, obras e serviços a cargo da 

entidade, em especial: em primeiro, os convênios, acordos e contratos e em segundo, as 

operações de crédito e financiamento, inclusive para custeio de estudos, serviços e obras; 

II. Deliberar sobre a formação de equipes técnicas para análise de matéria de conteúdo 

específico; e 

III. Apreciar e deliberar sobre: a) o planejamento e o orçamento anuais da entidade; b) os 

relatórios parciais e anuais das atividades desenvolvidas; c) a nomeação e exoneração do 

titular Auditoria Interna, nos termos do art. 15 do Decreto no 3.591, de 6 de setembro de 

2000. 

 

 Superintendência  
         É uma unidade de representação política e social da Zona Franca de Manaus, na 

promoção e no desenvolvimento socioeconômico, na área de atuação da SUFRAMA. 

  

 Superintendências Adjuntas  
         São as unidades executivas que auxiliam o superintendente nas atividades de 

coordenação, orientação, acompanhamento e controle de programas e ações para o alcance dos 

objetivos estratégicos. Exercem também a função de planejar, coordenar e supervisionar a execução 

das atividades pertinentes às áreas de administração, projetos, planejamento regional e operacional, 

dentre outras atribuições que lhe forem delegadas. 

 

 Auditoria Interna  

           É vinculada ao Conselho de Administração da SUFRAMA, de acordo com o artigo 16, 

parágrafo único, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 123, de 03/06/2008, 

alterado pela Portaria MDIC nº 284, de 06/12/2011. O Decreto nº 3.591, de 06/09/2000, com 

alterações posteriores, e a Instrução Normativa da Secretaria Federal de Controle Interno nº 01, de 

06 de abril de 2001, alterada pela Instrução Normativa do Ministério da Transparência e 

Controladoria Geral da União nº 03, de 09 de junho de 2017, preceituam que a Auditoria Interna se 



110 

 

 

 

sujeita à orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal, prestando apoio aos órgãos e às unidades que o integram. 

           A Auditoria Interna tem como finalidade básica: fortalecer a gestão, racionalizar as ações de 

controle e prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao 

controle externo; contribuir para o cumprimento das metas, a execução dos programas de governo e 

orçamento da União no âmbito institucional; comprovação da legalidade e a avaliação dos 

resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência da gestão; apoio ao Sistema de Controle 

Interno mediante fornecimento periódico de informações sobre os resultados dos trabalhos 

realizados, bem como no atendimento das solicitações específicas. Cabe ainda, a execução de outras 

atividades de sua competência, considerando a legislação e orientação técnica emanada dos órgãos 

de controle interno e externo. 

            A Auditoria Interna (AUDIT) atua em conformidade com as ações de auditorias planejadas 

no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT. Colaborando, ainda, com o 

assessoramento e orientação, por intermédio de Pareceres, Notas Técnicas e Despachos, à Alta 

Administração, e o acompanhamento, por intermédio de follow-up, do atendimento ou não das 

recomendações da AUDIT, CGU e TCU. 

 

 Corregedoria  
           Unidade especializada que trata de matéria disciplinar no âmbito da Instituição, cuja 

função relaciona-se à prevenção e à apuração de irregularidades praticadas por seus agentes 

públicos tendo como base legal: o Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005; o Decreto nº 7.139, de 

29 de março de 2010; e a Portaria MDIC/SPOA/SE nº 123, de 03 de junho de 2008. 

 

 Procuradoria  
           Unidade executora da Procuradoria-Geral Federal da Advocacia-Geral da União, tem 

por finalidade exercer a representação judicial e extrajudicial da SUFRAMA e atuar nos processos 

em que a autarquia for autora, ré, oponente ou assistente; prestar assessoria e consultoria jurídica ao 

Superintendente e às demais unidades da SUFRAMA; assistir ao superintendente no controle 

interno da legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já efetivados; fixar, para 

as unidades da SUFRAMA, a interpretação do ordenamento jurídico, quando não houver orientação 

normativa da Advocacia-Geral da União e da Consultoria Jurídica do MDIC; apurar a liquidez e 

certeza dos créditos de qualquer natureza, inerentes às atividades da SUFRAMA, inscrevendo-os 

em dívida ativa, para fins de cobrança administrativa ou judicial; examinar, emitir parecer e 

chancelar, no âmbito da Superintendência; auxiliar na elaboração e edição de atos normativos e 

interpretativos, em articulação com as unidades administrativas; auxiliar e orientar as unidades nas 

informações e cumprimentos de procedimentos e decisões judiciais ou administrativas. 

 

 Comitê Central de Planejamento e Coordenação Administrativa (COPLAN) 
           Instituído pela Portaria Nº 403, de 22 de novembro1995 e atualizado pela Portaria Nº 

095/2005 GAB.SUP, de 08 de abril de 2005, o comitê constitui-se no fórum deliberativo das 

matérias referentes a função planejamento da Autarquia. É formado pelo Superintendente, que 

exerce a função de presidente do COPLAN, os Superintendentes Adjuntos e os titulares das 

Unidades Administrativas. Tem como Secretário-executivo o Coordenador Geral de Planejamento e 

Programação Orçamentária e como Secretário Administrativo o titular da Coordenação Geral do 

Conselho de Administração da SUFRAMA. 

           O comitê tem por objetivo assessorar a Superintendência na formulação, execução, 

acompanhamento e avaliação dos planos, programas e projetos que integram o  Sistema de 

Planejamento cuja operacionalização se dá a partir da sua competência, quais sejam: a) definir o 

calendário de planejamento e as responsabilidades funcionais para sua execução; b) sugerir 

estratégias e prioridades, procedendo à revisão e à redefinição da missão permanente e dos 

objetivos estratégicos, compatibilizando-os com os programas e diretrizes dos governos Federal e 
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Estaduais; c) avaliar as propostas de planos anuais e plurianuais, antes do seu encaminhamento ao 

Conselho de Administração (CAS), sugerindo as alterações e ajustes julgados convenientes; d) 

analisar os planos, programas, projetos, políticas e diretrizes que forem elaboradas pelas diversas 

Unidades de Planejamento, com a assistência da Superintendência Adjunta de Planejamento e 

Desenvolvimento Regional por meio da Coordenação Geral de Planejamento e Programação 

Orçamentária. 

 

 Comissão de Ética  
           A Comissão de Ética foi implementada por força do Decreto Nº 1.171, de 22 de junho de 

1994 e Decreto Nº 6029, de 1º de fevereiro de 2007, que institui o sistema de gestão da Ética pela 

Portaria Nº 045, de 10 de fevereiro de 2012 que trata da adequação, composição e vigência de 

mandatos de seus membros ao que determina o parágrafo 1º, do Art. 11, da Resolução Comissão de 

ética Pública Nº 10 de 25 de setembro de 2008. É integrada por três membros titulares e três 

suplentes com mandatos não coincidentes de três anos. Embora sem fazer parte da estrutura 

organizacional, a Comissão de Ética atua como instância consultiva dos dirigentes e servidores da 

Autarquia. 

 

 Grupo de Gestão de Riscos 

          A SUFRAMA mediante a Portaria nº 514, de 11.11.2016, publicada no BSE nº 195, de 

14/11/2016, instituiu o Grupo de Gestão de Risco, com a finalidade de elaborar uma proposta de 

Política de Gestão de Riscos para a SUFRAMA (PGR-SUFRAMA), em   conformidade com o que 

estabelece a IN nº 01/2016, sendo em seguida autuado o Processo nº 52710.002268/2016-49 que 

alberga todos os documentos referentes às atividades desenvolvidas pelo grupo de trabalho. 

 

 

3.2. Informações sobre dirigentes e colegiados 

 

3.2.1. Dirigentes  

 

Quadro 57. Relação dos Dirigentes da SUFRAMA em 2017 

Cargo Nome 

Superintendente da SUFRAMA 

Rebecca Martins Garcia 

Marcelo Souza Pereira 

Áppio da Silva Tolentino 

Superintendente Adjunto de Operações 
Bruno Monteiro Lobato 

João Carlos Paiva da Silva (substituto) 

Superintendente Adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional 
Marcelo Souza Pereira 

Emmanuel de Aguiar (substituto) 

Superintendente Adjunto Executivo 

Carlito de Holanda Sobrinho (substituto) 

Leonardo Perdiz da Costa 

Tiago Monteiro de Paiva 

Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras 

Superintendente Adjunto de Projetos 
José Lopo de Figueiredo Filho (substituto) 

Paula Andrea Kanzler Soares 

Fonte: Dados coletados pela CGPRO/SAP/SUFRAMA. 
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3.2.2. Conselho de Administração da SUFRAMA (CAS) 

 O Conselho de Administração da SUFRAMA (CAS) é o órgão de deliberação da Autarquia, 

constituído por representantes de vários Ministérios e dos Governos de toda a Amazônia Ocidental, 

dentre outros membros. O Conselho de Administração da SUFRAMA, conforme Lei 

Complementar nº 134, de 14 de janeiro de 2010, regulamentada pelo Decreto nº 7.138, de 29 de 

março de 2010, é composto pelas seguintes autoridades:  

I. Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviço; 

II. Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

III. Ministro de Estado da Fazenda; 

IV. Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

V. Ministro de Estado das Comunicações; 

VI. Ministro de Estado de Minas e Energia; 

VII. Ministro de Estado dos Transportes; 

VIII. Ministro de Estado da Defesa; 

IX. Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário; 

X. Ministro de Estado da Integração Nacional; 

XI. Governadores e Prefeitos das capitais dos Estados do Amazonas, Acre, Amapá, 

Rondônia e Roraima; 

XII. Superintendente da SUFRAMA; 

XIII. Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES; 

XIV. Presidente do Banco da Amazônia S/A – BASA; 

XV. 1(um) representante das Classes Produtoras; e 

XVI.  1(um) representante das Classes Trabalhadoras. 

 

 

3.3. Atuação da unidade de auditoria interna 

As normas que regulam a atuação da auditoria interna estão disponíveis no sito: 

http://www.SUFRAMA.gov.br/download/documentos/regimento-interno-portaria-123-2008.pdf 

                   A demonstração dos elementos que caracterizam a independência e objetividade da 

unidade de auditoria interna, tomando-se por base a INTOSAI GOV 9140 (Independência da 

auditoria interna no setor público), que é uma das diretrizes da Organização Internacional das 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), os §§ 3º, 4º e 5º do art. 15 do Decreto 3.591/2000, 

estão evidenciados no parágrafo único do art. 16 do Regimento Interno da SUFRAMA. A Auditoria 

Interna vincula-se ao Conselho de Administração da SUFRAMA e a aprovação para o exercício do 

cargo de Auditor Chefe é feita por meio do referido Conselho com a respectiva manifestação do 

Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, respeitando fielmente o Decreto 

3.591/2000. 

                 Sua estratégia de atuação ocorre em estrita observância à Instrução Normativa da 

Controladoria-Geral da União nº. 24, de 17 de novembro de 2015. Anualmente estabelece sua 

estratégia de atuação conforme o art. 2º da referida norma. Encaminhando àquela Controladoria-Geral 

em estrita observância ao prazo definido.  

                  As Informações acerca da certificação de que a alta administração toma conhecimento das 

recomendações feitas pela auditoria interna se dá da seguinte forma:  após a confecção do Relatório 

de Auditoria, onde constam as recomendações da Auditoria Interna, encaminha-se por meio de 

Despacho do Auditor Chefe, o qual além de aprovar o Relatório, consigna a deliberação sobre as 

Recomendações constantes. Destaque-se que o procedimento é adotado, no momento da manifestação 
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dos gestores sobre as recomendações expedidas, informações se o mesmo considera conveniente e 

oportuna ou não. Caso não considere, é solicitada a justificativa para o não acatamento da mesma, 

com a respectiva assunção do risco pela não implementação da Recomendação expedida. 

                   Quanto a descrição da sistemática de comunicação à alta administração, ao conselho de 

administração a Auditoria Interna, visando o fiel cumprimento da Instrução Normativa da 

Controladoria-Geral da União nº. 24, de 2015, em 2016 iniciou o mapeamento dos macroprocessos da 

SUFRAMA com sua respectiva identificação dos riscos associados.  

 

 

3.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 

 

3.4.1. Das atividades de Correição  

     A correição é a principal área de atuação da Corregedoria e consiste nas atividades 

relacionadas à apuração de possíveis irregularidades cometidas por servidores públicos e à 

aplicação das devidas penalidades. Para apuração de ilícitos administrativos a Corregedoria dispõe 

dos seguintes instrumentos: Investigação Preliminar; Sindicância Investigativa; Sindicância 

Patrimonial; Sindicância Acusatória; Processo Administrativo Disciplinar, de rito sumário ou 

ordinário, fundamentados na Lei 8.112/90, e a Investigação preliminar e o Processo Administrativo 

de Responsabilização de Pessoas Jurídicas, ambos amparados pela Lei Anticorrupção – Lei n.º 

12.846/2013. 

    A sistemática para apuração de ilícitos segue o rito da Lei n.º 8.112/90 e legislações 

subsidiárias. Em regra, inicia-se com a análise de admissibilidade da denúncia/representação, de 

modo a verificar a existência de elementos mínimos ensejadores para instauração de processo 

administrativo disciplinar, inclusive quando provenientes de denúncias anônimas. 

                   Caso a denúncia/representação já possua elementos robustos de materialidade e autoria, 

determina-se, desde logo, a instauração de sindicância ou processo disciplinar, conforme o caso. 

 No que concerne aos procedimentos previstos pela Lei Anticorrupção, foi com a 

Portaria n.º 320, de 16 de agosto de 2017, que a SUFRAMA institucionalizou a apuração de 

responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas, compreendendo a: 

 Investigação Preliminar, procedimento de cunho preparatório, cuja instauração foi 

delegada ao Corregedor, no referido ato; 

 Processo de Apuração de Responsabilidade (PAR), procedimento cuja competência 

para instauração é exclusiva do Superintendente da SUFRAMA, em atenção às 

disposições legais. 

                   Em 2017, a com o fito de trazer maior impessoalidade na abertura/reabertura dos 

processos, a Corregedoria pautou sua atuação levando em consideração os seguintes critérios:  

 Risco de perda da capacidade punitiva da Administração; 

 Subsídio a Inquéritos Civis Públicos, conforme as recomendações oriundas do 

Ministério Público Federal; 

 Atendimento das determinações do Tribunal de Contas da União; 

 Demandas advindas da CGU; 

 Processos cujos indícios de irregularidade envolvam grandes somas de recursos 

públicos; 

 Casos de repercussão institucional, sobretudo no que tange a indícios de simulação 

para concessão de incentivos fiscais. 

 

 3.4.1.1.  Da força de trabalho para condução dos procedimentos disciplinares. 

       Os trabalhos das comissões processantes são conduzidos por servidores das diversas 

unidades administrativas da autarquia, conforme demonstrado no quadro seguinte:  
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Quadro 58. Força de trabalho para condução dos procedimentos disciplinares 

Nº ord. Servidor Matrícula Lotação 

Total de atuação 

como membro de 

EPAD (2017) 

01 Luiz Eduardo Pinheiro Nistal 1635520 SAE/CGORF 3 

02 Kátia Nonato de Melo 1906673 SAE/CGLOG/COAUX 2 

03 Diego Gomes Forero 1901315 COGEX 1 

04 José Norberto da Silveira Melo 1353490 SAE/CGLOG/DICOM 1 

05 Layana do Amaral Rios 1907439 CGCOM 1 

06 Kedley de Paula Spatola 1901147 SAP/CGPRO 1 

07 Carlos Alberto Muniz Pantoja 2144916 SAE/CGLOG/COAUX 1 

08 Enoque Nascimento de Souza 1930179 CGCOM 1 

09 Paulo Emílio Alves Miranda 1906530 GABIN/SUP 1 

10 
Maria do Socorro dos Santos 

Loureiro 
2637194 SAE/CGLOG/DICOM 1 

11 João Batista Rodrigues da Silva 1636677 SAE/CGORF 1 

12 Joaquim Holanda da Silva 677918 SAP/CGPRO 1 

13 Ângela de Medeiros Marques 1902546 Ouvidoria 1 

14 Samantha Guimarães dos Santos 1905063 GABIN/SUP 1 

Fonte: CORREG/SUFRAMA. 

   

Quadro 59. Servidores lotados na Corregedoria em 2017 

Nome Matrícula Cargo ou Função Observações 

Maria do Carmo Oliveira Garcia 2050381 Corregedor 

Licença médica entre 18/10 a 

09/12/2017. Término do Mandato 

em 28/12/2017. 

Ederson Almeida de Souza 1901552 
Administrador/Corregedor 

Substituto Eventual 

Estável (Substituto eventual entre 

07/11/2016 e 27/12/2017). 

Larissa de Oliveira Vieira 2350515 ATA Em Estágio Probatório 

Rosa Amélia da Silva Mattos 2282433 Agente Administrativo Em Estágio Probatório 

Leonardo Ribeiro 2129726 Contador 
Em licença Pós-graduação 

(10/10/2017 a 09/10/2019) 

Fonte: CORREG/SUFRAMA. 
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3.4.2.  Da execução dos trabalhos no exercício de 2017  

          Demonstrativo de processos e fatos apurados pelas comissões de inquérito administrativo no 

exercício de 2017. 

      a) Quantidade e tipos de inquérito administrativo 

 Conforme o Relatório do Sistema CGU-PAD, foram julgados no ano de 2017:  

                                    

Quadro 60. Tipos de inquérito administrativo 
Tipo de Processo Quantidade 

Sindicâncias Investigativas 4 

Processo Administrativo Disciplinar, em Rito Sumário; 1 

Processos Administrativos Disciplinares, em Rito Ordinário. 4 

Fonte: CORREG/SUFRAMA 

                Além dos processos supramencionados destaca-se, ainda, o primeiro TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA no âmbito da SUFRAMA, em conformidade com o estabelecido 

pela Instrução Normativa n.º 2, de 30 de maio de 2017, publicada no DOU de 31 de maio de 2017, 

conforme apontado a seguir: 

Quadro 61. Termo de ajustamento de conduta 
Processo Fato 

 

52710.000057/2017-52 Atraso no encaminhamento de faturas para pagamento, gerando 

multas junto ao INSS. 

Fonte: CORREG/SUFRAMA 

 Os processos administrativos disciplinares iniciados e/ou concluídos em 2017, bem como os 

julgados ou encaminhados para julgamento no referido exercício, foram relacionados no quadro a 

seguir. 
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Quadro 62. Processos administrativos disciplinares iniciados e/ou concluídos em 2017 

 Ord. Processo Fatos 
Instauração/ Conclusão do 

Inquérito/ Julgamento 
Comissão 

01 

52710.001127/2

015-28 Processo 

Administrativo 

Disciplinar 

Suposta 

irregularidade 

referente ao 

Convênio n.º 

17/2007 

Portaria n.º 154, de 26/03/2015 – 

BSE n.º 49, de 06/04/2015. 

Relatório entregue em 

30/01/2017. Julgado em 

30/01/2017. 

Luiz Eduardo Pinheiro Nistal, 

Kátia Nonato de Melo e 

Diego Gomes Forero 

02 

52710.001927/2

014-68 Processo 

Administrativo 

Disciplinar 

Suposto 

nepotismo, 

ingerência de 

servidores na 

contratação de 

terceirizado 

referente ao 

contrato n.º 

13/2013 

Portaria n.º 314, de 08/06/2016, 

publicada no BSE n.º 100, na 

mesma data. Relatório entregue 

em 20/01/2017. Julgado em 

25/01/2017. 

José Norberto da Silveira 

Melo, Layana do Amaral Rios 

e Kedley de Paula Spatola 

03 

52710.001225/2

015-65 Processo 

Administrativo 

Disciplinar 

Apuração de 

responsabilidade 

funcional por 

suposta prática de 

atos ilícitos. 

Portaria n.º 87, de 24/03/2017, 

publicada no BSE n.º 51, de 

27/03/2017.  

Carlos Alberto Muniz 

Pantoja, Kátia Nonato de 

Melo e Enoque Nascimento 

de Souza 

04 

52710.002333/2

016-36 Processo 

Administrativo 

Disciplinar 

Apuração de 

suposta 

irregularidade por 

utilização de 

informações 

restritas 

Portaria n.º 204, de 26/06/2017. 

Relatório entregue em 

14/12/2017.  

Paulo Emílio Alves Miranda, 

Maria do Socorro dos Santos 

Loureiro e João Batista 

Rodrigues da Silva. 

05 

52710.502830/2

017-11 Processo 

Administrativo 

Disciplinar – 

Rito Sumário 

Suposto abandono 

de cargo 

Portaria n.º 270, de 26/07/2017, 

publicada no BSE n.º 124, de 

27/07/2017, prorrogada pela 

Portaria n.º 334, publicada no 

BSE n.º 139, de 23/08/2017, com 

CPAD alterada pela Portaria n.º 

385, de 04/09/2017. Relatório 

entregue em 08/09/2017. Julgado 

em 25/09/2017. 

Ederson Almeida de Souza e 

Joaquim Holanda da Silva 

06 

52710.000319/2

015-17 Processo 

Administrativo 

Disciplinar 

Advocacia em 

horário de 

expediente 

Portaria n.º 528, de 29/10/2015, 

publicada no BSE n.º 174, de 

16/11/2015. Relatório entregue 

em 19/01/2017. Encaminhado 

para julgamento em 19/01/2017. 

Julgado em 19/04/2017. 

Luiz Eduardo Pinheiro Nistal, 

Ângela de Medeiros Marques 

e Samantha Guimarães dos 

Santos 

07 

52710.001588/2

015-09 Processo 

Administrativo 

Disciplinar 

Apuração para 

identificar quem 

deu causa a 

ineficiência do 

controle e 

acompanhamento 

das ações da CGU 

no âmbito da 

SUFRAMA 

Portaria n.º 529, de 29/10/2015, 

publicada no BSE, n.º 174, de 

16/11/2015. Relatório entregue 

em 19/10/2016. Encaminhado 

para julgamento em 07/12/2016. 

Julgado em 14/03/2017. 

Thelma Jakliny Martins 

Arruda, Maria da Conceição 

Vicente de Lima e Luiz 

Eduardo Pinheiro Nistal 

Fonte: CORREG/SUFRAMA 

  Em concomitância com as demais atividades administrativas, a força de trabalho existente 

na Corregedoria iniciou e/ou concluiu os procedimentos inquisitoriais no decorrer de 2017, 

conforme descrito no quadro 61. 
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Quadro 63. Procedimentos inquisitoriais no decorrer de 2017 

               
Ord. 

Processo Fatos 
Instauração/ Conclusão do 

Inquérito/ Julgamento 
Comissão 

01 

52710.000195/20

17-31 Sindicância 

Investigativa 

 

Apuração de 

responsabilidade 

funcional 

Portaria n.º 36, de 30/01/2017, 

publicada no BSE n.º 20, de 

31/01/2017. Relatório entregue em 

31/03/2017. Julgado em 07/07/2017. 

 

Larissa de 

Oliveira Vieira 

02 

52710.000308/20

17-07 Sindicância 

Investigativa 

Suposta prática de 

falsificação de atestado 

médico 

Portaria n.º 51, de 13/02/2017, 

publicada no BSE n.º 28, de 

13/02/2017. Relatório entregue em 

06/06/2017. Julgado em 08/08/2017. 

 

Larissa de 

Oliveira Vieira 

03 

52710.000316/20

17-45 Sindicância 

Investigativa 

Apuração de 

responsabilidade 

funcional 

1ª Comissão: Portaria n.º 46, de 

06/02/2017, publicada no BSE n.º 25, 

de 08/02/2017. Relatório entregue em 

27/03/2017.  Julgado em 29/03/2017. 

2ª Comissão: Portaria n.º 91, de 

29/03/2017, publicada no BSE n.º 55, 

de 03/04/2017. Relatório entregue em 

04/08/2017. Julgado em 29/09/2017. 

1ª Comissão 

Sindicante: 

Leonardo 

Ribeiro 

2ª Comissão 

Sindicante: 

Ederson 

Almeida de 

Souza 

04 

52710.000371/20

17-35 Sindicância 

Investigativa 

Apuração de 

responsabilidade 

funcional 

Portaria n.º 75, de 10/03/2017, 

publicada no BSE n.º 42, de 

13/03/2017. Recondução pela Portaria 

n.º 181, de 05/06/2017. Relatório 

entregue em 22/06/2017. Encaminhado 

para julgamento em 14/07/2017. 

Julgado em 30/08/2017. 

Leonardo 

Ribeiro 

05 

52710.002960/20

15-96 Sindicância 

Investigativa 

Apuração de 

responsabilidade pela 

aprovação do Convênio 

n.º 001/2012 com 

projetos desatualizados 

para serem executados 

pela convenente, assim 

como omissão da 

SUFRAMA na 

fiscalização da execução 

do ajuste do referido 

Convênio. 

Portaria n.º 80, de 16/03/2017, 

publicada no BSE n.º 47, de 

20/03/2017. Relatório entregue em 

17/07/2017. Encaminhado para 

julgamento em 17/07/2017. Julgado 

em 19/01/2018. 

Larissa de 

Oliveira Vieira 

06 

52710.503833/20

17-71 Sindicância 

Investigativa 

Identificar os supostos 

responsáveis pela não 

fiscalização da execução 

do Convênio 024/2004 e 

outras irregularidades 

conexas. 

Portaria n.º 297, de 07/08/2017, 

Publicada no BSE n.º 130, de 

08/08/2017. Relatório entregue em 

18/12/2017. Encaminhado pra 

julgamento em 18/12/2017. 

Larissa de 

Oliveira Vieira 

07 

52710.506475/20

17-59 

Investigação 

Preliminar 

Indícios de simulação de 

ingresso de mercadoria 

Despacho n.º 

0092165/2017/CORREG/SUFRAMA, 

datado de 13/10/2017. Procedimento 

em andamento 

Rosa Amélia 

Silva de Mattos 

08 

52710.610745/20

17-25 

Investigação 

Preliminar 

Indícios de simulação de 

ingresso de mercadoria 

Despacho n.º 

0123815/2017/CORREG/SUFRAMA, 

datado de 29/11/2017. Procedimento 

em andamento sendo reconduzido 

em 26/01/2018 para a servidora 

Larissa de Oliveira Vieira 

Rosa Amélia 

Silva de Mattos 

  Fonte: CORREG/SUFRAMA 
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  Quanto aos processos iniciados e/ou em andamento no exercício de 2016, os mesmos 

tiveram os encaminhamentos conforme quadro a seguir. 

 

Quadro 64. Processos iniciados e/ou em andamento no exercício de 2016 

Ord. Processo Fato Situação Final 

01 
52710.000459/2016-

76 Sindicância 

Apurar responsabilidade 

referente à concessão de espaço 

físico sem observar os 

normativos/autorização 

Sindicância finalizada encaminhada à 

Corregedoria Setorial. 

02 

52710.000461/2016-

45 

Sindicância 

Apurar concessão de licença a 

servidor 
Instaurado PAD em 23/05/2016 

03 

52710.000989/2016-

14 

Sindicância 

Apurar responsabilidade 

referente à contratação 

emergencial 

Finalizada a sindicância e identificados os 

autores. O processo foi encaminhado ao 

MDIC por envolver autoridade máxima. 

Processo retornou com recomendação para 

instaurar PAD em face de outros 

servidores. PAD Instaurado em 15/01/2018. 

04 

52710.001189/2016-

11 

Sindicância 

Apurar conduta referente à falta 

de urbanidade/erros 

procedimentais 

A reabrir. Outros fatos trazidos para 

investigação relacionados ao Processo n.º 

52710.001613/2016-27, oriundo da 

Ouvidoria. 

05 

52710.001927/2014-

68 

Processo 

Administrativo 

Disciplinar 

Apurar irregularidade na 

execução do contrato e 

ingerência na contratação de 

terceirizados 

Julgado em 25/01/2017. 

06 

52710.000461/2016-

45 Processo 

Administrativo 

Disciplinar 

Apurar concessão de licença a 

servidor 

Aplicada advertência – Julgado em 

07/11/2016. Recurso Hierárquico, em 

13/12/2016, o pedido não foi reconhecido, 

decisão proferida em 23/03/2017. 

Fonte: CORREG/SUFRAMA 

 

Quadro 65. Assuntos investigados/apurados 

Fonte: CGU-PAD.        

                   

 

 

      

Assunto 
Quantidade de 

Processos 
Percentual 

Ausência ou impontualidade ao serviço 1 6,25% 

Desrespeito ao sigilo das informações 1 6,25% 

Erros procedimentais ou descumprimentos de normas ou 

regulamentos 

 5 31,25% 

Favorecimento Próprio ou de Terceiros 3 18,75% 

Irregularidades definidas em normativos ou regulamentos 2 12,5% 

Irregularidades ou fraudes em convênios ou outros acordos 3 18,75% 

Irregularidades ou fraudes em licitações ou contratos 1 6,25% 

Total 16 100% 
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Quadro 66. Processos trabalhados no exercício de 2017, instaurados em exercícios anteriores que 

apresentaram maior impacto para a Autarquia. 

Ord. Processo Fato Encaminhamento 

01 

52710.001127/2015-28 

Processo Administrativo 

Disciplinar 

Suposta irregularidade referente ao 

Convênio n.º 17/2007 
Julgado em 30/01/2017. 

02 

52710.001927/2014-68 

Processo Administrativo 

Disciplinar 

Suposto nepotismo, ingerência de 

servidores na contratação de 

terceirizado referente ao contrato n.º 

13/2013 

Julgado em 25/01/2017. 

03 

52710.002960/2015-96 

Sindicância 

Investigativa 

 

 

Recomendação nº 

10/2015/3ºOFICIVEL/PR/AM, 

Execução e fiscalização irregular de 

Convênio.  

Encaminhado à Procuradoria Jurídica em 

16/11/2017 para emissão de parecer em 

subsídio ao julgamento pelo Senhor 

Superintendente. Julgado em 

19/01/2018. 

 

04 

52710.001225/2015-65 

Processo Administrativo 

Disciplinar 

Apuração de responsabilidade 

funcional por suposta prática de atos 

ilícitos. 

Encaminhado para julgamento pela 

Corregedoria à Autoridade Competente, 

em 01/02/2018. Encaminhado pelo 

Superintendente à Procuradoria em 

06/02/2018 para emissão de parecer 

jurídico para subsidiar o julgamento. 

 

05 

52710.000319/2015-17 

Processo Administrativo 

Disciplinar 

Advocacia em horário de expediente Julgado em 19/04/2017. 

06 

52710.001588/2015-09 

Processo Administrativo 

Disciplinar 

Apuração para identificar quem deu 

causa a ineficiência do controle e 

acompanhamento das ações da CGU 

no âmbito da SUFRAMA 

Julgado em 14/03/2017. 

Fonte: CORREG/SUFRAMA 

  

 No que se refere aos registros de informações no Sistema CGU-PAD, a SUFRAMA através 

da sua Corregedoria tem envidado esforços para manter atualizada a sua base de dados. No entanto, 

esse trabalho requer treinamento, o até o término do exercício d e2017 não foi disponibilizado 

 

 

3.5. Gestão de riscos e controles internos 

 

 A gestão de riscos na SUFRAMA ainda está em processo de implantação. Numa 

retrospectiva das iniciativas adotadas objetivando a adoção de medidas para a sistematização de 

práticas relacionadas à gestão de riscos, controles internos e governança no âmbito da SUFRAMA, 

atendendo o que estabelece a Instrução Normativa 01/2016-MP/CGU, destaque-se o apoio da 

Superintendência para seleção de um grupo de 7 (sete) servidores designados para participar do IX 

Curso de Gestão de Riscos no Setor Público, realizado pela ABOP, no período de 26 a 28.10.2016, 

na sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), no qual  os 

servidores apropriaram os conceitos elementares da gestão de riscos e se familiarizaram com os 

processos e as ferramentas do gerenciamento de riscos.  

 Logo em seguida, em 11.11.2016, por meio da Portaria nº 514/2016, os servidores que 

receberam a capacitação básica em Gestão de Riscos, foram designados para compor um grupo de 

trabalho encarregado de apresentar uma proposta de Política de Gestão de Riscos para a 

SUFRAMA.  
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Quadro 67. Grupo de trabalho – PORTARIA 514/2016 

NOME FUNÇÃO UNIDADE SIAPE 

Emmanuel Ribeiro Sales Aguiar Coordenador CGPRO 677898 

Jessé Rodrigues dos Santos 1º Substituto COGEC 401281 

José Roberto Carvalho Sena 2º Substituto CGPRI 2125590 

Dave Mcliam Alves da Silva Membro COGEC 2130885 

Leopoldo Augusto Melo Montenegro Junior Membro CGTEC 2198621 

Paulo Junior de Jesus Peres Membro CGMOI 2125955 

Ricardo Juan de Oliveira Zurra Membro GABIN 1076875 

Taynara Tenorio Cavalcante Bezerra Membro CGTEC 2133596 

Thelma Jakliny Martins Arruda Membro CGMEC 1903102 

Patrícia Maria Beleza Furtado Secretária CGPRO 12249 

Fonte: Portaria 514/2016 – SUFRAMA. 

 

INICIATIVAS e RESULTADOS em 2017 

 Concluído os trabalhos do grupo encarregado de apresentar a proposta de política de gestão 

de riscos, em 15.05.2017, por meio da Portaria nº 146, publicada no Boletim Extra de Serviços 83, 

de 16.05.2017, foi instituída a Política de Gestão de Riscos da SUFRAMA. 

 Com a aprovação da Política da Gestão de Riscos, foi instalado, automaticamente, conforme 

art. 14 da referida Portaria, o Comitê de Governança, Riscos e Controles, composto pelos principais 

dirigentes da Autarquia, ou seja, o Superintendente e seus Adjuntos da SAE, SAP, SAO e SPR. 

 Em apoio ao Comitê de Governança Riscos e Controles, e de modo a atender ao que 

estabelece os incisos 1 e 3 do art. 14 da Portaria 146/2017, foi criada a Comissão                           

Permanente de Gestão de Riscos e Controles, por meio da Portaria 186, de 07.06.2017, publicada no 

BS Extra 97, de mesma data. 

 

Quadro 68. Comissão Permanente de Gestão de Riscos – PORTARIA 186/2017 
NOME FUNÇÃO UNIDADE SIAPE 

Emmanuel Ribeiro Sales Aguiar Coordenador CGPRO 677898 

Jessé Rodrigues dos Santos 1º Substituto COGEC 401281 

José Roberto Carvalho Sena 2º Substituto CGPRI 2125590 

Dave Mcliam Alves da Silva Membro COGEC 2130885 

Leonardo Perdiz da Costa Membro COGEC 1902963 

Paulo Emílio Alves Miranda Sobrinho Membro CGMOI 1906530 

Ricardo Juan de Oliveira Zurra Membro GABIN 1076875 

Taynara Tenorio Cavalcante Bezerra Membro CGTEC 2133596 

Andrezza de Moura Costa Said Membro CGMEC 2134054 

Patrícia Maria Beleza Furtado Secretária CGPRO 12249 

Vitor Cesar Picanço Lopes Membro CGDER 1659404 

Fonte: Portaria 186/2017 – SUFRAMA. 
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              Em 2017, com a Política de Gestão de Riscos da SUFRAMA aprovada e a Comissão 

Permanente da Gestão de Riscos e Controles instalada, enfatizou-se a necessidade de investir na 

capacitação dos servidores que compõem a Comissão Permanente, primordialmente na aplicação da 

NBR ISO 31000, uma vez que a PGR-SUFRAMA está fundamentada em requisitos e diretrizes 

dessa norma brasileira aprovada pela ABNT. 

               Nesse sentido, reconhecendo os Termos da Nota Técnica 01/2017, a Superintendência 

autorizou, em outubro de 2017, a capacitação de 3 (três) servidores: 

 

  Quadro 69. CURSO ISO 31000 – Capacitação em Gestão de Riscos e Auditoria Baseada Em Riscos 
NOME FUNÇÃO UNIDADE SIAPE 

Jessé Rodrigues dos Santos 1º Substituto COGEC 401281 

Dave Mcliam Alves da Silva Membro COGEC 2130885 

Ricardo Juan de Oliveira Zurra Membro GABIN 1076875 

Fonte: SUFRAMA. 

              A Comissão Permanente instalada foi encarregada de elaborar um Projeto Piloto para 

implementação da Gestão de Riscos no âmbito da SUFRAMA. Para esse projeto piloto, após 

discussão com o Comitê de Governança, Riscos e Controles da Autarquia, ficou estabelecido que a 

implementação se iniciaria pela área de P&D, priorizando as atividades/processos da CGTEC/SAP. 

Essa decisão levou em conta as recomendações advindas dos órgãos de controles através de seus 

relatórios. 

               Em 19.07.2017, a Superintendência da SUFRAMA aderiu ao Programa de Fomento à 

Integridade Pública – PROFIP, em solenidade realizada em Brasília, no MDIC, com a participação 

de outras Instituições vinculadas ao Ministério.  

               A partir da adesão ao PROFIP, a SUFRAMA buscou apoio junto a outras Instituições, em 

particular o Ministério do Planejamento (MP), através da sua Assessoria Especial de Controle 

Interno. Nesse sentido, o próprio assessor especial de controle interno do MP, Dr. Rodrigo 

Fontenelle de A Miranda, reconhecido como um especialista nos temas, esteve pessoalmente na 

SUFRAMA e, entre os dias 17 e 18.10.2017, ministrou uma Palestra para os servidores e 

colaboradores sobre Integridade e Gestão de Riscos, tendo esta palestra sido aberta  aos servidores e 

colaboradores de outros órgãos federais locais que,  exemplo da SUFRAMA, estão atuando na 

implementação desses temas em seus respectivos órgãos.   

                Em seguida o Dr. Rodrigo Fontenelle participou de duas Oficinas de Trabalho, sendo uma 

com o grupo que trata das questões de gestão riscos e controles, e outra com o grupo responsável 

pelas questões do programa de integridade. Nessas oficinas o Dr. Rodrigo Fontenelle pode conhecer 

as ideias e o estágio das propostas em construção da SUFRAMA, dirimiu as dúvidas que haviam, 

fez as suas críticas e deixou as suas sugestões/contribuições para o trabalho dos grupos.   

                A CPGRC fechou o ano de 2017 com uma proposta de projeto piloto para ser inserida no 

Plano Anual de Trabalho da SUFRAMA de 2018. O projeto piloto está inicialmente direcionado 

para aplicação na área de P&D, ou seja, para as atividades/processos da Coordenação-Geral de 

Gestão Tecnológica – CGTEC/SAP, pelas justificativas já expostas. Entretanto, na forma como está 

concebido o plano de trabalho (projeto piloto), as suas ações e metas se aplicam a qualquer área da 

SUFRAMA onde se venha a implementar a gestão de riscos. 
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4. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 

4.1. Gestão de pessoas 

Na SUFRAMA, a Gestão de Pessoas é executada pela Superintendência Adjunta de 

Executiva - SAE, a qual dentre outras atribuições, é responsável por coordenar, planejar, executar e 

acompanhar as políticas de administração de pessoal, de desenvolvimento de recursos humanos e de 

assistência médica, odontológica e social segundo as diretrizes emanadas do órgão central do 

Sistema de Pessoal Civil – SIPEC, a fim de potencializar o capital humano institucional. 

 

4.1.1. Estrutura de Pessoal da SUFRAMA 

 

4.1.1.1. Informações específicas sobre a estrutura de pessoal da SUFRAMA 

 

Quadro 70. Força de Trabalho da SUFRAMA 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 629 503 6 4 

1.1.Membros de poder e agentes políticos  - - - - 

1.2.Servidores de Carreira (1.3+1.4+1.5+1.6) 629 503 6 4 

1.3.Servidores de carreira vinculada ao órgão - 497 3 2 

1.4.Servidores de carreira em exercício descentralizado - 3 - 2 

1.5.Servidores de carreira em exercício provisório - - - - 

1.6.Servidores requisitados de outros órgãos e esferas - 3 3 - 

2.Servidores com Contratos Temporários - - - - 

3.Servidores sem Vínculo com a Administração Pública - 16 15 7 

4. Total de Servidores (1+2+3) 629 519 21 11 

Fonte: CGRHU/SAE/SUFRAMA. * Situação em 31/12 

 

 

Quadro 71. Distribuição da Lotação Efetiva  

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1. Servidores de Carreira (1.1) 189 314 

1.1 Servidores de Carreira (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4) 189 314 

1.1.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão 184 313 

1.1.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado 3 - 

1.1.3 Servidores de carreira em exercício provisório - - 

1.1.4 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 2 1 

2. Servidores com Contratos Temporários - - 

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 10 6 

4. Total de Servidores (1+2+3) 199 320 

Fonte: CGRHU/SAE/SUFRAMA. * Situação em 31/12. 
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Quadro 72. Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 

Gratificadas 

Lotação Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.Cargos em Comissão 79 70 27 27 

1.1Cargos Natureza Especial - - - - 

1.2 Grupo Direção e Assessoramento Superior 

(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5) 79 70 27 27 

1.2.1 Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão - 55 12 15 

1.2.2 Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado - - - 2 

1.2.3 Servidores de Outros Órgãos e Esferas - 3 - - 

1.2.4 Sem Vínculo - 10 15 10 

1.2.5 Aposentados - 2 - - 

2. Funções Gratificadas (2.1+2.2+2.3) 45 44 10 10 

2.1 Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 45 44 10 10 

2.2 Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado     

2.3 Servidores de Outros órgãos e Esferas     

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  124 114 37 37 

Fonte: CGRHU/SAE/SUFRAMA. 

 

Análise Crítica 

No final de 2017, a SUFRAMA possuía uma força de trabalho composta por 519 servidores 

sendo: 497 servidores vinculados ao órgão, 3 servidores de carreira em exercício descentralizado, 3 

servidores requisitados de outros órgãos e 16 servidores sem vínculo com o órgão. Ingressaram no 

quadro de pessoal 21 novos servidores sendo: 03 servidores de carreira, 3 requisitados de outros 

órgãos e 15 para exercer cargos em comissão.  

Não há estudos realizados para distribuição de pessoal entre as áreas meio e área fim da 

autarquia, no entanto, a SUFRAMA vem trabalhando para concluir o processo que trata de 

contratação de empresa especializada para elaborar o mapeamento por competências na instituição. 

Esse processo permitirá identificação da real necessidade de pessoal, bem como as habilidades dos 

recursos humanos disponíveis para melhor distribuir a força de trabalho no Órgão.  

A distribuição da força de trabalho entre as áreas meio e área fim, em 31/12/2017, estava 

assim distribuída: 61,65% correspondente a 320 servidores na área fim e 38,34% correspondente a 

199 servidores na atividade meio.  

Dos 114 cargos comissionados e funções gratificadas existentes, 55 estavam ocupados por 

servidores de carreira vinculados à SUFRAMA; 10 ocupados por servidores sem vínculo com a 

União; 3 ocupados por servidores de outros Órgãos e 2 por servidores aposentados. As 44 Funções 

Gratificadas disponíveis estavam ocupadas por servidores de carreira da SUFRAMA. Percebe-se na 

distribuição dos cargos comissionados o fiel cumprimento da legislação específica. 

 Dos 85 servidores com direito à aposentadoria, recebendo, inclusive, o benefício do Abono 

de Permanência, 24 tiveram a aposentadoria concretizada.  Quanto aos afastamentos que 

impactaram diretamente na redução da força de trabalho, pode-se mencionar os afastamentos por 

motivos de cessão e as licenças para capacitação com duração de dois anos. Nessas situações, foram 

identificadas as seguintes ocorrências: 4 servidores afastados para participar de cursos de mestrado 

por dois anos; 4 servidores cedidos para outros Órgãos; 2 servidores com licença para tratar de 

interesses particulares;1 com licença para acompanhar cônjuge; 1 com exercício provisório em 

outro Órgão; além dos 11 afastamentos para capacitação por até três meses.  

            Em 2017 ocorreram 21 ingressos de servidores e 11 saídas. Esse número envolve tanto 

servidores de carreira da SUFRAMA quanto servidores sem vínculo com a SUFRAMA. Portanto, 
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mesmo com a atual força de trabalho, que soma 519 servidores, nota-se que esse número ainda é 

considerado pequeno, frente aos desafios a serem enfrentados para o cumprimento de sua missão 

institucional.  

A SUFRAMA, desde 21 de maio de 2016, em cumprimento a decisão judicial do Superior 

Tribunal de Justiça - MS 15.118-DF, vem procedendo ao pagamento da remuneração salarial de 70 

funcionários que pertenciam à empresa terceirizada FUCAPI, que tiveram liminar favorável 

deferida para que fossem mantidos pela SUFRAMA sem prejuízo funcional e financeiro até ulterior 

demanda judicial. Dessa forma, em cumprimento a referida decisão, a SUFRAMA mantém essa 

força de trabalho sob sua responsabilidade. Vale alertar que, a qualquer momento, a SUFRAMA 

poderá perder essa mão-de-obra. 

Ainda sobre problemas ou distorções na área de pessoal, em 2017, a SUFRAMA novamente 

encaminhou ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP, via Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviço, o processo nº 52710.000773/2017-30, que trata da 

possibilidade de autorização para convocação de candidatos aprovados no último concurso 

realizado pela SUFRAMA em 2014, que se encontram em lista de espera, visando suprir a carência 

de pessoal identificada nas diversas unidades do Órgão. Entretanto, ainda não se obteve êxito dessa 

demanda. 
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      4.2. Demonstrativo das Despesas com Pessoal da SUFRAMA 

 

       
     Quadro 73. Despesas de Pessoal   

Tipologias / 

Exercícios 

Vencimentos e 

Vantagens 

Fixas 

Despesas Variáveis Despesas 

de 

Exercícios 

Anteriores 

Decisões 

Judiciais 
Total 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 

Despesas 

Variáveis 

Membros de Poder e Agentes Políticos 

Exercícios 
2017 - - - - - - - - - - 

2016 - - - - - - - - - - 

Servidores de Carreira Vinculados ao Órgão da Unidade 

Exercícios 
2017 42.062.014,83   

42.062.014,83 

42.062.014,83 

42.062.014,83 

42.062.014,83                     

42.062.014,83 

- 6.540.709,05                     

6.540.709,05 

1.629.287,53                    

1.629.287,53 

3.832.795,46                      

3.832.795,46 

1.361.995,77             

1.361.995,77 

5.226.682,89                  

5.226.682,89 

5.584,86                     

5.584,86 

50.758,38                  

50.758,38 
60.709.828,77                 

60.709.828,77 
2016 27.267.980,13                       

27.267.980,13 

- 5.937.217,99                     

5.937.217,99 

1.320.982,72                    

1.320.982,72 

4.101.134,88                    

4.101.134,88 

1.246.896,15                  

1.246.896,15 

12.545.271,08               

12.545.271,08 

155.228,63               

155.228,63 

195.393,42               

195.393,42 
52.770.105,00                 

52.770.105,00 
Servidores de Carreira SEM VÍNCULO com o órgão da Unidade 

Exercícios 
2017 100.366,47 - - - - - - - - 100.366,47 

2016 - - - - - - - - - - 

Servidores SEM VÍNCULO com a Administração Pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2017 1.309.410,96 - - - - - - - - 1.309.410,96 

2016 1.208.555,33 - - - - - - - - 1.208.555,33 

Servidores Cedidos com Ônus 

Exercícios 
2017 315.400,52 - 46.240,23 12.756,72 18.876,00 9.384,78 33.878,60 - - 436.536,85 

2016 77.104,23 - 16.685,15 - 10.002,80 1.807,61 36.531,00 - 3.759,88 145.890,67 

Servidores com contrato temporário 

Exercícios  
2017 - - - - - - - - - - 

2016 - - - - - - - - - - 

      Fonte: CGRHU/SAE/SUFRAMA.* Situação em 31/12.
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4.3 Gestão de Riscos relacionada ao pessoal 

 

 Na área de pessoal, a SUFRAMA ainda enfrenta problemas relacionados a sua força de 

trabalho decorrentes do desligamento de cerca de 600 trabalhadores terceirizados no ano de 2013. O 

déficit de mão de obra foi parcialmente suprido com o ingresso dos servidores aprovados no último 

concurso público realizado pela SUFRAMA em 2014. No entanto, esse número está distante do 

quantitativo de técnicos terceirizados desligados.  

           No último concurso público realizado pela SUFRAMA, em 2013/2014, foram ofertadas 241 

vagas para diversos cargos. Desse total, somente 217 foram efetivamente preenchidas, número que 

minimizou sensivelmente os graves impactos enfrentados pela autarquia com o déficit de pessoal 

ocasionado pelo encerramento dos contratos com a empresa terceirizada. As vagas não preenchidas, 

num total de 24, não foram ocupadas por motivo de exoneração, desistência de posse e falta de 

candidatos em lista de espera. 

 Dessas 241 vagas, 80% foram destinadas aos cargos de nível superior em razão da 

necessidade de suprir urgentemente a carência de pessoal deixada pelos técnicos terceirizados. Até 

dezembro de 2017, a SUFRAMA contava com um quadro efetivo total de 497 servidores, sendo 

274 de nível superior, 222 de nível intermediário e 1 de nível auxiliar. 

 A deficiência de servidores de nível intermediário se deve em razão da grande quantidade de 

concessões de aposentadorias e pedidos de exonerações de servidores desse nível. Após análise da 

força atual de trabalho do órgão, e considerando as vagas disponíveis no sistema SIAPE, a 

administração concluiu haver necessidade de pleitear vagas tanto de nível intermediário quanto de 

nível superior, dentro dos limites permitidos pelo Decreto nº 6.944/2006. Esse provimento 

atenderia, em parte, as demandas de atividades administrativas e técnicas específicas. 

 Destaca-se que nos últimos dois anos 42 servidores requereram e tiveram a aposentadoria 

concretizada. Também é importante mencionar o fato da autarquia contar hoje com 85 (oitenta e 

cinco) servidores que já preencheram os requisitos para ter direito à aposentadoria e estão, 

inclusive, recebendo o benefício do Abono de Permanência, podendo solicitar, a qualquer tempo, a 

inatividade. Constata-se também a vacância provocada pelas exonerações e falecimentos de 

servidores. 

 Essa iminente perda de mão de obra por aposentadorias voluntárias, somadas à situação, 

totalmente imprevisível daqueles colaboradores que pertencem a liminar supramencionada, podem 

acarretar um déficit ainda maior da força de trabalho e, por conseguinte, sérios prejuízos para a 

instituição.  

 Importa esclarecer que a respeito desses colaboradores que exercem atividades sob o manto 

de decisão judicial, desde 21 de maio de 2016, a SUFRAMA em cumprimento a decisão judicial do 

Superior Tribunal de Justiça - MS 15.118-DF, vem procedendo o pagamento da remuneração 

salarial dos 70 colaboradores que pertenciam à empresa terceirizada FUCAPI, e tiveram liminar 

favorável deferida para serem mantidos pela SUFRAMA sem prejuízo de funcional e financeiro, 

devendo essa situação perdurar até ulterior deliberação judicial.  

 A indefinição quanto ao deslinde ou julgamento do referido MS 15.118-DF deixa a 

SUFRAMA em situação de vulnerabilidade e de risco, pois, caso seja julgado improcedente a 

permanência desses colaboradores, a SUFRAMA perderia mais essa mão de obra e necessitaria 

urgentemente da sua substituição. 

 

 

4.4. Contratação de pessoal de apoio e de estagiários 

 

No ano de 2017 não houve admissão de estagiários na autarquia. Está em andamento o 

processo licitatório de nº 52710/002291/2016-33 (vol.1) de 13/12/2016 para cumprimento da 

legislação.  
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Quadro 74. Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da SUFRAMA 

Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da SUFRAMA 

Unidade Contratante 

Nome: Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) 

UG: 193028 - Gestão: 19205 CNPJ: 04.407.029/0001-43 

Informações sobre os contratos 

Ano do contrato 

Objeto 

Empresa contratada (CNPJ) 

Período contratual de execução 

das atividades contratadas 

Nível de escolaridade exigido dos trabalhadores 

contratados 
Sit. 

Área Nat. 
Identificação do 

contrato 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2015 V O 34 10.585.532/0001-91 08/09/2015 06/06/2017     4 4     E 

2016 V O 9 04.718.633/0001-90 02/05/2016 02/05/2018     36 36     P 

2015 V O 19 09.228.233/0001-10 03/08/2015 03/08/2018     8 8     P 

2015 L O 25 05.233.652/0001-90 01/09/2015 01/09/2018     1 1     P 

2015 L O 23 05.233.652/0001-90 01/09/2015 01/09/2018     5 5     P 

2015 L O 26 15.001.655/001-51 01/09/2015 01/09/2018     3 3     P 

2015 L O 2 03.761.180/0001-12 28/02/2015 28/02/2018     5 5     P 

2013 L O 9 03.761.180/0001-12 27/03/2013 27/03/2018     4 4     P 

2012 1 O 20 63.679.351/0001-90 01/06/2012 01/06/2018     35 35     P 

2012 1 O 38 09.134.888/0001-20 23/08/2012 23/08/2017     25 25     E 

2013 1 O 25 03.325.110/0001-11 04/08/2013 04/08/2018     5 5     P 

2015 1 O 8 13.212.587/0001-11 05/03/2015 05/03/2018     6 6     P 

2016 L O 10 03.761.180/0001-12 27/05/2016 27/05/2018     3 3     P 

2016 L O 11 03.761.180/0001-12 27/05/2016 27/05/2018     5 5     P 

2016 V O 4 09.406.386/0001-00 16/04/2016 16/04/2018     20 20     P 

2016 V O 5 09.406.386/0001-00 16/04/2016 16/04/2018     28 28     P 

2016 V O 6 09.406.386/0001-00 16/04/2016 16/04/2018     8 8     P 

2016 V O 7 09.406.386/0001-00 16/04/2016 16/04/2018     4 4     P 

2017 L O 4 15.251.821/0001-78 03/04/2017 03/04/2018     3 3     A 

2017 V O 5 14.719.905/0001-20 06/04/2017 06/04/2018     8 8     A 
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2017 L O 3 03.325.110/0001-11 31/03/2017 31/03/2018     20 20     A 

2017 L O 7 03.325.110/0001-11 05/07/2017 05/07/2018     57 57     A 

2017 1 O 2 08.972.386/0001-05 14/03/2017 14/03/2018     

  

2 2 A 

2017 3 O 21 17.031.812/0001-05 01/12/2017 01/12/2018     1 1     A 

Fonte: CGLOG/SAE/SUFRAMA 

 
 

           

Legenda: 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

 1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 

 2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; 

 3. Serviços de Copa e Cozinha;  

 4. Manutenção e Conservação de Bens Móveis; 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
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4.1.5. Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com organismos 

internacionais 

 Não houve ocorrência no exercício de 2017 

 

4.1.6. Política de capacitação e treinamento do pessoal 

 A política de capacitação do servidor está pautada nos preceitos estabelecidos no Decreto Nº 

5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que instituiu a Política, e as Diretrizes para o Desenvolvimento 

de Pessoal da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional.  

 Para melhor desenvolver a competência dos servidores, a SUFRAMA dispõe de um Plano 

de Capacitação – 2016/2017 composto de ações voltadas para a oferta de cursos internos e externos, 

além de outros eventos para atender às demandas mais urgentes dos servidores, com base no 

levantamento de necessidades de capacitação informadas pelos gestores das unidades 

administrativas.  

 A metodologia adotada para identificar as necessidades de capacitação foi o Levantamento 

de Necessidades de Treinamento – LNT, mediante o envio de memorando circular, solicitando 

informações sobre as competências regimentais de cada unidade juntamente com a demanda de 

capacitação, visando à análise da coerência entre a competência e habilidades necessárias para o 

desenvolvimento das atividades inerentes a cada área de atuação da SUFRAMA.  Esse processo 

representou uma oportunidade para os servidores expressarem seus interesses relativos a uma nova 

capacitação, a fim de que o PAC fosse construído com base nas reais necessidades das equipes de 

trabalho, objetivando o crescimento do servidor e da instituição.  

 Os cursos foram programados e realizados em conformidade com a formatação do Plano de 

Capacitação 2016/2017, aprovado pela Portaria nº 46 de 28 de janeiro de 2016. Durante o exercício 

foram realizadas 66 ações de treinamento, proporcionando a capacitação de 334 servidores 

indicados pelas coordenações.   

 Para execução do planejamento das ações de capacitação, foram realizados 03 Termos de 

Execução Descentralizada – TED, com as Escolas de Governo, sendo 01 com a Escola Nacional de 

Administração Pública - ENAP e 02 com o Centro Regional da Escola de Administração Fazendária 

do Pará – CENTRESAF. Também foram ofertados cursos na modalidade de turmas fechadas , com 

custos de contratação reduzidos, além de conhecimentos específicos para o universo do 

funcionalismo público federal.  

 

EVENTOS REALIZADOS EM 2017: 

 10 Cursos via Termo de Execução Descentralizada Centresaf/PA - turmas fechadas na Sede 

da SUFRAMA; 

 05 Cursos via Termo de Execução Descentralizada ENAP - turmas fechadas na Sede da 

SUFRAMA;  

 02 Palestras Motivacional e Liderança; 

 24 Cursos à Distância - EAD pela ENAP/ EDUCAMUNDO e UNIEDUCAR; 

 25 Eventos externos Plano de Capacitação. 

 

A realização dos eventos de capacitação foi executada conforme as tabelas a seguir:  

    

Quadro 75. Participação de servidores no PAC 2017 
Grupo de Servidores Quantitativo Participantes % 

Ativos 497 310 62,38% 

Comissionados 16 09 56,25% 

Requisitados de outro órgão 03 0 0 

Exercício Descentralizado 03 0 0 

Total 519 319 61,46% 

Fonte: CGRHU/SAE/SUFRAMA.   Obs: percentual de participação por grupo de servidores. 
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Quadro 76. Relação de Despesas com ações de capacitação em 2017 
EVENTOS % TOTAL 

Realizados na cidade de Trabalho do Servidor 67,12% R$231.013,72 

Realizados fora de Manaus 15,48% R$53.260,00 

Bolsa de Língua Estrangeira 11,90% R$40.970,72 

Bolsa de Graduação 5,50% R$18.917,12 

Total 100% R$344.161,56 

Fonte: CGRHU/SAE/SUFRAMA. 

 

4.1.7.  Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas 

 

1. Variação Absenteísmo 

Fórmula: [ (Número de faltas no exercício de 2017 / Número de faltas no exercício de 2016) – 

1]x100 

[ (1077/764) – 1] x 100 = 40,96% 

 

Este indicador permite medir a variação percentual de absenteísmo no exercício em 

análise. Sua mensuração é feita pela quantidade de faltas de servidores no exercício de 2017 em 

relação ao ano anterior. 

Resultado: Em 2017 foram identificadas 1.077 ocorrências de faltas, sendo 977 ausências 

justificadas e 100 não justificadas. Assim, verifica-se o acréscimo de 40,96% de ocorrências de 

faltas em relação ao ano de 2016. 

 

2. Variação Rotatividade (turnover): 

Fórmula: [(Ingresso de Servidores em 2017 / Saída de Servidores em 2017) – 1] x 100 

[(15/31) – 1] x 100 = - 51,61% 

Este indicador possibilita aferir a variação de rotatividade (entradas x saídas) de servidores 

no exercício em análise. 

Resultado: No ano de 2017, ocorreram 15 ingressos de servidores, sendo 3 servidores 

efetivos e 12 servidores sem vínculo com a União. Por outro lado, saíram da autarquia 31 

servidores, entre aposentados e exonerados. O indicador mostra um déficit de 51,61% quando se 

compara os ingressos e egressos do órgão no exercício de 2017. 

 

3.     Aposentadoria versus Reposição do Quadro: 

Fórmula: [(Ingresso de Servidores em 2017 / Servidores Aposentados em 2017) – 1] x 100 

[(15/24) – 1] x 100 = -37,5% 

Este indicador possibilita aferir a variação de reposição do quadro de pessoal em relação a 

saída de aposentados no exercício em análise. 

Resultado: Nota-se que no exercício de 2017 ingressaram 15 servidores e ocorreram 24 

aposentadorias. Portanto, pelos números apresentados, verifica-se que a saída dos servidores 

aposentados foi efetivamente superior ao quantitativo de servidores ingressados. Cabe destacar que 

apenas 3 desses servidores que ingressaram têm vínculo efetivo com a autarquia. 

 

 

4.1.8. Ações adotadas para identificar eventual irregularidade relacionada ao pessoal, 

especialmente em relação à acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos 

Não foram identificadas situações envolvendo acumulação ilícita de cargos ou 

remuneração no exercício de 2017. 
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4.2. Gestão do patrimônio e infraestrutura 

 

4.2.1. Gestão da Frota de Veículos 

A SUFRAMA não dispõe de frota própria de veículos. O atendimento às necessidades de 

transportes é executado por empresa prestadora de serviços terceirizada, mediante o Contrato nº 

20/2012, em conformidade com Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008 que dispõe sobre o uso 

de veículos oficiais, próprios ou contratados de prestadores de serviços, pela administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional e a Instrução Normativa n.º 02 de 30 de abril 2008 que 

dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não.  

A contratação da frota terceirizada caracteriza-se como atividades de apoio administrativo 

complementares às atividades fins que constituem área de competência legal da Autarquia, ou seja, 

os serviços de transporte auxiliam as Unidades que compõem a Superintendência da Zona Franca de 

Manaus na consecução dos seus objetivos institucionais, como:  vistoria técnica nas empresas, 

vistoria técnica nos projetos agropecuários, vistoria física de mercadorias, vistoria de cadastro de 

empresas, movimentação de cargas em geral e demais atividades necessárias para o funcionamento 

da Autarquia.   

Nos contratos de terceirização, estão previstos todos os custos de manutenção e a 

substituição da frota de veículos com prazo de dois anos, exceto para os micro-ônibus.  Para 

assegurar o controle da prestação dos serviços de transporte, a SUFRAMA, em cumprimento à 

Instrução Normativa nº. 3, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão, implantou o Sistema de Controle Interno da SUFRAMA - CIS, 

que permite o acompanhamento da execução e o fechamento dos serviços realizados por meio das 

informações contidas nas requisições e nas fichas de controle de veículos. 

No exercício de 2017, as despesas associadas à manutenção da frota foram da ordem de R$ 

3.319.689,88 (três milhões, trezentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e 

oito centavos). O quadro a seguir discrimina a quantidade e a caracterização dos veículos utilizados 

pela SUFRAMA. 
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Quadro 77. Veículos por Categoria de Uso e por Regionalização 
 

 

GRUPO 

Quantidade por Localização 

 

KM 

Anual 

rodado 

Idade 

Média 

de 

frota 

Tipo 

Transporte 

Manaus/ 

AM 

Itacoatiara

/AM 

Tabatinga/

AM 

Boa 

Vista/

RR 

Brasileia/

AC 

Rio 

Branco/ 

AC 

Cruzeiro 

do 

Sul/AC 

Macapá 

e 

Santana/

AP 

Porto 

velho/

RO 

Vilhena/

RO 

Ji-

Paraná/

RO 

Guajará 

Mirim/

RO 

Brasília/ 

DF 

Veículos de 

representação 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Veículos 

especiais 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Veículos de 

transporte 

institucional 

Executivo 1 - - - - - - - - - - - - 16.679 1,9 

Veículos de 

serviços comuns 

Pessoal 11 - - - - - - - - - - - - 211.464 1,8 

Coletivo 3 - - - - - - - - - - - - 73.114 3,0 

Carga eve 4 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 - 422.99 1,8 

Veículos de 

serviços 

especiais 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Fonte: CGLOG/SAE/SUFRAMA 
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Características dos veículos  

              

I) Veículos de transporte institucional: veículos executivos novos 0 km, ou seminovos com 

no máximo um ano de fabricação anterior ao início da execução do contrato e em bom estado de 

conservação, com potência mínima de l60cv, motor com no mínimo 2.3 cilindradas, movido a 

álcool ou gasolina, tipo sedan com 04 (quatro) portas laterais e 01 (uma) traseira, com ar-

condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, air bag duplo, insulfilm 75% nas laterais e 50% na 

dianteira e traseira, e CD player; de cor escura, e/ou sóbria, preferencialmente preta,  sendo 

permitido somente logotipo, pinta ou adesivo, de acordo com a Instrução Normativa nº. 3, de 15 de 

maio de 2008. 

 

II) Veículos de serviços comuns destinado ao transporte de pessoal: Veículos novos 0 Km 

ou seminovos, com no máximo um ano de fabricação anterior ao início da execução do contrato, 

motor com no mínimo 1.400 cilindradas, potência mínima de 100 cv, movido a álcool ou gasolina, 

com 04 (quatro) portas laterais e 01 (uma) traseira, equipados com ar-condicionado de série, 

insulfilm 50% nas laterais, e 25% na dianteira e traseira, com característica e cor padrão de fábrica,  

sendo permitido somente logotipo, pinta ou adesivo, de acordo com a Instrução Normativa nº. 3, de 

15 de maio de 2008, se for o caso.  

III) Veículos de serviços comuns destinado ao transporte coletivo: Veículos tipo Mini ônibus 

0 km, ou seminovos com no máximo um ano de fabricação anterior ao início da execução do 

contrato, com capacidade mínima de 32 (trinta e dois) passageiros sentados, potência mínima de 

200cv, equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, insulfilm 50% nos vidros laterais, 

dianteiros e traseiros; com características e cor padrão de fábrica, sendo permitido somente 

logotipo, pinta ou adesivo, de acordo com a Instrução Normativa nº. 3, de 15 de maio de 2008.   

    

IV) Veículos de serviços comuns destinado ao transporte coletivo: Veículos tipo Van novos 0 

km, ou seminovos com no máximo um ano de fabricação anterior ao início da execução do contrato 

e em bom estado de conservação, com potência mínima de 115cv, motor com no mínimo 2.5 

cilindradas, movido a diesel, com 02 (duas) portas na cabine e 01 (uma) porta corrediça com 

capacidade para transportar no mínimo 15 (quinze) pessoas, com 05 (cinco) marchas para frente e 

01 (uma) ré, equipada com ar-condicionado e direção hidráulica de série, insulfilm 50% nos vidros 

laterais, dianteiros e traseiros, com características e cor padrão de fábrica, sendo permitido somente 

logotipo, pinta ou adesivo, de acordo com a Instrução Normativa nº. 3, de 15 de maio de 2008.  

 

V) Veículos de serviços comuns destinado ao transporte carga leve: Veículos utilitários tipo 

“Pick up” novos 0 km, ou seminovos com no máximo um ano de fabricação anterior ao início da 

execução do contrato e em bom estado de conservação, movido a gasolina, diesel ou bicombustível, 

com 04 (quatro) portas e caçamba, 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré, motor com no mínimo 

2.8 cilindradas, com capacidade de carga de no mínimo 1.000 Kg, com potência mínima de 140cv, 

tração 4x4, com ar-condicionado e direção hidráulica de série, insulfilm 50% nas laterais e 25% na 

dianteira e traseira, com características e cor padrão de fábrica, sendo permitido somente logotipo, 

pinta ou adesivo, de acordo com a Instrução Normativa nº. 3, de 15 de maio de 2008, nas portas 

dianteiras abaixo das janelas.  
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4.2.2. Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre 

veículos nessas condições 

Não há política de destinação de veículos na SUFRAMA, uma vez que 100% da frota de 

apoio às atividades administrativas é terceirizada. 

 

4.2.3. Gestão do Patrimônio Imobiliário da União 

A gestão do patrimônio dos bens imóveis da SUFRAMA é feita com base nas instruções 

provenientes do Manual do Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União - 

SPIUnet, de acordo com a Portaria Interministerial n.º 322, de 23/8/2001 do STN e SPU; na Lei n.º 

9.636, de 15 de maio de 1998, regulamentada pelo Decreto n.º 3.725, de 10 de janeiro de 2011, 

cujos registros se encontram devidamente atualizados.  

Até 31 de dezembro de 2017, a SUFRAMA era responsável pela gestão de 31 imóveis 

pertencentes à União, os quais estão distribuídos em cinco Estados de sua área de jurisdição (Acre, 

Amazonas, Rondônia, Amapá e Roraima) conforme demonstrado no quadro a seguir:  

 

 

Quadro 78. Distribuição Geográfica e Quantidade dos Imóveis da União em 31/12/2017 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 

PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 

RESPONSABILIDADE DA SUFRAMA 

EXERCÍCIO 2017 EXERCÍCIO 2016 

BRASIL 

AMAZONAS 25 25 

MANAUS 21 21 

PARINTINS 01 01 

TABATINGA 01 01 

HUMAITÁ 01 01 

RIO PRETO DA EVA 01 01 

ACRE 01 01 

RIO BRANCO 01 01 

AMAPÁ 01 0 

 SANTANA 01 - 

RONDÔNIA 03 02 

PORTO VELHO 01 01 

GUAJARÁ-MIRIM 01 - 

JI-PARANÁ 01 01 

RORAIMA 01 01 

BOA VISTA 01 01 

Subtotal Brasil 31 29 

EXTERIOR -  - 

Subtotal Exterior - - 

Total (Brasil + Exterior) 31 29 

Fonte: CGLOG/SAE/SUFRAMA 

 

A SUFRAMA recebeu um terreno do Governo do Estado do Amapá/AP, por meio de 

doação, o qual foi devidamente registrado no Sistema SPIUnet com o código RIP 0607.00015.500-

0, totalizando 31 imóveis registrados no exercício de 2017.  
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4.2.4. Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas 

 

 

Quadro 79. Cessão de espaços físicos em imóveis da União à órgãos e entidades públicas ou 

privadas 

Caracterização do 

imóvel objeto de 

cessão 

RIP 0269.00086.500-1 (RIP de Utilização: 0269.00015.500-4). 

Endereço 
Rua Paraíba, s/nº – Francesa – Parintins – AM 

CEP: 69151-492. 

Identificação do 

cessionário 

CNPJ 04.276.507/0001-23. 

Nome ou razão social Câmara Municipal de Parintins/AM. 

Atividade ou  

Ramo de atuação 

Poder Legislativo Municipal. 

Caracterização da 

cessão 

Forma de seleção do 

cessionário 

Solicitação, por meio do Ofício s/nº, de 18 de dezembro de 1998, 

contida no Processo nº 52710.002538/1998. 

Finalidade do uso do 

Espaço cedido 

Desempenho das atividades legislativas municipais. 

Prazo da cessão Indeterminado. 

Caracterização do 

espaço cedido 

O imóvel é constituído por uma área construída de 364,15 m², com 

cobertura em telha de fibrocimento, com vedações em alvenaria de ½ 

vez revestida com reboco, pintada, esquadrias com portas de madeira, 

janelas com perfil metálico e vidro liso. Nível de acabamento normal, 

com estado de conservação do imóvel entre novo e regular, idade 

aparente de 20 anos. Compostos dos seguintes cômodos: salas, 

cozinha, banheiro e garagem coberta.  

Valores e benefícios 

Recebidos pela UG 

cedente 

Cessão gratuita, conforme Cláusula Primeira do Termo de Cessão de 

Uso nº 02/1999. 

Tratamento contábil dos 

recursos recebidos 

Não há conta de receita, haja vista que a cessão de uso foi realizada de 

modo gratuito. 

Forma de utilização dos 

recursos recebidos 

Não há recursos destinados à Conta Única da União, pois a cessão de 

uso é gratuita. 

Forma de rateio dos 

gastos relacionados ao 

imóvel 

Todas as despesas referentes ao uso e conservação do imóvel estão sob 

a responsabilidade exclusiva do ocupante do imóvel, conforme 

Cláusula Sexta, do Termo de Cessão de Uso nº 02/1999. 

Caracterização do 

Imóvel objeto de 

cessão 

RIP 9847.00067.500-4 (RIP de Utilização: 9847.00032.500-3). 

Endereço 
Avenida da Amizade, 1770, Centro – Tabatinga – AM. 

CEP: 69640-000. 

Identificação do 

cessionário 

CNPJ 01.175.497/0001-41. 

Nome ou razão social Agência Brasileira de Inteligência – ABIN/GSI/PR. 

Atividade ou  

Ramo de atuação 

Órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) que possui 

entre suas atribuições a execução da Política Nacional de Inteligência 

e a integração dos trabalhos dos órgãos setoriais de Inteligência do 

país. 

Caracterização da 

cessão 

Forma de seleção do 

cessionário 

Solicitação, por meio do Ofício nº 

194/900/AAM/SSI/CMPR, de 05/10/1998. 

Finalidade do uso do 

Espaço cedido 

Realização de atividades de inteligência. 
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Prazo da cessão 05 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Cessão de 

Uso nº 01/2010, encerrado em 26/2/2015 e celebrado novo Termo de 

Cessão de Uso, o de n.º 01/2015, com prazo de cinco anos, a contar de 

12/6/2015. 

Caracterização do 

espaço cedido 

Sala, medindo 3,40x4,00, perfazendo um total de 13,60m², em 

alvenaria, parte do bem imóvel integrante do patrimônio da 

SUFRAMA, denominado ALCT – Área de Livre Comércio de 

Tabatinga. 

Valores e benefícios 

Recebidos pela UG 

cedente 

Cessão gratuita, conforme Cláusula Primeira do Termo de Cessão de 

Uso nº 01/2015. 

Tratamento contábil dos 

recursos recebidos 

Não há conta de receita, haja vista que a cessão de uso foi realizada de 

modo gratuito. 

Forma de utilização dos 

recursos recebidos 

Não há recursos destinados à Conta Única da União, pois a cessão de 

uso é gratuita. 

Forma de rateio dos 

gastos relacionados ao 

imóvel 

Todas as despesas concernentes ao uso e conservação do imóvel são 

sob a responsabilidade exclusiva do ocupante do imóvel, conforme 

Cláusula Terceira, do Termo de Cessão de Uso nº 01/2015. 

 Fonte: CGLOG/SAE/SUFRAMA 

 

Quadro 80. Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na responsabilidade da SUFRAMA 

Caracterização do 

imóvel objeto de 

cessão 

RIP 0235 00065.500-2 (RIP de Utilização: 0235 00017.500-0). 

Endereço 

Rodovia BR-230, Km 02, s/nº, Centro – Humaitá – AM. 

CEP: 69800-000. 

Identificação do 

cessionário 

CNPJ 04.465.209/0001-81 

Nome ou razão social Prefeitura Municipal de Humaitá/AM. 

Atividade ou  

Ramo de atuação 

Poder Executivo Municipal. 

 

Caracterização da 

cessão 

Forma de seleção do 

cessionário 

Solicitação, por meio do Ofício nº 582 – GAB.PREF, de 23/12/2011. 

Finalidade do uso do 

Espaço cedido 

Instalação do anexo da Secretaria Municipal de Ação Social da 

Prefeitura Municipal de Humaitá/AM e para o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). 

Prazo da cessão 03 (três) anos, a contar da data de assinatura do Termo Aditivo nº 

02/2011, de 28/12/2011, encerrado em 26/2/2015 e celebrado novo 

Termo de Cessão de Uso, o de n.º 02/2015, com prazo de cinco anos, a 

contar de 7/12/2015. 
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Caracterização do 

espaço cedido 

Imóvel com área total de 1.085,00m², localizado na margem da BR-

169 no Município de Humaitá/AM, composto de 01 (um) salão, 01 

(um) hall de espera para público, 01 (um) sala e 01 (um) banheiro 

destinados ao dirigente do escritório, 01 (uma) copa, 02 (dois) 

banheiros masculinos, 01 (um) banheiro feminino, 02 (dois) 

apartamentos geminados, com 01 (um) quarto e 01 (um) banheiro em 

cada um, 01 (uma) sala de estar, 01 (uma) copa-cozinha, 01 (um) 

banheiro social, 01 (uma) área de serviço interna e 03 (três) quartos. 

Valores e benefícios 

Recebidos pela UG 

cedente 

Cessão gratuita, conforme Cláusula Primeira do Termo de Cessão de 

Uso nº 02/2015. 

Tratamento contábil dos 

recursos recebidos 

Não há conta de receita, haja vista que a cessão de uso foi realizada de 

modo gratuito. 

Forma de utilização dos 

recursos recebidos 

Não há recursos destinados à Conta Única da União, pois a cessão de 

uso é gratuita. 

Forma de rateio dos 

gastos relacionados ao 

imóvel 

Todas as despesas concernentes ao uso e conservação do imóvel estão 

sob a responsabilidade exclusiva do ocupante do imóvel, conforme 

Cláusula Terceira, do Termo de Cessão de Uso nº 02/2015. 

 Fonte: CGLOG/SAE/SUFRAMA 

 

Análise Crítica 

  As informações pertinentes à Cessão de espaço físico em imóvel da União na 

responsabilidade da SUFRAMA identificam os três imóveis pertencentes ao acervo patrimonial da 

SUFRAMA, atualmente cedidos para os órgãos discriminados na planilha. O controle das 

respectivas cessões é efetuado pela Seção de Patrimônio, juntamente com os gestores/fiscais 

designados para cada instrumento contratual, por força de Portaria da Superintendência Adjunta 

Executiva – SAE.  

       

4.2.5. Informações sobre imóveis locados de terceiros 

 

Quadro 81. Informações sobre os Imóveis locados 

UPC RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor 

Históric

o 

Data da 

Avaliação 

Valor 

reavaliado 

Com 

Reformas 

Com 

Manutenção 

193028 NT 7 4 NT 23/12/2016 1.779.026,74 - - 

Fonte: CGLOG/SAE/SUFRAMA 

Análise Crítica 

 O Imóvel localizado em Guajará-Mirim/RO pertence ao patrimônio da Companhia Nacional 

de Abastecimento – CONAB. Está cedido para SUFRAMA mediante Instrumento de Cessão de 

Uso com opção de Compra e Venda, sendo, portanto, de competência da CONAB o registro no 

SPIUnet, tendo sido avaliado pela CONAB de Porto Velho/RO, conforme Laudo de Avaliação do 

dia 23/12/2016. 
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Quadro 82. Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 

LOCALIZAÇÃO 

GEOGRAFICA 

QUANTIDADE DE IMOVÉIS LOCADOS DE TERCEIROS PELA SUFRAMA 

LOCALIDADE Exercício 2017 Exercício 2016 

BRASIL 

AMAZONAS 1 1 

Itacoatiara 1 1 

AMAPÁ 1 1 

Macapá/Santana 1 1 

SUBTOTAL BRASIL 2 2 

EXTERIOR - - - 

 

SUBTOTAL EXTERIOR - - 

TOTAL BRASIL + 

EXTERIOR 
2 2 

Fonte: CGLOG/SAE/SUFRAMA 

 

Análise Crítica    

 Os Quadros acima identificam os Imóveis de Uso Especial da SUFRAMA locados de 

terceiros, sendo um no Município de Itacoatiara/AM e o outro localizado no Município de 

Macapá/Santana/AP. Os dois se encontram devidamente registrados no Sistema de Patrimônio 

Imobiliário da União - SPIUnet, de acordo com as informações contidas nos Laudos de Avaliações 

Técnicas elaborados pela Superintendência de Patrimônio da União no Amazonas e Gerência 

Regional de Patrimônio da União no Amapá. 

 As despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis dos imóveis são 

acompanhadas por processos relativos à gestão dos bens imóveis da SUFRAMA por meio de 

Contrato de Prestação de Serviços. Quanto aos riscos e controles dos imóveis, a SUFRAMA 

mantém o Contrato n.º 12/2017, celebrado com a Caixa Seguradora S/A, onde todos os imóveis da 

União sob responsabilidade da SUFRAMA possuem cobertura total em caso de sinistro, ocorrências 

danosas e outros riscos.  
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       Quadro 83. Imóveis sob a responsabilidade da SUFRAMA 

ITEM IDENTIFICAÇÃO DO IMOVEL 
VALOR 

(R$) 

01 SEDE DA SUFRAMA - Av. Ministro Mario Andreazza, nº 1424, Distrito Industrial - Manaus - AM 20.510.131,43 

02 CENTRAL DE FISCALIZAÇÃO - BR. 319, nº 80, Distrito Industrial – Manaus 1.835.826,27 

03 
Centro Manaus - CECOMIZ, GALPÃO 01 E RESTAURANTE - Av. General Rodrigo Comercial das 

Indústrias da Zona Franca de Otávio, 2136, Distrito Industrial - Manaus – AM. 
6.182.439,58 

04 CT-PIM - Rua Salvador, nº 391, Adrianópolis - Manaus - AM 873.689,28 

05 CORE DE PORTO VELHO - Av. Gov. Jorge Teixeira, nº 1037, Nossa Senhora das Graças/Porto Velho 1.557,364,20 

06 ARMAZÉM DE BOA VISTA - Av. Paulo Coelho Pereira, nº 1662/ São Vicente - Boa Vista/RR. 1.925.151,97 

07 ANEXO I, EDIF. SEDE DA SUFRAMA - Rua Danilo Mattos Areosa s/n D. Industrial - Manaus-AM 3.714.561,05 

08 NÚCLEO AVANÇ. DO RIO PRETO DA EVA - Rua Gov. Pimenta Bueno, s/n Rio Preto da Eva - AM 173.286,13 

09 RESIDÊNCIA, KM 96, BR 174 - Av. Mário Ypiranga, s/n, Adrianópolis, CEP 69057-000 - Manaus/AM. 2.771.901,08 

10 CORE DE JÍ-PARANÁ - Av. Transcontinental, s/n, Jí-Paraná/RO. 759.794,51 

11 ALC DE GUAJARÁ - MIRIM - Av. Mendonça Lima, 311 - Guajará – Mirim/RO**. 459.471,30 

12 CORE DE RIO BRANCO - BR 364 - Km, nº 4045, Rio Branco/AC 672.805,10 

13 ALC DE TABATINGA - Avenida da Amizade, nº 1770 - Tabatinga - AM. 1.157.483,09 

14 IMÓVEL EM PARINTINS - Rua Umiri, 781, Centro - Parintins/AM. 621.980,59 

15 IMÓVEL EM HUMAITÁ - BR 230, KM 01 São Cristovão - Humaitá/AM. 377.844,12 

16 
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA - CBA - Av.Gov. Danilo Areosa, nº 160, Distrito 
Industrial - Manaus/AM. 

17.119,256,45 

17 ANEXO II da SUFRAMA - Av. Min. Mário Andreazza, nº 1424 – Distrito Industrial, CEP 69075-830 5.527.416,24 

18 
RESIDENCIA NO CONJUNTO ATÍLIO ANDREAZZA - Rua Luiz Eduardo Rodrigues, nº 57, Japiim II, 
CEP 69077-620 - Manaus/AM. 

188.855,72 

19 
RESIDENCIA NO CONJUNTO ATÍLIO ANDREAZZA - Rua Jaime Bittencourt, nº 86, Japiim II, CEP 
69077- 610 - Manaus/AM. 

299.522,06 

20 
RESIDENCIA NO CONJUNTO ATÍLIO ANDREAZZA 
Rua Carlos Drummond de Andrade, n.158, Japiim II, CEP 69077-730 Manaus/AM. 

218.879,09 

21 
RESIDENCIA NO CONJUNTO ATÍLIO ANDREAZZA 
Rua Simon Rodriguez, nº 184, Japiim II, CEP 69077-720 - Manaus/AM. 

119.985,09 

22 
RESIDENCIA NO CONJUNTO ATÍLIO ANDREAZZA 
Rua Maria de Mentoni, nº 190, Japiim II, CEP 69077-690   - Manaus/AM. 

131.735,13 

23 
RESIDENCIA NO CONJUNTO ATÍLIO ANDREAZZA 
Rua Cosme Ferreira Filho, nº 206, Japiim II, CEP 69077-700 - Manaus/AM. 

148.287,17 

24 RESIDENCIA NO CONJUNTO ATÍLIO ANDREAZZA - Casa nº 36 367.120,10 

25 RESIDENCIA NO CONJUNTO ATÍLIO ANDREAZZA - Casa nº 149 181.941,54 

26 
RESIDENCIA NO CONJUNTO ATÍLIO ANDREAZZA - Rua Cosme Ferreira Filho, nº 202, Japiim II, 

CEP 69077-700 - Manaus/AM. 
127.740,73 

27 
RESIDENCIA NO CONJUNTO ATÍLIO ANDREAZZA - Rua Cosme Ferreira Filho, nº 208, Japiim II, 

CEP 69077-700 - Manaus/AM. 
119.418,99 

28 Ilha da Marchantaria, as margens esquerda do rio Solimões 143.776.700,00 

 
29 Distrito Industrial Antigo 16.430.756,31 

30 Distrito Industrial Novo 55.782.263,60 

31 
TERRENO DESTINA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ALCMS, Rodovia Dulca Serra s/n -  

Santana/Amapá. 
8.174.617,50 

T O T A L 262.906.138,86 

     Fonte: CGLOG/SAE/SUFRAMA 

     **O imóvel do item 11 (ALC de Guajará), não foi possível realizar registro no SPIUnet por pertencer a CONAB,  

sendo de sua responsabilidade efetuar a atualização. 
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4.3. Gestão da Tecnologia da Informação 

 A SUFRAMA, mediante a Portaria 368, de 24 de agosto de 2012, instituiu o Comitê 

Estratégico de TI formado por sua Administração Superior (Superintendente,  Superintendente 

Adjunto de Projetos, Superintendente Adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional, 

Superintendente Adjunto de Operações e Superintendente Adjunto Executivo) o qual tem como 

finalidade definir as atividades estratégicas em Tecnologia da Informação; disseminar ações de 

conscientização das medidas de governança de TIC e definir o processo de governança de TIC. 

Assim, o referido o comitê acompanha as ações do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação 

e Comunicação (PETIC) e o Plano Diretor do TI (PDTI), os quais estão devidamente alinhados com 

o plano estratégico institucional.  

 

4.3.1. Principais Sistemas de Informações da SUFRAMA 

             A SUFRAMA utiliza vários sistemas informatizados para operacionalização de suas 

atividades dentre os quais destacam-se os seguintes:  

1) Sistemas de Indicadores Industriais - Tem por objetivo o armazenamento e recuperação 

de informações relativas a recursos humanos, estrutura social, insumos, produção, mercado, 

faturamento, tributos e investimentos relativos às indústrias instaladas na Zona Franca de 

Manaus, proporcionando à SUFRAMA e à Secretaria de Estado da Economia, Indústria, 

Comércio e Turismo um conjunto de dados do Polo Industrial de Manaus. Funcionalidade: 

manter o controle dos dados por empresa, por polo e globais, agregados com emissão 

mensal de relatórios gerenciais. 

2) Sistemas de Controle de Vistorias e Internamento de Mercadorias -  Nacionais - Tem 

como objetivo controlar o ingresso de mercadorias nacionais destinadas às Áreas de Livre 

Comércio, à Amazônia Ocidental e a Zona Franca de Manaus, o qual contém os seguintes 

módulos: SINAL Desktop 6.0; Recebimento de Dados Fiscais e de Carga (WS SINAL); 

Vistoria Física; Conferência Documental e de Retificação de Dados Fiscais e de Carga e 

Internamento. O sistema tem as seguintes Funcionalidades:  

 

Módulo: SINAL Desktop 6.0.  

Permite que as empresas remetentes e transportadoras preencham as informações fiscais e de carga 

no seu próprio local, em suas máquinas, e gerem arquivos com as informações para importação 

através do módulo Web de Recebimento de informações fiscais e de carga, o WS SINAL; 

 

Módulo: Recebimento de Dados Fiscais e de Carga (WS SINAL).  

Permite que as empresas remetentes e transportadoras transmitam as informações fiscais e de carga 

para a SUFRAMA e gerem o Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional (PIN) e o Manifesto 

SUFRAMA para saída da mercadoria da UF de origem da mercadoria nacional. Além disso, 

permite que as empresas destinatárias acompanhem as mercadorias compradas, através de seus 

respectivos PINs. O WS SINAL também permite operações logísticas, tais como Redespacho e 

Transbordo entre empresas transportadoras e a operacionalização em todo o sistema pelo 

representante legal; 

 

Módulo: Vistoria Física 
Este módulo é responsável por gerar o Manifesto SUFRAMA, determinar o critério de vistoria 

através de atribuição de canais de vistoria física VERDE, VERMELHO, CINZA E AZUL, permitir 

que a SUFRAMA visualize as mercadorias disponíveis para a vistoria, bem como o registro da sua 

execução no sistema. Além disso, possui funcionalidades específicas para o atendimento à 

localidade SUFRAMA de Vilhena, para controle do volume de mercadorias endereçadas ao 

CANAL AZUL (empresas participantes do regime especial instituído pela Secretaria de Fazenda do 

Amazonas) e também para sinalização do recebimento de mercadorias pelas empresas destinatárias 

no Posto Virtual; 
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Módulo: Conferência Documental 
Permite a conferência e a sinalização de erros, pela SUFRAMA, sobre os campos transmitidos pelas 

empresas através do WS SINAL; 

 

Módulo: Retificação de Dados 
Este módulo permite a retificação de dados referentes aos campos sinalizados com erros durante o 

processo de conferência documental; 

  

Módulo: Internamento 
Módulo responsável pela geração das Taxas de Serviços Administrativos - TSAs, débitos para as 

empresas, cancelamento de débitos, liberação de declaração de ingresso para Notas Fiscais já 

ingressadas, realização de batimento de informações com a SEFAZ de Destino e internamento de 

Notas Fiscais. 

3) Sistema de Segurança – SEG -  Sistema alta criticidade, uma vez que é a porta de entrada 

aos demais sistemas da SUFRAMA, necessitando, portanto, garantir a segurança, 

confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados mantidos pela SUFRAMA.  

Funcionalidade: Estabelecer um canal de autenticação e autorização de usuários internos da 

SUFRAMA aos sistemas de informações. 

4)  Sistema de Projetos Industriais - Tem como objetivo permitir a elaboração, análise e o 

acompanhamento dos projetos aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA 

(CAS), sejam eles de implantação, ampliação, atualização ou diversificação. 

Funcionalidade: Controlar o cronograma de execução de projetos, verificar o prazo para 

sua instalação; armazenar informações sobre a linha de produção aprovada; cruzar as 

informações com o cadastro geral de empresas habilitadas na SUFRAMA; verificar a 

utilização das quotas de importação previstas no projeto; as etapas do processo produtivo, a 

linha de produção e disponibilizar consultas na Internet. O subsistema de acompanhamento 

emite laudos técnicos e permite a elaboração do relatório de auditoria de projetos, além de 

permitir consultas e emissão de relatórios de acompanhamento gerencial. Também gerencia 

o acompanhamento de certificados ISO9000 e isenções por faturamento, componentes e 

matéria prima. Proporciona a manutenção de cancelamentos e incorporação de linhas de 

produção. Controla o status do compromisso de exportação das empresas do Pólo Industrial 

de Manaus. Permite a manutenção de remanejamento de quotas entre linhas de produção, 

bem como a manutenção de adicional de quotas das empresas. Permite também a gestão da 

listagem de insumos e o cadastro de tipos e modelos de produtos relacionados ao controle do 

Processo Produtivo Básico (PPB). 

5) Sistema de Arrecadação e Cobrança - Tem como objetivo o controle das receitas 

provenientes dos vários serviços prestados. Funcionalidade: Sua alimentação é automática 

por todos os sistemas da SUFRAMA. A cobrança é realizada pelo Banco do Brasil S/A que 

recebe os arquivos eletrônicos para sua execução em forma de ficha de compensação; 

executa a baixa automática e gera informações sobre a arrecadação diária das unidades 

administrativas, inclusive das Unidades Descentralizadas. As empresas podem consultar 

seus débitos decorrentes dos serviços realizados pela SUFRAMA, diretamente via internet, 

disponível 24h por dia, durante 07 dias da semana. Foi desenvolvido um novo sistema 

atendendo a LEI 13451/2017, que instituiu as taxas TCIF (Taxa de Controle de Incentivos 

Fiscais) e TS (Taxa de Serviço). 

6) Sistema de Controle do PEXPAM - Tem como objetivo gerenciar as informações 

referentes à importação e exportação das empresas que utilizam o Programa Especial de 

Exportação da Amazônia Ocidental – PEXPAM, devidamente aprovadas pela SUFRAMA. 

Funcionalidade: O sistema gerencia as informações sobre os polos e empresas 

beneficiadas; quotas especiais e as exportações dos produtos industrializados com insumos 

adquiridos, por meio do Programa. Além das quotas-prêmio auferidas dos créditos 
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referentes às exportações realizadas sem a sua utilização e créditos oriundos da 

diferenciação de transporte, permitindo consultas via Internet. 

7) Sistema de Dívida Ativa - Tem como objetivo o controle dos processos de cobrança 

judicial, junto às empresas que recebem incentivos da SUFRAMA. Funcionalidade:                 

Empresas com débitos acumulados acima de R$ 5.000 e com mais de 60 dias de atraso, 

criando assim um processo administrativo de cobrança, e efetuando o acompanhamento da 

dívida até o final do processo, criando formas para a empresa facilitar o pagamento de sua 

dívida, seja pagamentos parciais ou parcelados. As empresas podem emitir os boletos para 

pagamento de sua dívida diretamente via internet, disponível 24h por dia, durante 7 dias da 

semana. 

8) Sistema de Controle de Mercadoria Estrangeira - Tem como principal objetivo o 

controle dos pedidos de licença de internamento de mercadorias estrangeiras submetidos à 

SUFRAMA. Funcionalidade: o controle é feito pela empresa solicitante a partir da 

utilização de quotas individuais distribuídas durante o exercício ou das quotas previstas 

quando da aprovação dos projetos industriais e sua situação cadastral junto a SUFRAMA. O 

Sistema inclui o acompanhamento da aprovação de Pedidos de Licenciamento de 

Importação - PLI's; os cancelamentos de Liberações de Importação - Ll's; o 

acompanhamento da utilização ou não dos PLl's aprovados pela SUFRAMA e autorizados 

pelo SISCOMEX, além do acompanhamento de DI's (Declaração de Importação); e do 

controle do internamento das mercadorias por meio do registro das Declarações de 

Importação - DI's. Permite o controle da geração do preço público: Dl's com mercadorias 

tributadas, Dl's para admissão temporária e Dl's de PEXPAM. O Sistema emite relatórios 

gerenciais periodicamente por setor, empresa, conta e localidade. Dispõe também de 

consultas, via terminais, sobre as importações realizadas, fretes, arrecadação e controle 

periódico da quota global, além de permitir consulta via Internet no arquivo de PLI, DI e 

débitos gerados pelos serviços de liberação e internamento. 

9) Sistema de Cadastro de Empresas - Tem como objetivo o controle de informações de 

natureza fiscal, socioeconômica e financeira das empresas no âmbito da Zona Franca de 

Manaus, bem como sua composição acionária, permite, inclusive, o cruzamento de 

informações sobre o sócio majoritário. Funcionalidade: o Sistema permite o controle de 

cartões de identificação das empresas cadastradas e a Certidão de Regularidade Cadastral – 

CRC; controla as datas de validade das Certidões do INSS, da Dívida Ativa, do IPAAM, do 

FGTS, da Prefeitura de Manaus e da SRF das empresas que usufruem dos incentivos fiscais 

concedidos e permite a consulta, via Internet, da situação cadastral e endereço das empresas. 

Foi desenvolvido um novo sistema CADSUF para atender a resolução do CAS 38/2017, 

visando a simplificação dos serviços de cadastro da SUFRAMA e maior integração com 

demais órgãos de controle (REDESIM, Caixa Econômica Federal, Controladoria Geral da 

União, Receita Federal do Brasil, etc). 

10)  Sistema de Autorização e Autenticação – SAA - Controla e armazena informações 

referentes aos usuários e suas permissões de acesso aos seguintes sistemas: Arquivo; 

Sistema Estatístico de Mercadoria Nacional; Vistoria; Contatos; Agenda; 

Representatividade, Indicadores Industriais; Sistema de Mercadoria Nacional – SINAL; 

Retificação de Dados, bem como as páginas de serviços no site da SUFRAMA e demais 

sistemas que sejam desenvolvidos com integração ao Sistema de Autenticação e 

Autorização.  Funcionalidade: Estes sistemas estão disponíveis na internet para usuários 

internos da SUFRAMA e usuários externos (empresas do Polo Industrial de Manaus, 

auditores federais, empresas fornecedoras, recebedoras e transportadoras de mercadorias). 

11) Portal de Segurança SUFRAMA – PSS - Controla e armazena informações referentes aos 

usuários e suas permissões de acesso baseado em protocolos modernos de segurança da 

informação. Atualmente somente o SAGAT faz uso deste módulo. Funcionalidade:           

Autenticação, autorização, auditoria e monitoramento de acesso a sistemas de informações. 
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Este novo módulo de segurança atende atualmente o sistema SAGAT, mas futuramente 

atenderá outros sistemas da SUFRAMA. 

12)  Sistema de Acompanhamento, Gestão e Análise Tecnológica – SAGAT -  O Sistema 

permite o acompanhar e avaliar o cumprimento das obrigações das empresas que produzem 

bens de informática, industrializados na Zona de Franca de Manaus, quanto à aplicação de 

investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento - P&D conforme o Decreto nº 6.008, de 

29.12.06 que regulamenta o art. 2º da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991 e a Portaria 

nº 469, de 28.11.07. Funcionalidade: o novo  sistema possibilita aos analistas (usuários 

internos) cadastrar Planos de P&D, gerar relatório dos Planos de P&D, cadastrar relatórios 

demonstrativos referentes aos planos cadastrados, exibir  dados das empresas que serão 

fornecidos pelo sistema de Cadastro de Empresas – CADSUF, exibir dados de produtos que 

serão fornecidos pelo sistema de Produto Padrão, cadastrar os convênios nos relatórios 

demonstrativos, cadastrar os adendos nos relatórios demonstrativos, cadastrar as atividades 

de projeto nos Projetos dos relatórios demonstrativos, cadastrar os Projetos de P&D no RD, 

cadastrar os depósitos do FNDCT, geração de relatórios que facilitem a verificação dos 

dados cadastrados. 

 

 

4.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e 

Comunicações (PETIC) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e comunicações 

(PDTIC) 

 As atividades de tecnologia da informação estão alinhadas com o Planejamento Estratégico 

Institucional, o PETIC e PDTIC tem como objetivo contribuir com o suporte tecnológico para o 

alcance dos Objetivos Estratégicos contidos no Plano Estratégico Institucional aprovado pela 

resolução nº 043 do Conselho de Administração – CAS de 07/04/2010, conforme discriminação: 

 Direcionar as ações de TIC para o período 2015-2017, podendo ser revisado e atualizado 

durante sua vigência, de maneira a contribuir para o aumento contínuo da maturidade da 

TIC, especialmente no planejamento e execução dos projetos de acordo com as necessidades 

da SUFRAMA; 

 Buscar por meio das soluções de TIC o aumento da eficiência das áreas de negócio da 

SUFRAMA; 

 Garantir que sejam seguidas as boas práticas de Governança de Tecnologia da Informação e 

Comunicações recomendadas pela Administração Pública Federal e amplamente utilizada 

pelo mercado; 

 Controlar de maneira mais efetiva e eficiente os custos e investimentos em Tecnologia da 

Informação e Comunicações; 

 Contribuir para o aumento da satisfação dos usuários dos serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicações providos pela SUFRAMA; 

 Realizar análises de custo/benefício dos investimentos em Tecnologia da Informação e 

Comunicações demandados pelas áreas de negócio da SUFRAMA;   

 Proporcionar transparência na gestão dos contratos relacionados à Tecnologia da Informação 

e Comunicações; 

 Melhorar a interação entre a Coordenação de Informática e as áreas de negócio da 

SUFRAMA; 

 Garantir que todos os projetos e ações de TIC estejam devidamente alinhados com o Plano 

Estratégico da SUFRAMA; e 

 Padronizar o gerenciamento dos serviços e projetos de TIC a serem realizados pela 

SUFRAMA. 

 

 Os planos PETIC e PDTIC, com vigência no período de 2015/2017, foram os instrumentos 

norteadores das ações de TIC na SUFRAMA, nos quais foram pautadas suas ações estratégicas e de 
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suporte operacional às unidades administrativas da SUFRAMA. Com objetivo de atualização dos 

planos PETIC e PDTIC, o Comitê de Governança deverá promover suas revisões para o período de 

vigência 2018/2020.  

 

 

4.3.2.1.Plano de capacitação do pessoal de TI 

         

Quadro 84. Descrição do Plano de Capacitação de TI 

   Fonte: CGMOI/SAE/SUFRAMA. 

 O planejamento de treinamento acima foi repassado para a área responsável, mas em função 

de restrição orçamentária, não foi realizada nenhuma capacitação para a área de TIC em 2017. 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE CURSOS 2017 

PRIORIDADE DESCRIÇÃO PARTIC. 
ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA 
VALOR EM R$ 

1 
Gestão de Contratos de TI 

(GTI 16 - RNP) 
13 Contratação de TI 33.280,00 

2 
Gerenciamento Ágil de 

Projetos 
13 

Gerenciamento de 

Projetos 
1.540,70 

3 
CISSP - Certified Information 

Systems Security Professional 
8 

Segurança da 

Informação 
16.000,00 

4 
Gestão de Projetos de TI (GTI 

6 - RNP) 
8 

Gerenciamento de 

Projetos 
11.520,00 

5 Análise de Ponto de Função 8 Sistemas de TI 9.600,00 

6 
Análise de Negócios de TI com 

base no BABOK 2.0 
8 Governança de TI 9.600,00 

7 

Formação para 

Administradores de Sistemas 

Linux 

4 Infraestrutura de TI 5.760,00 

8 Business Intelligence 8 Sistemas de TI 15.920,00 

9 
Arquitetura de Aplicações 

Enterprise com Java EE 
3 Sistemas de TI 5.760,00 

10 
BPMN 2.0 - Analista de 

Processos de Negócios 
8 Sistemas de TI 7.200,00 

TOTAL GERAL 116.180,70 
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Quadro 85. Descrição do quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI 

   Fonte: CGMOI/SAE/SUFRAMA  

 O quadro acima mostra o quantitativo de pessoas alocadas para os serviços de TI, 

distribuídos nas áreas de sistemas, infraestrutura, contratação de serviços de TI e fiscalização de 

contratos.  

 

 

4.3.2.2. Descrição dos processos de gerenciamento de serviços de TI implementados na unidade, 

com descrição da infraestrutura ou método utilizado 

 A SUFRAMA utiliza o Redmine, software livre, gerenciador de projetos de 

software baseados na web e ferramenta de gerenciamento de bugs. Pode-se também trabalhar com 

múltiplos projetos. 

 No viés do Gerenciamento de Serviço, foi desenvolvida uma ferramenta de gestão de 

Demandas chamada “SAC SUFRAMA”. O SAC foi criado, inicialmente, para que usuários internos 

SUFRAMA realizem solicitações de demandas à área de Tecnologia de Informação e que tal 

solicitação possa ser acompanhada e auditada, se necessário. Destarte, tendo em vista o sucesso na 

implantação da ferramenta, outras coordenações da SUFRAMA solicitaram a sua utilização, por 

isso o nome de “SAC SUFRAMA”. 

 Utiliza também para trâmites de processos administrativos o Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI), como uma ferramenta de suporte e gestão de processos e documentos 

eletrônicos, que foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).  

 Utiliza software de acompanhamento e abertura de chamados técnicos, Proxy para controle 

de utilização da internet, Zabbix e GRC para monitoramento dos ativos de rede, software de 

inventário e o AD (Active Directory) que é um serviço de rede, o qual identifica todos os recursos 

disponíveis em uma rede mantendo informações sobre estes dispositivos (contas de usuários, 

grupos, computadores, recursos, políticas de segurança etc.) em um banco de dados e os tornam 

disponíveis para usuários e aplicações. 

 

4.3.2.3. Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, 

o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e 

despendidos e os prazos de conclusão 

 Todas as necessidades de TIC foram identificadas pela própria equipe de TI e áreas das 

unidades administrativas da SUFRAMA. A realização de ações e projetos para suprir as 

necessidades levantadas contribui diretamente para o alcance dos objetivos de negócio da 

SUFRAMA.  

 

 

 

 

CARGO QTDE ESPECIFICAÇÃO 

ANALISTA DE T.I. 
11 

 

SERVIDORES/EMPREGADOS EFETIVOS DA CARREIRA DE TI 

DA UNIDADE 

AGENTE 

ADMINISTRATIVO 

 

02 

 

SERVIDORES/EMPREGADOS EFETIVOS DA CARREIRA DE TI 

DA UNIDADE 

ASSESSOR DE T.I. 04 TERCEIRIZADOS 
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Quadro 86. Ações do PDTI  - Concluídas e em andamento em 2017 

ID Necessidade Status 

CGMOI2001 
Manter contrato de Solução de Hosting para sistemas da SUFRAMA 

(Contrato prorrogado) 
CONCLUÍDO 

CGMOI2003 
Contratação de Fábrica de Software para manutenção e evolução dos 

aplicativos da SUFRAMA (Contrato prorrogado) 
CONCLUÍDO 

CGMOI2004 Contratar link de Internet CONCLUÍDO 

CGMOI2005 Contratar outsourcing de impressão. EM ANDAMENTO 

CGMOI2006 

Contratar link de Comunicação para atender às Unidades 

Descentralizadas e demanda de acesso aos Sistemas hospedados na 

Contratada de Host 

CONCLUÍDO 

CGMOI2007 Realizar o projeto de rede lógica da SUFRAMA CONCLUÍDO  

CGMOI2009 

Adquirir Ativos de Rede e Infraestrutura de TI (switches, servidores, 

firewall, backup, etc.) definidos no Projeto de Rede, para suportar a 

demanda atual e futura da rede interna da SUFRAMA 

EM ANDAMENTO 

CGMOI2010 Adquirir Computadores CONCLUÍDO 

CGMOI2012 Definir Modelo de Hosting de Sistemas CONCLUIDO  

CGMOI2013 
Contratação de empresa para prestação de serviço de Service Desk e 

0800 (RENOVAÇÃO) 
CONCLUÍDO 

CGMOI3001 Aquisição de MS Office CONCLUÍDO 

CGMOI3002 Aquisição de Windows Server 2012 EM ANDAMENTO 

CGMOI3008 Aquisição de Kaspersky (Anti Vírus) CONCLUÍDO 

CGMOI4001 
Planejamento de Migração dos Sistemas em Tecnologia Descontinuada 

para Novas Plataformas 
EM ANDAMENTO 

CGMOI4002 
Definição de Metodologia de Desenvolvimento de Software 

(ATUALIZAÇÃO) 
CONCLUÍDO 

CGMOI4003 Reestruturação da Sistemática de Controle de Arrecadação CONCLUÍDO 

CGMOI4006 Reestruturação do Sistema de Mercadoria Nacional EM ANDAMENTO 

CGMOI4008 Desenvolvimento do Portal Institucional CONCLUIDO 

CGMOI4009 
Desenvolver novo sistema para acompanhamento e gestão das atividades 

de P&D no âmbito da Lei de Informática nº 8.387/1991 
CONCLUÍDO 

CGMOI4014 Implantação da Certificação Digital CONCLUÍDO 

CGMOI4017 
Reestruturação dos Sistemas de Publicação de Notícias no site e na 

internet  
CONCLUIDO 

CGMOI5001 Revisar o Planejamento Estratégico de TI EM ANDAMENTO 

CGMOI5002 Elaborar e Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)  CONCLUÍDO 

CGMOI5008 
Realizar estudo para implantação da Gestão Eletrônica de Documentos – 

(Implantado o SEI em julho/2017)   
CONCLUIDO 

CGMOI5013 
Disseminar entre os Membros da Alta Administração a Necessidade de 

Estabelecer e de Monitorar as Políticas Corporativas da Entidade 
CONCLUÍDO 

CGMOI5017 Implantar Formalmente Processo de Contratação de Soluções de TI CONCLUIDO 

CGMOI5018 
Implantar Formalmente Processo de Gestão de Contratos de Soluções de 

TI 
CONCLUÍDO 

 Fonte: CGMOI/SAE/SUFRAMA 
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Quadro 87. Orçamento das ações de TI e Valores Previsto no PDTIC 2015-2017 
ORÇAMENTO DE TI 2017 

CUSTEIO 

Código Ação/Projeto Descrição Orçado (R$) Executado 

CGMOI2001 

Contratar Solução de Host 

para os sistemas da 

SUFRAMA  

Garantir alta disponibilidade dos 

Sistemas SUFRAMA (24x7) para 

utilização pelos usuários internos e 

externos. 

36.000.000,00 SIM 

CGMOI2003 

Contratação de Fábrica de 

Software para manutenção e 

evolução dos aplicativos da 

SUFRAMA 

Garantir a continuidade dos sistemas 

SUFRAMA em operação, de 

maneira a minimizar riscos e 

impactos ao negócio e desenvolver 

novos sistemas que contribuam para 

a melhoria dos serviços prestados 

aos usuários internos e externos. 

8.767,500,00 SIM 

CGMOI2006 

Contratar link de 

Comunicação para atender às 

Unidades Descentralizadas e 

demanda de acesso aos 

Sistemas hospedados na 

Contratada de Host 

Contratar novos links de 

comunicação para as unidades 

descentralizadas, de maneira a evitar 

a interrupção no serviço após o 

término do contrato com a Fucapi. 

2.276.157,80 SIM 

CGMOI2004 Contratar link de Internet 

Garantir a contratação de link de 

internet que satisfaça às 

necessidades do negócio. 

1.583.223,80 NÃO 

CGMOI2005 
Contratar outsourcing de 

impressão 

Garantir alta disponibilidade e 

qualidade do serviço de impressão 

para as áreas de negócio da 

SUFRAMA. 

290.000,00 NÃO 

CGMOI2013 

Contratar empresa para 

prestação de serviço de 

Service Desk e 0800 

Implantar a Central de Serviços, no 

intuito de otimizar o tempo de 

atendimento das solicitações dos 

usuários de TI. 

4.010.000,00 SIM 

TOTAL CUSTEIO  52.926.881,60 

GESTÃO DO PARQUE LÓGICO 

CUSTEIO 

Código           Ação/Projeto Descrição Orçado (R$) Executado 

CGMOI2002 

Contratar Consultoria para 

Adesão às Boas Práticas de 

TIC   

Tendo em vista o cenário atualmente 

imaturo da TIC na SUFRAMA, 

conforme já constatado em relatório 

de auditoria do TCU, há a 

necessidade da contratação de 

suporte especializado em TIC para 

em conjunto com os novos 

servidores da SUFRAMA 

desenvolverem diagnósticos, 

processos de trabalho e outros 

mecanismos que permitam a adesão 

desta Autarquia às melhores práticas 

de TIC utilizadas pela 

Administração Pública Federal. 

100.000,00 NÃO 
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CGMOI2008 

Contratar empresa para e 

implementar o projeto de rede 

lógica da SUFRAMA 

Executar o Projeto de Rede Lógica, 

no intuito de aumentar o 

desempenho da rede interna e 

aumentar a produtividade dos 

usuários que dependem diretamente 

de serviços de TIC relacionados à 

rede. 

600.000,00 NÃO 

TOTAL CUSTEIO   700.000,00 

INVESTIMENTOS 

Código Ação/Projeto Descrição Orçado (R$) Executado 

 

CGMOI2009 

Adquirir Ativos de Rede e 

Infraestrutura de TI (switches, 

servidores, firewall, backup, 

etc.) definidos no Projeto de 

Rede, para suportar a 

demanda atual e futura da 

rede interna da SUFRAMA 

Fundamental para garantir o 

aumento do desempenho da rede da 

SUFRAMA juntamente com a 

execução do projeto de 

Implementação da Rede Lógica. 

1.500.000,00 NÃO 

CGMOI2010 Adquirir Computadores  

A aquisição de novos computadores 

é extremamente necessária devido a 

obsolescência, contribuindo 

negativamente para o baixo 

desempenho na execução das 

atividades dos servidores. 

750.000,00 SIM (*) 

CGMOI2011 
Adquirir Notebooks, 

Impressoras e Scanners 

A aquisição de novos Notebooks, 

Impressoras e Scanners visa 

satisfazer a demanda crescente das 

áreas de negócio que necessitam 

destes equipamentos para realizar as 

atividades. 

150.000,00 NÃO 

CGMOI3003 Aquisição de Vantage Point Necessidade de padronização dos 

documentos emitidos pela 

SUFRAMA. 

30.000,00 NÃO 

CGMOI3004 
Aquisição de Adobe Acrobat 

XI Pro 
30.000,00 NÃO 

CGMOI3006 Aquisição de Corel Draw 

  

10.000,00 NÃO 

CGMOI3007 

Aquisição de After Effects, 

Audition, Ilustrator, In 

Design, PhotoShop 

10.000,00 NÃO 

TOTAL INVESTIMENTO 2.480.000,00 

TOTAL PARQUE LÓGICO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)  3.180.000,00 

Fonte: CGMOI/SAE/SUFRAMA 

Observação: (*) com relação aos investimentos, como não foi possível adquirir todos os itens 

previstos, foi definido pela aquisição dos computadores, com valor total de R$ 1.960.000,00 (um 

milhão e novecentos e sessenta reais).  
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4.3.2.4. Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas 

que prestam serviços de TI para a unidade 

 Do ponto de vista de processos de TIC, a SUFRAMA tem alocado os novos analistas de TI, 

servidores concursados, para gerir as principais atividades inerentes às áreas de negócio, dentre 

elas: 

 Administração Tecnológica dos Sistemas Corporativos da Autarquia, ou seja, todas 

as demandas de melhorias, correções e desenvolvimento de sistemas possuem a 

participação, como gestor, dos analistas da SUFRAMA que intermediam os trabalhos entre 

as áreas de negócio da SUFRAMA e os prestadores de serviço de TI. Dessa forma, os 

servidores têm adquirido conhecimento sobre os processos de negócio da Instituição, 

reduzindo a dependência de terceiros; 

 As atividades relacionadas ao planejamento de contratações de serviços e 

equipamentos de TIC, bem como, a fiscalização dos contratos de TIC seguem a IN04/2014 

MPOG e são realizadas também por servidores analistas de TI da SUFRAMA; 

 Os sistemas mais críticos da SUFRAMA estão em fase de levantamento das regras 

de negócio e elaboração da documentação com vistas renovações em conformidade às 

prioridades definidas pelo COMITÊ DE TIC, obedecendo as mudanças na legislação. 

 Como forma de planejar as atividades de TIC, foi elaborado o Plano Diretor de Tecnologia 

da Informação e Comunicação – PDTIC, o qual possui diversas ações de TIC, Desenvolvimento e 

Modernização de Sistemas e Contratações para atualização e suporte da infraestrutura de TIC da 

Autarquia. 

 O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações – PDTIC, da SUFRAMA é 

um documento que foi idealizado com o intuito de gerenciar e operacionalizar ações que envolvam 

a Tecnologia da Informação e Comunicações – TIC, no âmbito da Autarquia e suas unidades 

descentralizadas, com uma atenção especial para as ações que estão diretamente relacionadas ao 

negócio, tendo como limiar os planos macros existentes internamente do Plano Estratégico 

Institucional – PEI, e Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações – PETIC, e 

externamente da Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações e do Plano 

Plurianual do Governo Federal. 
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4.4. Gestão ambiental e sustentabilidade 

 A SUFRAMA para adequar-se aos projetos de sustentabilidade ambiental do Governo 

Federal e, principalmente, para assumir o compromisso de uma gestão responsável, instituiu a 

Comissão Gestora do PLS-SUFRAMA, via Portaria n° 486, de 1 de setembro de 2016, com a 

responsabilidade de elaborar, monitorar, avaliar e revisar o PLS-SUFRAMA, de acordo com a IN 

SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012. 

 Dessa forma, o Plano de logística Sustentável da SUFRAMA (PLS-SUFRAMA) foi 

elaborado pela Comissão e aprovado por meio da Portaria N°538 de 30/11/16 e disponibilizado no 

sítio da SUFRAMA em: http://site.SUFRAMA.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas, 

conforme prevê o art. 12 da IN SLTI/MPOG n°10 de 2012. 

 O PLS-SUFRAMA tem como proposta reduzir o impacto ambiental das atividades 

realizadas na instituição; promover a eficiência dos gastos; e propor mudanças de hábitos e atitudes 

dos seus servidores e colaboradores.  

 O plano aplica-se ao prédio SEDE, Anexos I e II da SUFRAMA, em Manaus-AM. O 

arcabouço legal que orientou a elaboração desse plano foi a Instrução Normativa N°10, de 12 de 

novembro de 2012, que estabelece as regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística 

Sustentável. E, seguiu as diretrizes do Plano de Gestão de Logística Sustentável do Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços, ao qual a SUFRAMA é vinculada.  

 Assim, foram selecionadas algumas ações e adaptadas à realidade da SUFRAMA, 

identificando os responsáveis, os prazos e os possíveis custos envolvidos na implementação das 

ações, bem como a definição de indicadores para mensurar a eficácia e a eficiência das ações. 

 O plano foi estruturado tendo como base a política dos 5R’s: repensar, reduzir, reutilizar, 

reciclar e recusar consumir produtos que gerem impactos socioambientais. As ações foram 

subdivididas em 4 eixos temáticos (Energia Elétrica; Água; Material de consumo e; Coleta Seletiva) 

e são voltadas à racionalização do uso de recursos (bens e serviços) e gestão adequada dos resíduos 

gerados.  

 De acordo com o cronograma estabelecido no PLS, as ações foram implementadas a partir 

de janeiro de 2017. A comissão realizou atividades de capacitação e conscientização, no dia 

Mundial do Meio Ambiente, em junho, com ações educativas e informativas para os servidores e 

colaboradores; distribuição de 50 mudas de plantas frutíferas (manga, acerola, rambotã, jambo e 

amora), em parceria com a Prefeitura de Manaus/AM, e também de pés de alface. Em seguida, os 

engenheiros agrônomos da SUFRAMA promoveram workshop sobre hortas e jardins suspensos 

para cerca de 20 servidores, apresentando breves informações para o plantio e cultivo em espaços 

pequenos e; a Eco Cooperativa expôs cerca de 15 itens de artesanato produzidos a partir de 

materiais recicláveis.  

 Em julho de 2017, foram realizadas visitas em cada unidade administrativa da instituição 

para transmitir instruções sobre como reduzir o impacto ambiental nas atividades do dia a dia da 

SUFRAMA, com a afixação de etiquetas e demais orientações. 

 Outra importante iniciativa adotada de racionalização de material de expediente foi a 

implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a partir de junho de 2017, que passou 

a ser utilizado como sistema oficial de gestão de processos e documentos eletrônicos da 

SUFRAMA. Com isso, a tramitação de memorandos, portarias, ofícios e despachos, entre outros, 

passou a ser feita, exclusivamente, através do SEI. A medida atende o Decreto nº 8.539, de 9 de 

outubro de 2015, que determinou o uso de meio eletrônico para a tramitação de documentos nos 

órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional. 

 A estimativa é que esta iniciativa reduza em aproximadamente 50% do consumo de papel na 

instituição. Além disso, permitirá a redução de despesas e economia de tempo e, ainda, trará maior 

eficiência e eficácia à gestão como um todo. 

 No que diz respeito à destinação correta de resíduos, as etapas pré-operacionais para 

implantação da Coleta Seletiva foram concluídas, tais como: (1) Formação e organização de Grupo 

de Trabalho para implementar a Coleta Seletiva; (2) Elaboração de Diagnóstico de Gestão e coleta 

http://site.suframa.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas
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de resíduos da SUFRAMA; (3) Ações de sensibilização/conscientização; (4) Elaboração de Termo 

de Referência e; (5) Elaboração de Plano de Ação Operacional. Assim, estão em andamento as 

tratativas para conclusão deste processo. 

 Ademais, por meio da Comissão Permanente de Avaliação de Documento - COPAD, alguns 

documentos e arquivos já estão sendo direcionados a Associações e Cooperativas para reciclagem e 

coleta periódica. Em 2016, foi lançado o Edital de Habilitação N°01/2016 para o processo de 

habilitação e seleção de Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis para 

coleta periódica de documentos e processos para fins de reciclagem. Nesse edital, foram habilitadas 

Associações e Cooperativas para coleta periódica de documentos na SUFRAMA. 

 Em 2017, foi dada continuidade ao edital, até o mês de maio, período em que foram 

eliminadas 272 toneladas e 523 quilos de documentos relativos ao Protocolo de Ingresso de 

Mercadoria Nacional (PIN).   

 Importa destacar que a SUFRAMA, por meio da Comissão Gestora do PLS-SUFRAMA, 

participa da rede A3P, que oferece acesso a uma plataforma para troca de informações e 

experiências da qual fazem parte instituições públicas e privadas, além de pessoas física e jurídica, 

conforme consta na lista dos participantes disponível em: http://www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/a3p/rede-a3p. Em novembro de 2017, iniciou-se o processo de formalização do 

Termo de Adesão oficial à A3P, o qual encontra-se em fase de finalização. 

 Assim, a SUFRAMA assume a responsabilidade de contribuir no enfrentamento das 

questões ambientais, buscando estratégias inovadoras que repensem os atuais padrões de produção e 

consumo, os objetivos econômicos, inserindo componentes sociais e ambientais no cotidiano de 

suas atividades.  

 

  4.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de 

serviços e obras. 

 A SUFRAMA adota nas suas aquisições e compras, os critérios de sustentabilidade 

ambiental previstos no Decreto nº 7.746, de 05/06/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei 8.666, de 

21 de junho de 1993, e as orientações e normas elencadas na Instrução Normativa nº 01, de 19 de 

janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, fazendo constar nos respectivos documentos, que subsidiam a 

elaboração dos editais dos procedimentos licitatórios, o atendimento dos seguintes critérios:  

 os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

 sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 

sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

 os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, 

com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 

máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e; 

 os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na 

diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), 

chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres 

difenil-polibromados (PBDEs). 

   

 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p/rede-a3p
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p/rede-a3p
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 5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 

5.1. Canais de acesso do cidadão 

 A SUFRAMA disponibiliza vários canais de acesso ao cidadão: o atendimento presencial 

na sede da Autarquia (de segunda-feira a sexta-feira no horário comercial), por meio dos correios 

para o endereço: Av. Ministro Mário Andreazza, 1.424 - Distrito Industrial – CEP. 69075-830 - 

Manaus - Amazonas).  

 Além destes canais, existem os atendimentos virtuais como: a) atendimento via e-mail e 

página na internet - http://site.SUFRAMA.gov.br/area-de-imprensa/Contato/; b) telefone (92) 

3321-7045; c) correio eletrônico (ouvidoria@SUFRAMA.gov.br); d) twiter(@SUFRAMA; e) 

facebook (facebook.com/SUFRAMA). 

 Dispõe ainda, do sítio http://www.SUFRAMA.gov.br/acessoainformacao/ nos links Sistema 

Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (www.acessoainformacao.gov.br/sistema); 

(sic@SUFRAMA.gov.br); (https://esic.cgu.gov.br/sistema) - e-sic e o Sistema de Ouvidoria do 

Poder Executivo Federal (https://sistema.ouvidorias.gov.br); (ouvidoria@SUFRAMA.gov.br) - e-

ouv, acessos dos usuários/cidadãos com a SUFRAMA para fins de solicitação de serviços, 

reclamações, denúncias, sugestões dentre outras informações.  

 

5.1.1. Registro de dados gerenciais e estatísticos sobre a quantidade de manifestações/demandas 

 

Quadro 88. Registro das manifestações/demandas 
MEIOS MANIFESTAÇÕES 

RECEBIDAS 

MANIFESTAÇÕES 

ATENDIDAS 
e-ouv 114 114 

e-sic 80 80 

e-mail 502 *483 

Presencial 8 8 

Telefone 42 42 

Total 746 727  (97,45%) 

Fonte: Ouvidoria/SUFRAMA. *19 e-mails encaminhados para os setores específicos responderem. A Ouvidoria não 

teve conhecimento da resposta. 

 Outro recurso de comunicação de que a SUFRAMA dispõe para receber, críticas, 

esclarecimentos de dúvidas, elogios e sugestões é o “Inbox”, que registrou, no exercício, 97 

contatos. 

 Em levantamento realizado em 2017, junto às diversas Coordenações da Autarquia, que 

apresentou uma estimativa média de 293 atendimentos presenciais por dia, além de 150 contatos 

diários em média, por telefone e e-mail. Também foi evidenciada uma amostra de aproximadamente 

225 mil acessos ao Portal da SUFRAMA.  

 

5.1.2. Possíveis alterações dos procedimentos adotados pela SUFRAMA decorrentes das 

informações disponibilizadas nos canais de acesso 

 A partir da identificação das demandas mais frequentes com base nos registros feitos pela 

Ouvidoria, foi estabelecido um Plano de Ação para implementar a Política de Atendimento ao 

Cidadão, que incluiu a criação de um Grupo de Trabalho, conforme Portaria n.º 453, de 21/09/2016, 

com o objetivo de elaborar as Diretrizes da Política de Atendimento. O referido GT-Atendimento, 

formado por 11 servidores de diversas unidades da SUFRAMA, teve vigência no período de 

outubro de 2016 a dezembro de 2017 e elaborou a minuta da Portaria que institui a Política de 

Atendimento Integrado ao Cidadão-Usuário, no âmbito da SUFRAMA.  A minuta do documento 

foi aprovada pelo Comitê de Planejamento da Autarquia e atualmente encontra-se em análise da 

Procuradoria Federal junto à SUFRAMA para publicação.  

http://site.suframa.gov.br/area-de-imprensa/Contato/
mailto:ouvidoria@suframa.gov.br)
http://www.suframa.gov.br/acessoainformacao/
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema
mailto:sic@suframa.gov.br
https://sistema.ouvidorias.gov.br/
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 A administração superior aprovou também o Plano de Simplificação Administrativa, 

elaborado por grupo de trabalho específico estabelecido pela Portaria MDIC 234, de 16/09/2016, 

com o objetivo de propor alterações normativas, visando aperfeiçoamento e simplificação de 

normas e procedimentos dos processos internos do MDIC e suas vinculadas e  vem incorporando 

sugestões apontadas pelo GT-Atendimento, em especial no que se refere à adoção de novas 

ferramentas de TIC - Tecnologias da Informação e da Comunicação. A contratação dessas novas 

tecnologias depende de processos de licitação, alguns já em fase de andamento, como o PABX 

Virtual. 

 

5.1.3. Procedimentos a serem implementados em exercícios futuros com o objetivo de otimizar o 

referido atendimento 

 Em 2017 as principais ações desenvolvidas pela SUFRAMA, decorrentes do Plano de Ação 

para Melhoria do Atendimento, foram executadas conforme discriminação abaixo:  

 Elaboração das Diretrizes da Política de Atendimento ao Cidadão, aprovada pelo Comitê de 

Planejamento da SUFRAMA em dezembro de 2017 – atualmente em análise da 

Procuradoria Federal junto à SUFRAMA, para posterior publicação. 

 Estudo de viabilidade para implantação do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), e do 

Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), com o objetivo de centralizar e filtrar o 

atendimento no primeiro nível, via telefone e/ou e-mail e de forma presencial. 

 Promoção de 02 palestras sobre o MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA 

(PÚBLICO: +100 PESSOAS), proferidas nos dias 22/08/2016 e 03/11/2016 pelo 

representante do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 

(GESPÚBLICA), inseridas nas pautas das 2ª e 3ª reuniões do Comitê de Planejamento da 

SUFRAMA (COPLAN), abertas a todos os servidores da SUFRAMA. 

 Promoção de 02 cursos de Atendimento ao Cidadão realizado de 6 a 10 de janeiro de 2017, 

ministrado pela Escola Superior de Administração Pública (ENAP), sobre noções gerais e 

sensibilização sobre a necessidade de excelência no atendimento ao público externo, com 55 

participantes. 

 Realização de oficina para elaboração de Indicadores de Serviços realizada em parceria com 

o Gespública – Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, em junho de 

2017 - Atividade de treinamento realizada em parceria com o GESPÚBLICA, com 

participação de servidores das diversas Unidades Administrativas da SUFRAMA 

designados pelas respectivas Superintendências e Coordenações-Gerais, conforme perfil 

estabelecido pela coordenação do GESPÚBLICA. 

 Relatório de Autoavaliação - Atividade realizada com base no Instrumento de Avaliação de 

Gestão Pública (IAGP) 250 pontos, estruturado em oito critérios: Governança; Estratégia e 

Planos; Cidadão-Usuário; Interesse Público e Cidadania; Informação e Conhecimento; 

Pessoas; Processos; e Resultados. Os critérios contêm, no total, 72 alíneas que expressam os 

requisitos de avaliação, somando um máximo de 250 pontos. Observação: Esta atividade 

deverá ser atualizada anualmente, para possibilitar a gestão dos resultados. 

 Realização de oficina para Elaboração da Carta de Serviços da SUFRAMA realizada em 

janeiro de 2017, em parceria com o Gespública – Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização, em janeiro de 2017, com a participação de 22 servidores. O resultado da 

oficina também servirá como base para a Carta de Serviços da SUFRAMA, que deverá estar 

adequada à nova legislação (Lei 13.460, de 26 de junho de 2017, e do Decreto 9.094, de 17 

de julho de 2017). 
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 Realização de oficina para Autoavaliação institucional realizada no período de 31 de maio a 

02 de junho de 2017, em parceria com o Gespública – Programa Nacional de Gestão Pública 

e Desburocratização, com participação de 22 servidores de diferentes unidades 

administrativas da SUFRAMA. O resultado da oficina também servirá como base para a 

Carta de Serviços da SUFRAMA de auto avaliação da SUFRAMA (avaliação interna). 

 Designação da Autoridade de Monitoramento do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) - 

elaboração do Plano de Dados Abertos da SUFRAMA, (Portarias nº 535/2016, DOU nº 231, 

2/12/2016 e nº 603, de 18/12/2017). 

 Consultas a Empresas TIC – Tecnologia, Informática e Comunicações - Levantamento de 

estimativa de preços junto a empresas de Tecnologia e Inovação em Comunicações (TIC), 

para implementação de serviço de atendimento integrado. 
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 Para 2018 e exercícios futuros, pretende-se realizar as entregas constante do cronograma constante no quadro a seguir. 

Quadro 89. Cronograma de entregas para 2018. 

Iniciativas 
Início 

Previsto 

Prazo Final 

Previsto p/ a 

Entrega 

Produto Pessoa Responsável 
Unidade 

Responsável 
Apoio 

1 

Implantação do SAC - serviço de atendimento 

ao cidadão-usuário da SUFRAMA 

(atendimento via internet e telefone) 

01/03/2018 31/03/2019 SAC SUFRAMA   SAE 

SAO, CGMOI, 

CGRHU, COGEC, 

CGLOG, SPR, OUVI, 

COPELI, PR 

1.1 Montagem da sala do SAC e equipamentos 01/03/2018 31/08/2018 Sala do SAC montada e equipada HERLIS CGLOG SAE CGMOI 

1.2 Seleção de equipe de trabalho 01/03/2018 30/05/2018 Equipe selecionada 
JAQUELINE 

CGRHU 
SAE 

 

1.3 Licitação PABX virtual 01/03/2018 31/10/2018 PABX licitado e contratado THIAGO CGMOI SAE CGLOG, COPELI, PR 

1.4 
Capacitação e treinamento de equipe de 

trabalho selecionada 
01/05/2018 31/10/2018 Equipe selecionada treinada 

JAQUELINE 

CGRHU 
SAE 

COGEC, SAO, SPR, 

OUVI 

1.5 Funcionamento experimental do SAC 02/06/2018 31/12/2018 SAC em funcionamento  BRUNO SAO SAO 
COGEC, SPR, SAE, 

OUVI 

1.6 Funcionamento pleno do SAC 01/01/2019 31/03/2019 SAC em pleno funcionamento  
BRUNO SAO 

SAO 
COGEC, SPR, SAE, 

OUVI 

2 
Implantação do CAC - centro de atendimento 

ao cidadão-usuário (presencial) 
01/03/2018 31/03/2019 CAC SUFRAMA 

 
SAE 

SAO, CGMOI, 

CGRHU, COGEC, 

CGLOG, SPR, O UVI, 

COPELI, PR 

2.1 Montagem da sala do CAC e equipamentos 01/03/2018 31/08/2018 Sala do SAC montada e equipada HERLIS CGLOG SAE CGMOI 

1.2 Seleção de equipe de trabalho 01/03/2018 30/05/2018 Equipe selecionada 
JAQUELINE 

CGRHU 
SAE 

 

1.3 Licitação PABX virtual 01/03/2018 31/10/2018 PABX licitado THIAGO CGMOI SAE CGLOG, COPELI, PR 

1.4 
Capacitação e treinamento de equipe de 

trabalho selecionada 
01/05/2018 31/10/2018 Equipe selecionada treinada 

JAQUELINE 

CGRHU 
SAE 

COGEC, SAO, SPR, 

OUVI 
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1.5 Funcionamento experimental do CAC 02/06/2018 31/12/2018 CAC em funcionamento  BRUNO SAO SAO 
COGEC, SPR, SAE, 

OUVI 

1.6 Funcionamento do CAC 01/01/2019 31/03/2019 CAC em pleno funcionamento  
BRUNO SAO 

SAO 
COGEC, SPR, SAE, 

OUVI 

3 

Implantação do portal SUFRAMA atende e 

demais canais virtuais de relacionamento com 

o público externo 

01/02/2018 31/08/2019 Portal implantado THIAGO CGMOI SAE 
COGEC, SAO, SPR, 

OUVI, COPELI, PR 

3.1 
Licitação e contratação de serviços e 

ferramentas de TIC 
01/03/2018 31/08/2018 

Licitação e contratação dos 

serviços e ferramentas TIC 

realizados 

THIAGO CGMOI SAE 
COGEC, SAO, 

COPELI, PR 

3.2 Desenvolvimento do portal 01/08/2018 31/03/2019 
Portal desenvolvido em 

funcionamento THIAGO CGMOI 
SAE 

SAO, COGEC, SPR, 

OUVI 

4 Publicação da carta de serviços da SUFRAMA 01/02/2018 30/06/2018 Carta de serviços publicada Gustavo SAE SAE 

SUPER, COGEC, SAO, 

SPR, OUVI,  CGCOM, 

PR 

5 Publicação dos indicadores de serviços 01/02/2018 30/06/2018 
Indicadores de serviços 

publicados 
Gustavo SAE SAE 

SUPER, COGEC, SAO, 

SPR, OUVI,  CGCOM, 

PR 

6 
Realizar pesquisa de satisfação do público 

externo 
30/08/2018 31/12/2018 Pesquisa realizada Gustavo SAE SAE 

SUPER, COGEC, SAO, 

SPR, OUVI,  CGCOM, 

PR 

7 

Aprimorar os processos e modernizar o 

sistema de mercadoria nacional da Zona 

Franca de Manaus a fim de dar agilidade aos 

processos de desembaraço de mercadorias, 

reduzindo o custo logístico 

1º/02/2017 31/12/2018   
Raquel Bentes 

(CGMEC)   

7.1 Definição de Requisitos 01/02/2018 31/07/20108   
Raquel Bentes 

(CGMEC)   

7.2 Desenvolvimento 01/04/2018 30/09/2018   
Raquel Bentes 

(CGMEC) 
CGMEC SAE/CGMOI 
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7.3 Testes 01/05/2018 31/10/2018   
Raquel Bentes 

(CGMEC) 
CGMEC SAE/CGMOI 

7.4 Homologação e Implantação do sistema 01/06/2018 31/12/2018   
Raquel Bentes 

(CGMEC) 
CGMEC CGMOI 

8 

Aprimorar os processos e modernizar o 

sistema de mercadoria Estrangeira da Zona 

Franca de Manaus a fim de dar agilidade aos 

processos de desembaraço de mercadorias, 

reduzindo o custo logístico 

1º/02/2018 28/02/2019   
Maria Braga 

(CGMEC)   

8.1 Definição de Requisitos 1º/2/2018 30/09/2018   
Maria Braga 

(CGMEC)   

8.2 Desenvolvimento 01/04/2018 30/11/2018   
Maria Braga 

(CGMEC) 
CGIEX SAE/CGMOI 

8.3 Testes 01/07/2018 30/11/2018   
Maria Braga 

(CGMEC) 
CGIEX SAE/CGMOI 

8.4 Homologação e Implantação do sistema 01/07/2018 28/02/2019   
Maria Braga   

(CGMEC) 
CGIEX CGMOI 

Fonte: CGMOI/SAE/SUFRAMA. 
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5.2. Carta de serviços ao cidadão 

  A SUFRAMA ainda não dispõe desse instrumento de gestão pública. No entanto, 

disponibiliza no endereço eletrônico http://www.SUFRAMA.gov.br/ 

acessoainformacao/institucional.cfm, no link - Lista de Serviços ao Cidadão, uma lista dos serviços 

oferecidos; requisitos, documentos e informações necessários ao acesso; principais etapas para o 

processamento; forma e prazo máximo para prestação do serviço; forma de comunicação com o 

solicitante; locais e formas de acesso ao serviço.   

 Durante o período de vigência do GT, foi realizada uma oficina para Elaboração da Carta de 

Serviços, promovida em parceria com o Gespública, de 14 a 17 de dezembro/2016, com 

participação de 23 servidores das diversas unidades da Autarquia, sendo utilizada a ferramenta 

disponibilizada pelo Gespública (www.servicos.gov.br), cujo sistema deverá ser modificado em 

decorrência da extinção do Programa pelo Decreto 9094/2017. A Carta de Serviços da SUFRAMA 

deverá ser concluída e disponibilizada após a publicação da Portaria que define a Política de 

Atendimento, já adaptada à nova legislação (Lei 13.460, de 26/06/2017 e Decreto 9.094, de 17 de 

julho de 2017). 

 

5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários  

 Atualmente, os dados registrados pela Ouvidoria da SUFRAMA têm servido como 

parâmetro para medir a satisfação dos cidadãos-usuários. Uma pesquisa de opinião do público 

externo está prevista para ser realizada após a implementação da Política de Atendimento da 

Autarquia. Existe também a possibilidade de manifestação do usuário quanto à satisfação em 

relação aos serviços prestados pela SUFRAMA, através do acesso ao formulário disponibilizado no 

link http://www.SUFRAMA.gov.br/acessoainformacao/servicos-pesquisa.cfm. 

 

5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade  

 O Plano de Dados Abertos, sob a Coordenação da Autoridade de Monitoramento, visa 

aumentar a transparência ao Cidadão disponibilizando dados dos sistemas da SUFRAMA, através 

do sítio institucional da Autarquia na internet, em atendimento à Lei de Acesso à Informação, 

possibilitando acesso a informações úteis e relevantes que contribuem para a transparência da 

gestão. 

 Os portais de Sistema de Acesso à Informação e Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo 

Federal, bem como o portal SUFRAMA através do site http://www.suframa.gov.br/  e 

http://site.suframa.gov.br/ reúnem e distribuem uma variedade de conteúdos de busca para outros 

sites de áreas específicas com conteúdo próprio referente a sua atuação, serviços, relatórios de 

gestão, planos anuais, relatórios de auditoria dentre outras informações julgadas úteis a sociedade.  

 

5.5. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações  

 No que concerne ao atendimento da Lei 10.098/2000, do Decreto 5.296/2004 e a da norma 

técnica da ABNT 9050, a SUFRAMA prioriza a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas 

vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de 

transporte e de comunicação. 

 A Ouvidoria foi instalada no rol de entrada principal da sede da SUFRAMA, que dispõe de 

rampas de acesso e boa sinalização, atendendo os critérios existentes nos Manuais de Instalações de 

Ouvidorias Públicas Federais editados pela Controladoria Geral da União e pela Ouvidoria Geral da 

União.  

 A sede da SUFRAMA e suas unidades descentralizadas possuem vagas de estacionamento 

destinadas a pessoas portadoras de deficiência, com mobilidade reduzida, ou idosos, bem como 

dispõe de rampas de acesso, rampas rebaixadas com sinalização e sanitários acessíveis. O site da 

SUFRAMA na internet também dispõe do link: http://site.SUFRAMA.gov.br/acessibilidade, em 

atendimento às principais recomendações de acessibilidade indicadas para web. 

 

http://www.suframa.gov.br/acessoainformacao/institucional.cfm
http://www.suframa.gov.br/acessoainformacao/institucional.cfm
http://www.suframa.gov.br/acessoainformacao/servicos-pesquisa.cfm
http://www.suframa.gov.br/
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6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 

 

6.1. Desempenho Financeiro no Exercício  

 

 A SUFRAMA, em 2017, desempenhou suas atividades em conformidade com os critérios e 

limite financeiro estabelecido pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, nos 

termos do Decreto nº 8.961/2017. 

 A receita arrecadada, no exercício, foi da ordem de R$ 226.908.060, sendo R$ 222.298.821 

referente a receita de TSA/TCIF, Fonte 174, e R$ 4.609.239 proveniente de outras Fontes. Desse 

montante R$ 173.234.772,97 que corresponde 76,35%, aproximadamente, foi utilizado para o 

pagamento de despesas correntes. Desta forma, obteve-se um resultado financeiro positivo de R$ 

53.673.286,53 cerca de 23,65%, da receita arrecadada.  

 

Receita Realizada - Despesa Paga =   Resultado Financeiro 

226.908.060 - 173.234.773  =  53.673.287 

 

 

6.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio 

e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

  No que diz respeito a este tema, a SUFRAMA segue as disposições das Normas Brasileiras 

Aplicadas ao Setor Público (mais especificamente NBC’s T 16.9 e 16.10) e as orientações 

emanadas pelas legislações aplicadas ao assunto.  

          No que se refere à depreciação de bens móveis e aos estoques, a Autarquia utiliza o SIADS – 

Sistema Integrado de Administração de Serviços, que realiza os lançamentos contábeis 

automaticamente no SIAFI, seguindo as orientações, metodologias e critérios constantes na 

Macrofunção 020330 – Depreciação, amortização e exaustão na Administração Direta, da União, 

Autarquias e Fundações Públicas. Ressalta-se que o método de depreciação utilizado para bens 

móveis é o método das quotas constantes e a mensuração e avaliação dos bens tem como principal 

base o valor de aquisição. 

          A depreciação dos bens imóveis é realizada pela área Contabilidade e Custos da União, 

seguindo planilhas elaboradas pela SPU oriundas do sistema SPIUNET utilizando parâmetros 

estabelecidos na Portaria Conjunta SPU/STN nº 703 de 10 de dezembro de 2014. 

         Com relação as taxas utilizadas para os cálculos; a metodologia adotada para realização, 

avaliação e mensuração das disponibilidades, dos créditos e dívidas, dos estoques, dos 

investimentos, do imobilizado, do intangível e do diferido; e do impacto da utilização dos critérios 

contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10, utiliza-se como base o que determina as NBC’s T 16.9 e 

16.10 e as orientações emanadas pela STN, sendo todas registradas no SIAFI.  

 

6.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

 

 A SUFRAMA ainda não dispõe de um sistema de custos. O centro de custos está em 

processo de implantação e serão utilizados os Sistemas Estruturantes do Governo Federal SIAFI, 

SIAPE, SIASG, SIADS, SCDP e o Sistema de Informação de Custos do Governo Federal –SIC. 

            A ideia é utilizar informações de programação orçamentária e execução da despesa para a 

apuração de custos, de forma a evidenciar a evolução do cumprimento de metas da programação 

orçamentária a fim de possibilitar a elaboração de relatórios que irão fornecer subsídios para 

auxiliar no processo de tomada de decisão.  

 Atualmente as informações referentes ao tema são extraídas com base em modelos 

existentes no Tesouro Gerencial/SIC, elaborados por outros órgãos, que possuem Centro de Custo 

no SIAFI, como: Exército Brasileiro - EB, Empresa Brasil de Comunicação – EBC e Secretaria do 

Tesouro Nacional – STN. 
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6.4. Demonstrações contábeis exigidas pela lei 4.320/64 e notas explicativas 

 

6.4.1. Balanço Financeiro 

 

Quadro 90. Balanço financeiro - todos os orçamentos                                                                                                                   

 
Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA.  

2017 2016 ESPECIFICAÇÃO 2017 2016

226.908.059,50 184.838.785,68 Despesas Orçamentárias 181.136.802,91 313.402.143,40

66.840.215,12 52.346.472,70     Ordinárias 29.293.608,72 10.152.120,17

180.571.585,59 132.541.402,46     Vinculadas 151.843.194,19 303.250.023,23

148.696,75 210.436,53         Seguridade Social (Exceto RGPS) 23.199.791,44

180.422.888,84 132.330.965,93         Operação de Crédito 500.000,00 150.000.000,00

-20.503.741,21 -49.089,48  Outros Recur. Vinc. a Órgãos e Programas 128.143.402,75 153.250.023,23

184.285.477,63 161.151.107,21 Transferências Financeiras Concedidas 247.423.839,48 182.816.975,42

167.920.540,03 151.571.491,20     Resultantes da Execução Orçamentária 3.871.435,86 4.500.183,65

167.920.540,03 151.571.491,20         Repasse Concedido 3.871.435,86 4.469.213,20

16.364.937,60 9.579.616,01         Repasse Devolvido 30.970,45

15.479.253,53 9.500.000,00 Independentes da Execução Orçamentária 243.552.403,62 178.316.791,77

871.547,10 31.248,49         Movimento de Saldos Patrimoniais 243.552.403,62 178.316.791,77

14.136,97 48.367,52     Aporte ao RPPS - -

- -     Aporte ao RGPS - -

- -

28.384.588,24 164.841.819,13 Despesas Extraorçamentárias 28.872.084,46 7.585.994,01

150.400,14 107.647,90     Pagamento dos Restos a Pagar 

Processados

107.941,90 182.097,83

7.751.629,80 164.577.236,43     Pagamento dos Restos a Pagar Não 8.282.312,38 6.878.616,57

20.481.830,18 156.934,80  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculad. 20.481.830,18 157.098,99

728,12 -     Outros Pagamentos Extraorçamentários - 368.180,62

728,12         Transferência de Arrecadação para 368.180,62

48.378.836,95 41.352.237,76 Saldo para o Exercício Seguinte 30.524.235,47 48.378.836,95

48.378.836,95 41.352.237,76     Caixa e Equivalentes de Caixa 30.524.235,47 48.378.836,95

487.956.962,32 552.183.949,78 TOTAL 487.956.962,32 552.183.949,78TOTAL

    Restituições a Pagar

Saldo do Exercício Anterior

    Caixa e Equivalentes de Caixa

    Inscrição dos Restos a Pagar Não 

Depósitos Restituíveis e Valores Vincula.

    Outros Recebimentos 

    Aporte ao RGPS

Recebimentos Extraorçamentários

    Inscrição dos Restos a Pagar 

    Demais Transferências Recebidas

    Movimentação de Saldos Patrimoniais

    Aporte ao RPPS

 Repasse Recebido

 Independentes da Execução 

Transferências Receb. p. Pagto. de RP

 (-) Deduções da Receita Orçamentária

Transferências Financeiras Recebidas

 Resultantes da Execução Orçamentária

    Vinculadas

  Alienação de Bens e Direitos

 Outros Recur. Vinc. a Órgãos e Progra.

ESPECIFICAÇÃO

Receitas Orçamentárias

    Ordinárias

INGRESSOS DISPÊNDIOS
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6.4.2. Balanço Orçamentário 

 

Quadro 91. Balanço Orçamentário - Receita 
RECEITA 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 
PREVISÃO 

INICIAL 

PREVISÃO 

ATUALIZADA 

RECEITAS 

REALIZADAS 
SALDO 

RECEITAS CORRENTES 165.256.626,00 165.256.626,00 226.808.799,83 61.552.173,83 

    Receitas Tributárias 159.065.376,00 159.065.376,00 222.298.821,30 63.233.445,30 

        Impostos - - - - 

        Taxas 159.065.376,00 159.065.376,00 222.298.821,30 63.233.445,30 

        Contribuições de Melhoria - - - - 

    Receitas de Contribuições - - - - 

        Contribuições Sociais - - - - 

        Contribuições de Intervenção no Domínio 

Econômico 

- - - - 

        Cont. Entidades Privadas de Serviço Social 

Formação Profis. 

- - - - 

    Receita Patrimonial 5.710.375,00 5.710.375,00 3.630.686,21 -2.079.688,79 

        Exploração do Patrimônio Imobiliário do 

Estado 

15.866,00 15.866,00 19.458,85 3.592,85 

        Valores Mobiliários 5.694.509,00 5.694.509,00 3.611.227,36 -2.083.281,64 

        Delegação de Serviços Públicos - - - - 

        Exploração de Recursos Naturais - - - - 

        Exploração do Patrimônio Intangível - - - - 

        Cessão de Direitos - - - - 

        Demais Receitas Patrimoniais - - - - 

    Receita Agropecuária - - - - 

    Receita Industrial - - - - 

    Receitas de Serviços - - 57,11 57,11 

Serviços Administ. e Comerciais Gerais - - 57,11 57,11 

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao 

Transporte 

- - - - 

Serviços e Atividades Referentes à Saúde - - - - 

Serviços e Atividades Financeiras - - - - 

Outros Serviços - - - - 

    Transferências Correntes - - - - 

    Outras Receitas Correntes 480.875,00 480.875,00 879.235,21 398.360,21 

Multas Administ., Contratuais e Judiciais - - 1.911,34 1.911,34 

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - - 876.437,29 876.437,29 

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao 

Patrimônio Público 

- - - - 

        Demais Receitas Correntes 480.875,00 480.875,00 886,58 -479.988,42 

RECEITAS DE CAPITAL 329.687,00 329.687,00 99.259,67 -230.427,33 

    Operações de Crédito - - - - 

        Operações de Crédito - Mercado Interno - - - - 

        Operações de Crédito - Mercado Externo - - - - 

    Alienação de Bens 329.687,00 329.687,00 99.259,67 -230.427,33 

        Alienação de Bens Móveis - - - - 

        Alienação de Bens Imóveis 329.687,00 329.687,00 99.259,67 -230.427,33 

        Alienação de Bens Intangíveis - - - - 

    Amortização de Empréstimos - - - - 

    Transferências de Capital - - - - 

    Outras Receitas de Capital - - - - 

        Integralização do Capital Social - - - - 

        Resultado do Banco Central do Brasil - - - - 

        Remuneração das Disponibilidades do 

Tesouro Nacional 

- - - - 
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        Resgate de Títulos do Tesouro Nacional - - - - 

        Demais Receitas de Capital - - - - 

RECURSOS ARRECADADOS EM 

EXERCÍCIOS ANTERIORES 

- - - - 

SUBTOTAL DE RECEITAS 165.586.313,00 165.586.313,00 226.908.059,50 61.321.746,50 

REFINANCIAMENTO - - - - 

    Operações de Crédito - Mercado Interno - - - - 

        Mobiliária - - - - 

        Contratual - - - - 

    Operações de Crédito - Mercado Externo - - - - 

        Mobiliária - - - - 

        Contratual - - - - 

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 165.586.313,00 165.586.313,00 226.908.059,50 61.321.746,50 

TOTAL 165.586.313,00 165.586.313,00 226.908.059,50 61.321.746,50 

DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA 

PREVISÃO ATUALIZADA 

- - - - 

    Créditos Adicionais Abertos com Superávit 

Financeiro 

- - - - 

    Créditos Adicionais Abertos com Excesso de 

Arrecadação 

- - - - 

    Créditos Cancelados Líquidos - - - - 

    Créditos Adicionais Reabertos - - - - 

Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA.  
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Quadro 92. Balanço Orçamentário - Despesas 
DESPESA 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
DOTAÇÃO 

INICIAL 

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

DESPESAS 

EMPENHADAS 

DESPESAS 

LIQUIDADAS 

DESPESAS 

PAGAS 

SALDO DA 

DOTAÇÃO 

DESPESAS CORRENTES 259.241.368,00 253.124.205,00 178.339.680,41 173.053.980,61 172.903.580,47 74.784.524,59 

    Pessoal e Encargos Sociais 89.206.049,00 104.054.705,00 101.842.616,64 101.842.616,64 101.842.616,64 2.212.088,36 

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - - 

    Outras Despesas Correntes 170.035.319,00 149.069.500,00 76.497.063,77 71.211.363,97 71.060.963,83 72.572.436,23 

DESPESAS DE CAPITAL 16.347.667,00 5.181.000,00 2.797.122,50 331.192,50 331.192,50 2.383.877,50 

    Investimentos 16.347.667,00 5.181.000,00 2.797.122,50 331.192,50 331.192,50 2.383.877,50 

    Inversões Financeiras - - - - - - 

    Amortização da Dívida - - - - - - 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 28.475.762,00 28.475.762,00 - - - 28.475.762,00 

RESERVA DO RPPS - - - - - - 

SUBTOTAL DAS DESPESAS 304.064.797,00 286.780.967,00 181.136.802,91 173.385.173,11 173.234.772,97 105.644.164,09 

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 

REFINANCIAMENTO 

- - - - - - 

    Amortização da Dívida Interna - - - - - - 

        Dívida Mobiliária - - - - - - 

        Outras Dívidas - - - - - - 

    Amortização da Dívida Externa - - - - - - 

        Dívida Mobiliária - - - - - - 

        Outras Dívidas - - - - - - 

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 304.064.797,00 286.780.967,00 181.136.802,91 173.385.173,11 173.234.772,97 105.644.164,09 

SUPERAVIT     45.771.256,59     -45.771.256,59 

TOTAL 304.064.797,00 286.780.967,00 226.908.059,50 173.385.173,11 173.234.772,97 59.872.907,50 

Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA.  
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Quadro 93. Balanço Orçamentário - Despesas 
DESPESA 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
DOTAÇÃO 

INICIAL 

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

DESPESAS 

EMPENHADAS 

DESPESAS 

LIQUIDADAS 

DESPESAS 

PAGAS 

SALDO DA 

DOTAÇÃO 

DESPESAS CORRENTES 259.241.368,00 253.124.205,00 178.339.680,41 173.053.980,61 172.903.580,47 74.784.524,59 

    Pessoal e Encargos Sociais 89.206.049,00 104.054.705,00 101.842.616,64 101.842.616,64 101.842.616,64 2.212.088,36 

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - - 

    Outras Despesas Correntes 170.035.319,00 149.069.500,00 76.497.063,77 71.211.363,97 71.060.963,83 72.572.436,23 

DESPESAS DE CAPITAL 16.347.667,00 5.181.000,00 2.797.122,50 331.192,50 331.192,50 2.383.877,50 

    Investimentos 16.347.667,00 5.181.000,00 2.797.122,50 331.192,50 331.192,50 2.383.877,50 

    Inversões Financeiras - - - - - - 

    Amortização da Dívida - - - - - - 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 28.475.762,00 28.475.762,00 - - - 28.475.762,00 

RESERVA DO RPPS - - - - - - 

SUBTOTAL DAS DESPESAS 304.064.797,00 286.780.967,00 181.136.802,91 173.385.173,11 173.234.772,97 105.644.164,09 

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 

REFINANCIAMENTO 

- - - - - - 

    Amortização da Dívida Interna - - - - - - 

        Dívida Mobiliária - - - - - - 

        Outras Dívidas - - - - - - 

    Amortização da Dívida Externa - - - - - - 

        Dívida Mobiliária - - - - - - 

        Outras Dívidas - - - - - - 

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 304.064.797,00 286.780.967,00 181.136.802,91 173.385.173,11 173.234.772,97 105.644.164,09 

SUPERAVIT     45.771.256,59     -45.771.256,59 

TOTAL 304.064.797,00 286.780.967,00 226.908.059,50 173.385.173,11 173.234.772,97 59.872.907,50 

Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA.  
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Quadro 94. Demonstrativo de execução dos restos a pagar não processados 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

INSCRITOS EM 

EXERCÍCIOS 

ANTERIORES 

INSCRITOS EM 31 DE 

DEZEMBRO DO 

EXERCÍCIO 

ANTERIOR 

LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO 

DESPESAS CORRENTES 7.875.760,05 14.577.236,43 8.282.312,38 8.282.312,38 6.421.156,11 7.749.527,99 

    Pessoal e Encargos Sociais 104.499,54 - - - 104.499,54 - 

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - - 

    Outras Despesas Correntes 7.771.260,51 14.577.236,43 8.282.312,38 8.282.312,38 6.316.656,57 7.749.527,99 

DESPESAS DE CAPITAL 17.792,08 150.000.000,00 - - - 150.017.792,08 

    Investimentos 17.792,08 150.000.000,00 - - - 150.017.792,08 

    Inversões Financeiras - - - - - - 

    Amortização da Dívida - - - - - - 

TOTAL 7.893.552,13 164.577.236,43 8.282.312,38 8.282.312,38 6.421.156,11 157.767.320,07 

Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA.  

 

Quadro 95. Demonstrativo de execução restos a pagar processados e não processados liquidados 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

INSCRITOS EM 

EXERCÍCIOS 

ANTERIORES 

INSCRITOS EM 31 DE 

DEZEMBRO DO 

EXERCÍCIO ANTERIOR 

PAGOS CANCELADOS SALDO 

DESPESAS CORRENTES 1.045.704,36 107.647,90 107.647,90 - 1.045.704,36 

    Pessoal e Encargos Sociais - - - - - 

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - 

    Outras Despesas Correntes 1.045.704,36 107.647,90 107.647,90 - 1.045.704,36 

DESPESAS DE CAPITAL 294,00 - 294,00 - - 

    Investimentos 294,00 - 294,00 - - 

    Inversões Financeiras - - - - - 

    Amortização da Dívida - - - - - 

TOTAL 1.045.998,36 107.647,90 107.941,90 - 1.045.704,36 

Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA.  
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6.4.3. Balanço patrimonial 

 

Quadro 96. Balanço Patrimonial 

ATIVO PASSIVO 

ESPECIFICAÇÃO 2017 2016 ESPECIFICAÇÃO 2017 2016 

ATIVO CIRCULANTE 39.103.002,24 424.492.086,89 PASSIVO CIRCULANTE 4.391.543,00 14.347.622,22 

    Caixa e Equivalentes de Caixa 30.524.235,47 48.378.836,95     Obrigações Trabalh., Previd. e 

Assist. a Pagar a Curto Prazo 

3.194.710,38 3.189.744,72 

    Créditos a Curto Prazo - -     Empréstimos e Financiamentos a 

Curto Prazo 

- - 

    Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 8.066.408,64 375.541.823,58     Fornecedores e Contas a Pagar a 

Curto Prazo 

512.214,75 531.558,73 

    Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto 

Prazo 

- -     Obrigações Fiscais a Curto Prazo - - 

    Estoques 512.358,13 571.426,36     Obrigações de Repartição a Outros 

Entes 

- - 

    VPDs Pagas Antecipadamente - -     Provisões a Curto Prazo - - 

    Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda - -     Demais Obrigações a Curto Prazo 684.617,87 10.626.318,77 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 185.392.370,10 176.262.262,02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3.070.000.000,00 3.070.000.000,00 

    Ativo Realizável a Longo Prazo 7.443.584,54 8.191.147,36     Obrigações Trabalh., Previd. e 

Assist. a Pag. de Longo Prazo 

- - 

        Créditos a Longo Prazo 7.432.394,22 8.179.957,04     Empréstimos e Financiamentos a 

Longo Prazo 

- - 

            Empréstimos e Financiamentos Concedidos 26.935,72 26.935,72     Fornecedores e Contas a Pagar a 

Longo Prazo 

- - 

            Dívida Ativa Não Tributária 54.464.559,81 55.212.122,63     Obrigações Fiscais a Longo Prazo - - 

            (-) Ajustes para Perdas em Créditos de 

Longo Prazo 

-47.059.101,31 -47.059.101,31     Provisões a Longo Prazo 3.070.000.000,00 3.070.000.000,00 

        Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 11.190,32 11.190,32     Demais Obrigações a Longo Prazo - - 

        Estoques -       Resultado Diferido - - 

    Investimentos 538,47 538,47 TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL 3.074.391.543,00 3.084.347.622,22 

        Participações Permanentes 538,47 538,47 

-             Participações Avaliadas p/Método da 538,47 538,47 
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Equivalência Patrimonial 

ESPECIFICAÇÃO 2017 2016 
        Propriedades para Investimento - - 

Patrimônio Social e Capital Social - - 

            Propriedades para Investimento - - 

Adiantamentos para Futuro 

Aumento de Capital (AFAC) 

- - 

            (-) Depreciação Acumulada de Propriedades 

p/ Investimentos 

- - 

Reservas de Capital - - 

            (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades 

para Investimentos 

- - 

Ajustes de Avaliação Patrimonial - - 

        Investimentos do RPSS de Longo Prazo - - 

Reservas de Lucros - - 

            Investimentos do RPSS de Longo Prazo - - 

Demais Reservas 78.982.707,72 78.982.707,72 

 (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos 

do RPPS 

- - 

Resultados Acumulados -2.928.878.878,38 -2.562.575.981,03 

        Demais Investimentos Permanentes - - 

    Resultado do Exercício 15.951.813,63 -3.100.786.878,38 

       Demais Investimentos Permanentes - - 

    Resultados de Exercícios Anteriores -2.562.575.981,03 556.841.361,20 

            (-) Redução ao Valor Recuperável de - - 
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Demais Invest. Perm.     Ajustes de Exercícios Anteriores -382.254.710,98 -18.630.463,85 

    Imobilizado 176.717.441,91 166.839.771,01 

(-) Ações / Cotas em Tesouraria - - 

        Bens Móveis 6.560.709,64 10.316.886,29 

TOTAL DO PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 

-2.849.896.170,66 -2.483.593.273,31 

            Bens Móveis 12.680.651,50 12.460.544,65 

   
            (-) Depreciação/Amortização/Exaustão 

Acum. de Bens Móveis 

-6.119.941,86 -2.143.658,36 

      

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens 

Móveis 

- - 

      

        Bens Imóveis 170.156.732,27 156.522.884,72 

            Bens Imóveis 170.486.371,56 156.787.354,89 

            (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de 

Bens Imóveis 

-329.639,29 -264.470,17 

      

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens 

Imóveis 

- - 

      

    Intangível 1.230.805,18 1.230.805,18 

        Softwares 1.216.515,84 1.216.515,84 

            Softwares 1.216.515,84 1.216.515,84 

      

            (-) Amortização Acumulada de Softwares - - 
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            (-) Redução ao Valor Recuperável de 

Softwares 

- - 

      

    Marcas, Direitos e Patentes industriais 14.289,34 14.289,34 

            Marcas, Direit. e Pat. Industriais 14.289,34 14.289,34 

            (-) Amortização Acumulada de Marcas, 

Direitos e Patentes Ind 

- - 

      

            (-) Redução ao Valor Recuperável de 

Marcas, Direitos e Pat. 

- - 

      

        Direitos de Uso de Imóveis - - 

            Direitos de Uso de Imóveis - -       

            (-) Amortização Acumulada de Direito de 

Uso de Imóveis 

- -       

            (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de 

Uso de Imóveis 

- -       

    Diferido - -       

TOTAL DO ATIVO 224.495.372,34 600.754.348,91 TOTAL DO PASSIVO E 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

224.495.372,34 600.754.348,91 

Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA.  

 

Quadro 97. Balanço Patrimonial – Tabela Resumida 
ATIVO PASSIVO 

ESPECIFICAÇÃO 2017 2016 ESPECIFICAÇÃO 2017 2016 

ATIVO FINANCEIRO 30.524.235,47 48.378.836,95 PASSIVO FINANCEIRO 166.715.782,49 183.628.666,06 

ATIVO PERMANENTE 193.971.136,87 552.375.511,96 PASSIVO PERMANENTE 3.073.194.710,38 3.073.189.744,72 

SALDO PATRIMONIAL 3.015.415.120,53 2.656.064.061,87       

Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA.  

 

 



170 

 

     

 

 

Quadro 98. Balanço Patrimonial - Compensação 
ATIVO PASSIVO 

ESPECIFICAÇÃO 

2017 2016 

ESPECIFICAÇÃO 

2017 2016 ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais 

Ativos 

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais 

Passivos 

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 7.633.789,26 7.544.556,08 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 517.606.804,64 503.245.102,70 

    Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.633.789,26 7.544.556,08     Execução dos Atos Potenciais Passivos 517.606.804,64 503.245.102,70 

        Garantias e Contra garantias Recebidas a 

Executar 

7.633.789,26 7.544.556,08         Garantias e Contra garantias Concedidas a 

Executar 

- - 

        Direitos Conveniados e Outros Instrumentos 

Congêneres a Rec. 

- -         Obrigações Conveniadas e Outros Instrum 

Congêneres a Liberar 

223.926.905,04 233.317.373,65 

        Direitos Contratuais a Executar - -         Obrigações Contratuais a Executar 293.679.899,60 269.927.729,05 

        Outros Atos Potenciais Ativos a Executar - -         Outros Atos Potenciais Passivos a Executar - - 

TOTAL 7.633.789,26 7.544.556,08 TOTAL 517.606.804,64 503.245.102,70 

Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA.  

 

Quadro 99. Demonstrativo do superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial 

DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO 

Recursos Ordinários 4.712,73 

Recursos Vinculados -136.196.259,75 

Seguridade Social (Exceto RGPS) 663,98 

Operação de Crédito -150.500.000,00 

Alienação de Bens e Direitos 309.696,20 

Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 13.993.380,07 

TOTAL -136.191.547,02 

Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA. 
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Quadro 100. Demonstrações das variações patrimoniais 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 

  2017 2016 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 470.816.623,47 422.797.396,46 

    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 222.294.807,83 145.597.422,19 

        Impostos 45.254,72 42.195,95 

        Taxas 222.249.553,11 145.555.226,24 

        Contribuições de Melhoria - - 

    Contribuições - - 

        Contribuições Sociais - - 

        Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - - 

        Contribuição de Iluminação Pública - - 

        Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - - 

    Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 19.515,96 71.969,20 

        Venda de Mercadorias - - 

        Vendas de Produtos - - 

        Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 19.515,96 71.969,20 

    Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 3.629.759,50 5.878.285,44 

        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - - 

        Juros e Encargos de Mora 5.043,43 - 

        Variações Monetárias e Cambiais 13.488,71 - 

        Descontos Financeiros Obtidos - - 

        Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 3.611.227,36 5.878.285,44 

        Aportes do Banco Central - - 

        Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras - - 

    Transferências e Delegações Recebidas 184.286.531,63 161.151.107,21 

        Transferências Intragovernamentais 184.285.477,63 161.151.107,21 

        Transferências Intergovernamentais - - 

        Transferências das Instituições Privadas - - 

        Transferências das Instituições Multigovernamentais - - 

        Transferências de Consórcios Públicos - - 

        Transferências do Exterior - - 

        Execução Orçamentária Delegada de Entes - - 

        Transferências de Pessoas Físicas - - 

        Outras Transferências e Delegações Recebidas 1.054,00 - 

    Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos 14.829.038,63 72.549.612,86 

        Reavaliação de Ativos 6.654.421,13 - 

        Ganhos com Alienação - - 

        Ganhos com Incorporação de Ativos 8.174.617,50 72.419.155,19 

        Ganhos com Desincorporação de Passivos - 130.457,67 

        Reversão de Redução ao Valor Recuperável - - 

    Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 45.756.969,92 37.548.999,56 

        Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - 375.620,42 

        Resultado Positivo de Participações - - 

        Operações da Autoridade Monetária - - 

        Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas - - 
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        Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 45.756.969,92 37.173.379,14 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 454.864.809,84 3.523.584.274,84 

    Pessoal e Encargos 74.504.264,50 65.373.981,39 

        Remuneração a Pessoal 58.365.378,56 50.210.963,44 

        Encargos Patronais 11.545.964,69 10.153.864,71 

        Benefícios a Pessoal 4.592.921,25 4.947.904,48 

        Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos - 61.248,76 

    Benefícios Previdenciários e Assistenciais 30.243.553,04 22.344.567,18 

        Aposentadorias e Reformas 24.978.467,10 17.925.290,00 

        Pensões 5.199.084,01 4.386.674,06 

        Benefícios de Prestação Continuada - - 

        Benefícios Eventuais - - 

        Políticas Públicas de Transferência de Renda - - 

        Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 66.001,93 32.603,12 

    Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 75.528.529,29 66.646.052,27 

        Uso de Material de Consumo 125.314,56 247.697,72 

        Serviços 74.568.388,42 64.216.480,94 

        Depreciação, Amortização e Exaustão 834.826,31 2.181.873,61 

    Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 60.871,28 51.004,73 

        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - - 

        Juros e Encargos de Mora 58.199,70 20.428,10 

        Variações Monetárias e Cambiais 1.987,53 1.723,61 

        Descontos Financeiros Concedidos 684,05 28.853,02 

        Aportes ao Banco Central - - 

        Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - - 

    Transferências e Delegações Concedidas 247.479.043,73 182.816.975,42 

        Transferências Intragovernamentais 247.423.839,48 182.816.975,42 

        Transferências Intergovernamentais - - 

        Transferências a Instituições Privadas - - 

        Transferências a Instituições Multigovernamentais - - 

        Transferências a Consórcios Públicos - - 

        Transferências ao Exterior - - 

        Execução Orçamentária Delegada a Entes - - 

        Outras Transferências e Delegações Concedidas 55.204,25 - 

    Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 26.908.612,61 115.671.405,82 

        Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas 1.030.762,29 76.676,23 

        Perdas com Alienação - - 

        Perdas Involuntárias - - 

        Incorporação de Passivos - - 

        Desincorporação de Ativos 25.877.850,32 115.594.729,59 

    Tributárias 108.985,20 76.405,56 

        Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 61.420,32 5.060,96 

        Contribuições 47.564,88 71.344,60 

    Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados - - 

        Custo das Mercadorias Vendidas - - 

        Custos dos Produtos Vendidos - - 
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        Custo dos Serviços Prestados - - 

    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 30.950,19 3.070.603.882,47 

        Premiações - - 

        Resultado Negativo de Participações - - 

        Operações da Autoridade Monetária - - 

        Incentivos - - 

        Subvenções Econômicas - - 

        Participações e Contribuições - - 

        Constituição de Provisões - 3.070.000.000,00 

        Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 30.950,19 603.882,47 

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 15.951.813,63 -3.100.786.878,38 

Fonte: CGORF/SUFRAMA. 
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7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE 

CONTROLE 

 

7.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

 

Quadro 101. Tratamento de determinações e recomendações do TCU – Processo TC-

017.610/2011-7 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-017.610/2011-7 
425/2017 - TCU – 

Primeira Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 Relatório de Auditoria (RA) 
Nº 31, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017 (pag. 

183, seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 

8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos I, II e III, e 218 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em dar quitação a 

Emília Amaral Silva Rolim e Edmilson Silva de Menezes, ante o recolhimento integral das multas que lhes foram 

cominadas, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

Quitação relativa ao item 9.1 do Acórdão 3.761/2014 – 1ª Câmara, expedido em Sessão de 09/07/2014, Ata 23/2014: 

Valor original das multas: R$ 4.000,00         Data de origem: 09/07/2014 

Emília Amaral Silva Rolim: 

Valor recolhido Data do recolhimento Valor recolhido Data do recolhimento 

R$ 1.344,00 18/11/2014 R$ 542,90 05/01/2015 

R$ 554,94 24/02/2015 R$ 561,73 31/03/2015 

R$ 1.138,21 20/04/2015 - - 

 

Edmilson Silva de Menezes  

Valor recolhido Data do recolhimento Valor recolhido Data do recolhimento 

R$ 122,01 06/10/2015 R$ 368,01 04/11/2015 

R$ 247,56 26/11/2015 R$ 371,34 02/12/2015 

R$ 250,06 10/12/2015 R$ 625,90 06/01/2016 

R$ 641,45 17/02/2016 R$ 258,88 28/03/2016 

R$ 389,97 26/04/2016 R$ 261,64 30/05/2016 

R$ 261,64 09/06/2016 R$ 133,97 13/10/2016 

R$ 267,94 18/10/2016 R$ 267,94 25/10/2016 

R$ 134,33 05/12/2016 - - 

 

1.1. Responsáveis: Edmilson Silva de Menezes (027.236.382-00); Emília Amaral Silva Rolim (022.655.832-00); 

Flávia Skrobot Barbosa Grosso (026.631.392-20); Francisco Joanes Paula de Paiva (077.805.322-91); José Antônio 

Greco (064.069.588-45); Plínio Ivan Pessoa da Silva (145.889.862-87); e San Marino Locação de Veículos e 
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Transportes Ltda. (26.995.290/0001-44) 

1.2. Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) 

1.3. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secex/AM 

1.6. Representação legal: Karina Amorim Sampaio Costa (OAB/DF 23.803), Jaques Fernando Reolon (OAB/DF 

22.885) e Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546) 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 425/2017 – 1ª Câmara. 

Fonte: Auditoria. 

 

Quadro 102. Tratamento de determinações e recomendações do TCU – Processo TC-

030.748/2011-9 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-030.748/2011-9 
426/2017 - TCU  

Primeira Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

 Monitoramento (em representação) 
Nº 31, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017 (pag. 

184, seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, quanto ao processo abaixo 

relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso III, 

237 e 250 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno, ACORDAM 

em considerar cumpridas as determinações contidas no Acórdão nº 1.630/2013-TCU-1ª Câmara, autorizando-se o 

arquivamento dos autos: 

1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo no Amazonas (00.414.607/0003-80) 

1.2. Interessados: Adiene Guimara Mendonça de Souza Vieiralves (CPF 192.921.042-68), Alex Lopes da Encarnação 
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(CPF 347.656.462-20), Carlos Milson Baima de Almeida (CPF 046.791.212-20), Elizeu de Andrade Silva 

(CPF 021.772.692-53), Felipe Diniz Leite (CPF 870.583.242-04), Francisco Celmo Ferreira Alencar 

(CPF 033.352.402-00), João Carlos Paiva da Silva (CPF 064.870.412-20), Joaquim Holanda da Silva 

(CPF 036.962.602-82), José Norberto da Silveira Melo (CPF 077.561.002-04), Maryse Mendes Perez 

(CPF 022.381.282-04) e Sanmya Beatriz da Silva Pereira Tiradentes (CPF 769.358.842-68) 

1.3. Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus 

1.4. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas (SECEX-AM). 

1.7. Representação legal: não há. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado. 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão n 426/2017 – 1ª Câmara. 

Fonte: Auditoria. 
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Quadro 103. Tratamento de determinações e recomendações do TCU – Processo TC-

034.380/2011-6 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-034.380/2011-6 
686/2017 - TCU 

Primeira Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 Prestação de contas. 
Nº 35, sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017 (pag. 286, 

seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), 

exercício de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. Julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 

8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, as contas do Sr. José Januário 

de Oliveira Amaral (CPF 162.949. 042-34), Reitor da Fundação Universidade Federal de Rondônia no exercício de 

2010, e do Sr. Francisco Paulo Duarte (CPF 021.622. 372-53), Pró-Reitor de Planejamento no exercício de 2010, 

dando-lhes quitação; 

9.2. Julgar regulares, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 

1º, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; 

9.3. Determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia que: 

9.3.1. Adote providências para o cumprimento das medidas ainda pendentes de implementação proferidas no Acórdão 

436/2008 - Plenário, nos termos do art. 250, § 3º, c/c o inciso II, do RI/TCU; 

9.3.2. Atualize a avaliação de seus imóveis no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - 

SPIUnet, em observância à Orientação Normativa-Geade nº 4/2003, da Secretaria do Patrimônio da União, nos termos 

do art. 208, § 2º, do RI/TCU; 

9.4. Determinar à Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA que conclua e encaminhe, via órgão de 

controle interno, a tomada de contas especial instaurada para apurar as irregularidades no Convênio nº 118/2007 (Siafi 

nº 597253), nos termos do art. 11 da IN-TCU nº 71/2012; 

9.5. Dar ciência à Fundação Universidade Federal de Rondônia que: 

9.5.1. O art. 5º da Resolução nº 36/2005/Consad viola o princípio da segregação de funções; 

9.5.2. A participação de servidor na execução do Contrato nº 30/2009 violou o art. 9º, III, da Lei 8.666/1993; 

9.6. Recomendar à Fundação Universidade Federal de Rondônia que aprimore seus controles internos, cuidando para 

que seja observado o princípio da segregação de funções, abstendo-se de atribuir simultaneamente a um mesmo agente 

as funções de executor e fiscal de contratos ou convênios; 

9.7. Encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Fundação 

Universidade Federal de Rondônia, à Controladoria-Geral da União no Estado de Rondônia e ao autor da representação 

autuada no TC 003.578/2011-9, apensada aos presentes autos. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado, está tomando as providências relativas ao caso concreto e a auditoria está 

monitorando. 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 686/2017 – 1ª Câmara. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 104. Tratamento de determinações e recomendações do TCU – Processo TC-

023.186/2006-0 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-023.186/2006-0 
1229/2017 - TCU  

Plenário 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 Tomada de Contas Especial (TCE) 
Nº119, sexta-feira, 23 de junho de 2017 (pag. 91, 

seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, de tomada de contas especial convertida de representação diante de 

irregularidades na construção da ponte sobre o Rio Acre, financiada com recursos do Convênio n. 57/2002, firmado 

entre a SUFRAMA e o Governo do Estado do Acre, agora em fase de análise de recursos de reconsideração interpostos 

por Alexsander Menezes Mendes, Emanoel Messias França, Lourival da Silva Nolasco, Maria de Nazaré Fonseca de 

Aguiar, Mariselva Alves Bandeira; Joselito José da Nobrega, Sérgio Yoshio Nakamura, e pelas empresas Construtora 

Cidade Ltda. e Editec Edificações Ltda., em face do Acórdão 958/2010 – Plenário. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 

32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. Conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Alexsander Menezes Mendes, Emanoel Messias França, 

Lourival da Silva Nolasco, Maria de Nazaré Fonseca de Aguiar, Mariselva Alves Bandeira; Joselito José da Nobrega, 

Sérgio Yoshio Nakamura, e pelas empresas Construtora Cidade Ltda. e Editec Edificações Ltda., para, no mérito, dar-

lhes provimento parcial; 

9.2. Dar nova redação ao item 9.1 do Acórdão 958/2010 – Plenário, nos seguintes termos: 

‘9.1. Com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea ‘c’ e § 2º, alíneas ‘a’ e ‘b’, 19, caput, e 23, inciso III, 

da Lei n. 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Sérgio Yoshio Nakamura, condenando-o, solidariamente com as 

empresas Editec Edificações Ltda. e Construtora Cidade Ltda., ao pagamento das quantias originais, abaixo 

discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal 

(artigo 214, inciso III, alínea ‘a’ do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres da Superintendência da 

Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das 

datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:’ 

Data /Valor (R$) 

19/8/2003 46.266,49 

6/10/2003  260.889,17 

24/11/2003  99.223,14 

3/3/2004   113.092,66 

19/4/2004  255.715,67 

29/4/2004   154.880,55 

16/12/2005   12.137,05 

21/12/2005    66.541,40 

9.3. Reduzir a multa aplicada, individualmente, a Sérgio Yoshio Nakamura, e às empresas Editec Edificações Ltda. e 
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Construtora Cidade Ltda. constantes do item 9.2 do Acórdão 958/2010 – Plenário, para R$ 46.000,00 (quarenta e seis 

mil reais); 

9.4. Tornar insubsistente o item 9.3.3 do Acórdão 958/2010 – Plenário; 

9.5. Dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, aos recorrentes e à Procuradoria da 

República no Estado do Acre. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado. 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 1229/2017 – Plenário. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 

 

Quadro 105. Tratamento de determinações e recomendações do TCU – TC-002.969/2017-3 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-002.969/2017-3 
1535/2017 - TCU 

Plenário 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 Representação 
Nº 158, quinta-feira, 17 de agosto de 2017 (pag. 

233, seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de 

acordo com os pronunciamentos da unidade técnica nestes autos, em: 

a) conhecer da presente representação, com fundamento no art. 237, inciso VII, e parágrafo único, do RI/TCU; 

b) indeferir o pedido de vista/cópia dos autos formulado pela representante, haja vista o não cumprimento do disposto 

no § 1º do art. 146 do RI/TCU, para habilitação como interessada nos autos; 

b) indeferir a cautelar pleiteada pela representante, uma vez ausentes os requisitos ensejadores de tal medida; 

c) considerar a representação, no mérito, parcialmente procedente; 

d) arquivar este processo após a ciência à SUFRAMA acerca da falha indicada no subitem 1.7 deste acórdão, e após dar 

ciência deste acórdão àquela entidade e à representante. 

1.1. Representante: Kintaw Desing e Publicidade (CPNJ 04.347.919/0001-07) 

1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas (SECEX-AM). 

1.6. Representação legal: Ney Bastos Junior (OAB/AM 4336) 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:  

1.7.1. Dar ciência à Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), a fim de que oriente sua comissão de 

licitação, com o objetivo de evitar reincidências futuras, que na condução de licitações técnica e preço (bem como 

técnica), quando avaliar a parte técnica das propostas, é necessário fazer consignar expressamente e de forma clara, 

quais aspectos do edital a proposta não foi adequada e perdeu pontos, obedecendo objetividade estabelecida no art. 45, 

caput, da Lei 8.666/1993. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado. 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 1535/2017 - Plenário 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 106. Tratamento de determinações e recomendações do TCU – TC-026.856/2013-1 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-026.856/2013-1 
1773/2017 - TCU – 

Plenário 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 Prestação de Contas. 
Nº 163, quinta-feira, 24 de agosto de 2017 (pag. 89 

seções 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 

1º, inciso I; 16, incisos I e II; 17; 18; e 23, incisos I e II; da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, incisos I e II, do Regimento 

Interno/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1 Julgar regulares as contas de Elilde Mota de Menezes, Francisco Arnóbio Bezerra Mota, Gustavo Adolfo Igrejas 

Filgueiras e José Adílson Vieira de Jesus, dando-lhes quitação plena; 

9.2. Julgar regulares com ressalva as contas de Thomaz Afonso Queiroz Nogueira e José Nagib da Silva Lima, dando-

lhes quitação; 

9.3. Determinar à Superintendência da Zona Franca de Manaus que: 

9.3.1. Implemente, em 180 dias, providências capazes de assegurar: 

9.3.1.1 A análise tempestiva – ou seja, até 31 de dezembro do exercício para os relatórios demonstrativos do exercício 

anterior, conforme o art. 29, § 7º, do Decreto 6.008/2006 - dos relatórios demonstrativos da aplicação em pesquisa e 

desenvolvimento em contrapartida aos benefícios fiscais das empresas de bens de informática no âmbito da Lei 

8.387/1991, com o intuito de garantir efetividade aos comandos contidos nos arts. 5º, LXXVIII e 37 da Constituição 

Federal e no art. 29, §§ 6º e 8º, do Decreto 6.008/2006, bem como para garantir a tempestiva aplicação das medidas 

previstas nos arts. 33 e 34 do Decreto 6.008/2006, sobretudo quanto à suspensão, reabilitação, cancelamento do 

benefício fiscal e comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil e Ministério da Ciência e Tecnologia;  

9.3.1.2 A divulgação de dados abrangentes e completos sobre renúncia de receitas no âmbito do relatório de gestão 

anual da autarquia, inclusive sobre o cumprimento das correspondentes contrapartidas pelas empresas destinatárias do 

benefício fiscal, em respeito ao princípio da publicidade e ao dever de accountability (CF/88, arts. 37 e 70, e Lei 

12.527/2011, arts. 6º e 8º); 

9.3.1.3 o estabelecimento de rotinas de monitoramento das recomendações do setor de controle interno da autarquia, 

com o intuito de garantir a implementação das boas práticas estabelecidas no Referencial Básico de Governança 

Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública; 

9.3.1.4 a emissão de pareceres pela auditoria interna da SUFRAMA com a explicitação de opinião conclusiva a respeito 

das contas da entidade, em respeito ao comando contido no item 1, Anexo III, da Decisão Normativa TCU 124/2012; 

9.3.2. acerca das empresas abaixo listadas que, conforme relatório complementar de auditoria anual 201316763 da 

Controladoria Regional da União no Estado do Amazonas, relativo à avaliação da gestão das renúncias tributárias 

estabelecidas na Lei 8.387/1991, encontravam-se inadimplentes com obrigações relacionadas a investimento em 

pesquisa e desenvolvimento, comprove, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a adoção das providências necessárias e 

suficientes para o cumprimento do rito de regularização definido no Decreto 6.008/2006, inclusive das eventuais 

medidas visando o cancelamento dos benefícios e o ressarcimento dos impostos dispensados: 

EMPRESA CNPJ 

Sonsun Ind. E Comercial Tecnol. Ltda. 04.448.352/0001-65 

KVA Industrial e Comercial Ltda. 04.851.765/0001-96 

Infocom Amazonas Ltda. 03.751.454/0001-92 

MCD Indústria e Comércio de Componentes Ltda. 02-982.928/0001-44 

Sunsix Indústria Eletrônica Ltda. 07.971.626/0001-94 

GSI da Amazônia Ltda. 05.603.747/0001-58 

Importadora e Exportador e Ind. Jimmy Ltda. 04.381.620/0001-79 

Meson Amazônia Indústria e Comércio de Produtos Telec. Ltda. 01.341.588/0003-71 
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9.3.3. Determinar à Secex-AM que monitore o efetivo cumprimento das determinações acima nas próximas contas 

anuais da SUFRAMA. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAP- Superintendência Adjunta de Planejamento e 

Desenvolvimento Regional; 

AUDIT – Auditoria Interna 

357 

355 

 

 

 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado, está tomando as providências relativas ao caso concreto e a auditoria está 

monitorando o encaminhamento no prazo estipulado pelo Tribunal. 

No tocante ao item 9.3.1.3, a auditoria interna vem fazendo o monitoramento das recomendações expedidas 

internamente, bem como as expedidas pelos órgãos de controle interno e externo, através do Sistema Eletrônico de 

Informação-SEI, implantado na Autarquia no ano de 2017. Destacando-se que mensalmente a auditoria tem elaborado o 

Relatório Gerencial Mensal e encaminhado ao Conselho de Administração da SUFRAMA com vistas a aprimorar esse 

acompanhamento, conforme requerido pela IN-CGU  nº. 24, de 17 de novembro de 2015. No tocante ao item 9.3.1.4, a 

auditoria já vem preparando o parecer de auditoria desde o Relatório de Gestão de 2015, conforme disponível no 

sistema e-contas TCU. (DESPACHO Nº 0161683/2018/AUDIT/SUFRAMA) 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 1773/2017 – Plenário. 

Fonte: Auditoria. 

 

 

 

Quadro 107. Tratamento de determinações e recomendações do TCU – TC-005.291/2017-8 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-005.291/2017-8 
1966/2017 - TCU – 

Primeira Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 Atos de admissão. 
Nº 71, quarta-feira, 12 de abril de 2017 (pag. 95, 

seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com 

fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 

5º, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do(s) ato(s) de admissão, 

em face do desligamento ou falecimento do(s) interessado(s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores 

indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7º da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos. 

1. Processo TC-005.291/2017-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessado: Isaias Neres Pinto (867.915.672-87) 

1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

1.6. Representação legal: não há. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado. 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 1966/2017 – 1ª Câmara. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 108. Tratamento de determinações e recomendações do TCU – TC-010.459/2008-9 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-010.459/2008-9 2269/2017 - TCU – Plenário - - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 Representação. 
Nº 203, segunda-feira, 23 de outubro de 2017 (pag. 

305, seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei nº 

8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos I, II e III, e 218 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em dar quitação ao 

responsável, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi cominada, conforme os pareceres emitidos nos autos:  

Quitação relativa ao item 9.2, Acórdão nº 1.203/2011 - Plenário, em Sessão de 11/5/2011, Ata nº 16/2011.  
Valor original da multa: R$ 4.000,00 Data de origem: 11/5/2011 

Valor recolhido: R$ Data do recolhimento: Valor recolhido: R$ Data do recolhimento: 

118,96 12/11/2012 118,96 09/06/2014 

118,96 10/12/2012 118,96 07/07/2014 

118,96 04/01/2013 118,96 08/08/2014 

118,96 08/02/2013 118,96 04/09/2014 

118,96 08/03/2013 148,31 08/10/2014 

118,96 11/04/2013 150,00 07/11/2014 

118,96 08/05/2013 150,00 10/12/2014 

118,96 11/06/2013 150,00 02/01/2015 

118,96 10/07/2013 150,00 12/02/2015 

118,96 15/08/2013 150,00 05/03/2015 

118,96 04/09/2013 150,00 10/04/2015 

118,96 02/10/2013 150,00 12/05/2015 

118,96 12/11/2013 150,00 02/06/2015 

118,96 11/12/2013 150,00 13/07/2015 

118,96 09/01/2014 155,00 05/08/2015 

118,96 11/02/2014 191,00 02/09/2015 

118,96 17/03/2014 191,42 07/10/2015 

118,96 08/04/2014 1,14 11/04/2017 

118,96 09/05/2014 --- --- 

1. Processo TC-010.459/2008-9 (REPRESENTAÇÃO) 
 1.1. Responsável: Francisco Joanes Paula de Paiva (077.805.322-91) 

 1.2. Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus 

 1.3. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 

 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas (SECEX-AM). 

 1.6. Representação legal: não há 

 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado. 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 2269/2017 – Plenário. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 109. Tratamento de determinações e recomendações do TCU – TC-031.699/2016-2 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-031.699/2016-2 
2388/2017 - TCU – 

Plenário 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 Relatório de Levantamento 
Nº 2013, terça-feira, 07 de novembro de 2017 (pag. 

90, seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas 

pelo Relator, em: 

9.1. Determinar ao Ministério da Indústria e Comércio Exterior e à Superintendência da Zona Franca de Manaus – 

SUFRAMA que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência desta deliberação, elaborem conjuntamente e 

encaminhem a este Tribunal plano de ação que contemple medidas tendentes a assegurar os instrumentos necessários 

para solução das questões nas áreas de pessoal e de orçamento, de modo a viabilizar o pleno desempenho institucional 

daquela autarquia na finalidade para a qual foi criada;  

9.2. Determinar ao Ministério da Integração Nacional e à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – Sudam 

que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência desta deliberação, elaborem conjuntamente e encaminhem a este 

Tribunal plano de ação que contemple medidas tendentes a assegurar os instrumentos necessários para solução das 

questões nas áreas de pessoal e de orçamento, de modo a viabilizar o pleno desempenho institucional daquela autarquia 

na finalidade para a qual foi criada;   

9.3.Rrecomendar, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, à Casa Civil da Presidência da República, ao 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) e ao Ministério da Integração Nacional que analisem a 

conveniência e a oportunidade de criação de uma rede de Gestão Compartilhada entre as instituições responsáveis pelo 

desenvolvimento regional tais como Sudam/Basa, SUFRAMA e representantes da sociedade civil, para alinhamento das 

ações e otimização dos recursos humanos e financeiros da Região Norte; 

9.4. Determinar à Segecex que, juntamente com as unidades técnicas responsáveis pelos trabalhos fiscalizatórios adiante 

indicados, avalie a conveniência e a oportunidade de incluir, nos próximos planos de fiscalização as seguintes 

auditorias:  

9.4.1. Na Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA e na Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia – Sudam, com vistas a verificar a efetividade da atuação desses órgãos no cumprimento da missão de 

desenvolver a Amazônia; 

9.4.2. Com vistas a verificar a execução do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia – PRDA;  

9.4.3. Para acompanhar o cumprimento da meta 15 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, consistente 

em “Proteger e restaurar ecossistemas terrestres até 2030”, integrante da “Agenda 2030 para o desenvolvimento 

Sustentável”, aprovada pelos líderes de Governo e de Estado reunidos na sede das Nações Unidas em setembro/2015; 

9.4.4. Com vistas a verificar a efetividade do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – 

PPCDAm – 2016-2020 do MMA; 

9.4.5. Nas áreas de logística de transporte, de telecomunicações e de energia nos estados da Região Norte; 

9.5. Determinar à Secex/AM que promova o monitoramento do Acórdão 608/2016 – Plenário, bem como da 

recomendação constante do subitem 9.3 desta deliberação;  

9.6. Encaminhar cópia deste Acórdão: 
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9.6.1. Á Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia – Cindra e à Comissão de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CMADS, ambas da Câmara dos Deputados; 

9.6.2. À Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e à Comissão de Meio Ambiente, ambas do Senado; 

9.6.3. Aos governos dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e 

Tocantins, bem como às suas Assembleias Legislativas; 

9.6.4. Ao Ministério do Meio Ambiente;  

9.6.5. Aos Tribunais de Contas dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 

Roraima e Tocantins, bem como ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará;  

9.6.6. Ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), ao Ministério da Integração Nacional, à 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) e à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 

(Sudam), com vistas a contribuir com suas ações de planejamento; 

9.6.7. Às Procuradorias da República e ao Ministério Público Estadual em cada estado da Região Norte, bem como às 

dos Estados do Mato Grosso e do Maranhão, para adoção das medidas que entender cabíveis.  

9.7. Arquivar os presentes autos, com fundamento no inciso V do art. 169 do RI/TCU. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado. 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 2388/2017 – Plenário. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 110. Tratamento de determinações e recomendações do TCU – TC-035.885/2016-5 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-035.885/2016-5 2495/2017 - TCU – 

Segunda Câmara 

- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 Representação. N° 56, quarta-feira, 22 de março de 2017 (pag. 129, 

seção 1) Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III 

e V, alínea a, 237, inciso IV, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, 

no mérito, considera-la prejudicada e encaminhar cópia da instrução produzida pela unidade técnica e desta deliberação 

ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de fazer as seguintes 

determinações: 

1. Processo TC-035.885/2016-5 (REPRESENTAÇÃO) 

 1.1. Representante: Tribunal de Contas do estado do Amazonas – TCE/AM. 

 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA. 

 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas (Secex/AM). 

 1.6. Representação legal: não há. 

 1.7. Determinações: 

 1.7.1. À Superintendência da Zona Franca de Manaus que, no tocante aos sete convênios firmados com a 

Secretaria de Produção Rural do Amazonas – Sepror: seis em situação de “inadimplência suspensa” (Convênio n. 

39/2007 – Siafi n. 599.717; Convênio n. 50/2007– Siafi n. 599.524; Convênio n. 35/2007 – Siafi n. 599.668; Convênio 

n. 17/2007 – Siafi n. 599.673; Convênio n. 131/2007 – Siafi n. 599.873; e Convênio n. 37/2007 – Siafi n. 599.879), e 

um em situação “a aprovar” (Convênio n. 23/2007 – Siafi n. 599.848): 

 1.7.1.1. Proceda à análise das prestações de contas dos convênios, instaurando, se for o caso, as respectivas 

tomadas de contas especiais, que deverão ser concluídas no prazo de 90 (noventa) dias, ao fim dos quais o referido 

processo deverá ser encaminhado à Secretaria Federal de Controle Interno; 

 1.7.1.2. Encaminhe ao TCU, após o fim do referido prazo, as conclusões e providências adotadas, bem como o 

comprovante de envio à Secretaria Federal de Controle Interno das tomadas de contas especiais instauradas; 

 1.7.2.  À Secretaria Federal de Controle Interno que adote as providências a seu cargo no sentido de remeter a 

este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias após o seu recebimento, as tomadas de contas especiais relativas aos 

convênios de que cuida este feito, firmados entre a Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA e a 

Sepror; 

 1.7.3. À Secex/AM que: 

 1.7.3.1. Encaminhe à SUFRAMA, juntamente com o ofício de notificação de que trata o subitem 1.7.1, cópia 

da representação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, bem como das representações sobre os 

Convênios ns. 50/2007 – Siafi n. 599.524 (TC-035.919/2016-7); 131/2007 – Siafi n. 599.873 (TC-036.016/2016-0); e 

37/2007 – Siafi n. 599.879 (TC-035.889/2016-0), a fim de subsidiar a análise das prestações de contas dos convênios; 

 1.7.3.2. Monitore o cumprimento das determinações contidas nos subitens 1.7.1 e 1.7.2 supra. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAP- Superintendência Adjunta de Planejamento e 

Desenvolvimento Regional 

357 

 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado, está tomando as providências relativas ao caso concreto e a auditoria está 

monitorando. 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 2495/2017 – 2ª Câmara. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 111. Tratamento de determinações e recomendações do TCU – TC-016.602/2014-5 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-016.602/2014-5 
2786/2017 - TCU – 

Plenário 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 Relatório de auditoria 
Nº 240, sexta-feira, 15 de dezembro de 2017 (pag. 

263, seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada na Superintendência da Zona Franca 

de Manaus - SUFRAMA, no período de 14/7 a 17/9/2014, tendo por objetivo verificar a regularidade, em convênios 

celebrados por aquele órgão,  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo 

Relator, em: 

9.1. Acolher as razões de justificativa apresentadas pela Srs. Flávia Skrobot Barbosa Grosso, Thomaz Afonso Queiroz 

Nogueira, Elilde Mota de Menezes, José Nagib da Silva Lima e Plínio Ivan Pessoa da Silva, à exceção das razões de 

justificativa apresentadas pelo Sr. Elilde Mota de Menezes em relação à conduta mencionada no item 9.2 abaixo; 

9.2. Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Elilde Mota de Menezes em relação à aprovação de 

pareceres técnicos precedentes à celebração do Convênio 057/2007 (Siafi 599274), os quais não identificaram 

irregularidades na formalização do acordo, como a ausência de projeto básico simplificado ou completo, nos termos do 

art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 2º, §§ 1º, 7º, 8º, e 9º, da IN-STN 1/1997; 

9.3. Aplicar ao Sr. Elilde Mota de Menezes, Superintendente Adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional da 

SUFRAMA no período de 1º/1/2002 a 16/2/2012, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, 

perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos 

cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se 

paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.4. Autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não 

atendida a notificação; 

9.5. Determinar à SUFRAMA que:  

9.5.1. Encaminhe a este Tribunal, no prazo de 180 dias, plano de ação para implantação de controles nos processos de 

trabalho relacionados à análise das propostas de convênio, ao acompanhamento e fiscalização da sua execução, à 

análise da prestação de contas e à instauração e processamento de tomada de contas especial; 

9.5.2. Conclua, no prazo de noventa dias, a análise da prestação de contas do Convênio 179/2001 (Siafi 431912), caso a 

análise ainda não tenha sido concluída, informando a este Tribunal o seu resultado; 

9.5.3. Informe a este Tribunal, no prazo de trinta dias, a situação dos Convênios 99/2007 (Siafi 597250), 131/2007 

(Siafi 599873) e 038/2008 (Siafi 640340), esclarecendo, se for o caso, as razões da ausência de conclusão da análise da 

prestação de contas; 

9.6. Determinar à Secex/AM que monitore o cumprimento da determinação acima; e 

 9.7. Encaminhar cópia da presente decisão à SUFRAMA e aos responsáveis. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAP- Superintendência Adjunta de Planejamento e 

Desenvolvimento Regional 357 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado, está tomando as providências relativas ao caso concreto e a auditoria está 

monitorando o encaminhamento nos prazos estipulados pelo Tribunal. 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 2789/2017 – Plenário. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 112. Tratamento de determinações e recomendações do TCU – TC-012.304/2010-7 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-012.304/2010-7 
2895/2017 - TCU – 

Segunda Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 Tomada de Contas Especial (TCE) 
Nº 65, terça-feira, 04 de abril de 2017 (pag. 215 

seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União 

para apurar débitos relativos a irregularidades na execução de convênios firmados entre a União e o Estado de 

Rondônia; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante os motivos 

expostos pelo Relator, em: 

9.1. Julgar as contas do Governo do Estado de Rondônia (CNPJ 04.280.889/0001-69) regulares com ressalvas, dando-

lhe quitação, nos termos do § 4º do art. 202 do Regimento Interno do TCU; 

9.2. Retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 3776/2013–TCU–Segunda Câmara, de modo a identificar 

corretamente os cofres credores, que passa a ter a seguinte redação: 

“9.2  Fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, § § 1º e 2º, 

da Lei 8.443/92 e art. 202, § § 3º, 4º e 5º, do Regimento Interno, para que o Estado de Rondônia (CNPJ: 

04.280.889/0001-69) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo indicadas, 

atualizadas monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência abaixo indicadas e deduzidos os valores já pagos, 

até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 

a) aos cofres do Tesouro Nacional: 

 

Conta-Convênio Débito (R$) Data de ocorrência 

97.772-1 FES 1.037,20 28/12/1998 

95.305-0 FHEMERON (SUS) 82.242,16 28/12/1998 

25.112-7 AIH/SUS/HBAP 32.108,40 01/10/1998 

95.140-4 SAI/SUS/HBAP 3.814,15 01/10/1998 

b) aos cofres da SUFRAMA: 

Convênio Débito (R$) Data de ocorrência 

005/96-SUFRAMA 322.569,06 25/08/1998 

9.3. Orientar o Estado de Rondônia de que pode requerer a devolução dos valores recolhidos a maior junto à 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), com fundamento nos artigos 8º e 11, inciso VIII, da 

Instrução Normativa STN nº 2, de 22/5/2009, de acordo com os débitos e créditos apresentados a seguir: 

Data Valor (R$) D/C 

25/08/1998 322.569,06 D 

01/10/1998 3.814,15 D 

01/10/1998 32.108,40 D 

28/12/1998 82.242,16 D 
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28/12/1998 1.037,20 D 

17/03/2011 71.867,00 C 

14/04/2011 73.074,00 C 

27/05/2011 73.074,00 C 

29/06/2011 73.074,00 C 

20/07/2011 75.905,73 C 

17/08/2011 76.401,84 C 

16/09/2011 77.081,48 C 

17/10/2011 77.081,48 C 

22/11/2011 77.081,48 C 

26/12/2011 77.081,48 C 

30/01/2012 77.081,48 C 

24/02/2012 77.081,48 C 

14/03/2012 50.000,00 C 

20/04/2012 50.000,00 C 

25/05/2012 50.000,00 C 

20/06/2012 50.000,00 C 

16/07/2012 50.000,00 C 

22/08/2012 50.000,00 C 

01/10/2012 50.000,00 C 

31/10/2012 50.000,00 C 

22/11/2012 50.000,00 C 

26/12/2012 58.197,01 C 

04/03/2013 58.197,01 C 

03/04/2013 58.197,01 C 

22/05/2013 58.197,01 C 

9.4 Determinar à Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), caso já não o tenha feito, que proceda ao 
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encontro de contas dos valores recolhidos exclusivamente aos seus cofres pelo Estado de Rondônia, em obediência ao 

Acórdão 881/2010–TCU–Plenário, mediante restituição aos cofres do Tesouro Nacional dos seguintes débitos 

referentes aos Convênios 97.772-1 FES, 95.305 FHEMERON (SUS), 25.112-7 AIH/SUS/HBAP e 95.140-4 

SAI/SUS/HBAP, atualizados monetariamente: 

Conta-Convênio Débito em valores 

históricos (R$) 

Data de 

ocorrência 

97.772-1 FES 1.037,20 28/12/1998 

95.305-0 FHEMERON (SUS) 82.242,16 28/12/1998 

25.112-7 AIH/SUS/HBAP 32.108,40 01/10/1998 

95.140-4 SAI/SUS/HBAP 3.814,15 01/10/1998 

9.5. Encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Governo do Estado de 

Rondônia, à Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) e à Secretaria do Tesouro Nacional; 

9.6. Arquivar os presentes autos.  

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 
Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado. 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 2895/2017 – 2ª Câmara. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 

 

Quadro 113. Tratamento de determinações e recomendações do TCU – TC-009.920/2014-5 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-009.920/2014-5 
3603/2017 - TCU 

Segunda Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 Tomada de Contas Especial (TCE) 
Nº 85, sexta-feira, 05 de maio de 2017 (pag. 92, 

seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona 

Franca de Manaus (SUFRAMA) em desfavor de Genius Instituto de Tecnologia e de Cylon Eudóxio Tricot Gonçalves 

da Silva e Antônio Ribeiro Neto, na qualidade de diretores-superintendentes da entidade, diante da impugnação parcial 

das despesas inerentes ao Convênio nº 7/2004 destinado à execução do projeto “Educação Interativa”, perfazendo o 

montante de R$ 1.494.800,00, com R$ 1.423.800,00 à conta do concedente e R$ 71.000,00 a título de contrapartida do 

convenente; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões 

expostas pelo Relator, em: 
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9.1. Julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Ribeiro Neto, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, 

alíneas “b” e “c”, 19, caput e 23, inciso III, da Lei nº 8.443, de 1992, para condená-lo, solidariamente com a Genius 

Instituto de Tecnologia, ao pagamento da importância original de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), atualizada 

monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde 3/1/2005 até a data da efetiva quitação, fixando aos 

responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos 

do art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Superintendência da Zona Franca de 

Manaus (SUFRAMA); 

9.2. Julgar irregulares as contas do Sr. Cylon Eudóxio Tricot Gonçalves da Silva, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 

16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 19, caput e 23, inciso III, da Lei nº 8.443, de 1992, para condená-lo, solidariamente com 

a Genius Instituto de Tecnologia, ao pagamento da importância original de R$ 160.887,40 (cento e sessenta mil, 

oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, 

calculados desde 3/1/2005 até a data da efetiva quitação, fixando aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento da 

referida quantia aos cofres da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA); 

9.3. Aplicar ao Sr. Antônio Ribeiro Neto, ao Sr. Cylon Eudóxio Tricot Gonçalves da Silva e à Genius Instituto de 

Tecnologia, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443, de 1992, nos valores de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais), R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), respectivamente, com 

a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, 

do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da 

legislação em vigor; 

9.4. Autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, o parcelamento das dívidas constantes 

deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão a atualização monetária e 

os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela 

importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, do RITCU), sem prejuízo das demais medidas 

legais; 

9.5. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas 

constantes deste Acórdão, caso não atendidas as notificações; e 

9.6. Encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamenta, à 

Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 209, 

§ 7º, do RITCU, para a adoção das medidas judiciais cabíveis. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado. 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 3603/2017 – 2ª Câmara. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 114. Tratamento de determinações e recomendações do TCU – TC-035.889/2016-0 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-035.889/2016-0 
3715/2017 - TCU  

Segunda Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 Representação. 
Nº 91, segunda-feira, 15 de maio de 2017 (pag. 106, 

seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III 

e V, alínea a, 235, 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 33, 34 e 36 da Resolução 

TCU n. 191/2006, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e 

apensá-la ao TC-035.885/2016-5 (Representação), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação e da instrução 

produzida pela unidade técnica ao representante e cópia dos autos à Superintendência da Zona Franca de Manaus – 

SUFRAMA, para conhecimento e adoção das providências de sua alçada, de acordo com o parecer da Secex/AM: 

1. Processo TC-035.889/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM. 

1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Produção Rural do Amazonas – Sepror. 

1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas (Secex/AM). 

1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAP- Superintendência Adjunta de Planejamento e 

Desenvolvimento Regional 

357 

 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado. 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 3715/2017 – 2ª Câmara. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 115. Tratamento de determinações e recomendações do TCU – TC-029.590/2014-0 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-029.590/2014-0 
Nº4828/2017 - TCU  

Primeira Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 Representação. 
Nº 122, quarta-feira, 28 de junho de 2017 (pag. 72 

seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1º Câmara, por unanimidade, com 

fundamento no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 17, inciso IV; 143, inciso III; e 237 

do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, 

arquivar o presente processo, devendo ser dada ciência desta deliberação, acompanhada de cópia da instrução da 

unidade técnica constante da peça 22, à Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) e ao representante, 

informando o representante que, caso surjam novos elementos, a questão pode ser objeto de nova apreciação.  

1. Processo TC-029.590/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Representante: Procuradoria da República no Estado do Amazonas 

1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

      1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

      1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas (SECEX-AM). 

     1.6. Representação legal: não há. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Não se aplica. Não se aplica. 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Ciência da determinação pela autoridade máxima desta Superintendência.  

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 4828/2017 – 1ª Câmara. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 116. Tratamento de determinações e recomendações do TCU – TC-009.063/2015-3 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-009.063/2015-3. 
5137/2017 - TCU – 

Primeira Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 Representação 
Nº 140, segunda-feira, 24 de julho de 2017 (pag. 

100, seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada a partir de documentação encaminhada pela 

Procuradoria da República no Amazonas, a respeito de possíveis irregularidades na execução do Contrato 13/2013, 

firmado entre a Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA e a empresa Projebel Serviços Ltda., para 

prestação de serviços de secretariado, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões 

expostas pelo Relator, em: 

9.1.  Conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, 

inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, §1º, da Resolução/TCU 259/2014, para no mérito, considerá-la 

parcialmente procedente; 

9.2. Determinar à Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), com fundamento no art. 250, inciso II, do 

RI/TCU, que, no prazo de noventa dias, institua rotina administrativa de modo a vedar a contratação de familiar de 

agente público por meio de empresa prestadora de serviço terceirizado, em observância aos princípios orientadores 

expressos no caput do art. 37 da Constituição Federal, especialmente os da moralidade e da impessoalidade, bem como 

ao disposto nos arts. 2º, parágrafo único, 6º, inciso II, e 7º do Decreto 7.203/2010, informando no próximo relatório de 

gestão as providências adotadas; 

9.3.  Dar ciência à SUFRAMA que: 

9.3.1.  É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de ingerência na administração da contratada, a 

exemplo de direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas, conforme disposto no art. 5º, 

inciso III, da Instrução Normativa 5, de 26/5/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 

9.3.2. De acordo com o art. 7º do Decreto 7.203/2010, os editais de licitação para a contratação de empresa prestadora 

de serviço terceirizado devem estabelecer vedação de que familiar de agente público preste serviços no órgão ou 

entidade em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança; 

9.4. Dar ciência da presente deliberação, acompanhada das peças que a fundamentam, ao representante e à SUFRAMA; 

9.5.  Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.  

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 
Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 5137/2017 – 1ª Câmara. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 117. Tratamento de determinações e recomendações do TCU – TC-019.841/2017-5 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-019.841/2017-5 
6789/2017 - TCU– 

Primeira Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 Aposentadoria. 
Nº 157, quarta-feira, 16 de agosto de 2017 (pag. 172 

seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com 

fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, 

inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir 

relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 

 

1. Processo TC-019.841/2017-5 (APOSENTADORIA) 

 1.1. Interessado: Maria Lenize Andrade do Nascimento de Paula (046.814.872-87) 

 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus 

 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

   1.6. Representação legal: não há. 

 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 
Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 6789/2017 – 1ª Câmara. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 118. Tratamento de determinações e recomendações do TCU – TC-015.271/2017-0 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-015.271/2017-0 
6790/2017- TCU Primeira 

Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 
Atos de admissão Nº 157, quarta-feira, 16 de agosto de 2017 (pag. 

172, seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com 

fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, 

inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legais os atos de admissão de pessoal a 

seguir relacionados e autorizar os registros, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-015.271/2017-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

  1.1. Interessados: Alex Pinto de Oliveira (796.191.182-00); Davi de Souza Borges (947.966.452-68); Francisco 

Roberth da Silva Melo (835.557.142-87); Judite Regina Lira da Fonseca (474.423.362-72); Mydiane Monteiro e Silva 

(908.226.682-20); Paulo Junior de Jesus Peres (723.007.522-04); Pedro Cassiano Braz (444.544.302-68); Robertina 

Nascimento Souza (575.215.302-68)   

   1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus 

 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

 1.6. Representação legal: não há. 

   1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

  

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 
Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 6790/2017 – 1ª Câmara. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 119. Tratamento de determinações e recomendações do TCU - TC-016.852/2017-6 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-016.852/2017-6 
6793/2017 - TCU – 

Primeira Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 
Atos de admissão Nº 157, quarta-feira, 16 de agosto de 2017 (pag. 

172, seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

 Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, 

inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal o ato de admissão 

de pessoal a seguir relacionado e autorizar o registro, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-016.852/2017-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 

  1.1. Interessado: Vanessa Valeria Negreiros Tapajos (711.990.982-72) 

  1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus 

  1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

  1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

  1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

  1.6. Representação legal: não há. 

   1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 
Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 6793/2017 – 1ª Câmara. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 120. Tratamento de determinações e recomendações do TCU - TC-019.259/2017-4 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-019.259/2017-4 
6797/2017 - TCU  

Primeira Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 
Atos de admissão Nº 157, quarta-feira, 16 de agosto de 2017 (pag. 

172, seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com 

fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, 

inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal o ato de admissão de pessoal a seguir 

relacionado e autorizar o registro, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-019.259/2017-4 (ATOS DE ADMISSÃO). 

  1.1. Interessado: Daniel de Sá Barbosa (830.325.842-72) 

  1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus 

  1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

  1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

  1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

  1.6. Representação legal: não há. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 
Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 6797/2017 – 1ª Câmara. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 121. Tratamento de determinações e recomendações do TCU - TC-006.601/2007-5 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-006.601/2007-5 
7374/2017 - TCU  Primeira 

Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 
Tomada de Contas Especial (TCE) Nº 167, quarta-feira, 30 de agosto de 2017 (pag. 140, 

seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona 

Franca de Manaus (SUFRAMA) em razão da inexecução parcial do Convênio 115/2001, celebrado com o Município de 

Santana/AP para a realização das obras de urbanização e drenagem na Avenida Cláudio Lúcio Monteiro, naquela 

municipalidade, e na qual, agora, se examina pedido de novo parcelamento do saldo residual do débito imposto ao 

município por meio do Acórdão 4.185/2014 – 1ª Câmara. 

Considerando que o acórdão original fixou novo e improrrogável prazo de 15 dias para que o ente municipal efetuasse e 

comprovasse, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia de R$ 70.896,80 aos cofres da Superintendência da Zona 

Franca de Manaus (SUFRAMA) ; 

Considerando que o município pleiteou, com sucesso, o parcelamento da dívida em 36 parcelas, benefício concedido 

pelo Acórdão 5.638/2014 – 1ª Câmara, mas que os pagamentos se interromperam após a 15ª parcela; 

Considerando que a prefeitura remeteu pedido de quitação do saldo residual da dívida em outras 36 vezes, ou no 

mínimo em 18 vezes, sob o argumento de que o ente estaria em dificuldades diante das inúmeras obrigações financeiras 

mensais que tem que suportar; Considerando que, tanto a unidade técnica, quanto o MP/TCU, manifestaram-se 

favoravelmente ao atendimento da solicitação, sob o argumento de que os custos da cobrança judicial seriam maiores do 

que os riscos decorrentes da concessão excepcional do benefício da repactuação, e que o parcelamento se configura na 

maneira mais célere de devolução dos recursos aos cofres públicos; divergiram, entretanto, quanto ao número de 

parcelas da repactuação, tendo a unidade técnica se posicionado favoravelmente à divisão do débito em 36 vezes e o 

MP/TCU em apenas 18, respectivamente, limites máximo e mínimo do pleito endereçado pelo ente municipal; 

Considerando que, ante as circunstâncias descritas, o novo parcelamento da dívida ao Município de Santana/AP, mesmo 

que não expressamente previsto no ordenamento, mostra-se como a solução mais favorável ao interesse público; 

Considerando que a autorização do pagamento do saldo da dívida em apenas 18 vezes não representará alívio 

econômico ao município, dado que o número total de parcelas, somando-se as 15 já pagas, perfaz 33, quantidade 

inferior à do parcelamento inicialmente concedido, sendo mais recomendado, em face das dificuldades financeiras 

relatadas pelo devedor, estender o número de pagamentos até o limite previsto na norma, de 36 parcelas; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com fundamento no art. 

26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, em: 8.1. Autorizar, excepcionalmente, o Município de 

Santana/AP a efetuar o pagamento do saldo residual da dívida imposta pelo item 9.3 do Acórdão 4.185/2014 – 1ª 

Câmara em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 

recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) 

dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor 

mensal atualização monetária; 

  8.2. Alertar o ente municipal de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o 

vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, podendo 

também implicar o julgamento pela irregularidade das contas, com cobrança de juros moratórios sobre os valores 

devidos; 8.3. Determinar à Secex/AP que, concluído o recolhimento com a observância das datas aprazadas, promova a 

reinstrução do processo com vistas à expedição de quitação; 8.4. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, 

da Lei 8.443;1992, a cobrança judicial da dívida remanescente, caso não cumprida integralmente a obrigação assumida 

pelo responsável. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 7374/2017 – 1º Câmara. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 122. Tratamento de determinações e recomendações do TCU - TC-015.378/2016-0 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-015.378/2016-0 
7928/2017 - TCU – 

Segunda Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 
Tomada de Contas Especial (TCE) Nº 171, terça-feira, 05 de setembro de 2017 (pag. 

81, seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, 

inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a, 207 e 214, inciso I, do Regimento 

Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-

se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao 

Ministério da Integração Nacional, à Superintendência da Zona Franca de Manaus e à Caixa Econômica Federal, de 

acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 

1. Processo TC-015.378/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

  1.1. Apenso: TC-029.064/2014-7 (representação). 

  1.2. Responsáveis: Anilton Moreira de Menezes (027.830.292-00) ; Construtora Soma Ltda. (01.088.713/0002-00) ; 

Maria Teresa Saenz Surita Guimarães (385.344.601-91) ; Nélio Afonso Borges (310.584.426-00) . 

  1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR. 

  1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

  1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 

  1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima (Secex/RR) . 

  1.7. Representação legal: Vasco Pereira do Amaral (28837/OAB-SP) e outros, representando Construtora Soma Ltda.; 

Maryvaldo Bassal de Freire (066-A/OAB-RR) , representando Nélio Afonso Borges e Anilton Moreira de Menezes; 

Emerson Luis Delgado Gomes (285/OAB-RR) , representando Maria Teresa Saenz Surita Guimarães. 

  1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 
Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 7928/2017 – 2ª Câmara. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 123. Tratamento de determinações e recomendações do TCU - TC-029.850/2014-2 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-029.850/2014-2 
8321/2017 - TCU – 

Segunda Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 
Tomada de Contas Especial (TCE) Nº 177, quinta-feira, 14 de setembro de 2017 (pag. 

154 e 155, seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca 

de Manaus (SUFRAMA), por força do Acórdão 1.599/2008-TCU-2ª Câmara, em desfavor dos Srs. Manoel Adail 

Amaral Pinheiro, ex-prefeito de Coari/AM (gestões: 2001-2004 e 2005-2008), e José Freire de Souza Lobo, ex-

secretário municipal de Obras, além da Penta Comércio de Materiais de Construção em Geral Ltda., diante de 

irregularidades na execução do Convênio nº 53/2001 destinado à construção de porto flutuante com câmara frigorífica; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões 

expostas pelo Relator, em: 

  9.1. Considerar revéis o Sr. José Freire de Souza Lobo e a Penta Comércio de Materiais de Construção em Geral Ltda., 

nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443, de 1992; 

  9.2. Julgar irregulares as contas dos Srs. Manoel Adail Amaral Pinheiro e José Freire de Souza Lobo, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso I, 12, § 3º, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e § 2º, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei nº 8.443, de  1992, 

para condenar: 

   9.2.1. Os Srs. Manoel Adail Amaral Pinheiro e José Freire de Souza Lobo, em solidariedade com a Penta Comércio de 

Materiais de Construção em Geral Ltda., ao pagamento da quantia de R$ 37.114,86 (trinta e sete mil cento e quatorze 

reais e oitenta e seis centavos) , com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para 

comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RITCU) , o recolhimento da dívida aos cofres da 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, 

calculados desde 27/6/2003 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 

   9.2.2. Os Srs. Manoel Adail Amaral Pinheiro e José Freire de Souza Lobo, solidariamente, ao pagamento da quantia 

de R$ 39.140,00 (trinta e nove mil cento e quarenta reais) , com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das 

notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RITCU) , o recolhimento da dívida aos cofres 

da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de 

mora, calculados desde 27/6/2003 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 

  9.3. Autorizar, caso solicitado, o parcelamento das dívidas constantes deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) 

prestações mensais e sucessivas, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará 

no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, do RITCU); 

  9.4. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas 

constantes deste Acórdão, caso não atendidas as notificações; e 

  9.5. Encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamenta, à 

Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.443, de 1992, para o 

ajuizamento das ações civis e penais cabíveis. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 
Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 8321/2017 – 2ª Câmara. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 124. Tratamento de determinações e recomendações do TCU - TC-019.483/2014-7 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-019.483/2014-7 
8947/2017 - TCU  

Segunda Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 
Tomada de Contas Especial (TCE) Nº 196, quarta-feira, 11 de outubro de 2017 (pag. 

171, seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por 

Cylon Eudóxio Tricot Gonçalves da Silva em face do Acórdão 3.603/2017 proferido pela 2ª Câmara do TCU, no âmbito 

de processo de tomada de contas especial, para julgar irregulares as contas dos Srs. Antônio Ribeiro Neto e Cylon 

Eudóxio Tricot Gonçalves da Silva, condenando-os ao pagamento do débito apurado nos autos, em solidariedade com a 

Genius Instituto de Tecnologia, além de lhes aplicar individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443, de 

1992; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões 

expostas pelo Relator, em: 

   9.1. Conhecer dos presentes embargos de declaração opostos em face do Acórdão 3.603/2017-TCU-2ª Câmara, com 

fundamento no art. 34 da Lei nº 8.443, de 1992, e no art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 

  9.2. Enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamenta, ao 

embargante; e 

  9.3. Enviar os autos, em seguida, à Secretaria de Recursos para a análise da admissibilidade dos recursos de 

reconsideração acostados às Peças nos 67, 68 e 74. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 
Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 8947/2017 – 2ª Câmara. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 125. Tratamento de determinações e recomendações do TCU-  TC-023.763/2017-5 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-023.763/2017-5 
9606/2017 - TCU  

Primeira Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 
Atos de admissão Nº 199, terça-feira, 17 de outubro de 2017 (pag. 89, 

seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com 

fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, 

inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legais os atos de admissão de pessoal a 

seguir relacionados e autorizar os registros, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-023.763/2017-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

 1.1. Interessados: Erica dos Santos Nascimento Cintra (567.804.602-06); Lívia Fernandes Gonçalves 

(788.989.942-49); Miriam Maristela Reis Moraes (661.005.002-30) 

 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus 

 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

 1.6. Representação legal: não há. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 
Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 9606/2017 – 1ª Câmara. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 126. Tratamento de determinações e recomendações do TCU - TC-026.929/2017-1 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-026.929/2017-1 
9609/2017 - TCU 

Primeira Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 
Atos de admissão Nº 199, terça-feira, 17 de outubro de 2017 (pag. 89, 

seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com 

fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, 

inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal o ato de admissão de pessoal a seguir 

relacionado e autorizar o registro, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.929/2017-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

  1.1. Interessado: Bernaldo Gonçalves da Silva Filho (704.769.692-04) 

  1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus 

  1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

  1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

  1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

  1.6. Representação legal: não há. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 
Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 9609/2017 – 1ª Câmara. 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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Quadro 127. Tratamento de determinações e recomendações do TCU - TC-030.664/2017-9 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-030.664/2017-9 
10958/2017 – TCU 

Primeira Câmara 
- - - 

Ordem Tipo Publicação no DOU 

00 
Tomada de Contas Especial (TCE) Nº 233, quarta-feira, 6 de fevereiro de 2017 (pag. 

117 e 118, seção 1) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA 

Descrição da determinação/recomendação 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com 

fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, 

inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal o ato de admissão de pessoal a seguir 

relacionado e autorizar o registro, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-030.664/2017-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

 1.1. Interessado: Ricardo Jander Cardoso Marques (583.846.772-04) 

 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus 

 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

   1.6. Representação legal: não há              

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 
Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SAE- Superintendência Adjunta Executiva 363 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A SUFRAMA foi cientificada do julgado 

Síntese dos resultados obtidos: 

Ciência do acórdão nº 10958/2017 – 1ª Câmara 

Fonte: Auditoria/SUFRAMA. 
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7.2 Tratamento de recomendações do órgão de controle (CGU) 

 

Quadro 128. Tratamento de recomendações do órgão de controle (CGU) 

Exercício Relatório 
Item do 

Relatório 
Constatação Recomendação 

Prazo para 

atendimento 
Situação 

2016 201701042 1.1.2.2 

Imóvel 

contabilizado no 

SIAFI e não 

cadastrado no 

SPIUNet. 

 Fazer o cadastramento da 

gleba "Distrito 

Agropecuário da 

SUFRAMA" 

no Sistema de 

Gerenciamento dos 

Imóveis de Uso Especial 

da União - SPIUNet. 

Ofício nº 

14034/2017 

estabelece: as 

recomendações 

devem ser 

inseridas no 

Monitor 30dias a 

contar do 

recebimento deste. 

Aguardando 

prazo 

Monitor. 

2016 201701042 1.1.2.3 

Inventário de Bens 

Imóveis 

inconsistente com 

o modelo definido. 

Excluir do Inventário de 

Bens Imóveis/2017 os 

itens que não sejam 

os bens imóveis 

propriamente ditos. 

Ofício nº 

14034/2017 

estabelece: as 

recomendações 

devem ser 

inseridas no 

Monitor 30dias a 

contar do 

recebimento deste. 

Aguardando 

prazo 

Monitor. 

2016 201701042 2.1.1.1 

Parecer técnico 

emitido fora do 

prazo da Portaria 

354/2016. 

 Realize avaliação de 

riscos com identificação e 

tratamento de 

ocorrências que impactem 

no cumprimento de prazos 

de análise dos RDS. 

Ofício nº 

14034/2017 

estabelece: as 

recomendações 

devem ser 

inseridas no 

Monitor 30dias a 

contar do 

recebimento deste. 

Aguardando 

prazo 

Monitor. 

         Fonte: Auditoria/SUFRAMA.                 

 

 

7.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao Erário 

 

  Quando constatada a ocorrência de danos ao erário, a SUFRAMA adota todas as medidas 

administrativas cabíveis, objetivando a obtenção do ressarcimento pretendido. Após esgotadas todas 

as medidas administrativas sem a elisão do dano é que são aplicadas as sanções existentes nos 

instrumentos legais pertinentes a cada caso.    

                  Em se tratando de casos de baixa potencialidade, a SUFRAMA, em 2017, registrou 

apenas um caso em que a Corregedoria, em conformidade com as disposições da Instrução 

Normativa n.º 2, de 30 de maio de 2017, publicada no DOU de 31 de maio de 2017, celebrou o 

Termo de Ajustamento de Conduta, objeto do Processo n.º 52710.000057/2017-52, no qual o agente 

público envolvido assumiu a responsabilidade pela irregularidade que causou e procedeu a 

devolução dos valores mediante a Guia de Recolhimento da União (GRU). 

                 Outra medida administrativa de caráter excepcional é a Tomada de Contas Especial 

(TCE), que se constitui numa medida de exceção e somente deve ser instaurada após esgotadas 

todas as medidas administrativas internas que objetivem o ressarcimento do prejuízo ao Erário (art. 

3º da IN/TCU nº 71/2012). 
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Art. 3º Diante da omissão no dever de prestar contas, da não 

comprovação da aplicação de recursos repassados pela União 

mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento 

congênere, da ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou 

desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, ou da 

prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte 

dano ao Erário, a autoridade competente deve imediatamente, 

antes da instauração da tomada de contas especial, adotar 

medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano, 

observados os princípios norteadores dos processos 

administrativos. 

Por sua vez, a TCE é um processo administrativo devidamente formalizado, com rito próprio, para 

apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública federal, com apuração de 

fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obtenção do respectivo ressarcimento, 

conforme art. 2º, caput, da IN/TCU n.º 71/2012. 

Assim, quando se instaura uma TCE tem-se que o Erário não foi reconstituído pelo responsável 

identificado, por conseguinte, o dano ainda existe. Diante do exposto, elencamos abaixo a relação 

contendo os processos que a SUFRAMA instaurou no exercício de 2017. 

 

Processos de TCE instaurados e concluídos em 2017: 

1)   Tomada de Contas do Convênio 035/2007 – Processo de TCE 52710.000938/2017-67, que foi 

encaminhado à CGU por meio do Ofício nº 5138/2017/SAE; 

 2) Tomada de Contas Especial do Convênio 017/2007 – Processo de TCE 52710.000935/2017-30, 

que foi encaminhado à CGU por meio do Ofício nº 5010/2017/SAE; 

 3) Tomada de Contas Especial consolidada dos Convênios 110/2007 e 118/2007 - Processo de TCE 

52710.000789/2017-42, c que foi encaminhado à CGU por meio do Ofício nº 4982/2017/SAE; 

 4) Tomada de Contas Especial do Convênio 001/2012 - Processo de TCE 52710.000285/2017-22, 

que foi encaminhado à CGU por meio do Ofício 730/2017/COTCE/SAE. 

 

Processos de TCE instaurados em 2017 e não concluídos, no exercício: 

1) Tomada de Contas Especial do Convênio 050/2007 – Processo de TCE 52710.000908/2017-67;  

2) Tomada de Contas Especial do Acordo de Cooperação Técnica n.º 001/2004 – G.E.F/FUCAPI – 

Processo de TCE 52710.506719/2017-01;  

3) Tomada de Contas Especial do Convênio 023/2007 – Processo de TCE 52710.504431/2017-94.  

 

 

7.4. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o 

disposto no art. 5 da Lei 8.666/1993 

 

  A SUFRAMA não dispõe de demonstrativo da conformidade do cronograma de pagamento 

de obrigações como artigo 5º da Lei 8.666/93 formal. Pois é rotina o cumprimento do art. 5° da Lei 

n° 8.666/93. Todas as solicitações de pagamentos encaminhadas para a área competente são 

atendidas no mesmo dia da sua recepção, não havendo necessidade de justificativas para priorização 

de pagamentos. 

  

 

7.5. Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas 

pela desoneração da folha de pagamento   

  

                As obrigações de pagamentos referentes ao art. 5° da Lei n° 8.666/93 obedeceram a 

ordem cronológica de execução, a partir da solicitação de cada unidade administrativa. 


