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APRESENTAÇÃO 
 
 
Este relatório apresenta aos órgãos de controle interno e externo como prestação de 

contas anual a que a Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, está 
obrigada nos termos Art. 70 da Constituição Federal, foi elaborado conforme Normas Gerais 
e Específicas de Prestação de Contas  do Tribunal de Contas da União – TCU ( Res. TCU nº 
234/2010; Res. TCU 244/2011; IN; IN nº 72/2013; DN TCU nº 154/2016; e DN TCU nº 
156/2016; Portaria 59/2017), e obedece à estrutura de conteúdos definida no Sistema e-Contas 
para as unidades prestadoras de contas, assim como às orientações de elaboração contidas no 
referido sistema. Está composto de 7 itens, com exceção de alguns subitens que não se 
aplicam à natureza da Autarquia e àqueles sem conteúdo a ser declarado no exercício.  

O conjunto de informações apresentadas no corpo deste relatório demonstra o esforço 
empreendido por esta SUFRAMA para promover o desenvolvimento regional, mediante a 
gestão dos incentivos fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus (ZFM), às Áreas de Livre 
Comércio, à Amazônia Ocidental, e especialmente ao Polo Industrial de Manaus (PIM) como 
também a irradiação dos efeitos positivos do PIM para as demais áreas de sua jurisdição.  

No âmbito da interiorização do desenvolvimento regional, destaca-se, em 2016, a 
regulamentação da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)  para os produtos 
fabricados nas Áreas de Livre Comércio (ALCs) com a predominância de matérias-primas 
regionais. A edição do Decreto nº 8.597/2015 adicional ao Decreto 6.614/2008, associada à 
publicação da Resolução do CAS nº 1/2016, representa potencial ganho econômico e social 
para os estados da Amazônia Ocidental e para o estado do Amapá (AP), na medida em que 
possibilita o desenvolvimento da atividade industrial nas ALCs localizadas nessas regiões a 
partir de seu potencial de desenvolvimento endógeno. Em 2016, a Suframa trabalhou 
ativamente na implantação, divulgação e acompanhamento desse projeto que ficou conhecido 
como Zona Franca Verde (ZFV).  

 Contudo, os resultados alcançados no exercício foram afetados pelo cenário de crise 
econômica que se estabeleceu no país, o que afetou diretamente o PIM. A crise de 2016 
representada pela queda na atividade econômica do país refletiu negativamente nos 
indicadores conjunturais e, consequentemente, nos indicadores do PIM, que concentra parte 
importante de seu perfil na produção de bens semiduráveis e duráveis direcionada ao mercado 
nacional, tem forte correlação com o volume de renda e de crédito disponíveis no país para 
assegurar o crescimento da demanda. A crise afetou diretamente a procura pelos produtos do 
PIM o que resultou na queda de faturamento nominal que saiu de R$ 79,3 bilhões em 2015 
para R$ 74,41 bilhões em 2016 (Sistema de Indicadores Industriais da Suframa). Os 
investimentos acumulados também foram afetados registrando uma variação negativa de 
2,24% em 2016 em relação à 2015, saindo de US$ 8.08 bilhões para US$ 7,90 bilhões, 
refletindo ainda sobre o mercado de trabalho que teve o saldo negativo de cerca de 2.080 
postos de trabalho de janeiro a dezembro de 2016. O PIM representa uma parcela significativa 
do setor da Indústria de Transformação do estado do Amazonas. 

Registra-se, em 2016, a aprovação de 184 projetos industriais envolvendo projetos de 
implantação, ampliação, diversificação e atualização, que serão beneficiados com incentivos 
fiscais. Além disso, foi realizado o acompanhamento de 1.283 projetos, totalizando 1.467 
projetos aprovados e acompanhados.  

Outro acontecimento importante foi a atualização da Resolução CAS nº 171/2001, 
normativo interno que definia os critérios de aplicação dos recursos orçamentários e 
financeiros da Suframa. Tal iniciativa resultou na aprovação da Resolução CAS Nº 72/2016, 
publicada no Diário Oficial da União, de 6 de maio de 2016, a qual consolidou novos critérios 
e condicionantes institucionais para os investimentos em Desenvolvimento Regional. 
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Os novos critérios vinculam a aplicação dos recursos à execução de investimentos em 
infraestrutura para o desenvolvimento econômico, da produção, capacitação de recursos 
humanos, pesquisa e desenvolvimento (P&D) e turismo de forma aderente ao Decreto nº 
8.597/2015, ao Decreto nº 6.614/ 2008, aos Arranjos Produtivos Locais (APLs), além de 
outros estudos validados pela Suframa. É importante frisar que a alteração incluiu o estado do 
Amapá, que até então contemplava apenas dois de seus municípios (Macapá e Santana), na 
relação de potenciais beneficiários de investimentos oriundos de transferências voluntárias, 
assim como os demais estados integrantes da área de jurisdição da Suframa. 

Destaca-se ainda, em 2016, a nova sistemática de arrecadação de receita da Suframa e 
a publicação da Medida Provisória nº 757, de 19 de dezembro de 2016, que instituiu a Taxa 
de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF) e a Taxa de Serviços (TS). A TCIF tem como fato 
gerador o poder de polícia relativo ao controle de incentivos fiscais no ingresso de 
mercadorias estrangeiras e nacionais na área jurisdição da Suframa e é dotada de mecanismo 
que reprime a prática do confisco e da regressividade tributária; não incide sobre valores que 
sirvam de base de cálculo para os impostos e; é simples e previsível. A TS, por sua vez, é a 
taxa cobrada pela contraprestação dos serviços públicos colocados à disposição do 
contribuinte, tais como: cadastro, atualização cadastral, armazenagem e movimentação de 
cargas, dentre outros. 

Observam-se também, os avanços organizacionais acerca da gestão dos recursos 
oriundos da Lei de Informática (Lei 8.387/1991). A aprovação da Resolução nº 71, de 6 de 
maio de 2016, pelo Conselho de Administração da Suframa – CAS, disciplina o cumprimento 
das obrigações referentes aos investimentos em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D) na Amazônia Ocidental por parte das empresas produtoras de bens de informática na 
ZFM. Paralelamente à aprovação da resolução, os técnicos que lidam diretamente com a 
matéria receberam treinamento para desenvolver as atividades relacionais a P&D e melhorar 
os processos de avaliação dos Relatórios Demonstrativos (RDs).  

Por fim, o relatório ora apresentado não se configura apenas como uma   peça da 
prestação de contas aos órgãos de controle para dar transparência aos atos da administração 
pública, mas é sobretudo um instrumento que a sociedade dispõe para a avaliar as ações da 
Suframa e sua importante missão no desenvolvimento da região.    

 

 
 

REBECCA MARTINS GARCIA 
Superintendente 
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1. VISÃO GERAL 
 

1.1. Finalidade e competências 
A Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), autarquia criada pelo 

Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, vinculada ao Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, tem como finalidade promover o desenvolvimento 
socioeconômico, de forma sustentável, na sua área de atuação, mediante geração, atração e 
consolidação de investimentos, apoiado em capacitação tecnológica, visando a inserção 
internacional competitiva, a partir das seguintes ações: 

I – Identificar oportunidades com vistas à atração de empreendimentos para a região; 
II – Identificar e estimular investimentos públicos e privados em infraestrutura; 
III – estimular e fortalecer os investimentos na formação de capital Intelectual e em 

ciência, tecnologia e inovação pelos setores público e privado; 
IV – Intensificar o processo de articulação e de parceria com órgãos e entidades 

públicas e privadas; 
V – Estimular ações de comércio exterior;  
VI – Administrar a concessão de incentivos fiscais. 

 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 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 
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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) se constitui em uma 
autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), 
que exerce funções de descentralização, com autonomia administrativa e financeira com 
atuação na 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 e 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.  

                      Figura 1. Área de Atuação da SUFRAMA 

 
                          Fonte: COGEC/SUFRAMA. 
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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, tem no escopo de sua missão “promover o desenvolvimento regional, 
mediante geração, atração e consolidação de investimentos, apoiado em educação, ciência, 
tecnologia e inovação, visando à integração nacional e à inserção internacional competitiva” 
que o faz não somente pela identificação de oportunidades de negócios e atração de 
investimentos para a região, mas também 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, 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, na busca de superar desafios e de conquistar 
resultados capazes de viabilizar a atividade econômica na região e melhorar a qualidade de 
vida das populações locais em toda a sua área de jurisdição.  

No ambiente externo, a instabilidade econômica e política estabelecida em todo o país 
configura-se como potencial ameaça ao modelo que desde o início de 2015 gradativamente 
vem afetando os indicadores de produção e o faturamento dentre outros, provocando a 
diminuição dos postos de trabalho no PIM é sem dúvida, um dos maiores desafios a serem 
enfrentados.   

 
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 Superintendência da Zona Franca de Manaus – 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 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 
SUFRAMA responsáveis por competências diretamente relacionadas com a área de atuação 
da SUFRAMA.  



15 
 
 

 
 

A estrutura regimental está demonstrada no organograma das figuras de 2 a 6 e 
informações mais detalhadas sobre as áreas e subunidades estratégicas no quadro 1. 

Figura 2. Organograma Geral da Suframa 

 
Fonte: SUFRAMA. 

 

Figura 3. Organograma Superintendência Adjunta de Projetos (SPR) 

 
Fonte: SUFRAMA. 
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Figura 4. Organograma Superintendência Adjunta Executiva (SAE) 

 
Fonte: SUFRAMA. 

 

Figura 5. Organograma da Superintendência Adjunta de Planejamento e Desenvolvimento 
Regional (SAP) 

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

 
Fonte: SUFRAMA. 



18 
 

 
 

Quadro 1. Informações sobre áreas e subunidades estratégicas 
Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Competências Titular 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 

Coordenadora 
Geral 

01/01/2016 
 a  

31/12/2016 

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 dos Estados da área de atuação da SUFRAMA; 
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 César  Coordenador 
 Geral 

01/01/2016 
 a  

31/12/2016 

 

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, de forma direta 
ou indireta, ações voltadas à incorporação de tecnologia e inovação, às atividades produtivas do 
Polo Industrial de Manaus (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 na área de 
atuação da SUFRAMA; Induzir a cultura da inovação tecnológica nas estratégias das micro e 
pequenas empresas, visando a sua consolidação; Induzir e participar do estabelecimento de 
parcerias entre instituições públicas e privadas, articulando redes de conhecimento, estratégias, 
alianças e ações corporativas, com vistas a incrementar a dinâmica tecnológica do setor produtivo; 
Estimular a criação de empresas de base tecnológica; Estimular e coordenar a realização de 
plataformas tecnológicas para definição de projetos cooperativos, que dinamizem as cadeias 
produtivas. 

Carlos Roberto da 
Silva 

Coordenador 
 Geral 

01/01/2016 
 a  

31/12/2016 

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 

José Lopo de 
Figueiredo Filho 

Coordenador 
Geral 

(em exercício) 

01/01/2016 
 a  

07/04/2016 
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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. 

Luiz Flávio Brandão 
Simões 

Coordenador 
Geral 

(substituto) 

08/04/2016 
a 

31/12/2016 

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 

Coordenador 
Geral 

01/01/2016 
 a  

31/12/2016 

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. 

 Paulo Sérgio 
Benzecry Cal 

Coordenador 
Geral 

01/01/2016 
a 

25/04/2016 

Raphael Nery da 
Silva 

Coordenador 
Geral 

(substituto) 

26/04/2016 
a 

11/05/2016 

Oriswaldo da Cruz 
Neves 

Coordenador 
Geral 

12/05/2016 
a 

31/12/2016 

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. 

João Carlos Paiva da 
Silva 

Coordenador 
Geral 

01/01/2016 
 a  

06/04/2016 

Eduardo Lincoln 
Nobre Sena 

Coordenador 
Geral 

(substituto) 

07/04/2016 
a 

31/12/2016 

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 

Coordenadora 
Geral 

01/01/2016 
 a  

31/12/2016 

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; e 
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. Para tal, são realizadas 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. 

Ao longo do exercício de 2016, foram aprovados 184 projetos (incluindo os de 
implantação, atualização, diversificação, ampliação), referentes a empreendimentos que 
obtiveram a concessão dos benefícios fiscais administrados pela SUFRAMA.  
 
1.5.2. Acompanhamento de Projetos Industriais  
 O Acompanhamento de Projetos Industriais é de competência da Coordenação Geral 
de Acompanhamento de Projetos Industriais (CGAPI), com as seguintes atribuições: 
coordenar o acompanhamento e a fiscalização dos projetos industriais aprovados pela 
SUFRAMA; 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; 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. 
 
            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 
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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 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). 

 
Nos quadros 2 e 3 estão descritos o desenvolvimento dessas atividades no exercício de 

2016. 
 

Quadro 2. Dados gerais das atividades relacionadas ao acompanhamento de Projetos 
Industriais 

 Fonte: CGAPI / SPR / SUFRAMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Gerais 2016 

Empresas com projeto aprovado 1.107 

Empresas Acompanhadas (somente empresas com pelo menos 1 produto não 
cancelado) 

531 

Empresas em Operação (informaram produção ou tiveram LO/LP emitido no último 
ano) 

456 

Produtos Acompanhados (somente empresas com pelo menos 1 produto não 
cancelado) 

1845 

Projetos Acompanhados (somente empresas com pelo menos 1 produto não cancelado) 1275 
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  Quadro 3. Dados específicos de acompanhamento de projetos 

Atividades Quantidade 
2016 

LTAIs validados (entregues) 1.157 

LPs 508 

LOs 380 

Transferência de linhas de produto entre empresas  0 

 Adicional de cotas de importação (Comunicação do CAS) 14 

Anuência para internação de material/equipamento obsoleto 19 

Alteração Contratual (incorporação /Cisão)  1 

Prorrogação de prazo de implantação de produto (considerados estratégicos) 0 

Sistema da inadimplência/ dispensa/ prorrogação de prazo de implantação de sistema 
da qualidade (ISO) 

2 

Assuntos relacionados à divulgação do PIM nos produtos 21 

 Emissão de Declaração (Sudam, PPB/outros) 4 

Remanejamento de cotas de importação (Com-CAS) 23 

Transferência de linha matriz/filial (mesma empresa) 1 

Compromisso de Exportação (Proposição ao CAS) 14 

Inclusão de produtos nos Anexos A ou B da Portaria 192 (TSA) 1 
  Fonte: CGAPI / SPR / SUFRAMA. 
  
1.5.3. Análise e Acompanhamento de Projetos Agropecuários  

 A Coordenação Geral de Análise e Acompanhamento de Projetos Agropecuários 
(CGPAG) é responsável pelos procedimentos de alienação de áreas no Distrito Agropecuário 
da Suframa (DAS) e na Área de expansão do Distrito Industrial (AEDI), destinadas a 
implantação de projetos agropecuários de interesse para o desenvolvimento da ZFM. Assim, a 
CGPAG analisa os Projetos Agropecuários que têm como objetivo o desenvolvimento de 
atividades relacionadas com a agropecuária, turismo ecológico, bem como áreas para 
preservação e pesquisas. E, após serem aprovados pelo CAS, a coordenação acompanha e 
monitora o nível de implantação destes 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). 

 
No quadro 4 estão descritas as principais atividades desenvolvidas pela CGPAG no 

exercício de 2016. 
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Quadro 4. Atividades da CGPAG em 2016 
Atividade Quantidade 

Pareceres e Análises emitidos  264 

Análise de Projetos Agropecuários  3 

Projetos Agropecuários Aprovados pelo CAS 1 

Acompanhamento e avaliação de Projetos Agropecuários no DAS  170 

Acompanhamento e avaliação de Projetos Agropecuários no AEDI 42 

Termo de Reserva de Área DAS  0 

Termo de Reserva de Área AEDI  0 

Relatórios de Vistorias de identificação de posse 40 

Fonte: CGPAG / SPR / SUFRAMA. 

 Além das atividades descritas no quadro acima, a CGPAG também retomou a análise 
de novos projetos agropecuários, o que estava suspenso desde 2015.  
 No que se refere a inadimplência de empreendimentos aprovados pelo CAS, ocorrem 
as vistorias de acompanhamento das metas propostas. Desta forma, foram submetidos 17 
proposições de cancelamento de projetos no Distrito Agropecuário (DAS), o que representa a 
retomada de uma área dimensionada de 441,6843 hectares. Na Área de Expansão do Distrito 
Industrial (AEDI), foram 4 proposições de cancelamento representando o retorno de uma área 
de 17,0735 hectares.  
 
1.5.4. Controle de Mercadorias Nacionais e Cadastro  

  A Coordenação Geral de Controle de Mercadorias e Cadastro (CGMEC) é 
responsável por este 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; 
• 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). 
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O quadro 5 mostra o desempenho da coordenação em 2016 nas principais atividades. 
 
Quadro 5. Principais atividades da CGMEC em 2016 

Atividade Realizado 2016 

Análise e controle de pedido de Cadastramento, Recadastramento de empresas no âmbito da 
SUFRAMA 

19.260 

Análise e controle de pedido de Internamento de Mercadoria Nacional no âmbito da 
SUFRAMA 

1.821.840 

 Fonte: SAO/SUFRAMA. 
 
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. 
 
O quadro 6 mostra o desenvolvimento em 2016 das principais atividades relacionadas 

a este macroprocesso. 
Quadro 6. Atividades de internamento de mercadorias estrangeiras em 2016 

Atividade Realizado 2016 

PLI analisados visualmente pela COIMP 50.833 

Análise de Pedidos de Retificação de Licenças de Importação 311 

Licenças de Importação prorrogadas 1.396 

 Fonte: SAO/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 é de responsabilidade da Coordenação-Geral de Desenvolvimento 
Regional (CGDER), vinculada à Superintendência Adjunta de Planejamento e 
Desenvolvimento Regional (SAP), que no desempenho de suas competências regimentais tem 
o objetivo de promover investimentos, mediante convênios e verificar a sua boa e regular 
aplicação em prol do desenvolvimento socioeconômico dos estados da área de atuação da 
SUFRAMA. 
 A CGDER atua diretamente na busca pela realização de um dos objetivos estratégicos 
da missão institucional da Suframa, qual seja, 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 
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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. 

• 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. 

 Em 2016, foram realizadas 30 avaliações socioeconômicas em municípios dentro da 
área de jurisdição da Suframa, nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, com o 
objetivo de mensurar os resultados alcançados pelos convênios firmados, conforme descrição 
do quadro 7.  

Quadro 7. Avaliação socioeconômica de convênios - 2016 
UF Convenente Quantidade de Projetos 
RR Boa Vista 1 

AM Manaus 1 

AM Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) 6 

 

RO 

JI-Paraná 4 

Ouro Preto do Oeste 1 

Theobroma 3 

Jaru 2 

Nova União 3 

Urupa 3 

AC Rio Branco 3 

Senador Guiomard 3 

TOTAL 30 
Fonte: CGDER / SAP/ SUFRAMA. 

 A atividade de Fiscalização de Projetos desenvolveu-se ao longo do exercício 
conforme descrito no quadro 8. 
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Quadro 8. Fiscalização de Projetos de Desenvolvimento Regional realizadas em 2016 
STATUS DO CONVÊNIO QUANTIDADE  

A comprovar 1  0 

A aprovar 32 

A liberar/ A cancelar 0 

TOTAL GERAL DE CONVÊNIOS  32 
Fonte: CGDER / SAP/ SUFRAMA. 

1.5.7. Gestão Tecnológica  
 A Gestão Tecnológica é de responsabilidade da Coordenação Geral de Gestão 
Tecnológica (CGTEC), e 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 sua coordenação –Geral 
de Tecnologia (CGTEC), realiza as avaliações das instituições de ensino, pesquisa e 
desenvolvimento com a finalidade de credenciamento e avaliação de desempenho, bem como 
atua no acompanhamento dos programas considerados prioritários pelo comitê. 
 No que concerne à atividade de monitoramento de investimentos em P&D, a 
SUFRAMA em conjunto com a Procuradoria Federal lotada na Autarquia, elaborou, em 2016, 
a Resolução n°71/2016 que regulamenta o que dispõe o Decreto n° 6008/2006, revogando a 
Resolução n° 301 de 16/12/2010. Essa nova resolução, relativa aos investimentos em P&D e 
decorrentes de dispensa de etapas do PPB, proporcionará unidade nas aplicações realizadas 
pelos fabricantes de bens de informática. Cabe destacar, que para a redação final da resolução, 
supramencionada, foram realizadas consulta e audiências públicas com empresas, 
consultorias, instituições e o público em geral, a fim de que fossem considerados pontos 
levantados por todos os interessados. 
 O desenvolvimento das principais atividades da Suframa concernentes a área de P& 
D, em 2016, está descrito no quadro 9. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Utilizada a terminologia “A Comprovar”, “A Aprovar” e “A Liberar” adotada pelo Sistema de Administração 
Financeira – SIAFI. Sendo “A Comprovar” convênios em execução e aguardando prestação de contas.  “A 
Aprovar” convênios com prestações de contas em análise. “Aprovados” convênios cujas prestações de contas 
foram aprovadas no exercício.  
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Quadro 9. Desenvolvimento das atividades da CGTEC - 2016 
Atividade Quantidade 

Análise de Apresentação do Programa de Aplicação em P&D em contrapartida de processo do 
PPB 

21 

Análise de Comprovação de aplicação em P&D em contrapartida de processo do PPB 6 

Análise de Permuta de exportação por aplicação em P&D 9 

Acompanhamento e avaliação de projetos de P&D normatizados pelo Decreto n°6.008/2006 321 
Parecer Técnico de Contestação (Decreto n°6.008/2006) 28 

Comunicações Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 11 

Comunicações Receita Federal do Brasil 11 

Visitas técnicas de acompanhamento de projetos de P&D em cumprimento à Lei 8.387/91 e ao 
Decreto n°6008/2006 

44 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 
 
1.5.8. Informações Socioeconômicas do PIM 

 A unidade é responsável pelas Informações Socioeconômicas do PIM, é de 
responsabilidade da Coordenação Geral de Planejamento e Programação Orçamentária 
(CGPRO) da Superintendência Adjunta de Planejamento e Desenvolvimento Regional (SAP). 
Essas informações consistem em processos ou rotinas relacionadas ao recebimento, 
consolidação e divulgação das informações socioeconômicas das empresas com projetos 
incentivados e se configuram nas seguintes ações, quais sejam:  

• Acompanhamento e consolidação de dados para produção de Indicadores do PIM; 
• Manutenção do Perfil das Empresas com Projetos aprovados pela SUFRAMA. 

Os procedimentos realizados, em 2016, na execução de ambas as ações (recebimento, 
análise, validação, inserção no banco de dados para posterior emissão de relatórios e 
publicações diversas divulgadas na página eletrônica da Autarquia, etc.) estão detalhados 
abaixo: 

• Recebimento via WEB, das informações mensais remetidas à SUFRAMA pelas 
empresas incentivadas 460 (média); 

• Análise e validação das informações enviadas pelas empresas incentivadas; 
• Análise e validação de retificações devidamente autorizadas pela SUFRAMA; 
• Publicações dos “Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus” e; 
• Emissão de relatórios para atender às demandas internas. 

 
1.5.9. Inserção Internacional  

O macroprocesso de Acompanhamento e Articulação de Ações de Cooperação 
Internacional é de responsabilidade da Coordenação-Geral de Comércio Exterior (COGEX) 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.  
A Coordenação-Geral de Comércio Exterior - COGEX atua em diferentes vertentes 

que se complementam e se interagem. Neste sentido, atua em 04 (quatro) linhas de ação: 1) 
Relações Internacionais no âmbito do MERCOSUL (Intrabloco e relações externas) e 
Organismos Internacionais; 2) Comércio Exterior Brasileiro; 3) Cooperação Técnica 
Internacional e 4) Relacionamento em área de fronteira e transfronteiriço.  
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 Merece destaque em 2016, a participação da SUFRAMA no Comitê Gestor Estadual 
do PNCE no Amazonas, contou com 11 reuniões, todas conduzidas pela Suframa e em local 
itinerante. O comitê, mediante ação conjunta, realizou os seguintes eventos: 

• Curso Básico de Exportação; 
• Curso Habilitação no Siscomex; 
• Curso Negociação Internacional (Centro Internacional de Negócios); 
• Curso Planejamento Estratégico para Exportação (Centro Internacional de Negócios); 
• Missão Feira Expoalimentaria 2016 (Centro Internacional de Negócios); 
• Workshop barreiras técnicas à exportação – MAPA; 
• Reunião de trabalho sobre gargalos logísticos da região; 
• Reunião sobre gargalos à logística para exportação. 

 
Além disso, em parceria com o Jornal do Comercio, foram publicados 45 artigos sobre 

comércio exterior com o intuito de introduzir a cultura exportadora no empresariado local 
através da imprensa, os temas abordados em 2016 foram os seguintes: 

• Cultura Exportadora; 
• A trilha para a inserção no mercado internacional; 
• Habilitação no Siscomex; 
• Exporta Fácil dos Correios; 
• Acordos Comerciais; 
• Certificado de Origem; 
• Modalidades de pagamento no comércio exterior; 
• Seguro de crédito à exportação; 
• Incoterms; 
• Financiamento à exportação; 
• Ferramentas de comércio exterior do Governo Federal; 
• Portal Único de Comércio Exterior; 
• Benefícios da exportação para as empresas; entre outros. 
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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 as 
suas ações nas orientações contidas nos planos estratégicos os quais foram 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 busca estar preparada para essas mudanças conjunturais, 
antecipando-se a elas, e isso tem reflexo direto em 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 tanto ela como o modelo ZFM enfrentam na atualidade. 

Em uma retrospectiva histórica do contexto das edições dos PEs vemos que a edição 
de 1994 mostra o esforço da Suframa em assumir um novo perfil para enfrentamento dos 
problemas advindos com a regulamentação da nova política industrial de comércio exterior 
que impactou profundamente o modelo ZFM. O modelo ZFM precisou se adaptar a essa nova 
realidade da política industrial do país e a Suframa 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 a 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 
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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. 

Assim, a Suframa diante desse contexto político, econômico e jurídico procura 
minimizar os problemas regionais do modelo ZFM e adequar-se as novas regras para 
aproveitar as oportunidades do momento. É 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 (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 (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 
abrangência 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 merece 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, merece 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 definia macrometas 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. 
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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 atuação da autarquia, com a 
possibilidade de ampliação produtiva nas Áreas de Livre Comércio (ALC´s); aprovações 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 
públicos, as universidades, as entidades empresariais, as agências de desenvolvimento e os 
Estados que abrangem a área de jurisdição da Suframa. 

Esse PE de 2010 é uma evolução dos PEs anteriores e busca fortalecer o planejamento 
institucional e atender as demandas institucionais e as demandas do modelo ZFM. 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. 

 
Ações emergências: 
 Elaborar e articular a aprovação de um Plano de Carreira competitivo; Reestruturar a 

unidade de planejamento responsável pela função planejamento de modo a incorporar a 
competência de gestão da estratégia com o uso do Balanced Score Card - BSC; Articular o 
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estabelecimento de uma governança para o Sistema Regional de Educação, Ciência, 
Tecnologia e Inovação (E&C&T&I); Estudar a viabilidade de constituição de um Fundo de 
Investimentos, a partir da TSA, visando consolidar a competência institucional de agência de 
desenvolvimento; e, Potencializar o processo de industrialização das Áreas de Livre Comércio 
com base em insumos regionais na lógica do desenvolvimento sustentável. 

   
Grandes Temas Regionais 
1. Telecomunicação, Internet e Inclusão Digital (Produção e Consumo de TIC); 2. 

Mudanças Climáticas, Serviços Ambientais e Mecanismos de Desenvolvimento Limpo; 3. 
Biodiversidade e Biomassa; 4. Integração Continental e Pan-Amazônia; 5. Gestão de Águas; 
6. Urbanização e Arquitetura; 7. Economia da Cultura; 8. Juventude e Educação Tecnológica; 
9. Convergência entre Bio, Micro e Nanotecnologia. 

 No sentido de facilitar as orientações contidas no PE 2010, foi elaborado o Plano 
Tático da Suframa denominado Plano Diretor Industrial (PDI), o qual 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 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 atuação 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 a redução das 
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. 
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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;  
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: 
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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 e 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;  
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 
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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 para dar 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. 
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Figura 8. Mapa Esquemático do Plano Diretor Industrial 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fonte: PDI/Suframa. 

 

2.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício 
Ressalta-se que os objetivos estratégicos priorizados pela Suframa no exercício foram 

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; 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. A correlação 
do PE com os programas e objetivos do PPA se dá por meio desses objetivos estratégicos 
priorizados pela Suframa. Os objetivos estratégicos da Suframa estão correlacionados com os 
programas, objetivos, metas e iniciativas do PPA 2016-2019. A correlação com o Programa 

SEGMENTOS 
PRIORITÁRIOS 

“NOVOS” 
SEGMENTOS 

ZFM 

ARRANJOS 
PRODUTIVOS 

LOCAIS 

INDUSTRIALIZAÇÃO A 
PARTIR DO USO DE 
MATÉRIA PRIMA 

REGIONAL  

AMOC ZFV 

Plano Diretor Industrial 

 

ÁREAS ESTRATÉGICAS 

• - Desenvolvimento Organizacional 

• - Gestão de Incentivos Fiscais 

• - Logística 

• - Ciência e Tecnologia 

• - Atração de Investimentos 

• - Capital Intelectual e Empreendedorismo 

• - Desenvolvimento Produtivo 

• Inserção Internacional 
 

EXPORTAÇÕES 
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2029 acontece através do objetivo 0789. Já com o Programa 2024 - Comércio Exterior a 
correlação é dada através dos objetivos 0808 e 0809. E, em relação ao Programa 2079 há 
correlação com o objetivo 1093. 

Os resultados do PPA relacionados ao Objetivo 0789 do Programa 2029 dizem 
respeito à Meta 02N5 cujo objetivo é apoiar e incentivar a implantação de 135 projetos e 
empreendimentos produtivos na área de atuação da Suframa. Assim, em 2016, a Suframa 
apoiou e incentivou a implantação de 60 empreendimentos produtivos em sua área de atuação. 
Esses empreendimentos possuem características diversificadas, compreendendo desde uma 
planta fabril industrial voltada à produção de bens intermediários e de bens finais de alta 
tecnologia, assim como indústrias que utilizam matérias primas regionais em seus produtos, 
além de empreendimentos agrícolas e de infraestrutura. 

Dos empreendimentos apoiados e incentivados com benefícios fiscais especiais, 46 são 
concernentes à aprovação de projetos industriais pelo Conselho de Administração da Suframa 
(CAS) que deverão ser instalados no Polo Industrial de Manaus (PIM). Esses projetos, em 
plena operação, após o 3º ano de implantação, estimam a geração de 3.295 postos de trabalho, 
investimento total de US$ 600 milhões e exportação de US$ 63 milhões. Destaca-se que em 
2016 foram instalados, no PIM, 18 projetos industriais aprovados pelo CAS em exercícios 
anteriores. 

Com a aprovação da Resolução Nº 01/2016, do CAS, que dispõe sobre os    critérios 
de reconhecimento da predominância e da preponderância de matérias-primas de origem 
regional  para  efeitos  de  fruição  de  isenção  do Imposto  sobre  Produtos  Industrializados  
(IPI)  nas  Áreas de Livre Comércio (ALCs), foram cadastradas/habilitadas 13 empresas que 
já estão instaladas nas ALCs e aptas a usufruírem dos incentivos fiscais especiais, caso 
tenham seus projetos aprovados pelo CAS. Esses empreendimentos estão assim distribuídos: 
06 empreendimentos na ALC de Macapá-Santana (AP), 05 empreendimentos na ALC de Boa 
Vista (RR), 01 empreendimento na ALC de Guajará-Mirim (RO) e 01 empreendimento na 
ALC de Cruzeiro do Sul (AC). 

Destaca-se como resultado importante no âmbito do Programa 2029, Objetivo 0789, as 
atividades desenvolvidas pela Iniciativa 05RV - Incentivo à implantação de projetos 
agropecuários no Distrito Agropecuário da SUFRAMA, na qual foi aprovado 01 projeto pelo 
CAS. A aprovação deste único projeto se deu pela sua excepcionalidade, já que a empresa 
beneficiada possuía projeto aprovado no Polo Industrial de Manaus (PIM) e tinha necessidade 
de integrar sua cadeia produtiva com implantação de um empreendimento destinado a 
produzir insumos a serem empregados na sua planta industrial. Assim, houve aprovação com 
base na norma até então vigente. 

Convém registrar que a Emenda Parlamentar da bancada de Roraima 
(22.661.2029.210L.0236) no valor de R$ 8.735.854,00, destinada à eletrificação de 79 
quilômetros no município de Amajari/RR não foi executada em decorrência da não realização 
de obras preliminares imprescindíveis à construção da eletrificação, como, por exemplo: a 
conclusão de subestação que alimentaria o sistema. 

Ressalta-se, ainda, o resultado auferidos no âmbito do Objetivo 0809 (programa 2024) 
mediante a Iniciativa 06TV - Apoio à revitalização do Distrito Industrial da Zona Franca de 
Manaus – SUFRAMA, na qual a Suframa firmou o Termo de Compromisso nº 01/2016, no 
valor global de R$ 152.616.223,60, com a Prefeitura Municipal de Manaus (PMM) para a 
transferência de R$ 150 milhões do Programa de Aceleração Crescimento-PAC com a 
finalidade de revitalizar o Distrito Industrial. 

O Objetivo 1093, inscrito no Programa 2079, apresentou resultados positivos para o 
PPA 2016-2019, no âmbito da Suframa, por meio 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. 
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A Iniciativa foi integralmente cumprida a partir da elaboração da Resolução do 
Conselho de Administração da Suframa (CAS) nº 01, de 26/02/2016. Em face da 
regulamentação, a Suframa está promovendo a reavaliação dos normativos internos relativos à 
apresentação e acompanhamento de projetos industriais, como forma de contemplar as 
particularidades dos empreendimentos localizados nas áreas de livre comércio que utilizem 
matérias-primas regionais de forma preponderante em seus produtos. 

Dada a importância do assunto a Suframa realizou 12 eventos de treinamento para 
servidores, empreendedores e universidades e demais interessados nas Áreas de Livre 
Comércio (ALC) localizadas nas cidades de Porto Velho (RO), Guajará-Mirim (RO), Ji-
Paraná (RO), Macapá (AP), Rio Branco (AC), Boa Vista (RR) e Manaus (AM). Esses 
treinamentos objetivaram a divulgação do projeto Zona Franca Verde e a habilitação das 
empresas para o usufruto dos incentivos fiscais concedidos no âmbito do projeto.  

Os principais fatores limitantes para o alcance dos objetivos estratégicos priorizados 
para o exercício de 2016 foram o contingenciamento orçamentário/financeiro, o parque lógico 
computacional (em fase de reestruturação) e a deficiência de pessoal (vacância, aposentadoria 
e pedidos de exoneração). Para superar parcialmente alguns obstáculos relacionados ao 
Parque Lógico Computacional, a instituição adquiriu três servidores de rede e a aquisição de 
53 scanners está em fase de obtenção de autorização para adesão à ata de registro de preços; 
os ofícios foram expedidos aos envolvidos e os documentos técnicos (IN 04/2014) já estão 
elaborados. 

A implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) conta com um grupo de 
trabalho designado e está em fase de ajustes para iniciação da fase de implantação, prevista 
para julho de 2017.   

No aspecto do contingenciamento orçamentário/Financeiro a estratégia adotada foi a 
priorização e readequação de 05 ações finalísticas aos referenciais monetários determinados 
pelo Governo Federal. Como consequência do contingenciamento, houve prejuízo no alcance 
pleno dos objetivos estratégicos propostos para o exercício uma vez que o cronograma de 
execução das ações foi prejudicado.   

As principais ações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) e 
planejadas para o alcance dos objetivos estratégicos da Suframa foram: 2000 Administração 
da Unidade; Ação 13DM - Conclusão da Infraestrutura Física e Laboratorial do Centro de 
Biotecnologia da Amazônia – CBA; Ação 153Y - Construção de Infraestrutura nas Unidades 
Descentralizadas da Suframa; Ação 210K - Apoio ao Desenvolvimento de Programas e 
Projetos nas Áreas Científica, Tecnológica e de Inovação na Área de Atuação da Suframa; e 
Ação 210L - Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional da Amazônia Ocidental e 
Municípios de Macapá e Santana (AP). 

O Plano Operacional da Suframa denominado Plano Anual de Trabalho (PAT) é o 
instrumento que operacionaliza 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 é composto de 35 ações, alcançou um índice médio de realização de 90,56%. 
Do total das ações, 13 foram concluídas e 22 parcialmente executadas o que significa, 
efetivamente, a capacidade de execução plena de 37,14% de suas ações. Convém destacar que 
a maioria das ações parcialmente executadas atingiu um índice de realização maior do que 
80%.   

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. Ações do PAT X Objetivos Estratégicos   

 
 Fonte: COPLA/CGPRO/SAP/SUFRAMA. 
 

Legenda figura 9: 

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 público e privado; e 

VIII - IDENTIFICAR e ESTIMULAR investimentos em infraestrutura pelos setores público e privado. 

 

2.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico 
Em que pese a convergência das ações para os objetivos estratégicos, observa-se que 

das 35 ações do plano, 02 (6% do PAT) estão voltadas para o objetivo estratégico I 
(POTENCIALIZAR o Polo Industrial de Manaus) das quais 01 foi concluída e 01 foi 
parcialmente executada com 95% de execução. Para o objetivo II (INCREMENTAR as 
atividades agropecuárias, florestais e agroindustriais) convergem 6 ações (17% do PAT) das 
quais 04 foram concluídas e 02 parcialmente executadas com índice de execução entre 46% e 
63%, respectivamente.  

O objetivo estratégico III (FORTALECER as atividades de serviços e do comércio de 
mercadorias) apresenta 3 ações (8,5% do PAT) das quais 02 foram concluídas e 01 com 
realização parcial de 75%. O objetivo estratégico V (ATRAIR investidores nacionais e 
estrangeiros e apoiar o empreendedorismo local) apresenta 04 ações (11,4% do PAT) todas 
realizadas parcialmente, sendo 03 com índice de realização entre 86% e 95% e 01 com 62% 
de realização.  

Em função das restrições orçamentária e estrutural,  os objetivos estratégicos IV 
(AMPLIAR as exportações e substituir competitivamente as importações), VI (APRIMORAR 
meios para a irradiação dos efeitos positivos da ZFM e das ALC em prol da qualidade de vida 
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e do desenvolvimento endógeno, VII (ESTIMULAR os investimentos e fortalecer a formação 
de capital intelectual e em ciência, tecnologia e inovação pelos setores público e privado, e 
VIII (IDENTIFICAR e estimular investimentos em infraestrutura pelos setores público e 
privado) não foram priorizados no exercício.      

Importa esclarecer que as 10 ações (28,57% do PAT) que não convergem para os 
objetivos estratégicos explícitos estão contempladas na área estratégica I - Desenvolvimento 
Organizacional, conforme demonstrado no gráfico – 2.  Enquanto que, 07 ações (20% do 
PAT) convergiram para mais de um objetivo estratégico e outras 03 ações (8,5% do PAT) 
convergiram para todos os objetivos estratégicos. 

Considerando que o PAT é o instrumento que decompõe a estratégia institucional e 
traduz em ações operacionais e o compromisso individual de cada Unidade de Planejamento 
para o alcance dos objetivos estratégicos 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 pode ser observada pelos Decretos-Leis Nos 288/67, 356/68 e Medida Provisória 
Nº 757/2016. 

 
Decreto-Lei 288/67: 
Art 1º A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de importação e 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, a que se encontram, os centros 
consumidores de seus produtos. 
Art 2º O Poder Executivo fará, demarcar, à margem esquerda dos rios Negro e Amazonas, uma área 
contínua com uma superfície mínima de dez mil quilômetros quadrados, incluindo a cidade de 
Manaus e seus arredores, na qual se instalará a Zona Franca 
Art 11. São atribuições da SUFRAMA: 
a) elaborar o Plano Diretor Plurianual da Zona Franca e coordenar ou promover a sua execução, 
diretamente ou mediante convênio com órgãos ou entidades públicas inclusive sociedades de 
economia mista,ou através de contrato com pessoas ou entidades privadas; b) revisar, uma vez por 
ano, o Plano Diretor e avaliar, os resultados de sua execução; c)promover a elaboração e a 
execução dos programas e projetos de interesse para o desenvolvimento da Zona Franca; d ) 
prestar assistência técnica a entidades públicas ou privadas, na elaboração ou execução de 
programas de interesse para o desenvolvimento da Zona Franca; f) sugerir a SUDAM e a outras 
entidades governamentais, estaduais ou municipais, providências julgadas necessárias ao 
desenvolvimento da Zona Franca; 
g) promover e divulgar pesquisas, estudos e análises, visando ao reconhecimento sistemático das 
potencialidades econômicas da Zona Franca; h) praticar todos os demais atos necessários as suas 
funções de órgão de planejamento, promoção, coordenação e administração da Zona Franca. 
 
Decreto-Lei 356/68 
Art. 1º - Ficam estendidos às áreas pioneiras, zonas de fronteira e outras localidades da Amazônia 
Ocidental favores fiscais concedidos pelo Decreto-Lei número 288, de 28 de fevereiro de 1967 e seu 
regulamento, aos bens e mercadorias recebidos, oriundos, beneficiados ou fabricados na Zona 
Franca de Manaus, para utilização e consumo interno naquelas áreas. 
 
Medida Provisória 757/2016 
Art. 15.  Os recursos provenientes da arrecadação da TCIF e da TS serão destinados 
exclusivamente ao custeio e às atividades fins da Suframa. 

 

2.1.4. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos 
A SUFRAMA dispõe de um Comitê Central de Planejamento e Coordenação 

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

O COPLAN 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. Em 2016, o COPLAN realizou 03 reuniões ordinária. 

O comitê tem por objetivo assessorar a Superintendência na formulação, execução, 
acompanhamento e avaliação dos planos, programas e projetos que integram o seu 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 a revisão e redefinição da missão 
permanente e dos objetivos estratégicos, compatibilizando-os com os programas e 
diretrizes dos governos Federal e 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. 
O acompanhamento do Plano Plurianual (PPA) é realizado através da Setorial do 

MDIC que solicita à Suframa, duas vezes por ano, as informações sobre as Metas e 
Iniciativas, sob sua responsabilidade. A primeira informação é parcial e acontece em junho, a 
segunda é definitiva e acontece em dezembro. Internamente a Coordenação de Planejamento 
(COPLA), que é unidade responsável pela função planejamento na Suframa, solicita aos 
responsáveis pelas Metas e Iniciativas que informem o andamento dessas atividades e 
posteriormente, após análise, as encaminha à Setorial, em Brasília. 

Já o acompanhamento do (PE), Plano Tático e do PAT é realizado mediante sistema 
institucional informatizado, o Sistema de Informações Gerenciais do Plano Anual de Trabalho 
(SIGPAT), o qual está em operação há dezesseis anos. Nesse sistema são registradas 
mensalmente as realizações físicas (quantitativas e qualitativas) das fases/etapas previstas 
para cada ação, além dos dificultadores enfrentados na execução. 

Ao final de cada mês, os responsáveis pela execução das ações (projetos e atividades) 
do plano operacional devem efetuar, até o 5º dia do mês subsequente, o registro das 
realizações físicas no SIGPAT. A cada registro efetuado no SIGPAT pelos responsáveis por 
ações um e-mail é encaminhado automaticamente pelo sistema à equipe técnica da COPLA a 
qual fará a devida análise do conteúdo inserido no sistema. 

As informações registradas no SIGPAT permitem à unidade técnica responsável pelo 
monitoramento dispor de vários modelos de relatórios de visualização das informações 
registradas, facilitando o processo de acompanhamento e avaliação das ações.   

Ao longo do exercício são realizadas quatro avaliações, sendo três parciais e uma final. 
Cada ação é avaliada individualmente, cabendo ao seu responsável as explicações sobre o 
grau de evolução das metas físicas e financeiras e seus respectivos dificultadores. O SIGPAT 
é utilizado para avaliação das ações durante as reuniões ordinárias do COPLAN com a 
presença de todos os gerentes de ações.  
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2.2. Desempenho Orçamentário 
 
2.2.1. Execução física e financeira das ações da LOA de responsabilidade da unidade 
 

Quadro 10. Ação 210L relacionada ao Programa Temático 2029 de responsabilidade da Suframa 
Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC 
na execução da ação 

(   ) Integral      (X) Parcial 

Código 210L                                                                  Tipo: Atividade 

Título 
 Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional da Amazônia Ocidental e Municípios de 
Macapá e Santana (AP) 

*Iniciativa   
Objetivo   Código: 0789 
Programa Código:     2029                  Tipo: Temático 
Unidade Orçamentária  Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA 
Ação Prioritária (X) Sim (   ) Não Caso positivo: (X) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

165.291.125,00 165.291.125,00 156.264.949,81 5.995.975,74 5.995.975,74 - 150.000.000,00 
Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 
Meta 

Prevista Reprogramada Realizada 
Iniciativa implementada   Unidade  1100 1100  0 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º janeiro  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 
1.199.483,00 1.009.623,94 - Iniciativa implementada  Unidade  0 

Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA. 

Quadro 11. Ação 210K relacionada ao Programa Temático 2029 de responsabilidade da Suframa 
Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC 
na execução da ação 

(    ) Integral      (X) Parcial 

Código    210K                                                            Tipo: Atividade 

Título 
Apoio ao Desenvolvimento de Programas e Projetos nas Áreas Científica, Tecnológica e de 
Inovação na Área de Atuação da Suframa. 

*Iniciativa   
Objetivo   Código: 0789 
Programa Código:     Tipo: Temático 
Unidade Orçamentária  Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA 
Ação Prioritária (  )Sim  (X) Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

6.390.000,00 5.346.898,00 - - - - - 
Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 
Meta 

Prevista Reprogramada Realizada 
 Projeto Apoiado Unidade 1 1 1 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º janeiro  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 
1.605.381,42 - - Projeto Apoiado Unidade 0  

Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA. 
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Quadro 12. Ação 13DM relacionada ao Programa Temático 2029 de responsabilidade da Suframa 
Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC 
na execução da ação 

(X) Integral      (   ) Parcial 

Código   13DM                                                 Tipo: Projeto 

Título 
Conclusão da Infraesrtrutura Física e Laboratorial do Centro de Biotecnologia do Amazonas 
- CBA    

*Iniciativa   
Objetivo Código: 0789 
Programa Código: 2029                                            Tipo: Temático 
Unidade Orçamentária 28333 -  Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA 
Ação Prioritária (   )Sim  (X) Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

200.000,00 200.000,00 - - - - - 
Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Meta 

Prevista Reprogramada Realizada 
 Infraestrutura Concluída Percentual de execução Física 1 1 0 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º janeiro  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0 0 0 
Infraestrutura 

Concluída 
Percentual de 

execução Física 
0  

Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA. 

 

Quadro 13. Ação 153Y relacionada ao Programa Temático 2029 de responsabilidade da Suframa 
Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC 
na execução da ação 

( X ) Integral      (   ) Parcial 

Código 153Y                                           Tipo: Projeto 
Título 153Y - Construção de Infraestrutura nas Unidades Descentralizadas da Suframa 
*Iniciativa   
Objetivo Código: 0789 
Programa Código: 2029                                            Tipo: Temático 
Unidade Orçamentária 28333 -  Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA 
Ação Prioritária (   )Sim  (X) Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

4.080.000,00 3.264.000,00 - - - - - 
Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Meta 

Prevista Reprogramada Realizada 
 Infraestrutura Concluída Percentual de execução Física 24 24 0 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º janeiro  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

- - - 
Infraestrutura 

Concluída 
Percentual de execução 

Física 
0  

Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA. 

 



44 
 
 

 
 

ANÁLISE SITUACIONAL 
 Os quadros acima demonstram a execução orçamentária e financeira das ações 
temáticas da LOA 2016 sob a responsabilidade da Suframa. As ações 210L e 210K foram 
executadas sem interveniência de qualquer natureza.  
 Das despesas registradas na ação 210L destaca-se a despesa prioritária do PAC, no 
valor de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões), empenhada para viabilizar o 
convenio com o Município de Manaus, com vistas à execução do Projeto de Revitalização do 
Sistema Viário do Distrito Industrial de Manaus, objeto do Termo de Compromisso TC SUF 
nº 1/2016, celebrado entre a Suframa e o Município de Manaus. O valor foi registrado na sua 
totalidade em restos a pagar não processados. 
 A execução física desta ação materializa-se no âmbito do TC, acima citado, visando a 
transferência ao Município de Manaus-AM dos recursos disponibilizados, conforme previsto 
no Decreto nº 8.926/2016, que enquadrou a referida dotação como prioritária para fins de 
transferência obrigatória, conforme estabelece a Lei 11.578/2007. 
 Cabe também registrar que o instrumento possui cronograma de desembolso no qual 
está previsto que a Fase 1 do ajuste (que compreende a contratação e elaboração do Projeto de 
Engenharia da Obra de Revitalização do Sistema Viário do Distrito Industrial) será custeada 
integralmente pelo Município beneficiado. 
 Nessa perspectiva a execução financeira do valor empenhado, inscrito em RAP (R$ 
150 milhões), ocorreu conforme as etapas previstas no cronograma de desembolso do Projeto, 
para custeio da obra, não havendo, portanto, a liquidação/pagamento/transferência dos valores 
empenhados no ciclo de execução em comento. 
 Por se tratar de ação no âmbito do PAC, doravante, os registros de acompanhamento 
da execução do referido Termo de Compromisso 001/2016 ocorrerão no âmbito do SISPAC, 
plataforma específica de monitoramento das dotações e respectivos projetos vinculados ao 
Programa. 
 Em relação aos recursos destinados ao Município de Amajari/RR a proposta de 
convênio foi rejeitada no SICONV em razão de insuficiência técnica do projeto, ausência de 
licença ambiental, ausência de autorização FUNAI, ausência de estudo de viabilidade e ainda 
em decorrência dos entraves na obra da Subestação de onde partiria a linha de transmissão 
proposta. 
 Complementarmente, nessa mesma ação, foram registradas as despesas com o 
pagamento da Medida Liminar, em cumprimento à determinação de força executória nº 
003/2013-LFNG/DSP/PUG/AGU, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 15.118 - 
DF (2010/0049169-6) que obrigou a Suframa a manter 71 colaboradores em seus atuais 
postos de trabalho até deliberação ulterior da relatoria. Ressalta-se que dos 71 colaboradores 
amparados por liminar apenas 02 não estão sendo remunerados.  Em parte, a despesa foi paga 
à Fundação Centro de Análise, Pesquisas e Inovação Tecnológica – FUCAPI, e em parte, 
diretamente aos impetrantes. 
 Esses colaboradores executam atividades relativas às diversas áreas de atuação da 
Suframa, inclusive na análise e acompanhamento de projetos industriais e de serviços. 
Embora o financeiro executado não se vincule ao físico executado (projetos acompanhados), 
importa informar que, em 2016, no âmbito da Suframa foram aprovados 184 projetos 
industriais envolvendo projetos de implantação, ampliação, diversificação e atualização, que 
serão beneficiados com incentivos fiscais. Além disso, foi realizado o acompanhamento de 
1.283 projetos beneficiados. A soma dos projetos aprovados (analisados) e dos projetos 
acompanhados equivalem a 1.467 projetos. 
 Os Restos a pagar não processados, no valor financeiro de R$ 1.167.123,94, 
subdividem-se em dois Planos Orçamentários: R$ 1.009.623,94 referente ao Plano 
Orçamentário 0006 – Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais e 
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corresponde ao pagamento de colaboradores terceirizados em cumprimento à ordem judicial, 
em razão da liminar vigente e; R$ 157.500,00 referente ao PO 000B – Concessão de Bolsas 
que corresponde ao pagamento de bolsistas no Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA). 
 No caso da 210K, o recurso no valor de R$ 4.404.009,84 (quatro milhões, 
quatrocentos e quatro mil, nove reais e oitenta e quatro centavos), foi descentralizado  em sua 
totalidade para o INMETRO por conta 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, sendo que deste valor, R$ 
3.092.300,00 (três milhões, noventa e dois mil e trezentos reais) foram destinados ao 
pagamento de bolsistas e R$1.311.709,84 (um milhão, trezentos e onze mil, setecentos e nove 
reais e oitenta e quatro centavos) alocados a outras despesas de custeio. 
 Os recursos financeiros utilizados nesta ação são destinados ao desenvolvimento de 
produtos e processos baseados na biodiversidade amazônica. Desses produtos e processos 
desenvolvidos no Centro, em 2016, destacam-se: a obtenção de biomoléculas com atividades 
promissoras para insumos nos setores de cosméticos e farmacêuticos; insumos importantes 
para aditivos a alimentos funcionais; desenvolvimento de mudas micropropagadas de espécie 
de planta amazônica e produção de tecnologia para produção de fibra de alta resistência 
mecânica; desenvolvimento de metodologias para produção, caracterização e certificação de 
materiais de Referência (MR) com vistas à padronização de insumos derivados de espécies do 
bioma Amazônico com potencial comercial; e desenvolvimento de mudas e raízes vegetais in 
vitro, com alto rendimento de produção, por cultura de tecidos. 
 O valor executado no PO 0000 (Despesas Diversas), no montante de R$ 161.308,23 
refere-se à manutenção e despesas para atividades dos laboratórios CBA, tais como: aquisição 
de gases especiais e substâncias químicas necessárias ao funcionamento de equipamentos e 
pesquisas, dentre outros insumos necessários ao funcionamento dos laboratórios. 
 Em 2016 foram concedidas bolsas para pesquisadores e técnicos atuarem no CBA 
selecionados por meio de dois editais: 1) Edital Pronametro 01/2015, com vigência de 12 
meses, implementado em 11/06/2015 e renovados em 11/09/2016, onde foram contemplados 
um projeto de gestão com um conjunto de 24 bolsas e quatro projetos temáticos que 
trouxeram junto mais 09 bolsistas, conforme publicado no DOU de 10 de setembro de 2015, 
e; 2) Edital Pronametro 01/2016 agregou ao CBA, a partir de maio de 2016, mais 35 bolsistas 
através da contratação de sete projetos temáticos e cinco projetos estruturantes, abrangendo 
principalmente o atendimento de necessidades de áreas temáticas consideradas estratégicas 
para o desenvolvimento de produtos e a prestação de serviços, totalizando 68 bolsistas. 
 Das 68 bolsas existentes no exercício, 8 foram substituídas, sendo: 5 no âmbito do 
projeto de Gestão Sistema técnico-gerencial para a gestão do CBA do Edital Nº 01/2015 
Pronametro; 3 em dois projetos temáticos no mesmo Edital; e 6 foram canceladas, todas no 
projeto de gestão, totalizando no final do exercício (31/12/2016) o quantitativo de 62 bolsistas 
atuando no Centro. O CBA está com uma equipe composta por: 20 doutores, 14 mestres, 4 
especialistas; 14 com graduação superior, 2 tecnólogos e 8 bolsistas com ensino médio 
completo. 
 No tocante à aquisição e Atualização de software para o CBA, foi constituído o 
processo com os Termos de Referência, porém não houve tampo hábil para realização da 
licitação. Já em relação à aquisição de hardware para o Centro, em janeiro de 2016, foi 
concluído o diagnóstico geral da situação de infraestrutura e do legado documental do CBA, o 
qual foi importante para delinear as ações e dinamizar as atividades do Centro no período de 
vigência do Termo de Execução Descentralizada - TED n°01/2015 MIDC-SUFRAMA-
INMETRO.  
 Dada a constatação da necessidade de reparos na infraestrutura, principalmente no que 
se refere ao parque de equipamentos, foi proposto, em janeiro de 2016, um cronograma de 
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execução financeira para recuperação da infraestrutura e manutenção das atividades 
essenciais. Assim, foram constituídos os Termos de Referência referentes às aquisições 
necessárias de Hardware, porém não houve tampo hábil para realização da licitação. O 
processo continua tramitando para execução em 2017. 
 Na ação 13DM - Conclusão da Infraestrutura Física e Laboratorial do Centro de 
Biotecnologia da Amazônia, foi priorizado e elaborado o projeto básico para a implantação da 
área de Lavagem do Biotério. No entanto, em virtude da mudança de gestão do Centro e 
outros acontecimentos relacionados à necessidade de infraestrutura, não houve tempo hábil 
para conclusão do processo de licitação para a implantar a área de lavagem do Biotério.  
            Com relação à ação 153Y destaca-se que o projeto básico está em fase de elaboração 
para contratação do projeto executivo. 
 
2.2.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário 
 Além da interveniência frisada acima, a execução orçamentária também foi afetada 
pelo processo de redução de gastos oriundos do Decreto nº 8.540, de 9 de outubro de 2015. 
Quanto ao aspecto de ordem financeira, houve um pequeno inconveniente relacionado ao 
atraso no pagamento das despesas no último trimestre do exercício resultante de ajustes na 
programação financeira do Governo Federal. 
 
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 
 
Quadro 14. Restos a pagar não processados  

Ano de Inscrição Montante 
01/01/2016 

Liquidados Pagos Cancelados Saldo a pagar 31/12/2016 

2015    14.424.907,29    6.874.616,57         6.874.616,57        2.035.621,99                      5.514.668,73  

2014      2.654.182,49           4.000,00                4.000,00           322.898,18                      2.327.284,31  

2013        246.247,60                      -                             -            194.790,46                           51.457,14  

2012               141,95                      -                             -                           -                                 141,95  

2010           27.756,33                      -                             -              27.756,33                                        -   

TOTAIS   17.353.235,66    6.878.616,57        6.878.616,57        2.581.066,96                      7.893.552,13  

Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA. 

Quadro 15. Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados 
Ano de Inscrição Montante 01/01/2016 Pagos Cancelados Saldo a pagar 31/12/2016 

2015                        193.708,98       193.708,98                            -                           -   

2014                            9.440,42                      -                             -                9.440,42  

2012                          51.982,40                      -                             -              51.982,40  

2010                   10.984.575,54                      -         10.000.000,00           984.575,54  

TOTAIS                   11.239.707,34       193.708,98        10.000.000,00        1.045.998,36  

Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA. 

ANÁLISE CRÍTICA 
  Destaca-se a realização (liquidação, pagamento e cancelamento) de 54,51% dos 
Restos a pagar não Processados - RPNP. Os Restos a Pagar Processados - RP, por sua vez, 
apresentou percentual de realização maior (90,69%).  Considerando que os Restos a 
Pagar decorrem de obrigação de pagamento não realizado, a melhor forma de mensurá-lo é 
pela sua realização (pagamento ou cancelamento). Dessa forma consideramos razoável o 
desempenho dos RP's. 



47 
 
 

 
 

2.2.5. Informações sobre a realização das receitas  
 

Quadro 16. Realização de Receitas 2016  

 
Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA. 

0100980000 DESVINCULACAO DAS RECEITAS DA UNIAO-FONTE 100 43.657.911,30        

0174000000 TX/MUL.P/PODER DE POLICIA E MUL.PROV.PROC.JUD         258.542.934,00 

0174019205 TX.SERV.ADM.-TSA/SUFRAMA 101.868.461,92      

     258.542.934,00     145.526.373,22 

0174019205 TX.SERV.ADM.-TSA/SUFRAMA 62,36                    

                          -                       62,36 

0100980000 DESVINCULACAO DAS RECEITAS DA UNIAO-FONTE 100 12.658,63              

0174019205 TX.SERV.ADM.-TSA/SUFRAMA 29.537,32              

                          -                42.195,95 

0250000000 RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS                 28.975,00 

0250019205 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS: R. SUFRAMA 22.504,85              

              28.975,00              22.504,85 

0280000000 RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS            4.989.396,00 

0280282330 REC FINAN DIRETAMENTE ARRECADADOS/SUFRAMA 5.692.778,67          

         4.989.396,00         5.692.778,67 

0250019205 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS: R. SUFRAMA 49.464,35              

                          -                49.464,35 

0250000000 RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS                 26.932,00 

              26.932,00                          -   

0174019205 TX.SERV.ADM.-TSA/SUFRAMA 24.395.797,25        

                          -         24.395.797,25 

0250019205 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS: R. SUFRAMA 65.619,13              

                          -                65.619,13 

0250019205 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS: R. SUFRAMA 10.530,88              

                          -                10.530,88 

0250019205 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS: R. SUFRAMA 165.183,89            

0263000000 REC.PROP.DECOR.ALIEN.BENS E DIR.DO PATR.PUB.               343.765,00 

0263282330 ALIENACAO BENS/DIREITOS PATRM.PUBLICO/SUFRAMA 210.436,53            

                          -              375.620,42 

     263.588.237,00     176.180.947,08 Total

PREVISAO 

ATUALIZADA DA 

RECEITA

RECEITA 

ORCAMENTARIA 

(LIQUIDA)

22200011 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS-PRINCIPAL

Total

19220612 RESTIT.DE DESPESAS EXERC.ANTERIORES-MUL.JUR.
Total

RESTITUICAO DE CONVENIOS-PRIMARIAS-PRINCIPAL
Total

Total

19220111

RESTIT.DE DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES-PRINC.19220611

16100111 SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC.
Total

19210111 INDENIZ.P/DANOS CAUSADOS AO PATR.PUB.-PRINC.
Total

13100111 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL

Total

13210011 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-PRINCIPAL

Total

11210112 TAXAS INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZ.-MUL.JUR.
Total

11210113 TAXAS INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO-DIV.AT

Total

11210111 TAXAS INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO-PRINC.

Total

SUFRAMA - REALIZAÇÃO DE RECEITAS 2016

Natureza Receita Fonte Recursos Detalhada
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Pelo quadro 16, verifica-se que a diferença entre a receita total estimada e a receita 
total arrecadada, no período de 2016, foi na ordem de R$ 87.407.289,92 (oitenta e sete 
milhões, quatrocentos e sete mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), 
configurando-se, dessa forma, frustação na arrecadação (valor arrecadado menor do que o 
valor estimado) de aproximadamente 33,16%. Sendo este percentual influenciado, 
principalmente, pela queda da Receita Tributária, mas especificamente Taxa de Serviços 
Administrativos – TSA, instituída pela Lei 9.960, de 28.01.2000. 

Cita-se como principais fatores para queda da arrecadação os seguintes: 
� Concessão de liminares judiciais as quais acarretam na suspensão do pagamento 
desse tributo, por parte das empresas contribuintes. Inclusive, de 2015 para 2016 já há 
decisão judicial na qual a SUFRAMA terá que restituir contribuinte. 
� Outro fator determinante é a crise econômica interna, a qual afeta todo território 
brasileiro, sobretudo a Zona Franca de Manaus. 
Acrescenta-se, ainda, em caráter informativo que a implantação da Desvinculação de 
Receitas da União – DRU, através da Emenda Constitucional nº 93 de 08/09/2016, fez com 
que 30% da TSA se tornassem recurso do Tesouro, limitando ainda mais os recursos desta 
Autarquia. 
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2.2.6. Informações sobre a execução das despesas 
 
Quadro 17. Detalhamento das Despesas Correntes 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 
    
50.967.679,08  

  
49.512.473,39  

  
50.967.679,08  

  
49.512.473,39  - - 

  
50.967.679,08  

  
49.512.473,39  

01 - Aposent.RPPS, Reser. Remuner. e Refor. 
Militar 

    
17.513.299,92  

  
16.371.724,81  

  
17.513.299,92  

  
16.371.724,81  - - 

  
17.513.299,92  

  
16.371.724,81  

Demais elementos do grupo 
    
16.496.286,43  

  
16.143.662,67  

  
16.496.286,43  

  
16.039.163,13  - 104.499,54 

  
16.496.286,43  

  
16.039.163,13  

3. Outras Despesas Correntes                 

39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ 
    
49.264.535,95  

  
61.196.202,16  

  
37.384.087,41  

  
49.818.669,67  

    
11.377.832,49  

  
8.076.633,18  

  
37.359.287,50  

  
49.818.669,67  

37 - Locação de Mão-de-Obra  
    
12.570.052,64  

  
13.705.141,32  

  
10.931.071,32  

  
11.877.764,35  

      
1.827.376,97  

  
2.191.164,96  

  
10.856.801,83  

  
11.754.551,52  

Demais elementos do grupo 
    
15.444.722,09  

  
11.058.820,19  

  
14.386.915,52  

    
9.931.710,75  

      
1.126.809,44  

  
1.249.070,27  

  
14.378.337,02  

    
9.872.825,75  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

51 - Obras e Instalações 
  
150.000.000,00  

                      
-    

                      
-    

                      
-    

  
150.000.000,00  

                    
-    

                      
-    

                      
-    

52 - Equipamentos e Material Permanente 
         
714.857,29  

                      
-    

       
714.857,29  

                      
-    

                        
-    

                    
-    

       
714.857,29  

                      
-    

39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ 
         
430.710,00  

       
728.859,00  

       
430.710,00  

       
728.859,00  

                        
-    

                    
-    

       
430.710,00  

       
728.859,00  

Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA. 
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Quadro 18. Despesa por Modalidade de Contratação  

 
Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA 
 

Quadro 19. Despesa por Grupo e Elemento de Despesa 

 
Fonte: CGORF/SAE/SUFRAMA 

Análise crítica 
Percebe-se um decréscimo no total realizado (empenho, liquidação e pagamento) do 

grupo de despesa ‘Outras Despesas Correntes’, na comparação entre 2016 e 2015; sobretudo 
se observado o Elemento de Despesa nº ‘39 – Outros Serviços de Terceiros PJ’. Já a Despesa 
de Pessoal manteve-se equilibrada, demonstrando uma pequena variação crescente no período 
analisado.  

Por fim, destaca-se o relevante valor (R$ 150.000.000,00) aplicado em ‘Investimentos’ 
para realização de ‘Obras e Instalações’ o que impactou no total despesas empenhadas em 
2016. 
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2.3. Desempenho Operacional 

 Este tema está abordado no Item 2. Planejamento Organizacional e Resultados. 
 

2.4. Renúncia de Receitas 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou jurisprudência 
dominante no sentido de que é inconstitucional a Taxa de Serviços Administrativos (TSA) 
cobrada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa, entende-se que esse 
item não se aplica à Suframa. 

Em deliberação no Plenário Virtual, foi seguido o entendimento do relator do 
Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 957650, com repercussão geral reconhecida, de 
que o artigo 1° da Lei 9.960/2000, que instituiu a taxa, viola a Constituição Federal por não 
definir de forma específica o fato gerador da cobrança. Uma vez julgada a matéria com status 
de repercussão geral, a solução será aplicada a todos os processos análogos sobrestados em 
outras instâncias. 

  No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da 1° Região (TRF-1) manteve 
decisão de primeira instância que declarou a inexistência de relação jurídica que obrigasse 
uma empresa situada na Zona Franca de Manaus de recolher a TSA na importação de 
mercadorias estrangeiras ou no internamento de mercadorias nacionais. A Suframa recorreu 
ao STF alegando que tem função de aprovar, acompanhar, avaliar e controlar projetos técnico-
econômicos das empresas instaladas na área incentivada, sejam eles comerciais ou industriais, 
o que tornaria legítimo e razoável que a taxa varie em razão do valor que traduza mais de 
perto o volume da atividade econômica da empresa. 

A Suframa sustentou que os elementos constitutivos da obrigação tributária foram 
devidamente delineados no artigo 1° da Lei 9.960/2000. Afirma que a taxa é exigível em 
razão do exercício regular do poder de polícia e da prestação de serviços públicos específicos 
e divisíveis pela autarquia. Alega também não ser necessário que a norma tributária 
especifique quais serviços e atividades ensejam a cobrança do tributo, bastando a indicação de 
que integrem as competências atribuídas a ela no Decreto-Lei 288/1967. 

Em sua manifestação, o ministro Teori Zavascki observou que a lei federal que 
instituiu a TSA se limita a repetir como fato gerador do tributo a definição abstrata do seu 
objeto, deixando de definir concretamente qual atuação estatal própria do exercício do poder 
de polícia ou qual serviço público, específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto a 
sua disposição, seria possível de taxação. 

 O ministro salientou que, em diversos precedentes, o STF tem decidido no sentido de 
que o Decreto-Lei 288/1967 não foi recepcionado pela Constituição federal. Anota ainda que 
ambas as Turmas da Corte têm se manifestado pela inconstitucionalidade da taxa criada pela 
Lei 9.960/2000, por não ter sido especificado o fato gerador do tributo. O relator se 
pronunciou pela existência de REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA e pela reafirmação 
da jurisprudência, conhecendo do agravo para negar provimento ao recurso extraordinário. A 
manifestação do relator quanto à repercussão geral foi seguida por unanimidade. No mérito, a 
decisão foi por maioria, vencidos os ministros Marco Aurélio e Luiz Fux. 
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2.4.1. Informações e resultados da política de renúncia de receitas praticadas pela 
SUFRAMA   

 
ANEXO ESPECIAL SOBRE GESTÃO DE POLÍTICAS DE RENÚNCI AS DE 

RECEITAS 
 
1. Apresentar, na forma de Anexo Especial sobre Gestão de Políticas de Renúncias de 

Receitas: 
2. Identificação da Unidade prestadora de contas (UPC) e da (s) política (s) pública (s) de 

renúncia de receitas sob sua gestão. 
3. Identificação dos principais gestores com atribuições relacionadas à gestão de políticas de 

renúncia de receitas. 
4. Informações sobre o ambiente de atuação da UPC, enfatizando suas principais 

características face ao público-alvo das políticas de renúncias de receitas sob sua gestão: 
a) Caracterização e comportamento do mercado de atuação; 
b) Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio; 
c) Informações sobre o relacionamento da UPC com os principais clientes de seus produtos e 

serviços; 
d) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los; 
e) Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios. 
 
Respostas aos Itens 1,2,3,4.  

Estes itens não se aplicam à Suframa conforme explicações contidas no texto 
referente ao item 2.4 Renúncia de receitas. 
 

Item 5. Planejamento estratégico da unidade prestadora de contas para as políticas de 
renúncias de receitas, ou descrição de como o planejamento estratégico dessas políticas está 
inserido no planejamento estratégico do órgão/unidade, contemplando: 

a) Descrição do plano estratégico que orienta sua atuação, identificando os 
objetivos estratégicos para o exercício de referência do relatório de gestão, as revisões 
ocorridas desde a elaboração, as estratégias adotadas para sua realização e para o tratamento 
dos riscos envolvidos; 

b)  Avaliação sobre os estágios de implementação do planejamento estratégico, 
destacando os avanços observados no exercício de referência do relatório de gestão e as 
perspectivas em relação aos próximos exercícios; 

c) Informações sobre as gestões realizadas junto à Secretaria-Executiva do MDIC 
e outras instâncias (a exemplo de Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria 
da Receita Federal e outros) com o objetivo de aprimorar a operacionalização das políticas de 
renúncia de receitas sob responsabilidade da UPC. 

d) Informações sobre as principais conquistas obtidas junto à Secretaria-Executiva 
do MDIC e outras instâncias (a exemplo de Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Secretaria da Receita Federal e outros) em relação a medidas externas de apoio ao 
aprimoramento da operacionalização das políticas de renúncia de receitas sob 
responsabilidade da UPC, decorrentes de gestões realizadas em exercícios anteriores. 

e) Informações sobre medidas concretas de atuação e envolvimento da alta direção 
(Superintendente, Superintendentes Adjuntos e Coordenadores-Gerais) para consecução de 
objetivos relacionados à Lei de Informática da ZFM, tais como: participação em grupos de 
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trabalho, expedição de atos relacionados ao tema, realização de negociações com outras 
unidades e esferas de governo, resultados alcançados em suas gestões, entre outros. 

 
Respostas à alínea “a”  
  O Planejamento Estratégico (PE) da Autarquia, revisado em 2010, não contém 
objetivos estratégicos específicos voltados para as políticas de renúncias de receitas. 
Entretanto, há uma área estratégica denominada Gestão de Incentivos Fiscais que tem como 
partida de sua política o seguinte enunciado:  

 
“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”. 

     
Acrescenta-se que nessa área estratégica há recomendações para que a Suframa 

desenvolva as seguintes linhas de ação, abaixo destacadas. Todavia, essas linhas de ação estão 
contempladas nas ações operacionais inseridas no PPA e na LOA.  

 
1. Acompanhamento das exportações nas ALC e na Amazônia Ocidental; 
2. Análise e acompanhamento do processo de fixação de processos produtivos básicos 
(PPB); 
3. Análise e acompanhamento de projetos de investimentos industriais e de serviços 
para fruição de incentivos fiscais; 
4. Reserva de lotes de terra, acompanhamento ambiental e análise de projetos de 
engenharia e arquitetura para implantação de empreendimentos industriais e de serviços 
no Distrito Industrial; 
5. Aprovação de projetos de produção e aproveitamento de matérias-primas regionais 
para fruição de incentivos fiscais; 
6. Análise, acompanhamento e avaliação de projetos agropecuários, florestais e 
agroindustriais; e 
7. Análise, controle e acompanhamento das atividades de cadastro, vistoria e 
internamento de mercadorias nacionais e estrangeiras. 
 

Respostas à alínea “b”. 
A respeito da convergência das ações do PAT para as áreas estratégicas, observa-se, 

no gráfico 2, que das 35 ações, 13 (37,14% do PAT) estão voltadas para área estratégica I 
(Desenvolvimento Organizacional) das quais 05 foram concluídas e 08 foram realizadas 
parcialmente.  

Para a área estratégica II (Gestão de Incentivos Fiscais) convergem 11 ações (31,42% 
do PAT) das quais 06 foram concluídas e 05 parcialmente executadas. A área estratégica III 
(Logística) apresenta 01 ação (2,8% do PAT) que foi realizada parcialmente. A área 
estratégica IV (Tecnologia e Inovação) obteve 02 ações (5,7% do PAT) que foram concluídas. 
A área estratégica V (Atração de Investimentos) apresenta 02 ações (5,8% do PAT) sendo 
uma concluída e a outra com realizada parcialmente.  

A área estratégica VI (Inserção Internacional) formada por 04 ações (11,42% do PAT) 
apresentam realizações parciais.  Já a área estratégica VII (Capital Intelectual e 
empreendedorismo) não foi priorizada no plano em função das restrições orçamentárias. A 
área estratégica VIII (Desenvolvimento Produtivo) contou com 02 ações (5,% do PAT) que 
foram concluídas. 

 A figura 10 demonstra um alto grau de implementação do PE da Suframa 
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  Figura 10. Ações do PAT X Áreas Estratégicos do Plano Estratégico 

 
   Fonte: COPLA/CGPRO/SAP/SUFRAMA. 
 
 
Respostas às alíneas “c” e “d”.  

A Suframa apresentou estudo com proposta de nova sistemática de arrecadação de 
recursos próprios para a Autarquia e que, após uma série de exposições, debates e elaboração 
de notas técnicas culminou na edição da Medida Provisória nº 757, de 19 de dezembro de 
2016, que instituiu a Taxa de Controle Administrativo de Incentivos Fiscais – TCIF, e a Taxa 
de Serviços – TS, as quais passarão a produzir efeitos a partir do próximo dia 20/03/2017. 
 
Respostas à alínea “e”  

Este item está respondido nos itens 7 e 8. 
 
Item 6. Discriminar, para cada objetivo estratégico estabelecido pela UPC para as políticas de 
renúncias de receitas sob sua gestão: 
a) Identificação do objetivo estratégico, especificação da autoridade responsável pelo 
acompanhamento e pela consecução das metas (nome completo e denominação do cargo 
ocupado) e definição geral do objetivo estratégico, a qual deverá evidenciar ao menos um 
indicador vinculado que seja capaz de mensurar o objetivo estratégico; 
b) Descrição e balanço das atividades empreendidas no exercício, enfatizando evolução do 
estágio do objetivo estratégico ocorrida desde a implementação do plano estratégico; 
d) Análise dos resultados dos indicadores do gráfico e em que medida retratam o alcance dos 
objetivos estratégicos; 
e) Tabela comparativa com os valores dos indicadores em três exercícios (dois últimos 
encerrados e previsão para o próximo); 
f) Análise da evolução temporal dos indicadores da tabela em comparação com as previsões 
(metas); 
g) Avaliação de resultados e impactos socioeconômicos da política a partir da análise dos 
indicadores; 
h) Principais desafios a serem enfrentados nos próximos exercícios; 
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i) Medidas ou estratégias planejadas para melhorar o desempenho das públicas de renúncia de 
receitas por meio do aperfeiçoamento operacional e/ou ações administrativas internas de 
responsabilidade da UPC; 
j) Propostas de alteração para aperfeiçoamento do marco normativo da política pública (se for 

o caso); 
 
Respostas às alíneas “a,b,c,e,f,g,h,i,j”.  

Os itens acima não se aplicam à Suframa em decorrência do Plano Estratégico da 
Autarquia não conter objetivo estratégico voltado para as políticas de renúncia de receitas. 
Portanto, não há como fazer as análises e medições acima solicitadas. 
 
Item 7. Avanços implementados no exercício em relação à gestão, sob o aspecto 
intraorganizacional, da Lei de Informática da Zona Franca de Manaus (Lei 8.387/1991). 

 Em relação aos avanços implementados em 2016 destacamos a finalização das 
discussões com a classe empresarial e as instituições ligadas ao tema pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) que resultou na aprovação da Resolução nº 71, de 6 de maio de 2016, 
pelo Conselho de Administração da Suframa – CAS, o qual passou a disciplinar o 
cumprimento das obrigações referentes aos investimentos em atividades de P&D na 
Amazônia Ocidental, por parte das empresas produtoras de bens de informática na ZFM.   

 No âmbito da Coordenação-Geral de Gestão Tecnológica – CGTEC/SAP, foram 
implementadas medidas de fortalecimento da equipe técnica de avaliação dos projetos de 
P&D. A partir de julho de 2016, foram lotados mais 4 (quatro) servidores efetivos e de nível 
superior na CGTEC. Destaque-se, também, a realização do curso de capacitação oferecido aos 
técnicos da CGTEC, com o apoio do MDIC, via UNESCO, proporcionando a geração de 
novos conhecimentos e expertise em P&D, melhorias nos processos atuais de avaliação dos 
Relatórios Demonstrativos (RD), aceleração do trabalho de eliminação do passivo de RD 
pendentes de avaliação dos resultados e prevenção contra a formação de novo legado.  

 Criação, no âmbito do Gabinete da Superintendência, por meio da Portaria Suframa nº 
220/2016, do Grupo de Trabalho que passou a ser responsável pela análise de recurso à 
superintendente (segunda instância), de conformidade com o Decreto n° 6.008, de 2006. 
Assim, ficam segregadas as funções de análise de contestação e de recurso, ou seja, a 
avaliação dos RDs e a análise das contestações ficam na responsabilidade da CGTEC/SAP, e 
a análise dos recursos sob a responsabilidade do grupo de trabalho criado pela portaria 
supracitada.   

 Foram retomadas as interações com a Receita Federal com o objetivo de se atender à 
recomendação dos órgãos de controle no sentido da implementação de um processo de 
circularização, visando a validação das informações prestadas pelas empresas com obrigações 
de P&D. Da mesma forma com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Comunicações – MCTIC, objetivando o fiel cumprimento dos dispositivos do Decreto n. 
6.008, de 2006. Destaque-se, também, uma maior interação com os órgãos de controle, em 
especial com a CGU-AM, no sentido da orientação e do aprimoramento das boas práticas, 
objetivando oferecer maior transparência e celeridade aos procedimentos analíticos.   

 

Item 8. Avanços implementados no exercício em relação à informatização de processos de 
trabalho relacionados à gestão da Lei de Informática da Zona Franca de Manaus 
(Lei 8.387/1991).  

           Em relação à informatização de processos na gestão da lei de informática, destaca-se o 
desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento, Gestão e Análise Tecnológica – SAGAT. 
A primeira fase do projeto, cuja primeira previsão de entrega para testes era o segundo 
semestre de 2016, e que por motivos técnicos no desenvolvimento do produto, foi postergada 
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para o primeiro semestre de 2017, devendo a etapa de testes de operação do sistema envolver 
a participação de algumas empresas previamente selecionadas e convidadas a participar. Essa 
primeira fase do sistema compreende o armazenamento das informações referentes ao 
Relatório Demonstrativo (RD) e seus respectivos Planos de P&D, sendo essas informações 
preenchidas/inseridas no sistema pelas próprias empresas beneficiárias da Lei 8.387/91. A 
implementação dessa primeira fase do sistema proporcionará a redução substancial do uso e 
manuseio de papéis, considerando que as informações atualmente fornecidas em meio físico 
serão todas elas disponibilizadas eletronicamente no sistema SAGAT em desenvolvimento. 
As demais fases do sistema compreenderão a análise do RD, emissão dos pareceres técnicos, 
a prestação das informações de P&D decorrentes do PPB, dentre outras. 
 
Medidas adotadas em atenção à recomendação do subitem 9.1.2 do Acórdão 1.390/2012-
TCU-Plenário. 

 Em atenção à recomendação do subitem 9.1.2 do Acórdão 1.390/2012-TCU-Plenário, 
cabe destacar que, por ter sido criado originalmente como um sistema de banco de dados para 
fins de estudos estatísticos, o Sistema de Indicadores da Suframa (SIS) não se configura como 
a base de dados única e mais adequada para a checagem das informações prestadas pelas 
empresas por meio dos RDs. Nesse sentido, baseado nas Disposições da Resolução Normativa 
nº 71/2016, a Suframa vem fazendo gestão junto à Receita Federal objetivando a viabilização 
desse procedimento de circularização.  

Item 9.a) Informações sobre a estrutura de pessoal da Suframa diretamente alocada à gestão 
da Lei de Informática da ZFM (Lei 8.387/91), contemplando as seguintes perspectivas: 

 A estrutura de pessoal alocada para a gestão da Lei de Informática da ZFM (Lei 
8.387/91), no âmbito da CGTEC/SAP, compreende 19 servidores efetivos, sendo 15 analistas 
técnicos, 01 agente administrativo, 01 colaborador e 02 coordenadores. Em relação aos 
coordenadores, um é o Coordenador-Geral da CGTEC, FCPE 101.4, e o outro é o 
Coordenador da Coordenação de Articulação Tecnológica (COART), FCPE 101.3.  

 A partir da entrada em vigor do Decreto n° 8.639, de 2016, que reduziu a quantidade 
de cargos de Direção e Assessoramento Superiores (DAS) no âmbito da Suframa, e do 
Decreto n° 8.819, de 2016, que transformou parte dos DAS em Funções Comissionadas do 
Poder Executivo (FCPE), o coordenador da COART/CGTEC, que era comissionado DAS 
101.3, em razão de não ser um servidor federal  foi exonerado do cargo, representando, neste 
contexto, uma perda de conhecimento em função de se tratar de um profissional experiente, 
capacitado e há muitos anos atuando na Suframa na área de P&D.  

 O quadro a seguir representa a força de trabalho da Coordenação Geral de Gestão 
Tecnológica (CGTEC/SAP), ao final do exercício de 2016, alocada para a gestão da Lei de 
Informática. 
a.1) demonstração quantitativa da força de trabalho, considerando efetivos, comissionados, 
terceirizados e estagiários; 
a.2) qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade, nível de 
escolaridade e área de formação; 
a.3) tempo de serviço de cada colaborador na Suframa e na subunidade atual; 
a.4) alocação entre atividades finalísticas e meio; 
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Quadro 20.  Demonstração da Força de Trabalho – EFETIVOS 

     Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 
 
a.5) custos associados à manutenção dos recursos humanos: somatório da remuneração bruta 
de todos os colaboradores da Setec mencionados na alínea “a.1” acima, de forma a mensurar o 
custo administrativo de pessoal fixo de sua estrutura ligada à renúncia de receitas; 
 Os 19 servidores que compõem do quadro da CGTEC/SAP, considerando as funções 
comissionadas, representam um custo administrativo mensal de R$ 189.534.04 (dados de 
dezembro/2016). 

 

b) Avaliação da suficiência, qualidade e quantidade do quadro de pessoal existente frente às 
demandas da gestão da Lei de Informática da ZFM – Lei 8.387/91, considerando possíveis 
medidas de racionalização dos métodos de trabalho para atendimento às demandas com a 
força de trabalho disponível; 

 Com a publicação do Decreto nº 8.639, de 2016, e da Portaria Suframa nº 283/2016, 
de 2016, a Coordenação de Políticas Tecnológicas – COPOT, deixou de existir com a 
supressão do DAS do Coordenador, restando somente a Coordenação de Articulação 
Tecnológica – COART, como única coordenação abaixo da CGTEC. Os servidores que eram 
lotados na COPOT foram remanejados para a COART e todas as atribuições que antes eram 

Quant. Nome do Servidor Setor Nível 
Escolar 

Área de 
Formação Cargo Idade Tempo de 

SUFRAMA 

Tempo de 
Serviço na 

Subunidade 
Atual 

1 Carlos Roberto da Silva CGTEC Superior 
Engª 

Mecânica 
FCPE 101.4 54 

2 anos e     
10 meses 

1 ano e               
9 meses 

2 
Leopoldo Augusto Montenegro de 

Melo Junior 
COART/CGTEC Superior Administração FCPE 101.3 31 

2 anos e       
9 meses 

4 meses 

3 Leonardo Arruda Moura de Araújo COART/CGTEC Superior Economia Economista 32 
2 anos e       
9 meses 

1 ano e              
10 meses 

4 Helnatã Duarte Campos COART/CGTEC Superior Fisioterapia ATA 28 
2 anos e       
9 meses 

1 ano e               
8 meses 

5 Taynara Tenório Cavalcante Bezerra COART/CGTEC Superior 
Engª de 

Produção 
Engº de 

Operações 
26 

2 anos e       
9 meses 

2 anos e              
9 meses 

6 Ygor Aroucha Thomé COART/CGTEC Superior Economia Economista 27 
2 anos e       
8 meses 

1 ano e               
8 meses 

7 Daniel de Souza Ferreira COART/CGTEC Superior 
Engª 

Eletrônica 
Engenheiro 33 

2 anos e       
9 meses 

2 anos e        
9 meses 

8 Felipe Chiamulera COART/CGTEC Superior 
Engª 

Mecatrônica 
ATA 26 

2 anos e     
10 meses 

2 anos e             
10 meses 

9 Davi de Souza Borges COART/CGTEC Superior Economia Economista 29 
2 anos e       
8 meses 

1 ano e                
8 meses 

10 Thiago Azevedo Conte de Melo COART/CGTEC Superior Economia Economista 28 
2 anos e       
9 meses 

1 ano e               
8 meses 

11 Marcelo Clinger Vieira Cavalcante COART/CGTEC Superior 
Engª de 

Produção 
Engº de 

Operações 
28 

2 anos e       
9 meses 

2 anos e              
9 meses 

12 Roberta Costa Silva COART/CGTEC Superior 
Engª de 

Produção 
ATA 32 

2 anos e       
9 meses 

2 anos e              
9 meses 

13 
Letícia Andrade de Oliveira 

Brilhante 
COART/CGTEC Superior Engª. Civil ATA 41 

2 anos e       
8 meses 

6 meses 

14 Érica dos Santos Nascimento Cintra COART/CGTEC Superior Engª. Civil Engenheiro 42 
1 ano e        
5 meses 

5 meses 

15 Rafael Barreira Vilarindo COART/CGTEC Superior Engª. Civil Engenheiro 30 
2 anos e        
9 meses 

5 meses 

16 Valter Rocha Morais COART/CGTEC Superior 
Engª de 

Produção 
Engº de 

Operações 
40 

1 ano e        
5 meses 

5 meses 

17 Mydiane Monteiro e Silva COART/CGTEC Superior Administração ATA 30 
1 ano e      

11 meses 
4 meses 

18 Jesner Geraldo Rebello de Souza CGTEC Médio Ensino Médio 
Agente 

Administrativo 
59 38 anos  6 anos 

19 Ivaneide Alves Saldanha CGTEC Médio Ensino Médio 
Colaborador 
da Liminar 

54 30 anos 8 anos 
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da COPOT também passaram para a COART. As atribuições de avaliação dos RDs 
permanecem com os mesmos técnicos que desenvolviam essa atividade enquanto existia a 
COPOT.  
 Conforme abordado no item 7, a Portaria Suframa nº 289, de 2015, foi substituída pela 
Portaria Suframa nº 48, de 2016, sendo esta substituída posteriormente pela Portaria Suframa 
nº 354, de 2016, que estabelece as diretrizes para o cumprimento de determinações exaradas 
na notificação do Acórdão 3695/2013 do TCU.  De acordo com a última portaria, o número 
mínimo de funcionários necessários está descrito a seguir: 
 
Quadro 21. Servidores lotados na 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/SUFRAMA. 
 

 Os servidores que trabalham diretamente com a Lei de Informática, além do 
coordenador-geral da CGTEC/SAP, são os mesmos que estavam lotados na COPOT. Em 
termos qualitativos, a CGTEC/SAP necessita de uma equipe multidisciplinar para a 
consecução dos seus trabalhos, porém houve avanços a partir dos cursos ministrados com o 
apoio do MDIC. Em termos quantitativos o quadro ainda é deficitário. Dois servidores no 
cargo de “agente administrativo” lotados na CGTEC dão apoio a todas as atividades de 
secretariado da Coordenação-Geral. Um desses agentes, por motivos particulares, está com o 
remanejamento previsto para 2017, devendo ser transferido para a Coordenação Regional de 
Porto Velho, em Rondônia, não havendo disponibilidade na Autarquia de servidores no cargo 
de “agente Administrativo” para atender a essa substituição.   
 
c) eventuais mudanças quantitativas e qualitativas na força de trabalho e períodos de 
afastamento de colaboradores com impacto na rotina da unidade; 
 Durante o período de 2016, seis servidores de outras unidades administrativas foram 
remanejados para a CGTEC. Todavia, até o fechamento de 2016, uma servidora foi 
transferida para outra Coordenação Geral, não constando no quadro atual. Ademais, um dos 
servidores que fazia parte do quadro da CGTEC em 2015, Sergio Nogueira Nascimento, foi 
transferido para o gabinete da Superintendência, passando a compor o grupo de trabalho 
responsável pelas análises de “recursos” à Superintendente, conforme Portaria Suframa nº 
220/2016, atendendo ao que estabelece o Decreto n° 6.008, de 2006.  
 

a) Síntese de treinamentos efetuados no exercício e outros aspectos relevantes em termos 
de formação profissional da equipe; 

 
Em termos de treinamento, destacam-se 2 cursos, conforme segue:  
 Curso de análise de P&D, de 76 horas, dividido em 4 etapas, realizado com o apoio do 
MDIC, visando à isonomia e à celeridade na avaliação dos RDs e à eliminação do passivo 
analítico.  
 Curso de Gestão de Riscos de modo a capacitar servidores para o mapeamento de 
riscos na área de P&D da CGTEC e assim contribuir para a melhoria dos processos e 
controles.  
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e) Síntese das inovações normativas de qualquer nível (leis, decretos, regulamentos, portarias, 
resoluções, portarias interministeriais etc.) da Lei de Informática da ZFM – Lei 8.387/91 
ocorridas no exercício; 
f) Síntese das inovações realizadas no último exercício em termos de normatização de rotinas 
e/ou procedimentos administrativos da unidade, com objetivo de aprimoramento de controles 
administrativos da Lei de Informática da ZFM – Lei 8.387/91. 
 No exercício de 2016 destaca-se a publicação da Resolução CAS nº 71, de 2016, que 
passou a disciplinar o cumprimento das obrigações relativas aos investimentos em atividades 
de pesquisa e desenvolvimento na Amazônia Ocidental, por parte das empresas com projetos 
aprovados para produção de bens de informática na Zona Franca de Manaus.  
 Portaria Suframa n° 220, de 2016, criando Grupo de Trabalho no âmbito do gabinete 
da superintendência para as análises de recurso (segunda instância), conforme previsto no 
Decreto n° 6.008, de 2006.  
 Portaria Interministerial MDIC/MCTIC n. 335, de 28.12.2016, que dá abertura para 
discussão e sugestões de aprimoramento dos Decretos de regulamentação da Lei de 
Informática, nacional e da ZFM. 
 
 
Item 10. Dados Gerais sobre a Lei de Informática da ZFM – Lei 8.387/91: 

a) Volume financeiro de renúncia fiscal e contrapartidas (investimentos em P&D) – 
tabela e gráfico; 

 Com relação à Renúncia Fiscal, em conformidade com as disposições regimentais da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, esclarece-se que o cálculo é de competência dessa 
Secretaria e não da Suframa. Por oportuno, informamos abaixo os valores das obrigações em 
P&D em consonância com o cronograma de trabalho estabelecido na Portaria Suframa 354, 
de 2016.  Representam os valores referentes aos RDs dos anos 2010 a 2013, analisados 
durante o exercício de 2016. 
 
Quadro 22. Valores referentes aos RDs no período de 2010 a 2013                        

 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
Investimentos totais 
em P&D. 

151.138,57 160.647.370,91 322.448.275,91 145.608,45 483.392.393,84 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

 

b) Perfil e valores de agregados econômicos do setor apoiado e da política pública. 
 
  Quadro 23.Valores de agregados econômicos do período 2010 a 2013                

 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
Faturamento 

Bruto 
3.583.599,00 4.166.628.272,91 8.462.182.879,65 3.981.183,75 12.636.375.935,31 

Impostos 
pagos 

0,00 712.944.159,90 1.354.660.824,23 347.038,79 2.067.952.022,92 

Aquisições 0,00 316.725.255,87 344.881.730,34 0,00 661.606.986,21 
Faturamento 

Líquido 
3.583.599,00 3.136.958.857,14 6.762.640.325,08 3.634.144,96 9.903.233.327,18 

Obrigações 179.179,95 154.494.556,06 315.541.873,63 161.382,55 470.376.992,19 

   Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 
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c) Perfil dos dispêndios dos projetos de P&D por modalidade – tabela e análise; 
d) Perfil dos dispêndios dos projetos de P&D por natureza do gasto. 
 

    Quadro 24. Dispêndios dos projetos de P&D por modalidade período 2010 a 2013  
 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
FNDCT CT-
Amazônia (R$) 

0,00 15.943.514,88 37.977.850,58 0,00 53.471.365,46 

Modalidade Interna 
(R$) 

0,00 7.344.215,29 67.837.194,65 0,00 75.181.409,94 

Modalidade 
Convênio (R$) 

151.138,57 137.809.640,74 216.633.230,68 145.608,45 354.739.618,44 

TOTAL (R$) 151.138,57 160.647.370,91 322.448.275,91 145.608,45 483.392.393,84 

  Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

Análise: Valores depositados no FNDCT, dos RDs analisados durante o ano-calendário de 
2016, referentes aos anos 2010 a 2013, por modalidade de investimento. 

 

Item 11. Informações sobre concessão de benefícios fiscais: 

a) Estoque e atendimento da demanda de pedidos de concessão por parte da Suframa – 
tabelas, índices, principais motivos de indeferimento de pedidos de concessão no exercício e 
medidas adotadas para prevenir a submissão de novos pleitos com idênticos entraves; 

c) Indicadores sobre tempos médios de tramitação: apuração e avaliação sobre os principais 
entraves verificados no exercício para a redução dos prazos de concessão de benefícios 
fiscais, em especial a disponibilidade de pessoal técnico para análise. 
 
Respostas ao Item 11.  

Este item não se aplica à Suframa conforme explicações contidas no texto referente 
ao item 4.4 Renúncia de receitas. 
 
Item 12. Informações sobre avaliação de benefícios fiscais por meio de Relatórios 
Demonstrativos (RDs): 
 

a) Situação do estoque de RDs: tabelas sobre situação da análise técnica inicial e sobre 
relatórios em grau de recurso administrativo; 

 
Quadro 25. Avaliação de Relatório Demonstrativos (RDs)                                         

ANO-
CALENDÁRIO  

Nº DE 
RDs 

Nº DE 
PROJETOS 

TOTAL 
OBRIGAÇÃO  

SITUAÇÃO DA ANÁLISE 

2013 54 285 416.888.133,45 
Iniciada (conclusão da análise do Relatório 
Demonstrativo, conforme Portaria nº 354/2016, o 
prazo final é 30/04/2017). 

2014 54 274 501.507.325,00 Não iniciada 
2015 58 * 469.041.903,54 Não iniciada 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. *Tabulação dos dados dos RDs entregues em 31/7/2016, ainda não concluída. 
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b) Informações sobre os resultados dos recursos não providos e providos parcialmente  

 
Quadro 26. Resultados dos recursos não providos e providos parcialmente                          

ANO-
CALENDÁRIO 

EMPRESA CNPJ 
SALDO 

DEVEDOR 
(R$) 

SITUAÇÃO DO 
RECURSO/ 

RESULTADO 

2012 
Avglobal Ind. de Equip. 
Eletrônicos Ltda. 

10.282.303/0001-06 4.054,32 Adimplente após análise 

2010 
Calcomp Indústria e 
Comércio de Eletrônicos 
e Informática Ltda  

07.200.194/0001-18 2.899.374,96 

Permaneceu inadimplente 
após análise, com mesmo 
saldo devedor; processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2011 Coelmatic Ltda. 05.156.224/0001-00 416.133,78 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 21.865,38); processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2010 
Continental Ind. e Com. 
Automotivo Ltda. 

07.345.733/0001-07 806.188,60 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 49.015,02); processo 
será enviado para suspensão 
dos incentivos 

2011 
Continental Ind. e Com. 
Automotivo Ltda. 

07.345.733/0001-07 835.393,46 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 45.982,38); processo 
será enviado para suspensão 
dos incentivos 

2012 
Densam da Amazônia 
Ind. Eletrônica Ltda. 

07.319.556/0001-94 31.222,25 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 23.935,53); processo 
será enviado ao recurso à 
Superintendência 

2010 
Denso Industrial da 
Amazônia LTDA. 

84.657.907/0001-18 2.210.826,64 

Permaneceu inadimplente 
após análise, com mesmo 
saldo devedor; processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2011 
Denso Industrial da 
Amazônia LTDA. 

84.657.907/0001-18 2.205.130,14 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 2.259.173,69); processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2010 
Digiboard Eletrônica da 
Amazônia Ltda 

07.448.261/0001-18 4.414.897,84 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 3.471.982,35); processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

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 ao recurso à 
Superintendência 

2010 
Digitron da Amazônia 
Indústria e Comércio 
Ltda 

84.489.988/0001-94 2.789.522,98 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 2.437.574,81); processo 
enviado ao recurso à 
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Superintendência 

2011 
Digitron da Amazônia 
Indústria e Comércio 
Ltda 

84.489.988/0001-94 11.697.547,83 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 10.383.855,15); 
processo enviado ao recurso 
à Superintendência 

2011 
Dowertech da Amaz. Ind. 
de Instrumentos 
Eletrônicos Ltda. 

09.291.019/0001-08 2.457,33 Adimplente após análise 

2010 
Elgin Industrial da 
Amazônia Ltda 

14.200.166/0001-66 1.995.210,81 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 597.616,95); processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2010 
Elo Eletrônica Amazônia 
Ltda. 

10.640.256/4000-01 843.969,46 

Permaneceu inadimplente 
após análise, com mesmo 
saldo devedor; processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2011 
Elo Eletrônica Amazônia 
Ltda. 

10.640.256/4000-01 478.157,14 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 386.916,80); processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2011 
Envision Ind. de 
Produtos Eletrônicos 
Ltda. 

04.176.689/0001-60 543.431,26 Adimplente após análise 

2010 
Flex Imp e Exp Ind. e 
Com. de Máquinas 
Motores Ltda. 

22.798.094/0001-29 62.926,48 

Permaneceu inadimplente 
após análise, com mesmo 
saldo devedor; processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2011 
Flex Imp e Exp Ind. e 
Com. de Máquinas 
Motores Ltda. 

22.798.094/0001-29 4.519,97 

Permaneceu inadimplente 
após análise, com mesmo 
saldo devedor; processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2010 
GBR Componentes da 
Amazônia Ltda. 

05.370.795/0001-43 79.379,19 
A empresa quitou o débito 
atualizado. 

2012 
H-Buster da Amazônia 
Indústria e Comércio 
Ltda 

84.465.046/0001-76 67.250,74 

Permaneceu inadimplente 
após análise do recurso à 
Superintendência, com 
mesmo saldo devedor  

2011 
HDL da Amazônia 
Indústria Eletrônica Ltda 

04.034.304/0001-20 120.144,11 

Permaneceu inadimplente 
após análise, com mesmo 
saldo devedor; processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2010 
HMB Indústria e 
Comércio Ltda. 

03.144.594/0001-00 126.983,65 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 5.840,80); processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2011 
HMB Indústria e 
Comércio Ltda. 

03.144.594/0001-00 101.887,65 Adimplente após análise 
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2010 
Imp. Exp. e Ind. Jimmy 
Ltda. 

04.381.620/0002-50 948,20 Adimplente após análise 

2011 Intelcav Cartões Ltda. 03.935.003/0006-10 97.449,81 Adimplente após análise 

2011 
Jabil Industrial do Brasil 
Ltda. 

04.898.857/0002-02 153.124,67 Adimplente após análise 

2011 
Lite-On Mobile Ind. e 
Com. de Plásticos Ltda. 

04.889.830/0001-72 4.414.666,99 

Permaneceu inadimplente 
após análise, com mesmo 
saldo devedor; processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2010 
NCR Brasil Ind. de 
Equip. para Automação 
Ltda. 

10.785.567/0001-74 2.511.553,17 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 905.737,37); processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2011 
Palladium Energy 
Eletrônica da Amaz. 
Ltda. - Inventus Power 

00.399.541/0001-34 111.052,82 Adimplente após análise 

2011 Philco Eletrônicos Ltda. 11.283.356/0002-87 1.050.615,70 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 1.025.591,20); processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2010 
Positivo Informática da 
Amazônia Ltda. 

08.239.748/0001-53 1.461.255,47 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 1.650,44); empresa 
quitará o débito 

2010 
Procomp da Amazônia 
Indústria Eletrônica S/A 

84.107.697/0001-94 12.284.635,04 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 7.184.892,70); processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2011 
Procomp da Amazônia 
Indústria Eletrônica S/A 

84.107.697/0001-94 10.518.612,48 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 4.942.623,33); processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2010 
PST Ind. Eletrônica da 
Amazônia Ltda. 

08.496.066/0001-04 31.380,24 Adimplente após análise 

2010 
Samsung Eletronica da 
Amazonia Ltda. 

00.280.273.0001/37 25.537.249,61 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 13.037.678,63); 
processo será enviado ao 
recurso à Superintendência 

2012 
Smartrac Tec. Ind. e 
Com. da Amazônia Ltda. 

08.645.240/0001-55 270.684,52 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 11.616,28); processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2011 
Superior da Amazônia 
Ltda. 

00.452.800/0001-43 79.851,85 

Permaneceu inadimplente 
após análise, com mesmo 
saldo devedor; processo será 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2010 
Tecplam Ind. Eletrônica 
Ltda. 

01.775.542/0001-07 87.805,35 Adimplente após análise 
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2011 
Tecplam Ind. Eletrônica 
Ltda. 

01.775.542/0001-07 106.218,60 Adimplente após análise 

2010 
Teikon Tecnologia 
Industrial Ltda 

07.208.315/0001-78 1.892.452,67 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 818.693,53); processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2011 
Teikon Tecnologia 
Industrial Ltda 

07.208.315/0001-78 1.519.867,50 

Permaneceu inadimplente 
após análise, com mesmo 
saldo devedor; processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2010 
Unicoba da Amazônia 
Ltda. 

03.951.798/0001-45 1.310.994,24 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 221.346,00); processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2011 
Unicoba da Amazônia 
Ltda. 

03.951.798/0001-45 1.204.587,53 

Permaneceu inadimplente 
após análise (saldo devedor: 
R$ 869.718,06); processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência 

2011 Videolar S.A. 04.229.761/0004-13 523.926,67 

Permaneceu inadimplente 
após análise, com mesmo 
saldo devedor; processo 
enviado ao recurso à 
Superintendência, restando 
saldo devedor de R$ 
37.881,11. 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 
 

Medidas adotadas em atenção à recomendação do subitem 9.1.5 do Acórdão 1.390/2012-
TCU-Plenário;  

Uma das medidas adotadas diz respeito ao aumento do número de servidores 
dedicados à análise de Relatórios Demonstrativos e de Contestações. No início de 2016 eram 
12 servidores, passando para 15 ao final do exercício. Outra medida adotada foi a distribuição 
de processos aos servidores baseada na uniformidade da carga de trabalho, ou seja, mensurada 
por meio da complexidade da análise, utilizando variáveis como quantidade de projetos e 
valor da obrigação. Destaca-se, ainda, que a distribuição feita dessa forma objetiva aumentar a 
eficiência do trabalho para que não haja servidores ociosos e nem sobrecarregados. 

Foi realizada a etapa de desenvolvimento de um sistema informatizado para análise e 
acompanhamento de Relatórios Demonstrativos em andamento, o Sistema de 
Acompanhamento, Gestão e Análise Tecnológica (SAGAT). Com a implantação do SAGAT, 
o processo de avaliação ganhará uma nova dinâmica uma vez que será automatizado, 
eliminando, por exemplo, o procedimento atual de preenchimento manual de planilhas e a 
busca de informações e documentos nos autos dos processos. 

Além disso, foi realizada a comunicação de suspensões e o cancelamento de incentivos 
da respectiva linha de produção à Delegacia da Receita Federal do Brasil e ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), por meio de ofícios, resultando, em 
2016, no encaminhamento de 11 comunicações à Delegacia da Receita Federal do Brasil e 11 
comunicações ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC). 
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Quadro 27. Medidas adotadas  

EMPRESA CNPJ 
PRODUTOS – Código 
Suframa- e Descrição 

MCTIC DRFB 

Amazonas Digital 
S.A. 

04.644.662/0001-55 0308-Microcomputa-dor 
Ofício n° 346, 
de 20/01/2016 

Ofício n° 345, de 
20/01/2016 

Amazon PC Ind. E 
Com. De 
Microcomputadores 
Ltda. 

01.614.079/0001-03 

0307-Microcomputa-dor 
Portátil, 0309-CPU, 
0801Subconj. Para CPU, 
0315-Teclado e 0316-
Indicador e Apontador 
(Mouse) 

Ofício n° 3023, 
de 08/07/2016 

Ofício n° 3022, 
de 08/07/2016 

Balda Lumberg 
Technologies Ltda. 

03.171.861/0001-20 

1246-Subconjunto Plástico 
para Telefone Celular e 
1358- Subconjunto para 
Telefone Celular com LCD. 

Ofício n° 348, 
de 20/01/2016 

Ofício n° 347, de 
20/01/2016 

Dolly da Amazônia 
Ltda. 

01.057.732/0001-80 0361-PCI Montada 
Ofício n° 341, 
de 20/01/2016 

Ofício n° 339, de 
20/01/2016 

Elcoteq da Amazônia 
Ltda. 

06.369.890/0001-90 0361-PCI Montada 
Ofício n° 4984, 
de 18/11/2016 

Ofício n° 4983, 
de 18/11/2016 

Elgin Industrial da 
Amazônia Ltda 

14.200.166/0001-03 
0307-Microcomputa-dor 
portátil 

Ofício n° 4986, 
de 18/11/2016 

Ofício n° 4985, 
de 18/11/2016 

Gradiente S.A. 43.185.362/0001-07 
0089-Telefone Celular 
Digital 

Ofício n° 1716, 
de 07/04/2016 

Ofício n° 1717, 
de 07/04/2016 

Inmav Brasil Com. E 
Ind. De Componentes 
para TI Ltda. 

10.619.243/0001-66 
1874-Cartões Inteligentes 
com Contato-Laminado 

Ofício n° 1714, 
de 07/04/2016 

Ofício n° 1715, 
de 07/04/2016 

Jabil do Brasil Ind. 
Eletroeletrônica Ltda. 

04.854.120/0001-07 
e 04.854.120/0004-
50 

0361-PCI Montada, 0089-
Telefone Celular Digital, 
1246-Subconjunto Plástico 
para Telefone Celular e 
1358- Subconjunto para 
Telefone Celular com LCD. 

Ofício n° 464, 
de 27/01/2016 

Ofício n° 462, de 
27/01/2016 

Multi Devices da 
Amazônia Ltda. 

04.814.612/0001-79 
0315-Teclado e 0361-PCI 
Montada 

Ofício n° 350, 
de 20/01/2016 

Ofício n° 349, de 
20/01/2016 

SP Eletrônica da 
Amazônia Ltda. 

33.432.527/0001-44 

0300-Terminal ponto de 
venda, 0310-Impressora de 
impacto, 0344, 0361-PCI 
Montada, 1232 e 1255-
Terminal de 
autoatendimento para acesso 
a informações em rede. 

Ofício n° 461, 
de 27/01/2016 

Ofício n° 463, de 
27/01/2016 

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. 
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Desvantagens: 
1. Falta de detalhamento dos dispêndios dos incisos IV a X do art. 21 do Decreto nº 6.008, de 
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, de 2006 é a glosa. 

 

Item 13. a) Informações sobre empresas omissas em apresentar relatórios demonstrativos. 
 
Quadro 28.  Empresas omissas em apresentar relatórios demonstrativos 

EMPRESA ANO 

Superior da Amazônia Ltda. 2015 

Virtua Sistemas de Informática Ltda. 2015 

 Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

b) Processos de suspensão e cancelamento – quadro com informações gerais sobre os 
processos, motivos de suspensão/cancelamento e situação das empresas ao final do exercício; 
 

Quadro 29. Informações gerais sobre os processos, motivos de suspensão/cancelamento e situação das 
empresas ao final do exercício 

ANO-
CALENDÁRIO  

EMPRESA CNPJ 
SALDO 

DEVEDOR 
(R$) 

MOTIVOS DE 
SUSPENSÃO/CANCELAMENTO 

 

2004 
Digitron da Amazônia 
Indústria e Comércio 
Ltda 

84.489.988/0001-94 439.398,86 
A Resolução CAS n° 31, de 
15/04/2016, cancelou os incentivos 
fiscais a pedido. 

2005 
Digitron da Amazônia 
Indústria e Comércio 
Ltda 

84.489.988/0001-94 2.340.157,24 

2008 
Digibrás Indústria do 
Brasil S.A. 

07.130.025/0001-59 2.793.386,35 

A empresa apresentou um segundo 
Recurso ao Superintendente da 
Suframa, que não foi provido. Não 
houve quitação do saldo devedor. 
Em função disso foi instaurado 
procedimento de suspensão de 
incentivos fiscais. O processo foi 
encaminhado à PF/Suframa para 
formular defesa, pois a empresa 
entrou na Justiça. 

2008 
Elgin Industrial da 
Amazônia Ltda 

14.200.166/0001-66 0,00 

Empresa não quitou o saldo devedor 
e apresentou Recurso ao 
Superintendente da Suframa. Esse 
Recurso não foi provido. Em função 
disso foi emitida a Portaria de 
suspensão n° 330, de 14/6/2016, em 
30/6/2016 a empresa quitou o saldo 
atualizado de R$ 935.518,55 e a 
Portaria Suframa n° 6302, de 
5/7/2016 restabeleceu os incentivos 
fiscais. 
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2009 
Fabor Componentes da 
Amazônia Ltda 

04.243.199/0001-30 21.240,40 

Não foi possível a entrega à empresa 
do resultado da análise da 
Contestação, mesmo após 3 
tentativas dos Correios. A empresa 
foi chamada via Edital de 
Convocação, e o seu representante 
não compareceu à SUFRAMA. Em 
função disso foi instaurado 
procedimento de suspensão de 
incentivos fiscais. A Portaria 
Suframa n° 68, de 9/3/2017, 
cancelou automaticamente os 
incentivos fiscais devido a 
paralização da produção, 
estabelecido na Resolução CAS n° 
203, de 2012. 

2009 
Procomp Amazonia Ind. 
Eletronica Ltda. 

84.107.697/0001-94 3.262.221,20 

Após a análise do Recurso à 
superintendência, o saldo devedor 
permaneceu o mesmo, foi 
encaminhada minuta de portaria de 
suspensão dos incentivos fiscais, 
para assinatura da Superintendente e 
publicação. 

---- 
Superior da Amazônia 
Ltda. 

00.452.800/0001-43 ---- 

A empresa teve o cancelamento 
automático dos incentivos fiscais 
pela Res. CAS n° 132, de 
31/11/2016, devido paralização da 
produção, estabelecido na Resolução 
CAS n° 203, de 2012. 

2008 
Terra Indústria da 
Amazônia Ltda 

03.994.351/0001-53 1.030.820,91 
A empresa não apresentou 
Contestação e não quitou o saldo 
devedor. Os incentivos fiscais 
haviam sido cancelados por meio da 
Portaria nº 306, de 12/08/2014. 
Porém essa portaria foi anulada, já 
que o cancelamento deveria ter sido 
feito por Resolução do Conselho de 
Administração da Suframa - CAS. 
Foi instaurado um novo 
procedimento de cancelamento de 
incentivos fiscais. Com o 
cancelamento realizado pela 
Resolução CAS n° 164, de 
06/12/2016, por inadimplência na 
aplicação de P&D. 

2009 
Terra Indústria da 
Amazônia Ltda 03.994.351/0001-53  

420.083,87 

2010 

Terra Indústria da 
Amazônia Ltda 03.994.351/0001-53 526.041,38 

2011 
Terra Indústria da 
Amazônia Ltda 

03.994.351/0001-53 236.365,60 
 

2012 

Terra Indústria da 
Amazônia Ltda 03.994.351/0001-53 68.000,12 

     

     Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 
c) Casos de suspensão de Pedidos de Licenciamento de Importação (PLI) ocorridos no 
exercício, nos termos do art. 34 do Decreto 6.008/2006. 
 

     Quadro 30. Suspensão de Pedidos de Licenciamento de Importação (PLI) 
EMPRESA ANO STATUS 

Superior da Amazônia Ltda. 2015 Bloqueio efetuado em 03/08/2016  
Virtua Sistemas de Informática Ltda. 2015 Bloqueio efetuado em 02/08/2016  

     Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 
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Item 14. Informações sobre gestão de ativos: 
 
a) Arrecadação em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT) –detalhamento por modalidades legais; 
 
Quadro 31. Arrecadação em favor do FNDCT 

MODALIDADES NORMATIVAS VALORES DE 2016 (R$) 
FNDCT CT-Amazônia  

Inciso II, §1°, Art. 5°, Dec. 6.008/2006 (Trimestral) 
46.339.988,88 

FNDCT CT-Amazônia  
§3°, Art. 7, Dec. 6.008/2006 (Opção de Investimento) 

1.573.789,73 

FNDCT CT-Amazônia  
Art. 31, Dec. 6.008/2006 (Saldo Residual-Glosa) 

3.936.132,10 

T  O  T  A  L 51.849.910,71 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 

b) Arrecadação em favor dos Programas e Projetos Prioritários (PPIs) e Programas 
Estruturantes – tabela e dados sobre Programas e Projetos Prioritários (PPIs) e Programas 
Estruturantes vigentes no último exercício, entidade executora, valores aportados, objetivos e 
subprojetos em execução; 
 
APORTES EM PROJETOS – 2016 

 Todos Programas Prioritários (PP) existentes foram cancelados pelo CAPDA. O único 
coordenador de PP credenciado, o Centro de Ciências, Tecnologia e Inovação do Polo 
Industrial de Manaus – CT-PIM, foi descredenciado pelo CAPDA na 48ª Reunião Ordinária 
realizada em 30 de março de 2016. 

 Em função do descredenciamento do CT-PIM, foi publicada a Resolução CAS nº 
103/2016, orientando as empresas que até 2015 efetuavam seus aportes em PPs, para que 
efetuassem seus aportes no FNDTC, até que fossem aprovados e operacionalizados os novos 
PPs.  

 Em 14 de julho de 2016, por ocasião da 49ª Reunião Ordinária do CAPDA, foram 
aprovados os 3 novos Programas Prioritários (PPs), quais sejam: (i) ECONOMIA DIGITAL, 
(ii) BIOTECNOLOGIA e (iii) RECURSOS HUMANOS, substituindo os antigos programas 
prioritários. 

 Para seleção dos coordenadores dos novos PPs, foi realizado o Chamamento Público 
CAPDA n° 1/2016. Nesse chamamento somente o programa de ECONOMIA DIGITAL teve 
sua coordenadora credenciada, uma vez que as demais não atenderam as exigências mínimas 
do referido Edital. Somente no dia 29 de dezembro de 2016 o Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico (INDT) tornou-se operacional com a regularização de sua conta bancária para o 
recebimento dos aportes ao programa sob sua coordenação – Economia Digital. A seleção dos 
coordenadores para os demais programas prioritários ficou para ser realizada em 2017. 

 
PROGRAMAS ESTRUTURANTES: Não houve aporte. 
 
PROGRAMAS PRIORITÁRIOS: No ano de 2016 não houve aportes das empresas com 
compromisso de investimentos em pesquisa e desenvolvimento da Lei n° 8.387, de 1991.  
 
c) Gestão dos débitos de aplicação insuficiente em P&D – tabelas com dados gerais e de 
eficiência do processo de cobrança de débitos de P&D (glosas) em favor do FNDCT, 
acompanhadas de avaliação crítica das razões do sucesso ou insucesso dos procedimentos de 
cobrança administrativa, avaliação da adequação, suficiência e qualidade dos procedimentos 
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administrativos de cobrança administrativa, e medidas adotadas para garantir que os débitos 
de aplicação insuficiente em P&D se revertam em arrecadação para o FNDCT. 

 Em 2016 foram expedidos 117 Ofícios às empresas relativos à análise do Relatório 
Demonstrativo Anual e das Contestações dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, representando 
a análise de 272 projetos. Foram analisadas, ainda, 37 contestações e 11 Recursos à 
Superintendente da SUFRAMA.  

 Com referência ao art. 31 do Decreto nº 6.008, de 2006, relativo às glosas e às 
insuficiências de investimentos em atividade de P&D, houve, em 2016, o recolhimento do 
montante de R$ 3.936.132,10 no programa de Apoio e Desenvolvimento do Setor de 
Tecnologia da Informação da Amazônia – FNDCT - CTAMAZÔNIA. 
 
Item 15. Informações sobre auditorias e inspeções de P&D nas empresas beneficiárias – 
tabela com dados gerais, medidas adotadas em atenção à recomendação do subitem 9.1.3 do 
Acórdão 1.390/2012-TCU-Plenário e principais conclusões obtidas a partir das fiscalizações 
nos projetos, em termos de: caráter inovador; relevância social; perspectivas comerciais, 
geração de capacitação; qualificação da equipe envolvida; e geração de empregos. 
 
 No exercício de 2016, foram realizadas 4 visitas a empresas em cumprimento à Lei 
8.387/91, conforme especificação do quadro 32. 
 
Quadro 32. Visitas técnicas sobre P&D realizadas nas empresas em cumprimento à Lei 
8.387/91 

 PERÍODO EMPRESA SERVIDOR 
09/03/2016 DENSO Marcelo Cavalcante 
29/03/2016 FLEX Roberta Costa 
31/03/2016 POSITIVO Roberta Costa 
13/04/2016 SAMSUNG Leonardo Araújo 

Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 O objetivo das visitas foi realizar a auditoria in loco relacionada aos projetos de P&D 
apresentados à SUFRAMA como investimentos para o ano-calendário de 2012, com vistas ao 
cumprimento do disposto na Portaria Suframa 354/2016, que substitui a Portaria nº 48 do 
mesmo ano.  

No que tange à inovação, observa-se que os projetos em sua maioria impactam 
diretamente nas próprias empresas beneficiárias, principalmente os projetos destinados ao 
aperfeiçoamento de produtos ou processos produtivos. 
 
Item 16. a) Informações sobre a quantidade de Laudos Técnicos de Auditoria Independente 
(LTAIs) recebidos no exercício e os encaminhamentos decorrentes – tabela; 
 b) Informações sobre fiscalizações de cumprimento de Processo Produtivo Básico (PPB) – 
tabela que retrate a atuação fiscalizatória da Suframa em relação ao cumprimento dos PPBs. 
Emissão do Laudo de Operação (LO):  
a) apresentar tabela (formato livre) com os quantitativos de Laudos de Operação (LOs), 

Laudos de Produção (LPs), Laudos Técnicos de Auditoria Independente (LTAIs) e 
Relatórios de Acompanhamento de Projetos (RAPs) recebidos ou produzidos, frente ao 
universo de empresas obrigadas a apresentá-los. Destacar as características de cada 
mecanismo de fiscalização; 

b) apresentar as medidas adotadas em atenção à recomendação do subitem 9.1.1 do Acórdão 
1.390/2012-TCU-Plenário. 

Resposta: 
A empresa, depois de aprovar o seu Projeto, solicita à Suframa a emissão do LO, que 

é o documento comprobatório da adequação das instalações industriais, máquinas e 
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equipamentos, necessários à operacionalização do projeto técnico-econômico aprovado, 
observado o dimensionamento nele constante. O LO é emitido conforme modelo definido 
pela Suframa, e é específico para cada projeto técnico-econômico aprovado.  

Para a emissão do LO, são encaminhados à empresa para inspeção in loco, no 
mínimo dois técnicos, que realizam a vistoria, coletam dados e documentos, e, 
posteriormente, mediante análise técnica, elaboram o laudo. Conforme determina a legislação, 
anexas ao LO são juntadas as seguintes documentações: Lay-out (arranjo físico) das 
instalações industriais, cópia autenticada da Licença de Operação emitida pelos órgãos 
ambientais do Governo do Estado do Amazonas2, documentos comprobatórios dos 
investimentos fixos e de posse do imóvel (escritura, contrato de locação ou documento legal 
equivalente). 

A partir da data de emissão do LO, a empresa tem liberado até 30% (trinta por cento) 
da cota de importação de insumos referente ao primeiro ano de produção, de cada produto 
constante no Laudo, para que ela possa iniciar sua produção. 
 
Emissão do Laudo de Produção (LP): 

Após a emissão do LO e a aquisição inicial de insumos, a empresa solicita a emissão 
do LP, que é o documento comprobatório do atendimento das etapas estabelecidas no PPB de 
cada linha de produção e do cumprimento de outros parâmetros dimensionados no projeto 
técnico-econômico aprovado.  

Igualmente à emissão do LO, para a emissão do LP são encaminhados à empresa para 
inspeção in loco, no mínimo dois técnicos, que realizam a vistoria, coletam dados e 
documentações, e, posteriormente, elaboram o LP. Anexo ao LP é juntada, se for o caso, 
documentação relativa à terceirização de etapas do PPB por outras empresas, como Notas 
Fiscais de aquisição dos componentes terceirizados.   

O LP tem como finalidades: definir o início de fabricação do produto (no caso de 1º 
LP); liberar, quando aplicável, o saldo remanescente do limite de importação de insumos (no 
caso de 1º LP); e registrar as etapas do PPB operacionalizadas no momento da inspeção.  
 
Entrega do Laudo Técnico de Auditoria Independente (LTAI):  

A partir do ano subsequente à implantação de cada linha de produção, a empresa 
titular de projetos industriais aprovados pela Suframa, deve apresentar anualmente o LTAI, 
relativo ao cumprimento do PPB estabelecido para seus produtos.  

A elaboração do LTAI deverá ser efetuada por pessoa jurídica regularmente cadastrada 
e habilitada junto a Suframa; que não possua vínculo econômico, societário, técnico ou de 
prestação de serviços com a empresa incentivada cujo PPB esteja sendo auditado e, deve 
possuir em seu quadro de pessoal responsável técnico com formação de nível superior com as 
atribuições legais para o desenvolvimento dessa atividade, o qual deverá ter vinculação formal 
com a entidade de auditoria independente. 

O LTAI deverá ser emitido somente quando a linha de produção estiver ativada 
normalmente, não sendo admitida a montagem de produtos somente para esta finalidade. 

O controle do recebimento do LTAI é efetuado via sistema, e todos os laudos são 
cadastrados e têm sua entrega controlada automaticamente, sendo de inteira responsabilidade 
da empresa auditora independente as informações contidas no LTAI quanto à execução e 
cumprimento do PPB, por parte da empresa auditada. Considera-se inadimplente a empresa 
que não apresentar LTAI no prazo devido ou quando foi identificado, a qualquer momento, 
que as informações contidas no LTAI estão em desacordo com a legislação vigente.  
 
                                                 
2Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM” e o Município de Manaus, por meio de sua “Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS 
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Relatório de Acompanhamento de Projetos (RAP) 

Por exigência contida na Resolução nº 203/2012, o RAP é um instrumento de 
fiscalização.  A CGAPI tem de elaborar e submeter à apreciação do CAS, na primeira reunião 
do exercício, a consolidação das informações contidas no (s) RAP(s), emitido(s) para cada 
empresa.  

O RAP é composto basicamente dos seguintes dados: Relação de produtos ativos das 
empresas; LOs e LPs emitidos; LTAIs entregues; Indicadores de desempenho; Certificação 
ISO 9000; Produção (Projetada X Informada X Efetiva); Mão-de-obra (Projetada X 
Informada X Efetiva); Faturamento (Projetada X Informada X Efetiva); Investimentos em 
máquinas e equipamentos (Projetada X Informada X Efetiva); Concessão de benefícios 
sociais aos trabalhadores (Projetada X Informada X Efetiva); Investimentos na formação e 
capacitação de RH (Projetada X Informada X Efetiva);  Divulgação do PIM; Compromisso de 
Exportações (quando aplicável);  Investimentos em P&D (quando aplicável); e,  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 que a mesma possa prestar 
todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
Quadro 33. Acompanhamento de projetos industriais 

LOs emitidos LPs emitidos LTAIs recebidos RAPs emitidos 

380 508 1157 175 

Fonte: Sistemas Integrados da Suframa 
 
Dados gerais macroeconômicos: 
 
  Quadro 34. Dados macroeconômicos 

Dados Gerais 2014 2015 2016 

Empresas com projeto aprovado 1.056 1.083 1.107 

Empresas Acompanhadas (somente empresas com pelo menos 1 produto não 
cancelado) 

571 624 531 

Empresas em Operação (informaram produção ou tiveram LO/LP emitido no 
último ano) 

490 481 456 

Produtos Acompanhados (somente empresas com pelo menos 1 produto não 
cancelado) 

1.929 1.895 1845 

Projetos Acompanhados (somente empresas com pelo menos 1 produto não 
cancelado) 

1.308 1.282 1275 

  Fonte: Sistemas Integrados da Suframa 
 
Atividade de fiscalização de cumprimento de Processo Produtivo Básico (PPB): 

A partir do credenciamento de inspeção, documento pelo qual a chefia imediata 
autoriza a atividade fiscalizatória, dois técnicos realizam visita in loco nas empresas, afim de 
atestar o cumprimento do PPB e outros termos aprovados em projeto. São expedidos 
credenciamentos de inspeção relativos aos processos de emissão de Laudo de Operação (LO), 
Laudo de Produção (LP) e RAP (Relatório de Acompanhamento de Projetos), enquanto se 
trata de fiscalização de cumprimento de PPB. Abaixo, quadro que registra os credenciamentos 
expedidos em 2016. 
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Quadro 35. Empresas credenciadas em 2016 
CREDENCIAMENTO PARA INSPEÇÃO  

Nº DESTINO ASSUNTO RESPONSÁVEL DATA 

01 NOVAMED LP NORMA 29/12/15 

02 SWEETMIX LO/LP NORMA 29/12/15 

03 PELMEX LO/LP NORMA 29/12/15 

04 FABER CASTELL LO/LP NORMA 29/12/15 

05 REAL BEBIDAS DA AMAZÔNIA LTDA. LO/LP WENDEL 4/1/16 

06 REAL BEBIDAS DA AMAZÔNIA LTDA. LO/LP WENDEL 4/1/16 

07 MICROSOFT 
MATERIAL 
OBSOLETO FLAVIO 4/1/16 

08 GBR LP MARIANA 4/1/16 

09 MASA LP MARIANA 4/1/16 

10 MB BARROSO LP MARIANA 4/1/16 

11 João Paulo LP IVO 5/1/16 

12 AMAZONAS COLCHÕES LP MELQUIADES 6/1/16 

13 CONCENTRE LP YEDA 6/1/16 

14 CALOI LP JOÃO PAULO 7/1/16 

15 AMAZON TAPE LO NORMA 7/1/16 

16 ENPLA LO NORMA 7/1/16 

17 SONY BRASIL  LP MELQUIADES 8/1/16 

18 AMAZONAS COLCHÕES LP MELQUIADES 8/1/16 

19 SONY BRASIL  LP MELQUIADES 8/1/16 

20 PROCOMP LO MELQUIADES 11/1/16 

21 NCR LP NORMA 11/1/16 

22 PROCOMP LO 
MARIA 

AUXILIADORA 
CARLOS 

11/1/16 

23 PIONEER YORKEY LP YEDA 12/1/16 

24 SAMSUNG LP MARIANA 12/1/16 

25 HUMAX LP MARIANA 12/1/16 

26 JFL LP IVO 12/1/16 

27 LG ELECTRONICS LO DORINHA 12/1/16 

28 NIDALA LP NORMA   

29 GBR 
MATERIAL 
OBSOLETO FELIPE 13/1/16 

30 RAFIAM LP e LO JOÃO PAULO 13/1/16 

31 musashi LP  JOÃO PAULO 13/1/16 

32 SENSE lo JOÃO PAULO 13/1/16 

33 YAMAHA LP  JOÃO PAULO 13/1/16 

34 
TRONY IND E COM DE PRODUTOS 
ELETRONICOS LP WENDEL 13/1/16 

35 ROBERTSHAW LP NORMA   

36 TECTOY S.A. LP WENDEL 14/1/16 

37  TRANSIRE  LP IVO 15/1/16 
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38 HVR CONCENTRADOS LP WENDEL 15/1/16 

39 FLEX LO e LP MARIANA 18/1/16 

40 ENVISION LO IVO 18/1/16 

41 SEMP TOSHIBA LP NORMA 18/1/16 

42 SAMSUNG LO e LP MARIANA 18/1/16 

43 NCR LO e LP JOÃO PAULO 19/1/16 

44 VENTTOS LP IVO 20/1/16 

45 HDL LP MARIANA 20/1/16 

46 Dafra LO JOÃO PAULO 20/1/16 

47 Salcomp LO DORINHA 21/1/16 

48 Masa LP DORINHA 21/1/16 

49 AMCOR 
MATERIAL 
OBSOLETO CAMILO 21/1/16 

50 FLEXTRONICS LP DORINHA 21/1/16 

51 CAL-COMP INDUSTRIA  LP WENDEL 22/1/16 

52 BRAVVATECH INDUSTRIA LP WENDEL 22/1/16 

53 YAMAHA COMPONENTES LO EDUARDO 25/1/16 

54 BRASITECH LP     

55 DAFRA DA AMAZONIA  LP WENDEL 26/1/16 

56 MASA LP MARIANA 26/1/16 

57 HONDA LP EDUARDO 27/1/16 

58 JABIL INDUSTRIAL LO PERICLES 27/1/16 

59 JABIL DO BRASIL LO PERICLES 27/1/16 

60 FORMAPACK LO YEDA 28/1/16 

61 LABEL PACKING LO IVO 28/1/16 

62 PALLADIUM LO/LP YEDA 29/1/16 

63 300131011 – A. M. FÉLIX E CIA. LTDA-EPP LP WENDEL 1/2/16 

64 IMPORTADORA JIMMY LP AUGUSTO 2/2/16 

65 UNICOBA LP DORINHA 2/2/16 

66 MASA LP MARIANA 2/2/16 

67 NIDALA LO NORMA 2/2/16 

68 BRAVATECH LP MELQUIADES 3/2/16 

69 YAMAHA LP WENDEL 3/2/16 

70 LG ELECTRONICS LP DORINHA 3/2/16 

71 PROCOMP LP DORINHA 3/2/16 

72 CAL-COMP INDUSTRIA  LO MELQUIADES 4/2/16 

73 A ALVES SOUZA LO PERICLES 4/2/16 

74 GIBSON LO YEDA 4/2/16 

75 VALFILM LO/LP NORMA 4/2/16 

76 FERGEL LP EDUARDO 5/2/16 

77 
TRONY IND E COM DE PRODUTOS 
ELETRONICOS LP DORINHA 11/2/16 

78 ADIEL BRAGA LO MELQUIADES 11/2/16 

79 LEST PLAST LO PERICLES 11/12/16 
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80 MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LP WENDEL 11/2/16 

81 PHILCO ELETRÔNICOS S/A LO DORINHA 11/2/16 

82 BEDINSAT INDÚSTRIA LO IVO 12/2/16 

83 ESSILOR DA AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA. 
DIVULGAÇÃO 
DO PIM CAMILLA 12/2/16 

84 TECTOY S.A. LP IVO 15/2/16 

85 SAGEMCOM LO e LP IVO 15/2/15 

86 A ALVES SOUZA LP AUGUSTO 16/2/16 

87 CREDIE LO/LP YEDA 16/2/16 

88 VENTTOS 
VERIFICAÇÃO 
DE PPB AUXILIADORA 16/2/16 

89 DAFRA LP EDUARDO 16/2/16 

90 BRASILSAT LP AUGUSTO 17/2/16 

91 YAMAHA LP EDUARDO 17/2/16 

92 NCR LP NORMA 17/2/16 

93 GREIF LO NORMA 17/2/16 

94 GREE LO MELQUIADES 18/2/16 

95 BRASITECH LO PERICLES 22/2/16 

96 PIONEER DO BRASIL LP DORINHA 22/2/16 

97 GBR LO MARIANA 22/2/16 

98 PANASONIC LP IVO 22/2/16 

99 TRANSIRE LP IVO 22/2/16 

100 P & G LO/LP NORMA   

101 MM DA AMAZ LO AUGUSTO 23/2/16 

102 VENTTOS LP YEDA 24/2/16 

103 RAFIAM LO/LP MARIANA 24/2/16 

104 CAL-COMP INDUSTRIA  
DIVULGAÇÃO 
DO PIM 

JOEVAN/FLAVI
O 25/2/16 

105 CIBEA LO IVO 26/2/15 

106 GK&B LO YEDA 29/2/16 

107 MICROSOFT 
MATERIAL 
OBSOLETO FLAVIO/MARIA 29/2/16 

108 FLEX LP DORINHA 1/2/16 

109 TECTOY S.A. LP DORINHA 1/2/16 

110 INVENTUS LO/LP DORINHA 1/2/16 

111 FUTURA LO AUGUSTO 1/3/16 

112 VORTICE LO NORMA 1/3/16 

113 MK LO MARIANA 1/3/16 

114 MASA LP IVO 1/3/16 

115 INVENTUS POWER 
MATERIAL 
OBSOLETO 

JOEVAN/CAMIL
O 2/3/16 

116 TRÓPICOS DISTEMAS LO LP MELQUIADES 2/3/16 

117 SB DE FREITAS LO E LP DORINHA 7/3/16 

118 ESSILOR DA AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA. LO DORINHA 7/3/16 

119 LG ELECTRONICS LP WENDEL 7/3/16 
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120 SIX LABEL LO PERICLES 7/3/16 

121 PHILIPS DO BRASIL LTDA LO CAMILO 7/3/16 

122 EVER LO AUGUSTO 7/3/16 

123 
VENTTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
COMPONENTES  

DIVULGAÇÃO 
DO PIM LETÍCIA 8/3/16 

124 
INTELBRAS S/A IND DE TELECOMUNICAÇÃO 
ELET BRASILEIRA  LO LETÍCIA 8/3/16 

125 MAFLA LP NORMA 8/3/16 

126 J TOLEDO LP João Paulo 8/3/16 

127 POSITIVO LO E LP IVO 10/3/16 

128 SIEMENS LO AUGUSTO 10/3/16 

129 GK&B ECO RAP NORMA 10/3/16 

130 KODAK DA AMAZÔNIA RAP NORMA 10/3/16 

131 KODAK ALARIS RAP NORMA 10/3/16 

132 MATPRIM RAP NORMA 10/3/16 

133 NATURAL SABORES RAP NORMA 10/3/16 

134 IND. AMAZONENESE DE ALUMINIO LTDA LO E LP FLAVIO 11/3/16 

135 CANON INDUSTRIA DE MANAUS LTDA LO CAMILLA 14/3/16 

136 ASTRO LO PERICLES 14/3/16 

137 SAGEMCOM LP IVO 15/3/16 

138 BIC RAP PERICLES 16/3/16 

139 SENSE RAP PERICLES 16/3/16 

140 WHITE SOLTAR LO AUGUSTO 16/3/16 

141 SONOPRESS-RIMO LO E LP CAMILO 16/3/16 

142 ENVISION LP CAMILLA 17/3/16 

143 LG ELECTRONICS DPO BRASIL LO E LP FELIPE 17/3/16 

144 CAL-COMP INDUSTRIA  LP MARIANA 18/3/16 

145 TRIUMP LP PERICLES 18/3/16 

146 RODANA RAP YEDA 18/3/16 

147 JABIL LO FELIPE 18/3/16 

148 MTD MOTOR RAP JOÃO PAULO 18/3/16 

149 CITZEN  RAP JOÃO PAULO 18/3/16 

150 ESSILOR DA AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA. RAP JOÃO PAULO 18/3/16 

151 KROSTAL RAP JOÃO PAULO 18/3/16 

152 SWEETMIX RAP PERICLES 21/3/16 

153 
CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELET 
E INFORMÁTICA LTDA LO LETÍCIA 21/3/16 

154 KAWASAKI LP MELQUIADES 21/3/16 

155 GIGA IND RAP MELQUIADES 21/3/16 

156 FRUTS  IND RAP MELQUIADES 21/3/16 

157 SABORES VEGETAIS RAP MELQUIADES 21/3/16 

158 AVGLOBAL RAP MELQUIADES 21/3/16 

159 ITAPORANGA ARTEF. DE CONCRETO LTDA. RAP JOÃO PAULO 21/3/16 

160 MOTO TRAXX DA AMAZÔNIA LTDA. RAP JOÃO PAULO 21/3/16 
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161 
DAFRA DA AMAZÔNIA IND. COM. 
MOTOCICLET. LTDA. RAP JOÃO PAULO 21/3/16 

162 S. A. PHARMACOS E COSMETICOS LTDA LP AUGUSTO 21/3/16 

163 IITA LP PERICLES 22/3/16 

164 DENSAM RAP MARIANA 22/3/16 

165 JABIL RAP MARIANA 22/3/16 

166 JABIL RAP MARIANA 22/3/16 

167 COMPONEL RAP MARIANA 22/3/16 

168 COMPONEL RAP MARIANA 22/3/16 

169 KRAFOAM LP JOÃO PAULO 22/3/16 

170 COELMATIC LP DORINHA 23/3/16 

171 LECVOX LO YEDA 23/3/16 

172 FCC RAP JOÃO PAULO 23/3/16 

173 MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LP EDUARDO 28/3/16 

174 ELSYS LO MELQUIADES 28/3/16 

175 
FUTURA TECNOLOGIA IND E COM DE PROD 
ELETRÔNICOS DA AMAZÔNIA LTDA LP WENDEL 28/3/16 

176 GRÁFICA MODERNA RAP MARIANA 28/3/16 

177 HYSSA ABRAHIM RAP YEDA 29/3/16 

178 HISAMITSU 
MATERIAL 
OBSOLETO JOEVAN/FELIPE 29/3/16 

179 SONOPRESS-RIMO  LO E LP JOÃO PAULO 29/3/16 

180 G P DANTAS LO NORMA 29/3/16 

181 PROCTER & GAMBLE LO/LP NORMA 29/3/16 

182 NOVAMED RAP NORMA 29/3/16 

183 MASA RAP NORMA 29/3/16 

184 COPAG RAP NORMA 29/3/16 

185 ESPLANADA RAP NORMA 29/3/16 

186 FLEXCABLES RAP NORMA 29/3/16 

187 NCR RAP MELQUIADES 29/3/16 

188 PORTELA RAP MELQUIADES 29/3/16 

189 DENSAM LO EDUARDO 29/3/16 

190 SALCOMP LO EDUARDO 29/3/16 

191 
INTELBRAS S/A IND DE TELECOMUNICAÇÃO 
ELET BRASILEIRA  RAP MELQUIADES 30/3/16 

192 MG GOLD RAP YEDA 30/3/16 

193 GRAFISA RAP MELQUIADES 30/3/16 

194 TWU RAP MELQUIADES 30/3/16 

195 PRINCE BIKE RAP AUGUSTO 30/3/16 

196 FUTURA RAP AUGUSTO 30/3/16 

197 PALLADIUM RAP AUGUSTO 30/3/16 

198 CIBEA RAP AUGUSTO 30/3/16 

199 AMAZON MOTION RAP AUGUSTO 30/3/16 

200 GTK RAP MARIANA 31/3/16 

201 AC FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE RAP YEDA 31/3/16 
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MATERIAL PLÁSTICO 

202 GREE  
DIVULGAÇÃO 
DO PIM YEDA 31/3/16 

203 LEST PLAST LO IVO 31/3/16 

204 TPV RAP MELQUIADES 1/4/16 

205 PORTELA RAP MELQUIADES 1/4/16 

206 ELO RAP MELQUIADES 1/4/16 

207 VALFILM RAP MELQUIADES 1/4/16 

208 FH DE OLIVEIRA PEIXOTO LO FLAVIO 1/4/16 

209 BRASILSAT RAP AUGUSTO 1/4/16 

210 

GIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 
S/A LP WENDEL 1/4/16 

211 GBR       

212 BRASILSAT LP E LP DORINHA 4/4/16 

213 J TOLEDO LP AUGUSTO 4/4/16 

214 SGW LP FLAVIO 4/4/16 

215 PIONEER DO BRASIL RAP AUGUSTO 5/4/16 

216 HORIZONTE MÓVEIS RAP MARIANA 5/4/16 

217 G. K. & B. RAP MARIANA 5/4/16 

218 PLACIBRAS RAP MARIANA 5/4/16 

219 INDUSTRIAL ORIENTE LO PERICLES 5/4/16 

220 U. G. INDÚSTRIA LO/LP EDUARDO 6/4/16 

221 FOXCONN RAP IVO 6/4/16 

222 UNIAO TECNICA ABRASIVOS RAP IVO 6/4/16 

223 DD. WILLIAMSON RAP IVO 6/4/16 
224 CROWN EMBALAGENS RAP WENDEL 6/4/16 

225 FERMAZON FERRO E AÇO RAP WENDEL 6/4/16 

226 ADITEX RAP PERICLES 7/4/16 

227 TECH-STEEL RAP PERICLES 7/4/16 

228 SALCOMP RAP YEDA 7/4/16 

229 SALCOMP RAP YEDA 7/4/16 

230 MM DA AMAZÔNIA 
DIVULGAÇÃO 
DO PIM MELQUIADES 7/4/16 

231 KAWASAKI MOTORES RAP EDUARDO 7/4/16 

232 SAKURA EXHAUST RAP EDUARDO 7/4/16 

233 BRASCABOS RAP DORINHA 11/4/16 

234 FLEXTRONICS LP MELQUIADES 11/4/16 

235 Yamaha LP JOÃO PAULO 11/4/16 

236 ELSYS RAP IVO 11/4/16 

237 ENVISION RAP IVO 11/4/16 

238 JABIL LP JOÃO PAULO 11/4/16 

239 PLACIBRAS RAP MARIANA 12/4/16 

240 ELGIN RAP MARIANA 12/4/16 

241 IMPRESSORA AMAZONENSE RAP DORINHA 13/4/16 
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242 ALVA DA AMAZ. RAP DORINHA 13/4/16 

243 BRASIL KIRIN RAP DORINHA 13/4/16 

244 GBR LO CAMILO 13/4/16 

245 TWU TONER DO AMAZONAS LTDA 
RENOVAÇÃO 
LO LETÍCIA 14/4/16 

246 ELGIN LO MELQUIADES 14/4/16 

247 PLASTIPACK RAP DORINHA 14/4/16 

248 SAMSUNG RAP DORINHA 14/4/16 

249 MOTO HONDA LP EDUARDO 15/4/16 

250 LG LP IVO 18/4/16 

251 LITE-ON 
MATERIAL 
OBSOLETO FLAVIO 18/4/16 

252 FUTURA LO MELQUIADES 20/4/16 

253 BRITANIA LO MARIANA 19/4/16 

254 LANAPLAST RAP CAMILO 19/4/16 

255 REPLÁSTICOS RAP CAMILO 19/4/16 

256 BRUDDEN RAP CAMILO 19/4/16 

257 PACE LO AUGUSTO 20/4/16 

258 GBR LP CAMILO 20/4/16 

259 BEBIDAS MONTE RORAIMA LTDA  RAP IVO 20/4/16 

260 POSITIVO 
DIVULGAÇÃO 
DO PIM MARIANA 25/4/16 

261 SOVEL RAP CAMILO 25/4/16 

262 
DAFRA DA AMAZÔNIA IND. COM. 
MOTOCICLET. LTDA. LP MELQUIADES 25/4/16 

263 INDUSTRIA DE PAPEL SOVEL RAP CAMILO 25/4/16 

264 CARBOQUIMICA DA AMAZONIA LTDA RAP LETÍCIA 25/4/16 

265 EVADIN INDUSTRIAS AMAZONIA S.A. RAP LETÍCIA 25/4/16 

266 
INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL 
LTDA RAP LETÍCIA 25/4/16 

267 
METALURGICA MAGALHAES COM. E IND. 
LTDA. RAP LETÍCIA 25/4/16 

268 OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS RAP LETÍCIA 25/4/16 

269 S. E. T. DO BRASIL LTDA.  RAP LETÍCIA 25/4/16 

270 SPRINGER PLASTICOS DA AMAZÔNIA S.A. RAP LETÍCIA 25/4/16 

271 
I-SHENG BRASIL IND. E COM. DE 
COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.  RAP FELIPE 25/4/16 

272 
ORSA INTERNATIONAL PAPER EMBALAGENS 
DA AMAZÔNIA LTDA. RAP FELIPE 25/4/16 

273 
SP LASERCUT DA AMAZÔNIA IND. DE CORTE 
E DOBRA DE METAIS LTDA RAP PERICLES 26/4/16 

274 IMPRESSORA AMAZONENSE LTDA  LP WENDEL 26/4/16 

275 PLASTIPACK LP MARIANA 27/4/16 

276 BRASCABOS LP DORINHA 27/4/16 

277 HISAMITSU RAP CAMILLA 27/4/16 

278 Gree Electric LO JOÃO PAULO 27/4/16 

279 PIONEER YORKEY LO/LP NORMA 28/4/16 

280 CREDIE LP NORMA 28/4/16 
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281 ELSYS LP IVO 28/4/16 

282 TRIUMP LP JOÃO PAULO 28/4/16 

283 SONOPRESS LP JOÃO PAULO 28/4/16 

284 ROBERTSHAW LP JOÃO PAULO 28/4/16 

285 ROBERTSHAW LP JOÃO PAULO 28/4/16 

286 SALDANHA RODRIGUES LTDA RAP FLAVIO 28/4/16 

287 PLASTAPE RAP FLAVIO 28/4/16 

288 LABELPRESS RAP FLAVIO 28/4/16 

289 HMB LO PERICLES 29/4/16 

290 WHIRPOOL RAP DORINHA 2/5/16 

291 LITE-ON RAP DORINHA 2/5/16 

292 SATBRAS RAP DORINHA 2/5/16 

293 SATBRAS LO DORINHA 2/5/16 

294 G. K. & B. RAP MARIANA 2/5/16 

295 SIEMENS ELETROELETRONICA LTDA. RAP CAMILLA 2/5/16 

296 AMAZON TAPE LO MELQUIADES 2/5/16 

297 FLEX LO YEDA 2/5/16 

298 KERRY RAP DORINHA 2/5/16 

299 DIGITRON RAP DORINHA 2/5/16 

300 AROSUCO RAP DORINHA 2/5/16 

301 DUMONT RAP IVO 3/5/16 

302 ESPLANADA RAP CAMILO 4/5/16 

303 MUSASHI RAP CAMILO 4/5/16 

304 SYNTPAPER LO 
LETÍCIA/MELQU

I 4/5/16 

305 AMAZONAS COMÉRCIO DE PISCINAS LO E LP 
FELIPE/JOÃO 

PAULO 4/5/16 

306 ELSYS LP DORINHA 4/5/16 

307 
DAIDO INDUSTRIA DE CORRENTES DA 
AMAZONIA LTDA RAP WENDEL 5/5/16 

308  METALFINO DA AMAZONIA LTDA RAP WENDEL 5/5/16 

309 ELECTROLUX RAP EDUARDO 6/5/16 

310 ELECTROLUX RAP EDUARDO 6/5/16 

311 IAA 
DIVULGAÇÃO 
DO PIM FLAVIO 6/5/16 

312 HAOBAO LO EDUARDO 9/5/16 

313 VNI INDUSTRIA RAP EDUARDO 9/5/16 

314 YAMAHA ELECTRONICS RAP EDUARDO 9/5/16 

315 ROBERTSHAW LO E LP MELQUIADES 9/5/16 

316 BRASITECH LP MARIANA 9/5/16 

317 DIGITRON LP DORINHA 9/5/16 

318 HDL RAP FLAVIO 9/5/16 

319 DENSO INDUSTRIAL RAP FLAVIO 9/5/16 

320 ESTALEIRO TARUMÃ LO/LP EDUARDO 9/5/16 

321 CLIMAZON RAP EDUARDO 9/5/16 
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322 CLIMAZON LO FLAVIO 10/5/16 

323 POSITIVO LO E LP CAMILO 10/5/16 

324 BRASILSAT LO FELIPE 10/5/16 

325 
FUTURA TECNOLOGIA IND E COM DE PROD 
ELETRÔNICOS DA AMAZÔNIA LTDA 

LP WENDEL 11/5/16 

326 WALFF INDUSTRIAL S.A LP WENDEL 11/5/16 

327 WEG AMAZONIA S/A. RAP WENDEL 11/5/16 

328 CONCENTRE RAP MELQUIADES 11/5/16 

329 SAWEM RAP EDUARDO 12/5/16 

330 ITAM RAP EDUARDO 12/5/16 

331 S C BUENO LO E LP FELIPE 12/5/18 

332 AROSUCO LO AUGUSTO 13/5/16 

333 SAMSUNG LP IVO 13/5/16 

334 JABIL LP IVO 13/5/16 

335 TECTOY S.A. RAP WENDEL 13/5/16 

336 SAGEMCOM LO FLAVIO 13/5/16 

337 MK  LO MARIANA 16/5/16 

338 
GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL 
LTDA. LP WENDEL 16/5/16 

339 
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE 
APARELHOS ELETRICOS  LP WENDEL 16/5/16 

340 
EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E 
COMERCIO DE VEÍCULOS RAP WENDEL 16/5/16 

341 YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA LP WENDEL 17/5/16 

342 TESA DO BRASIL LTDA. LO CAMILLA 17/5/16 

343 UEI BRASIL LO FELIPE 17/5/16 

344 LITE-ON LO CAMILO 17/5/16 

345 AM QUIMICA LO/LP YEDA 18/5/16 

346 BIC LO/LP YEDA 18/5/16 

347 BRASFANTA RAP YEDA 18/5/16 

348 KAWASAKI LO JOÃO PAULO 18/5/16 

349 
GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO 
AMAZONAS LTDA RAP JOÃO PAULO 18/5/16 

350 
COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE 
METAIS LTDA RAP JOÃO PAULO 18/5/16 

351 MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. RAP PERICLES 18/5/16 

352 POLYAROMAS PREPARADOS RAP NORMA 19/516 

353 IN LED LO DORINHA 19/5/16 

354 JFL LO/LP DORINHA 19/5/16 

355 
PMI SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE 
PLÁSTICO LTDA LP WENDEL 19/5/16 

356 PROCOMP RAP JOÃO PAULO 19/5/16 

357 MASA DA AMAZONIA LO MELQUIADES 24/5/16 

358 SIEMENS LP MELQUIADES 24/5/16 

359 
DAFRA DA AMAZÔNIA IND. COM. 
MOTOCICLET. LTDA. LP AUGUSTO 25/5/16 

360 CERAS JOHNSON RAP MARIANA 25/5/16 
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361 RHEMA RAP YEDA 25/5/16 

362 HISAMITSU 
MATERIAL 
OBSOLETO FLAVIO 25/5/16 

363 GIGA LO MARIANA 30/5/16 

364 J TOLEDO LP EDUARDO 30/5/16 

365 
FLEXTRONICS INTERNATIONAL 
TECNOLOGIA LTDA. LO 

LETÍCIA/MELQU
I 30/5/16 

366 
SYNTPAPER INDUSTRIA, COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO DE PAPEIS ESPECIAIS LT LP 

LETÍCIA/MELQU
I 30/5/16 

367 WALFF INDUSTRIAL S.A LO/LP 
LETÍCIA/MELQU

I 30/5/16 

368 RECOFARMA RAP YEDA 31/5/16 

369 YAMAHA LP PERICLES 1/6/16 

370 Bang toys LP JOÃO PAULO 1/6/16 

371 LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA – FILIA LP WENDEL 1/6/16 

372 
HARMAN DA AMAZONIA INDUSTRIA 
ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA LP WENDEL 1/6/16 

373 
DAFRA DA AMAZÔNIA IND. COM. 
MOTOCICLET. LTDA. LP PERICLES 2/6/16 

374 FITAS FLAX LO PERICLES 2/6/16 

375 FORMAPACK LO YEDA 2/6/16 

376 MANAUSBOX RAP YEDA 2/6/16 

377 TRACAJA RAP YEDA 2/6/16 

378 ELSYS LP DORINHA 2/6/16 

379 FLEXTRONICS LOLP DORINHA 2/6/16 

380 TELLESCOM LO FELIPE 2/6/16 

381 ELSYS EQUIPAMENTOS LO NORMA 2/6/16 

382 GREIF LO NORMA 2/6/16 

383 TRIUMPH LP MELQUIADES 2/6/16 

384 TRIUMPH LP MELQUIADES 2/6/16 

385 ESSILOR DA AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA. LO/LP YEDA 3/6/16 

386 CLIMAZON LO FLAVIO 3/6/16 

387 ERAM LO FLAVIO 3/6/16 

388 
MADEFORMING INDUSTRIAL DE PLASTICOS 
LTDA LO CAMILLA 6/6/16 

389 
INTELBRAS S/A IND DE TELECOMUNICAÇÃO 
ELET BRASILEIRA  LO/LP YEDA 6/6/16 

390  DIXTAL BIOMÉDICA 
MATERIAL 
OBSOLETO JOEVAN/FELIPE 6/6/16 

391 PROCOMP LP DORINHA 6/6/16 

392 SAMSUNG LP EDUARDO 6/6/16 

393 BERLANDA LO NORMA 6/6/16 

394 MIKITOS RAP NORMA 6/6/16 

395 KONICA RAP NORMA 6/6/16 

396 LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA – FILIA RAP NORMA 6/6/16 

397 NCR LP MARIANA 8/6/16 

398 YAMAHA LP EDUARDO 8/6/16 
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399 PEPSI-COLA RAP MARIANA 8/6/16 

400 UEI BRASIL CONTROLES REMOTOS LTDA. LPs 
LETÍCIA/FLAVI

O 8/6/16 

401 SONY LO/LP MARIANA 9/6/16 

402 ELECTROLUX LP FLAVIO 13/6/16 

403 J TOLEDO COMPO LP AUGUSTO 13/6/16 

404 YAMAHA lp EDUARDO 14/6/16 

405 INTERNATIONAL PAPER EMBALAGENS MARCA DO PIM JOEVAN/FELIPE 14/6/16 

406 Gree Electric LP JOÃO PAULO 16/6/16 

407 PRESTIGE RAP PERICLES 16/6/16 

408 CALCOMP LO AUGUSTO 17/6/16 

409 ROBERTSHAW marca do pim joevan/péricles 20/6/16 

410 BDS CONFECÇÕES RAP CAMILLA 20/6/16 

411 DUQUE IND. DO AMAZONAS LTDA. RAP CAMILLA 20/6/16 

412 ROBERTSHAW LO/LP NORMA 20/6/16 

413 PAM LO NORMA 20/6/16 

414 ROBERTSHAW LO E LP DORINHA 20/6/16 

415 NIPPON SEIKI RAO FLAVIO 20/6/16 

416 DR CONCENTRADOS RAP JOÃO PAULO 21/6/16 

417 WILD AMAZON RAP WENDEL 21/6/16 

418 PT IND. DE EMBALAGENS RA´P WENDEL 21/6/16 

419 CR ZONGSHEN RAP WENDEL 21/6/16 

420 TECHNICOLOR RAP FLAVIO 21/6/16 

421 FLEXTRONICS TECNOLOGIA LP FELIPE 21/6/16 

422 
METALBOM – COMERCIO DE FERRAMENTAS 
DA AMAZONIA LTDA RAP WENDEL 22/6/16 

423 
 D P WORLD INDUSTRIA E COMERCIO DE 
VIDROS LTDA RAP WENDEL 22/6/16 

424 
SUMIDENSO DA AMAZÔNIA INDUSTRIAS 
ELETRICAS LTDA LO JOÃO PAULO 22/6/16 

425 LITE-ON LP AUGUSTO 23/6/16 

426 ELGIN LP EDUARDO 23/6/16 

427 ELGIN LP WENDEL 23/6/16 

428 RUBI RAP FELIPE 23/6/16 

429 ELGIN LP WENDEL 23/6/16 

430 
ARMOR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
FITAS PARA IMPRESSÃO 

MATERIAL 
OBSOLETO JOEVAN 24/6/16 

431 CIS ELETRÔNICA LO PERICLES 27/6/16 

432 WHIRPOOL LP MELQUIADES 27/6/16 

433 MASA DA AMAZONIA LO MELQUIADES 27/6/16 

434 MICROSOFT 
MATERIAL 
OBSOLETO FLAVIO 27/6/16 

435 
ROBERTSHAW SOLUCOES DE CONTROLES DA 
AMAZONIA LTDA LO/LP LETÍCIA   

436 JTZ LP FLAVIO 29/6/16 

437 JTZ LP MELQUIADES 30/6/16 

438 PHILCO LP EDUARDO 30/6/16 
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439 MIKITOS LO/LP NORMA 30/6/16 

440 ROBERTSHAW LO IVO 30/6/16 

441 BERLANDA LP DORINHA 1/7/16 

442 KOSTAL LO YEDA 5/7/16 

443 NANDAPLAST RAP YEDA 5/7/16 

444 FITAS FLEX LP CAMILO 5/7/16 

445 BERTOLINI LO E LP CAMILO 6/7/16 

446 PROCOMP RAP JOÃO PAULO 6/7/16 

447 
COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE 
METAIS LTDA RAP JOÃO PAULO 6/7/16 

448 LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA – FILIAL LP FLAVIO 7/7/16 

449 GBR COMPONENTES LO NORMA 7/7/16 

450 IITA IMPRESSORAS LO CAMILO 8/7/16 

451 TELLESCOM lp IVO 8/7/16 

452 
ROBERTSHAW SOLUÇÕES DE CONTROLES DA 
AMAZÔNIA LTDA. LO LETÍCIA 8/7/16 

453 GRAFISA LO YEDA 11/7/16 

454 ISOTECH LO E LP FELIPE 11/7/16 

455 amz midia rap ivo 11/7/16 

456 AMAZON AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RAP WENDEL 11/7/16 

457 
SAMAUMA TRATAMENTOS TERMICOS EM 
METAIS LTDA – EPP RAP WENDEL 11/7/16 

458 TECTOY S.A. LO DORINHA 12/7/16 

459 FLEX LP MELQUIADES 12/7/16 

460 YAMAHA LP AUGUSTO 12/7/16 

461 PHILCO RAP AUGUSTO 12/7/16 

462 A ALVES RAP AUGUSTO 12/7/16 

463 PHILIPS RAP IVO 12/7/16 

464 GDM LO E LP FELIPE 13/7/16 

465 BEIRA ALTA LO MELQUIADES 13/7/16 

466 BRASILSAT LO AUGUSTO 13/7/16 

467 TELLERINA RAP A13/7/16   

468 LITE-ON LP MARIANA 14/7/16 

469 PANASONIC LO LETÍCIA 14/7/16 

470 
UNIVERSAL COMPONENTES DA AMAZÔNIA 
LTDA. RAP LETÍCIA 14/7/16 

471 
TETRAPLAST DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL 
LTDA. RAP LETÍCIA 14/7/16 

472 REXAM LO MARIANA 18/7/16 

473 VISTEON LP JOÃO PAULO 18/7/16 

474 DAIKIN LP WENDEL 18/7/16 

475 bangstoy rap IVO 18/7/16 

476 JFL LO NORMA 18/7/16 

477 TRIUMPH LP EDUARDO 18/7/16 

478 TRIUMPH LP EDUARDO 18/7/16 
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479 ELSYS LP JOÃO PAULO 18/7/16 

480 PLACIBRAS RAP MARIANA 19/7/16 

481 BRAVVATECH INDUSTRIAL 
DIVULGAÇÃO 
DO PIM JOEVAN 19/7/16 

482 RAI CONCENTRADOS RAP PERICLES 20/7/16 

483 RAI CONCENTRADOS LO PERICLES 20/7/16 

484 ROBERTSHAW LP MELQUIADES 20/7/16 

485 SONOPRESS RAP EDUARDO 20/7/16 

486 SONOPRESS RAP EDUARDO 20/7/16 

487 HITACHI RAP EDUARDO 21/7/16 

488 SATBRAS LP NORMA 21/7/16 

489 FORMAPACK LO IVO 22/7/16 

490 TVP LP PERICLES 25/7/16 

491 AÇO RAP PERICLES 25/7/16 

492 JABIL LP MARIANA 25/7/16 

493 SEMP TOSHIBA LO MELQUIADES 26/7/16 

494   LP WENDEL 26/7/16 

495 
MADEFORMING INDUSTRIAL DE PLASTICOS 
LTDA LO LETÍCIA 26/7/16 

496 MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. LO LETÍCIA 26/7/16 

497 ISOTECH  RAP JOÃO PAULO 26/7/16 

498 AMAZON TAPE LO e LP FLAVIO 27/7/16 

499 MASA DA AMAZONIA LO YEDA 27/7/16 

500 ROBERTSHAW LP NORMA 27/7/16 

501 CLIMAZON LO e LP FLAVIO 27/7/16 

502 PANASONIC LO MARIANA 27/7/16 

503 EVADIN INDUSTRIAS AMAZONIA S.A. LP DORINHA 28/7/16 

504 BRASIL KIRIN LO E LP DORINHA 28/7/16 

505 NIDALA LO CAMILO 28/7/16 

506 ELECTROLUX LO NORMA 28/716 

507 KLABIN LO/LP YEDA 29/7/16 

508 SEMP TOSHIBA LP MELQUIADES 1/8/16 

509 derpac RAP ivo 1/8/16 

510 satbras LO DORINHA 1/8/16 

511 ELGIN LO DORINHA 1/8/16 

512 FLEXTRONIC LP AUGUSTO 2/8/16 

513 ERAM LO e LP IVO 2/8/16 

514 COPAG LP EDUARDO 3/8/16 

515 REFLECT LP AUGUSTO 3/8/16 

516 SGN RAP IVO 3/8/16 

517 NIPPON SEIKI LP AUGUSTO 4/8/16 

518 HENKEL RAP YEDA 4/8/16 

519 BMW LO EDUARDO 5/8/16 

520 COIMPA RA´P DORINHA 5/8/16 
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521 YAMAHA LP JOAO PAULO 8/8/16 

522 STECK RAP FELIPE 8/8/16 

523 HVR RAP IVO 9/8/16 

524 
VZAN NORTE INDUSTRIA DE BICICLETAS 
LTDA – EPP RAP WENDEL 9/8/16 

525 
TRIUMPH – FABRICAÇÃO DE MOTOCICLETAS 
DE MANAUS LTDA LO WENDEL 9/8/16 

526 
TRIUMPH – FABRICAÇÃO DE MOTOCICLETAS 
DE MANAUS LTDA LP WENDEL 9/8/16 

527 HONDA LOCK DO BRASIL LTDA LP WENDEL 9/8/16 

528 BEIRA ALTA LP MELQUIADES 10/8/16 

529 J TOLEDO LP AUGUSTO 10/8/16 

530 MITSUBA LO LP MELQUIADES 11/8/16 

531 GDM PLÁSTICOS 
DIVULGAÇÃO 
DO PIM JOEVAN 11/8/16 

532 JTZ LO JOAO PAULO 11/8/16 

533 SET DO BRASIL RAP EDUARDO 11/8/16 

534 KAWASAKI LP PERICLES 15/8/16 

535 LOCOMOTIVA RAP DORINHA 16/8/16 

536 CIS ELETRÔNICA LO/LP DORINHA 16/8/16 

537 SAGEMCOM LO/LP DORINHA 16/8/16 

538 METALÚRGICA MARLIN RAP FELIPE 18/8/16 

539 FABOR  RAP IVO 16/8/16 

540 AROSUCO LO/LP NORMA 18/8/16 

541 VENTISOL DA AMAZONIA  LO MELQUIADES 18/8/16 

542 PANASONIC LP IVO 18/8/16 

543 SATBRAS LP IVO 18/8/16 

544 UNIVERSAL ELECTRONICS 
DIVULGAÇÃO 
DO PIM JOEVAN 18/8/16 

545 MOTOCARGO LP EDUARDO 19/8/16 

546 Positivo LO MARIANA 22/8/16 

547 I-SHENG LO e LP MARIANA 22/8/16 

548 
SP LASERCUT DA AMAZÔNIA IND. DE CORTE 
E DOBRA DE METAIS LTDA LO e LP CAMILO 22/8/16 

549 MASTERCOIN LP DORINHA 22/8/16 

550 
METALURGICA MAGALHAES COM. E IND. 
LTDA. RAP MELQUIADES 22/8/16 

551 FLEXCABLES LP YEDA 22/8/16 

552 DENSO LP PERICLES 23/8/16 

553 AVGLOBAL 

CANCELAMEN
TO 
INCENTICOS MELQUIADES 23/8/16 

554 AVGLOBAL LO FELIPE 23/8/16 

555 
COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE 
METAIS LTDA LO CAMILO 23/8/16 

556 BRASITECH LO e LP YEDA 25/8/16 

557 NATURAL SABORES LO E LP FELIPE 25/8/16 

558 POSITIVO DIVULGAÇÃO JOEVAN 25/8/16 
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DO PIM 

559 ELECTROLUX 

VENDA DE 
EQUIPAMENT
OS  JOEVAN 25/8/16 

560 CIS ELETRÔNICA LO NORMA 25/8/16 

561 NOVO TEMPO RAP CAMILLA 26/8/16 

562 
METALÚRGICA SETE DE SETEMBRO DA 
AMAZÔNIA LTDA LP JOÃO PAULO 26/8/16 

563 panasonic lp IVO 26/8/16 

564 KEIHINN LP WENDEL 29/8/16 

565 FCC LP AUGUSTO 29/8/16 

566 ELGIN LP MARIANA 30/8/16 

567 FABRIL RAP FELIPE  30/8/16 

568 DAIDO LP CAMILO 30/8/16 

569 NIPPON CARBIDE LP FLAVIO 30/816 

570 MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. LP AUGUSTO 31/8/16 

571 NORTEFERRO RAP AUGUSTO 31/8/16 

572 PRE MOLDADOS RAP AUGUSTO 31/8/16 

573 CONCENTRADOS PARANÁ RAP EDUARDO 1/9/16 

574 PRESTIGE LO NORMA 1/9/16 

575 yasufuku lp WENDEL 2/9/16 

576 Yamaha LP JOAO PAULO 2/9/16 

577 CARBOMAN RAP MELQUIADES 6/9/16 

578 SAGEMCOM LP MARIANA 8/9/16 

579 
MADEFORMING INDUSTRIAL DE PLASTICOS 
LTDA LO CAMILLA 8/9/16 

580 YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA LP FLAVIO 8/9/16 

581 
DAFRA DA AMAZÔNIA IND. COM. 
MOTOCICLET. LTDA. LP JOAO PAULO 9/9/16 

582 A ALVES LO AUGUSTO 9/9/16 

583 AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA LP NORMA 9/9/16 

584 SPRINGER PLASTICOS DA AMAZÔNIA S.A. 

VENDA DE 
MÁQS. 
OBSOLETAS  JOEVAN 12/9/16 

585 YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA LP FELIPE 12/9/16 

586 ARTFACAS LO CAMILO 12/9/16 

587 INLED LP MARIANA 13/9/16 

588 LEAKLESS LP MELQUIADES 13/9/16 

589 COIMPA LP YEDA 13/9/16 

590 BRASITECH LP YEDA 13/9/16 

591 TRIUMPH LO MELQUIADES 14/9/16 

592 TRIUMPH LP AUGUSTO 14/9/16 

593 
YAMAHA MOTOR COMPONENTES DA 
AMAZÔNIA LTDA LP JOAO PAULO 14/9/16 

594 MOTOCARGO LP PERICLES 15/9/16 

595 FEDERAL MOGUL LP MELQUIADES 15/9/16 

596 DOWERTECH LO MELQUIADES 15/9/16 
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597 INDÚSTRIA ESPLNADA LP NORMA 15/9/16 

598 METALÚRGICA SATO LP FELIPE 16/9/16 

599 NOVOTEMPO LP YEDA 16/9/16 

600 GRAFISA LO YEDA 16/9/16 

601 SALCOMP 
MAQ. 
OBSOLETAS CAMILO 16/9/16 

602 TUTIPLAST LO FLAVIO 19/9/16 

603 SONY BRASIL  LP PERICLES 20/9/16 

604 U.S. COMERCIAL RAP PERICLES 20/9/16 

605 BERLANDA LP AUXILIADORA 22/9/16 

606 ALVES SOUSA LP MELQUIADES 23/9/16 

607 CIS ELETRÔNICA LP YEDA 23/9/16 

608 TESA  LO YEDA 23/9/16 

609 MASA DA AMAZONIA LP FELIPE 23/9/16 

610 YAMAHA COMPONENTES LO IVO 26/9/16 

611 BRASILSAT LP CAMILO 27/9/16 

612 YAMAHA LP MELQUIADES 27/9/16 

613 SOUSA MOTOS LP FELIPE 27/9/16 

614 
HARMAN DA AMAZONIA INDUSTRIA ELET. E 
PARTICIPACOES LTDA LO/LP DORINHA 27/9/16 

615 J CRUZ BEBIDAS RAP AUGUSTO 28/9/16 

616 TECHNICOLOR LP YEDA 30/9/16 

617 PRE MOLDADOS RAP AUGUSTO 30/9/16 

618 YAMAHA LP PERICLES 3/10/16 

619 VENTTOS  
VERIFICAÇÃO 
DE PPB DORINHA 3/10/16 

620 MG GOLD LO/LP NORMA 3/10/16 

621 DENSO LP IVO 4/10/16 

622 YAMAHA LO IVO 4/10/16 

623 VENTTOS  LO IVO 4/10/16 
624 FUJIFILM LP CAMILO 4/10/16 

625 ELSYS LP DORINHA 4/10/16 

626 CONIPA LO FLAVIO 4/10/16 

627 MUSASHI LO AUGUSTO 5/10/16 

628 BENDSTELL LP AUGUSTO 6/10/16 

629 
DAFRA DA AMAZÔNIA IND. COM. 
MOTOCICLET. LTDA. LP EDUARDO 7/10/16 

630 BMW LP JOAO PAULO 11/10/16 

631 TECTOY S.A. LP PERICLES 13/10/16 

632  SONY DADC 
DIVULGAÇÃO 
DO PIM MELQUIADES 13/10/16 

633 CONIPA 
DISPENSA DE 
DIVULGAÇÃO EDUARDO 13/10/16 

634 HISAMITSU 
MATERIAL 
OBSOLETO 

JOEVAN/CAMIL
O 14/10/16 

635 
INVENTUS POWER ELETRONICA  DO BRASIL 
LTDA LO E LP MARIANA 17/10/16 
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636 TAMPICO LP NORMA 17/10/16 

637 PANASONIC LO E LP CAMILO 17/10/16 

638 AVGLOBAL LO/LP NORMA 17/10/16 

639 BMW LP JOAO PAULO 17/10/16 

640 FCC LO AUGUSTO 18/10/16 

641 
HARMAN DA AMAZONIA INDUSTRIA ELET. E 
PARTICIPACOES LTDA LO IVO 18/10/16 

642 TEC TOY LP IVO 18/10/16 

643 HMB LO IVO 18/10/16 

644 BMW LP EDUARDO 18/10/16 

645 FORMAPACK LO CAMILLA 18/10/16 

646 
DAFRA DA AMAZÔNIA IND. COM. 
MOTOCICLET. LTDA. LP WENDEL 19/10/16 

647 3M MANAUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS LO E LP WENDEL 19/10/16 

648 MANN HUMMEL LP MELQUIADES 19/10/16 

649 TECPLAM RAP PERICLES 19/10/16 

650 YAMAHA RAP PERICLES 19/10/16 

651 THOLOR RAP AUGUSTO 20/10/16 

652 KOSTAL LP FELIPE 21/10/16 

653 SCORPIOS DA AMAZONIA LP CAMILO 25/10/16 

654 A. M. FELIX LP FELIPE 25/10/16 

655 JTZ LP PERICLES 26/10/16 

656 GBR LP MARIANA 26/10/16 

657 SATBRAS LP MARIANA 26/10/16 

658 INLEED LP MARIANA 26/10/16 

659 GBR LP CAMILO 26/10/16 

660 MONTAGNA LO EDUARDO 31/10/16 

661 PORTELA LO YEDA 31/10/16 

662 GBR LO YEDA 1/11/16 

663 BRAVVATECH INDUSTRIAL LO FELIPE 1/11/16 

664 ROFFOR DO BRASIL EIRELI – EPP LO e LP  FLAVIO 1/11/16 

665 DAFRA LP EDUARDO 3/11/16 

666 KOSTAL LO FELIPE 3/11/16 

667 COELMATIC RAP FELIPE 3/11/16 

668 GBR LP AUGUSTO 3/11/16 

669 VISIONTEC LO E LP MARIANA 5/11/16 

670 BMW LP PERICLES 7/11/16 

671 PST ELECTRONICS 
DIVULGAÇÃO 
DO PIM JOEVAN 8/11/16 

672 HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL LO MELQUIADES 8/11/16 

673 SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZ. LTDA LP DORINHA 9/11/16 

674 LG LP IVO 9/11/16 

675 MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LP FLAVIO 9/11/16 

676 KORETECH LP YEDA 10/11/16 
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677 MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LP MELQUIADES 10/11/16 

678 MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LP FELIPE 10/11/16 

679 CONCENTRE LO/LP YEDA 10/11/16 

680 SANSUNG LP IVO 11/11/16 

681 CALLIDUS LO FELIPE 14/11/16 

682 NISSIN BRAKE LP MELQUIADES 16/11/16 

683 LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA – FILIAL LP WENDEL 16/11/16 

684 FOXCONM MOEBG LP WENDEL 16/11/16 

685 KEIHIN LP JOÃO PAULO 16/11/16 

686 UNICOBA ENERGIA S/A LO CAMILLA 21/11/16 

687 MAGAMA INDUSTRIAL LTDA. LP CAMILLA 22/11/16 

688 MIKITOS LO NORMA 17/11/16 

689 FUTURA LP NORMA 17/11/16 

690 ARRIS LP NORMA 17/11/16 

691 MOTO HONDA LP AUGUSTO 17/11/16 

692 MASTERCOIN LO E LP CAMILO 17/11/16 

693 GIGA LO/LP PERICLES 18/11/16 

694 TECPLAM LO PERICLES 18/11/16 

695 BMW LP IVO 19/11/16 

696 POSITIVO LP MELQUIADES 21/11/16 

697 MK LP MARIANA 21/11/16 

698 SODECIA LP EDUARDO 21/11/16 

699 J TOLEDO LP EDUARDO 21/11/16 

700 J TOLEDO COMPONENTES LP EDUARDO 21/11/16 

701 FCC DO BRASIL LP PERICLES 21/11/16 

702 JTZ LP AUGUSTO 21/11/16 

703 TECHNICOLOR LP MARIANA 23/11/16 

704 PANASONIC LP WENDEL 23/11/16 

705 CARBOMAM RAP MELQUIADES 23/11/16 

706 CAL COMP  
DIVULGAÇÃO 
DO PIM JOEVAN 23/11/16 

707 CAL COMP  LP DORINHA 23/11/16 

708 TRIUMPH LP MELQUIADES 23/11/16 

709 BIKE NORTE LP AUGUSTO 23/11/16 

710 SENSE LP AUGUSTO 23/11/16 

711 BMW LP MELQUIADES 28/1116 

712 FT LED LO MARIANA 28/11/16 

713 SWEETMIX LO E LP CAMILO 28/11/16 

714 MATPRIM LP CAMILO 28/11/16 

715 BMW LP MELQUIADES 28/11/16 

716 BMW LP AUGUSTO 29/11/16 

717 SALCOMP LP FELIPE 29/11/16 

718 GENIS EQUIPAMENTOS LO DORINHA 29/11/16 
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719 
SUMIDENSO DA AMAZÔNIA INDUSTRIAS 
ELETRICAS LTDA LP PERICLES 29/11/16 

720 POSITIVO LP IVO 29/11/16 

721 BAUMINAS LO NORMA 29/11/16 

722 TRIUMPH LP FLAVIO 30/11/16 

723 CALLIDUS LP FELIPE 1/12/16 

724 PRCOMP LP PERICLES 5/12/16 

725 JABIL LO MARIANA 5/12/16 

726 BMW       

727 GIBSON LP DORINHA 5/12/16 

728 ANTARES LO EDUARDO 5/12/16 

729 GBR LP CAMILLA 6/12/16 

730 GIBSON LP PERICLES 6/12/16 

731 NOVAMED LP CAMILLA 7/12/16 

732 
OX DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE 
BICICLETAS S.A. LP JOÃO PAULO 7/12/16 

733 GENIS EQUIPAMENTOS LO FELIPE 12/12/16 

734 UNICOBA ENERGIA S/A LP FELIPE 12/12/16 

735 GK&B LP PERICLES 12/12/16 

736 DIGITRON LP WENDEL 12/12/16 

737 SEMP TCL LO MELQUIADES 12/12/16 

738 HARMAN LP CAMILO 12/12/16 

739 BMW 
DIVULGAÇÃO 
DO PIM YEDA 12/12/16 

740 CIS ELETRÔNICA LP MELQUIADES 12/12/16 

741 J TOLEDO LP JOÃO PAULO 12/12/16 

742 JFL LP YEDA 13/12/16 

743 FCC DO BRASIL LTDA. 
DIVULGAÇÃO 
DO PIM JOEVAN 13/12/16 

744 GIBSON LP DORINHA 13/12/16 

745 JABIL LP IVO 13/12/16 

746 TCT MOBILE LP IVO 13/12/16 

747 CIS ELETRÔNICA LP IVO 13/12/16 

748 PROCOMP LP PERICLES 13/12/16 

749 FRUTS DA AMAZÔNIA LP FLAVIO 14/12/16 

750 MUSASHI LP AUGUSTO 14/12/16 

751 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA LO E LP WENDEL 15/12/16 

752 MIKITOS EMBALAGENS LP CAMILO 19/12/16 

753 isoamazon LO E LP JOÃO PAULO 19/12/16 

754 GBR LP YEDA 19/12/16 

755 FLEXTRONICS LP FELIPE 20/12/16 

56 CIS ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA LP WENDEL 20/12/16 

757 DAFRA LP IVO 21/12/16 

758 JTZ LP PERICLES 22/12/16 

759 FT LED LO EDUARDO 22/12/16 
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760 TEC TOY LO NORMA 22/12/16 

761 TELLESCOM LO/LP DORINHA 26/12/16 

762 BEDINSAT LP DORINHA 26/12/16 

763 JTZ LP MELQUIADES 26/12/16 

764 FLEX  LO DORINHA 28/12/16 

765 BRAVVATECH INDUSTRIAL LP IVO 28/12/16 

766 ARMOR LO E LP IVO 28/12/16 

767 TRANSIRE LP IVO 28/12/16 

768 MK. ELETRODOMESTICOS LP IVO 28/12/16 
Fonte: CGAPI/SPR/SUFRAMA. 
 
Item 17. Avaliação do P&D incentivado pela Lei de Informática da ZFM – tabela com a 
apuração dos valores dos indicadores exemplificativos previstos no Decreto 6.008/2006, art. 
20, parágrafo único, ou outros ao critério da unidade, informando o alcance do grupo de 
projetos de P&D avaliados (universo ou amostra). 
 Foi realizada a consolidação dos RDs de 2010, 2011, 2012 e 2013 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, foram realizados procedimentos analíticos em cada 
um dos projetos apresentados. Dados dos RDs analisados durante o exercício de 2016: 
 

    Quadro 36. RDs analisados em 2016                                                                      
Modalidade 2010 2011 2012 2013 Total 

Interna (Dispendido) 0,00 7.344.215,29 67.837.194,65 0,00 75.181.409,94 

Externa (Aporte) 151.138,57 137.809.640,74 216.633.230,68 145.608,45 354.739.618,44 

FNDCT CT 
AMAZÔNIA  

0,00 15.943.514,88 37.977.850,58 0,00 53.471.365,46 

  Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 

 
Item 18. Apresentar as medidas adotadas em atenção à recomendação do subitem 9.11 do 
Acórdão 3.695/2013-TCU-Plenário. 
 Foi elaborado um Termo de Referência (Processo nº 52710.003187/2015-85), com a 
designação de técnicos da CGTEC e da Coordenação de Estudos Econômicos (COGEC), com 
o objetivo de estudar e estruturar um relatório bienal que demonstre os resultados econômicos 
e técnicos dos investimentos em P&D disciplinados pela Lei nº 8.387, de 1991, 
regulamentado pelo Decreto nº 6.008, de 2006.   
 
Item 19. 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 
8.387/91, art. 1º, como condicionantes para aprovação dos projetos industriais beneficiados 
pela Lei de Informática da ZFM (texto e tabelas livres): incremento de oferta de emprego na 
região; concessão de benefícios sociais aos trabalhadores; incorporação de tecnologias de 
produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e da técnica; níveis 
crescentes de produtividade e de competitividade; reinvestimento de lucros na região; e  
investimento na formação e capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento 
científico e tecnológico. 
 O Relatório de Acompanhamento de Projetos (RAP) apresenta as informações de 
todas as contrapartidas obrigatórias constantes no Projeto Industrial aprovado pelo CAS, e são 
verificados, dentre elas: o incremento da oferta de emprego na região; concessão de 
benefícios sociais aos trabalhadores; incorporação de tecnologias de produtos e de processos 
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de produção compatíveis com o estado da arte e da técnica; níveis crescentes de produtividade 
e de competitividade; 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, 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, penalizada.  
 
Item 20. Valores ou tabelas (em formato livre) com estatísticas e/ou indicadores relacionados 
à avaliação quantitativa e qualitativa da atuação dos institutos conveniados que executaram 
projetos com recursos de contrapartida de P&D das empresas beneficiárias no exercício de 
referência do relatório de gestão. 
 
Quadro 37.   Institutos que utilizaram recursos de P&D                                        

Instituição 2010 (R$) 2011 (R$) 2012 (R$) 2013 (R$) Total 

INDT -  71.441.868,84  - -  71.441.868,84  

ITJRSC -  28.108.642,96   25.104.659,05  -  53.213.302,01  

SIDIA - -  30.526.105,10  -  30.526.105,10  

IATECAM -  3.325.375,89   21.765.007,72  -  25.090.383,61  

FNE -  24.672.067,03  - -  24.672.067,03  

FPF -  6.501.692,65   10.063.131,32  -  16.564.823,97  

FUCAPI 151.138,57  1.525.626,24   8.776.944,73  72.408,45  10.526.117,99  

INTERA - -  6.270.000,00  -  6.270.000,00  

HCAM IFAM - - 4.785.757,39 -  4.785.757,39  

CITS -  2.077.007,13   1.250.314,32  -  3.327.321,45  

CERTI - -  2.209.066,75  -  2.209.066,75  

CIDE - -  1.951.437,23  -  1.951.437,23  

CT-PIM - -  1.750.000,00  -  1.750.000,00  

UFAM - -  580.000,00  -  580.000,00  

CETELI-UFAM - -  463.659,40  -  463.659,40  

MURAKI - -  421.371,40  -  421.371,40  

CERTI / FUCAPI -  157.360,00  - -  157.360,00  

TOTAL  151.138,57 137.809.640,74 115.917.454,41 72.408,45 253.950.642,17 
Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 
 
Item 21. Principais conclusões decorrentes da consolidação das informações dos relatórios 
demonstrativos de que trata a Lei 8.387/91, art. 2º, § 8o, c/c Decreto 6.008/2006, art. 27, inc. 
VII e parágrafo único. 
Resposta: 
 Na consolidação dos Relatórios Demonstrativos referentes aos anos 2010, 2011, 2012 
e 2013, analisados durante o exercício de 2016, chegou-se ao total de 72 RDs, representando 
189 projetos em P&D e um investimento total no montante de R$ 483.392.393,84. 
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Relativamente aos recursos financeiros arrecadados no FNDCT CT-Amazônia, o montante é 
de R$ 51.849.910,71. 
 

Item 22. Avaliação da UPC sobre o ambiente de gestão de riscos relacionados às políticas de 
renúncia de receitas – consignar os avanços estruturais obtidos pela unidade em relação às 
medidas para fazer frente aos eventos constantes da Matriz de Riscos do TC 015.436/2013-6. 
Resposta:  

Este item não se aplica à Suframa conforme explicações contidas no texto referente 
ao item 2.4 Renúncia de receitas. 
  
Item 23. Avaliação da UPC sobre a qualidade e a suficiência dos controles internos 
relacionados à gestão das políticas de renúncias de receitas – questionário preenchido sobre a 
qualidade do funcionamento dos controles internos administrativos relativos à gestão das 
políticas de renúncias de receitas a seu cargo. 
Resposta:  

Este item não se aplica à Suframa conforme explicações contidas no texto referente 
ao item 2.4 Renúncia de receitas. 
 
Item 24. Práticas de governança estabelecidas no exercício para o aprimoramento de controles 
internos das políticas de renúncia de receitas. 
Resposta:  

Este item não se aplica à Suframa conforme explicações contidas no texto referente 
ao item 2.4 Renúncia de receitas. 
 
Item 25. Avaliação da UPC sobre a qualidade e a suficiência da Política de Segurança da 
Informação (PSI) para a gestão das políticas de renúncia de receita. 
Resposta: 

Este item não se aplica à Suframa conforme explicações contidas no texto referente 
ao item 2.4 Renúncia de receitas. 
 
Item 26. Trabalhos realizados pela Controladoria-Geral da União sobre a Lei 8.387/91. 
Resposta: 

A Controladoria Geral da União vem realizando sistematicamente trabalhos sobre a 
Lei 8387/1991. Durante o exercício de 2016 foram finalizados os seguintes 
Relatórios/Recomendações pela Controladoria Geral da União: 
 

a) Relatório de Auditoria Anual de Contas nº. 201601022 Recomendação da constatação 
3.1.1.1: “Realize avaliação de riscos que identifique processos de análise de RDs que 
possuam maiores riscos de prescrição/decadência. ” 

 
b) Relatório de Avaliação da Execução de Programa de Governo nº 07/2016 AEP. 

 As recomendações expedidas à Suframa foram: 
• Estruturar o processo de análise dos Relatórios Demonstrativos (RDs), para que 

recursos ou outras etapas previstas não comprometam o prazo necessário para que a 
Suframa adote as providências necessárias para o acompanhamento do investimento 
em pesquisa e desenvolvimento feitos como contrapartida dos benefícios auferidos por 
empresas, no âmbito da Lei de Informática da Zona Franca de Manaus, prevendo, 
inclusive, o informe tempestivo à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

• Adotar medidas, tanto imediatas, quanto de longo prazo, para que a Suframa disponha 
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as principais informações referentes à concessão de renúncia tributária de forma 
completa, fidedigna e atualizada. 

• Analisar e aplicar corretamente e tempestivamente as penalidades cabíveis de acordo 
com o disposto na Lei nº 8.387/91 e no Decreto nº 6.008/2006, para as empresas 
incentivadas entre os anos de 2006 a 2014, no caso de descumprimento das obrigações 
das empresas, no que tange às contrapartidas de investimentos em P&D, isto é: 

•  Suspensão da autorização de Pedidos de Licenciamento de Importação - PLI das 
empresas que não entregarem os Relatórios Demonstrativos, de acordo com o artigo 
34 do Decreto nº 6.008/2006; 

•  Suspensão dos incentivos concedidos, por até 180 dias, para as empresas que se 
configurarem inadimplentes quanto à obrigação de aplicação em P&D, conforme o 
artigo 33 do Decreto nº 6.008/2006; 

•  Cancelamento dos incentivos das empresas que não adimplirem suas obrigações após 
o prazo da suspensão dos incentivos concedidos, sem prejuízo do ressarcimento dos 
impostos dispensados, segundo o §4º, artigo 33 do Decreto nº 6.008/2006; 

•  Instituir sistemática de cálculo do valor dos incentivos concedidos e do saldo de 
contrapartida em pesquisa e desenvolvimento a ser investido pelas empresas, de modo 
a confirmar as informações fornecidas pelas empresas. 

• Divulgar todas as informações públicas relacionadas aos incentivos concedidos, como 
aqueles referentes às empresas habilitadas, os produtos habilitados, os produtos 
efetivamente produzidos com incentivo, por empresa, de forma clara, assim como as 
punições aplicadas, em linguagem de fácil compreensão, com utilização de meios de 
comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. 

• Apurar as responsabilidades pelas falhas identificadas neste relatório, incluindo a não 
aplicação de penalidades quando do atraso na entrega do relatório demonstrativo de 
investimentos em P&D como contrapartida do recebimento de incentivos fiscais por 
parte de empresas; a não aplicação de penalidades quando da constatação de 
insuficiência de investimentos em P&D como contrapartida do recebimento de 
incentivos fiscais por parte de empresas; a aplicação de penalidade incorreta no caso 
de descumprimento da legislação pelas empresas beneficiadas; e a mora na aplicação 
de penalidades devidas, inclusive com a concessão de prazos de recursos não previstos 
na legislação. 

• Apurar os fatos que ensejaram o fornecimento à Controladoria-Geral da União de 
informações incompletas e inconsistentes entre si, durante o trabalho de auditoria. 

• Que o Conselho de Administração da Suframa adote medidas para definir prazo 
máximo para que os Relatórios Demonstrativos sejam analisados pela Suframa, 
propondo, se for o caso, as alterações normativas que se façam necessárias. 

 
Item 27. Trabalhos realizados pela Auditoria Interna da Suframa sobre a Lei 8.387/91. 
Resposta: 

A Auditoria interna da SUFRAMA realizou trabalhos sobre a Lei 8.387/1991, 
conforme Relatório de Auditoria 009/2012 em anexo. (Ver APÊNDICE II). Atualmente a 
Unidade de Auditoria vem realizando acompanhamento das recomendações exaradas pelos 
Órgão de Controle Interno e Externo conforme Plano Anual de Auditoria Interna 
PAINT/2017 
 
Item 28. Atividades realizadas pela Auditoria Interna da Suframa para orientar os gestores na 
condução das políticas públicas de renúncia de receitas. 
Resposta: VIDE Resposta Item anterior. 
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Item 29. Atividades realizadas pela Auditoria Interna da Suframa para acompanhar a 
implementação das recomendações do Sistema de Controle Interno e do TCU no que tange às 
políticas públicas de renúncia de receitas. 
Resposta SUFRAMA: 

O acompanhamento das implementações das recomendações do Sistema de Controle 
Interno é realizado pelo Plano de Providência Permanentes no sistema Monitor/CGU. No caso 
do Tribunal de Contas da União - TCU esse trabalho é realizado de forma manual. 
Ressaltamos que a Auditoria Interna da SUFRAMA não tem um sistema informatizado para 
realização deste trabalho, portanto, tal acompanhamento é realizado de forma precária. 
 
Item 30. 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). 

Este item não se aplica à Suframa conforme explicações contidas no texto referente 
ao item 2.4 Renúncia de receitas. 
 
Item 31. a) Informações gerenciais e/ou estatísticas sobre a gestão das políticas públicas de 
renúncia de receita a cargo da unidade; 
b) Informações sobre eventuais trabalhos teóricos (acadêmicos ou não) de avaliação de 
impactos/resultados das políticas de benefícios da Zona Franca de Manaus (em geral) e da Lei 
de Informática da ZFM (em específico), executados ou concluídos no exercício pela unidade 
ou por terceiros (academia, consultorias, instituições contratadas) de conhecimento da 
Suframa. Avaliação da utilidade das conclusões para alimentar ajustes estratégicos ou 
operacionais nas políticas; 
c) Auto avaliação da imagem da Suframa perante seus clientes em relação à qualidade da 
gestão das políticas públicas de renúncia de receita; 
d) Identificação clara e completa dos caminhos, no sítio na Internet da Suframa, onde podem 
ser obtidas informações sobre os relatórios produzidos pela UPC, tais como: mapa estratégico, 
planejamento estratégico, organograma, relatórios de evolução dos objetivos estratégicos, 
indicadores de desempenho utilizados na gestão, listagem completa de empresas beneficiárias 
da Lei 8.387/91, com, pelo menos, nome, razão social, dados cadastrais, produtos autorizados 
e produtos em produção com respectivas características, relatórios de gestão, balanços 
financeiros e orçamentários, Relatórios de Auditoria de Gestão, regimentos internos e outros, 
discriminando sua periodicidade de atualização dos documentos. 
Resposta ao item 31 

Este item não se aplica à Suframa conforme explicações contidas no texto referente 
ao item 4.4 Renúncia de receitas. 

 

2.4.2. Informações sobre convênios firmados nos termos da Lei 8.387/1991 
Os recursos dos investimentos em P&D, realizados pelas empresas tratam-se de uma 

contrapartida à fruição de incentivos fiscais, mais especificadamente isenção do IPI e redução 
do II. Esses recursos, por serem 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, 
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no caso, 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. 

 Nesse sentido, malgrado 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. 
 Esse RD é analisado por um corpo técnico e a resposta é enviada às empresas, por 
meio de ofício, constando anexado o Parecer referencial sobre o ano-base em questão. Caso a 
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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. 
 Em números, no ano de 2016, foram analisados 72 processos de Relatórios 
Demonstrativos (RD) e 44 processos de contestações (totalizando 116 processos). Desta 
quantidade, havia investimentos obrigatórios em convênios com instituições credenciadas no 
CAPDA, em 31 processos de RD e 26 de contestações (57 processos). 
 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 354, de 6 de julho de 2016, a grande 
parte das análises de RD’s e Contestações executadas em 2016 baseou-se quase na sua 
totalidade nos documentos juntados aos respectivos processos das empresas beneficiárias – 
análise documental. 
   Nesse ponto, é alvissareiro notar que os projetos que envolvem tecnologia muitas 
vezes referem-se a anos-calendários que inviabilizam o acompanhamento ex post, ou seja, de 
forma posterior ao projeto que já foi executado. 
   Outro ponto relevante e que contribui de igual maneira como resposta ao item é em 
relação aos prazos das análises. Atualmente, está em analise os RD’s de 2013 e Contestações 
de 2012, este com entrega prevista até 30/04/2017 e aquele em 28/02/2017, isso sem contar 
com a prorrogação, citada no item “7”, de 45 dias. 
   Assim, estamos seguindo as análises, de acordo com os prazos previstos na referida 
portaria, o que já contribuiu para que pudéssemos reduzir o backlog para apenas três 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, sendo 
não mais um acompanhamento posterior (ex post), mas anterior (ex ante), tendo, como 
consequência lógica desse processo, 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. 
  Portanto, mesmo analisando os projetos realizados anteriormente ao ano-calendário 
em questão - 2015, já que o RD é entregue até 31 de julho do ano subsequente -, foram 
realizadas as visitas especificadas no Quadro 38 em cumprimento à Lei 8.387/91. 
 
   Quadro 38. Visitas Técnicas realizadas em 2016 em cumprimento à Lei 8.387/91 

PERÍODO EMPRESA SERVIDOR 
09/03/2016 DENSO Marcelo Cavalcante 
29/03/2016 FLEX Roberta Costa 
31/03/2016 POSITIVO Roberta Costa 
13/04/2016 SAMSUNG Leonardo Araújo 

    Fonte: CGTEC/SAP/SUFRAMA. 
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  Vale frisar, por fim, que as análises estão sendo realizadas por cronograma definido 
pela Portaria nº 354, o que inviabiliza o acompanhamento no momento da execução do 
projeto, já que, como mencionado, tratam-se de projetos antigos que, ainda por cima, devem 
ser analisados dentro dos prazos da predita portaria. A intenção é reduzir o backlog mais 
ainda (foi diminuído de 10 para 3 anos), a fim de poder fazer o acompanhamento não do RD, 
mas do Plano de P&D, previsto no art. 19, § 1º do Decreto 6008, de 29 de dezembro de 2006, 
o que mitigaria - consideravelmente - investimentos aportados de forma errada, além da 
possível redução de glosas futuras, considerando o correto direcionamento e 
acompanhamento por parte dos analistas da Suframa. 
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2.5. Apresentação e Análise de indicadores de desempenho 
 
Quadro 39. Detalhamento dos indicadores de desempenho da Aprovação, Apresentação e 
Análise  

Denominação Índice de 
Referência 

Índice 
Previsto 

Índice 
Observado 

Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Taxa de Aprovação de 
Projetos Industriais (1) 

98,5% 100% 181,42% Anual 

[ (Total de projetos 
aprovados pelo CAS em 
2015/Meta prevista para 
2015) ] X 100. 

Taxa de 
Acompanhamento de 

Projetos Industriais (2) 
71% 100% 106,06% Anual 

[ (Nº de Relatório de 
Auditoria de Projeto – 
RAP emitidos em 2015/ 
Nº de empresas em 
operação com mais de um 
ano de produção/3) ] X 
100 

Taxa de 
Acompanhamento de 

Empreendimentos 
Agropecuários (3) 

101% 100% 101,5% Anual 

[ (Quantidade de projetos 
vistoriados em 2015: Nº 
de vistorias prevista em 
2015) ] X 100 

 Fonte: COPLA/CGPRO/SAP/SUFRAMA. 
 
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. Até 2013 esse indicador demonstrava a 
variação percentual dos projetos aprovados no exercício em análise em relação ao ano 
anterior. Então, a partir de 2014 o índice passou a ser calculado através da variação percentual 
entre o total de projetos aprovados no exercício corrente e a meta de projetos prevista para 
aprovação no mesmo exercício. 

Em 2015 a meta estabelecida para aprovação de projetos foi de 70 projetos industriais 
e de serviços.  O CAS aprovou, em três reuniões, 184 projetos, ultrapassando em 162,85% da 
meta prevista para o ano em questão (70 projetos aprovados pelo CAS). Esse resultado é 
positivo e não é decorrente de subestimada.  

A meta conservadora foi elaborada com base em um contexto recessivo apresentado 
em 2015 o qual impactou negativamente a economia nacional e, por conseguinte, a economia 
do PIM. Contudo, uma possível explicação pode residir no fato de que em 2015 foram 
realizadas apenas 03 reuniões do CAS contra 06 reuniões realizadas em 2016.  O número 
reduzido de reuniões do CAS, em 2015, ocasionou um represamento no processo de 
aprovação de projetos para aquele exercício. Assim, os projetos que não foram aprovados 
pelo CAS, em 2015, passaram para o exercício de 2016. 

 Outra explicação possível pode estar ligada à estabilização da queda da atividade 
econômica do país, a um discreto aumento da atividade do PIM fatores que podem ter 
motivado a classe empresarial a reafirmarem a sua confiança no PIM. 

 
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 Relatório de Acompanhamento de Projetos (RAP) é um instrumento 
de fiscalização, conforme disposto na Resolução nº 203/2012.  
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A Suframa tem de elaborar e submeter à apreciação do CAS, na primeira reunião do 
exercício, a consolidação das informações contidas no (s) RAP (s), emitido (s) para cada 
empresa. Calcula-se a taxa de acompanhamento de projetos pela seguinte fórmula:  
 
[Nº de Relatório de Auditoria de Projeto – RAP emitidos em 2016 ÷ (Nº de empresas em 
operação ÷ 3) ] 
 

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 que a mesma possa prestar 
todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Historicamente, a meta da Suframa, à partir de 2002, previa a emissão de 33% de 
RAPs das empresas com projeto industrial ativo, a cada exercício anual, fazendo com que 
todas as empresas sejam acompanhadas, através desse instrumento (RAP) a cada 03 anos. 
Entretanto, o cumprimento da meta foi sobremodo prejudicada face ao atraso na consecução 
do sistema de emissão que só ficou disponível para uso, no início de julho/2002. Deste modo, 
em 2002/2003 foram emitidos 35 RAPs. Em 2004, com o reforço na equipe de fiscalização, 
que passou de 5 para 13 técnicos, foram emitidos 129 RAPs, o que representava, à época, 
quase 40% do total de empresas com projeto não cancelado e em funcionamento. Com o 
treinamento da nova equipe, bem como com a experiência adquirida durante o ano de 2005, a 
emissão de RAPs chegou a 157 naquele ano. Em 2006, 2007, 2008 e 2009 a emissão se 
manteve em torno dos 120 RAPs/ano, número considerado um pouco abaixo do ideal, por 
representar 28 % da quantidade de empresas ativas, que já tinham mais de um ano de 
produção.  

Nessa lógica, entende-se que a meta ideal de RAPs por ano é de 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 é finalizado somente quando a empresa está regularizada ou, de alguma 
forma, penalizada. Em 2013, foram validados 41 RAPs reflexo da redução drástica de pessoal 
que esta CGAPI sofreu no ano de 2013.  

Contudo, em 2014, o número de RAPs emitidos teve um aumento de 187,8% em 
relação a 2013, com a emissão de 120 RAPs. Este expressivo aumento deve-se a entrada dos 
novos servidores a partir de junho/2014. É importante registrar que a redução do número de 
RAPs em 2013 não prejudica a atividade da instituição que é a de acompanhar os projetos 
industriais, visto que existem outras ferramentas de acompanhamento e controle utilizados 
pela SUFRAMA como o Laudo de Operação, Laudo de Produção, o Laudo Técnico de 
Auditoria Independente, a Listagem de Insumo Padrão SUFRAMA e o Sistema de 
Informações SUFRAMA que bloqueia automaticamente as empresas que apresentem 
inadimplência das contrapartidas obrigatórias.  

Em 2015, a ocorrência da greve dos servidores da autarquia por 60 (sessenta) dias 
consecutivos impactou negativamente a emissão de RAPs pela instituição uma vez que havia 
somente 30% da equipe técnica disponível no ambiente de trabalho. Além disso, a prioridade 
foi para os LOs e LPs, que poderiam causar paralisação de linhas de produção e prejuízo às 
empresas do PIM. Nesse sentido, os números de Laudos não foram reduzidos, mas os RAPs 
tiveram uma redução na quantidade emitida. 

No ano de 2016 obteve-se o maior número de RAPs analisados, no total foram 175, o 
que representou um resultado acima dos 33% projetado. Esse resultado deveu-se a alguns 
fatores que vale a pena destacar: Ano completo, sem greves ou paralisações importantes; 
equipe completa, treinada e familiarizada com as atividades da unidade; aumento da 
quantidade de servidores, em função da junção de coordenações internas somadas ao 
empenho da equipe em alcançar os objetivos previstos para o exercício. 
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Quadro 40. RAP´s emitidos em 2016 
ANO Nº DE RAPs EMITIDOS 
2006 121 
2007 116 
2008 123 
2009 119 
2010 146 
2011 127 
2012 165  
2013 41 
2014 120 
2015 122 
2016 175 

TOTAL DE RAPs 2006/2016 1.375 
              Fonte: CGTEC/SPR/SUFRAMA. 

             

           Figura 11 . RAP´s emitidos 2016 

 
               Fonte: CGTEC/SPR/SUFRAMA. 
 

Taxa de Acompanhamento de Empreendimentos Agropecuários 
Este indicador mensura o índice de projetos agropecuários aprovados no exercício, o 

qual é a relação entre os projetos aprovados pelo CAS no exercício e a meta proposta para o 
exercício. Esta atribuição remete as ações de monitoramento e avaliação dos 
empreendimentos agropecuários e agroindustriais implantados e/ou em processo de 
implantação e/ou regularização 

Durante o cumprimento das ordens de serviço 08/2016; 16/2016; 17/2016 e 21/2016, 
foram acompanhados 203 empreendimentos agropecuários, cinco além da meta prevista para 
o exercício. Para cada vistoria realizada, foi gerado um relatório específico contendo a 
avaliação técnica e econômica do projeto agropecuário, contendo informações quanto à renda, 
à produção e à empregabilidade ocasionadas pela implantação do empreendimento 
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agropecuário visitado. São considerados também aspectos como o nível de ocupação da área e 
a regularidade quanto à observância da legislação ambiental. 
 A realização dessa tarefa foi dificultada pelo reduzido número de servidores aptos a 
realizarem as visitas de campo, uma vez que, na atualidade, a instituição dispõe de um quadro 
de recursos humanos insuficientes para atender 100% dos projetos aprovados no DAS e/ou na 
Área de Expansão do Distrito Industrial (AEDI), no período de 01 ano.  

Outro dificultador a ser mencionado foi a obsolescência de equipamentos de apoio, 
como GPS, máquina fotográfica e notebook e dos equipamentos essenciais para a adequada 
identificação e segurança da equipe de vistoria, tais como: botas, perneiras, terçados, 
machados, cordas e coletes, por exemplo. Outro ponto a frisar, diz respeito aos veículos para 
conduzir a equipe os quais devem conter requisitos mínimos como tração nas 04 rodas, pneus 
lameiros e guincho frontal. A Autarquia não dispõe desses veículos. 

 Outro ponto a destacar é que a aquisição de imagens de satélite das áreas do DAS e 
AEDI ajudaria muito o trabalho de campo as quais em conjunto com softwares específicos de 
geoprocessamento permitiria obter um nível mais preciso de ocupação das áreas vistoriadas e 
a otimização do processamento das informações obtidas no campo.  

 Nessa mesma linha de raciocínio é essencial a atualização do sistema geodésico de 
referência de sua base cadastral do sistema SAD 69 – já obsoleto – para o atual sistema 
definido pelo IBGE (Resoluções 01/2005 e 01/2015), a saber, o SIRGAS 2000, isso permitiria 
uma melhor localização das áreas no contexto do DAS. 

 A necessidade de tal atualização é mais que uma simples modernização, é observância 
dos normativos existentes, pois, atualmente, há o impedimento legal para o uso das 
informações disponíveis na Autarquia no que tange à sua base cartográfica. 
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3. GOVERNANÇA, GESTÃO E 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 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, preceituam que a Auditoria Interna se 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 
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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; 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 seu 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 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 
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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. 

 

3.2. Informações sobre dirigentes e colegiados 

 

3.2.1. Dirigentes  
 
Quadro 41. Relação dos Dirigentes da SUFRAMA em 2016 

 
Cargo 

 
Nome 

Superintendente da SUFRAMA Rebecca Martins Garcia 

Superintendente Adjunto de Operações 
José Adilson Vieira de Jesus 

João Carlos Paiva da Silva (substituto) 

Superintendente Adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional 
Marcelo Souza Pereira 

Emmanuel de Aguiar  

Superintendente Adjunto de Administração 

Carlito de Holanda Sobrinho (substituto) 

Leonardo Perdiz da Costa  

Alexandre Siqueira (substituto) 

Superintendente Adjunto de Projetos 
Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras 

José Lopo de Figueiredo Filho (substituto) 

 Fonte: Dados coletados pela CGPRO/SAP 

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. A composição do Conselho de Administração 
da SUFRAMA, definida pela Lei Complementar nº 134, de 14 de janeiro de 2010, 
regulamentada pelo Decreto nº 7.138, de 29 de março de 2010, é a seguinte: 
I – o Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 
II – o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
III – o Ministro de Estado da Fazenda; 
IV – o Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
V – o Ministro de Estado das Comunicações; 
VI – o Ministro de Estado de Minas e Energia; 
VII – o Ministro de Estado dos Transportes; 
VIII – o Ministro de Estado da Defesa; 
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IX – o Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário; 
X – o Ministro de Estado da Integração Nacional; 
XI – os Governadores e Prefeitos das capitais dos Estados do Amazonas, Acre, Amapá, 
Rondônia e Roraima; 
XII – o Superintendente da SUFRAMA; 
XIII – o Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; 
XIV – o 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 

 A Auditoria Interna da Suframa (AUDIT) tem como finalidade básica assessorar a 
Alta Administração da Autarquia, sobretudo, no que diz respeito ao desempenho de suas 
funções e responsabilidades, agregando, assim, valor para uma boa gestão, com 
desenvolvimento de boas práticas, bem como controles suficientemente capazes de verificar a 
legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos. 

Conforme evidenciado no parágrafo único do art. 16 do Regimento Interno da Suframa, 
a Auditoria vincula-se ao Conselho de Administração da Suframa. Essas normas que regulam a 
atuação da auditoria interna estão disponíveis em: http://site.suframa.gov.br/acesso-a-

informacao/institucional/regimento-interno.  
No que se refere a estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou 

subunidades descentralizadas, a Auditoria Interna, em 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.  

 A Auditoria Interna se certifica de que a alta administração toma conhecimento das 
recomendações, uma vez que o Relatório de Auditoria é encaminhado à administração superior 
para conhecimento.  Além disso, visando o fiel cumprimento da Instrução Normativa da 
Controladoria-Geral da União nº. 24, de 2015, foi iniciado o mapeamento dos macroprocessos 
da Suframa com a respectiva identificação dos riscos associados. Destaque-se que no 
PAINT/2017, foram identificados esses riscos bem como sua probabilidade e impacto com sua 
efetivação, após sua confecção, o referido relatório de auditoria foi encaminhado à 
Controladoria-Geral da União para manifestação prévia e posterior deliberação pelo Conselho 
de Administração da Suframa. 

Desse modo, a estratégia da Auditoria que foi programada para o ano de 2016 teve 
como principal objetivo avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das atividades 
desenvolvidas nas principais Superintendências da Autarquia. Nesse contexto, o PAINT 2016 
apresentou como escopo inicial o seguinte: 

 
• AUDITORIA PERMANENTE DE GASTOS 

Descrição Sumária – Acompanhar em tempo real atos e verificar seus efeitos potenciais 
positivos e negativos das Unidades Administrativas da Autarquia. 
Origem – Auditoria Interna. 
Objetivo – Mitigar problemas e deformidades, bem como apontar possibilidades de melhorias 
e economias nos processos administrativos e prevenir irregularidades.  
Escopo do Trabalho – Verificação de, no mínimo, 30% dos contratos e despesas da autarquia 
no ano em curso, com apontamento de melhorias e economias nos processos administrativos. 
Cronograma – março a dezembro de 2016. 
Local – Suframa. 
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Tipo de Auditoria – Auditoria Permanente de Gastos - APG 
Recursos Humanos – 2 servidores por 203 dias úteis, totalizando 1.624 homens/hora, com 
conhecimentos de controles internos, administração pública, direito, contabilidade, licitações, 
contratos, tomada de contas especiais, obras públicas e demais conhecimentos necessários ao 
acompanhamento das atividades executadas na Suframa. 
 

• AUDITORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, SUA DISPENSA E  
INEXIGIBILIDADE E CONTRATOS 

Descrição Sumária – Exame e avaliação da regularidade dos processos licitatórios, suas 
dispensas e inexigibilidades, especialmente quanto à oportunidade, formalização e 
acompanhamento. 
Origem - Auditoria Interna. 
Objetivo – Verificar, preventivamente, nos processos administrativos a adesão à legislação 
aplicável dos procedimentos da unidade responsável pelas licitações e contratações da 
Suframa, bem como a padronização dos procedimentos. 
Escopo do Trabalho – Verificação em 100% dos processos licitatórios, no ano em curso, e 
análise, por amostragem (30%), de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 
Cronograma – fevereiro a dezembro de 2016. 
Local – SAD/COPELI. 
Tipo de Auditoria – Auditoria de Conformidade. 
Recursos Humanos – 2 servidores por 120 dias úteis, totalizando 960 homens/hora, com 
conhecimentos de controles internos, administração pública, direito, contabilidade e 
legislação aplicável à unidade, especialmente a Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e Decreto 
5.450/2005. 
 

• EXAME DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COORDENAÇÃO 
GERAL DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Descrição Sumária – Exame da adesão dos procedimentos desenvolvidos na unidade à 
legislação aplicável (P&D oriundo da Lei de Informática e de Processo Produtivo Básico). 
Origem – Auditoria Interna. 
Objetivo – Verificar nos processos administrativos se os procedimentos da unidade 
responsável pela gestão dos recursos de Pesquisa e Desenvolvimento aderem à legislação 
aplicável, bem como levantar se há padronização nos procedimentos de verificação quanto ao 
adimplemento de recursos de P&D. 
Escopo do Trabalho – Avaliação de, no mínimo, 33% dos processos administrativos da 
unidade, iniciados ou finalizados em 2014/2015. 
Cronograma – julho a agosto 2016. 
Local – SAP/CGTEC. 
Tipo de Auditoria – Auditoria de Conformidade 
Recursos Humanos – 4 servidores por 25 dias úteis, totalizando 800 homens/hora, com 
conhecimentos de controles internos, administração pública, direito, contabilidade e 
legislação aplicável à unidade, especialmente a Lei 8.387/1991, Lei 11.077/2004, Decreto 
6.008/2006, Resoluções e Portarias pertinentes. 
 

• EXAME DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COORDENAÇÃO 
GERAL DE ANÁLISE DE PROJETOS INDUSTRIAIS  

Descrição Sumária – Exame das análises dos projetos industriais com vistas a concessão dos 
incentivos fiscais, bem como examinar os controles de ocupação dos lotes no Distrito 
Industrial de Manaus, em atendimento às demandas e ainda examinar a análise, 
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acompanhamento e fiscalização da implantação dos projetos de engenharia e arquitetura das 
indústrias, das prestadoras de serviços e de outras entidades no Distrito Industrial de Manaus. 
Objetivo – Verificar, preventivamente, a adesão à legislação aplicável dos procedimentos da 
unidade responsável pela análise de implantação dos projetos industriais e pelo uso do solo no 
D.I. da Suframa. 
Escopo do Trabalho – Avaliação de, no mínimo, 33% dos processos administrativos da 
unidade, iniciados ou finalizados em 2014/2015. 
Cronograma – fevereiro a março de 2016. 
Local – SPR/CGPRI. 
Tipo de Auditoria – Auditoria de Conformidade 
Recursos Humanos – 4 servidores por 20 dias úteis, totalizando 640 homens/hora, com 
conhecimentos de controles internos, administração pública, direito, contabilidade e 
legislação aplicável à unidade. 
 

• EXAME DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COORDENAÇÃO 
GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS INDUSTRIAIS 

Descrição Sumária – Exame do acompanhamento e a fiscalização dos projetos industriais 
aprovados pela SUFRAMA, bem como das 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. 
Objetivo – Verificar, preventivamente, a adesão à legislação aplicável dos procedimentos da 
unidade responsável pelo acompanhamento e fiscalização de projetos industriais aprovados 
pelo CAS. 
Escopo do Trabalho – Avaliação de, no mínimo, 33% dos processos administrativos da 
unidade, iniciados ou finalizados em 2014/2015. 
Cronograma – maio e junho de 2016. 
Local – SPR/CGAPI. 
Tipo de Auditoria – Auditoria de Conformidade 
Recursos Humanos – 4 servidores por 20 dias úteis, totalizando 640 homens/hora, com 
conhecimentos de controles internos, administração pública, direito, contabilidade e 
legislação aplicável à unidade. 
 

• EXAME DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COORDENAÇÃO 
GERAL DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS 
AGROPECUÁRIOS 

Descrição Sumária - Exame do acompanhamento e a fiscalização dos projetos agropecuários 
aprovados pela SUFRAMA. 
Objetivo – Verificar, preventivamente, a adesão à legislação aplicável dos procedimentos da 
unidade responsável pelo acompanhamento e fiscalização de projetos industriais aprovados 
pelo CAS. 
Escopo do Trabalho – Avaliação de, no mínimo, 33% dos processos administrativos da 
unidade, iniciados ou finalizados em 2014/2015. 
Cronograma – agosto e setembro de 2016. 
Local – SPR/CGPAG. 
Tipo de Auditoria – Auditoria de Conformidade 
Recursos Humanos – 4 servidores por 20 dias úteis, totalizando 640 homens/hora, com 
conhecimentos de controles internos, administração pública, direito, contabilidade e 
legislação aplicável à unidade. 
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• EXAME DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COORDENAÇÃO 
GERAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Descrição Sumária – Exame do acompanhamento e execução de projetos de desenvolvimento 
para os estados da área de atuação da SUFRAMA. 
Objetivo – Verificar, preventivamente, a adesão à legislação aplicável dos procedimentos da 
unidade responsável pelo acompanhamento e execução de projetos de desenvolvimento para 
os estados da área de atuação da SUFRAMA. 
Escopo do Trabalho – Levantamento dos procedimentos administrativos da unidade. 
Cronograma – julho de 2016. 
Local – SAP/CGDER. 
Tipo de Auditoria – Auditoria de Conformidade 
Recursos Humanos – 4 servidores por 20 dias úteis, totalizando 640 homens/hora, com 
conhecimentos de controles internos, administração pública, direito, contabilidade e 
legislação aplicável à unidade, especialmente o Decreto 6.170/2007 e Portaria Interministerial 
507/2011. 
 

• AUDITORIA EM CONVÊNIOS  
Descrição Sumária – Exame do acompanhamento e execução de projetos de desenvolvimento 
para os estados da área de atuação da SUFRAMA. 
Objetivo – Verificar, in loco, a adesão à legislação aplicável dos processos de concessão de 
recursos para os projetos de desenvolvimento para os estados da área de atuação da 
SUFRAMA. 
Escopo do Trabalho – Levantamento dos processos de convênio. 
Cronograma – março a abril e outubro a dezembro de 2016. 
Local – SAP/CGDER. 
Tipo de Auditoria – Auditoria de Conformidade 
Recursos Humanos – 4 servidores por 90 dias úteis, totalizando 2.880 homens/hora, com 
conhecimentos de controles internos, administração pública, direito, contabilidade e 
legislação aplicável à unidade. 
 

• AUDITORIA EM INTERNAMENTO DE MERCADORIAS (Benefício s Fiscais) 
Descrição Sumária – Exame dos procedimentos para a concessão dos Benefícios Fiscais 
quando do internamento de mercadorias nas áreas incentivadas pelo Decreto-Lei 288/1967. 
Objetivo – Verificar, in loco, a adesão à legislação aplicável dos processos de internamento de 
mercadorias nas áreas da ZFM. 
Escopo do Trabalho – Levantamento dos procedimentos na unidade responsável. 
Cronograma – junho a dezembro de 2016. 
Local – SAO/CGMEC. 
Tipo de Auditoria – Auditoria de Conformidade 
Recursos Humanos – 8 servidores por 60 dias úteis, totalizando 3.840 homens/hora, com 
conhecimentos de controles internos, administração pública, direito, contabilidade e 
legislação aplicável à unidade. 
 

• AUDITORIA NA COORDENAÇÃO GERAL DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  

Descrição Sumária – Exame dos registros, além de realização de inspeções e obtenção de 
informações de fontes internas e externas, tudo relacionado com o controle do patrimônio da 
entidade auditada. 
Objetivo – averiguar os registros contábeis e as demonstrações contábeis no que se refere aos 
eventos que alteram o patrimônio e a representação desse patrimônio. 
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Escopo do Trabalho – Levantamento dos procedimentos na unidade responsável. 
Cronograma – agosto de 2016. 
Local – SAD/CGORF. 
Tipo de Auditoria – Auditoria de Conformidade. 
Recursos Humanos – 4 servidores por 20 dias úteis, totalizando 640 homens/hora, com 
conhecimentos de controles internos, administração pública, direito, contabilidade e 
legislação aplicável à unidade. 
 

• AUDITORIA NA COORDENAÇÃO GERAL DE COMÉRCIO EXTERIOR  
Descrição Sumária – Exame da conformidade regimental, e das ações promovidas pela 
Coordenação. 
Objetivo – Mitigar problemas e deformidades, bem como apontar possibilidades de melhorias 
e economias nos processos administrativos e regimentais. 
Escopo do Trabalho – Levantamento dos procedimentos na unidade responsável. 
Cronograma – maio de 2016. 
Local – SUPER/COGEX. 
Tipo de Auditoria – Auditoria de Conformidade. 
Recursos Humanos – 2 servidores por 15 dias úteis, totalizando 480 homens/hora, com 
conhecimentos de controles internos, administração pública, direito, contabilidade e 
legislação aplicável à unidade. 
 

• AUDITORIA NA COORDENAÇÃO GERAL DE PROMOÇÃO COMERCIA L 
Descrição Sumária – Exame da conformidade regimental, e das ações promovidas pela 
Coordenação, com ênfase ao planejamento e organização da Feira Internacional da Amazônia. 
Objetivo – – Mitigar problemas e deformidades, bem como apontar possibilidades de 
melhorias e economias nos processos administrativos e regimentais  
Escopo do Trabalho – Levantamento dos procedimentos na unidade responsável. 
Cronograma – maio de 2016 
Local – SUPER/COGPC. 
Tipo de Auditoria – Auditoria de Conformidade. 
Recursos Humanos – 2 servidores por 15 dias úteis, totalizando 480 homens/hora, com 
conhecimentos de controles internos, administração pública, direito, contabilidade e 
legislação aplicável à unidade. 
 

• ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE 
AUDITORIA INTERNA – RAINT 

Descrição Sumária – Elaboração do Relatório de Atividades de Auditoria Interna do exercício 
de 2015. 
Objetivo – Elaborar o RAINT do exercício de 2015. 
Escopo do Trabalho – Elaboração do RAINT do exercício de 2015. 
Cronograma – janeiro de 2016. 
Local – AUDIT. 
Tipo de Auditoria – Emissão do RAINT. 
Recursos Humanos – 2 servidores por 10 dias úteis, totalizando 160 homens/hora, com 
conhecimentos de controles internos, administração pública, direito, contabilidade e 
legislação aplicável à unidade, especialmente a Instrução Normativa CGU 7/2006 e a 
Instrução Normativa SFC 1/2007. 
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• ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DA SUFRAMA 

Descrição Sumária – Acompanhar a elaboração da Prestação de Contas da SUFRAMA do 
exercício de 2015. 
Objetivo – Acompanhar a elaboração da prestação de contas do exercício de 2015. 
Escopo do Trabalho – Elaboração da prestação de contas do exercício de 2015. 
Cronograma – março a abril de 2016. 
Local – AUDIT. 
Tipo de Auditoria – Prestação de Contas. 
Recursos Humanos – 2 servidores por 20 dias úteis, totalizando 320 homens/hora, com 
conhecimentos de controles internos, administração pública, direito, contabilidade e 
legislação aplicável à unidade, especialmente a Instrução Normativa TCU 63/2010. 
 

• ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PA INT 
Descrição Sumária – Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna do exercício de 2017. 
Objetivo – Elaborar o PAINT do exercício de 2017. 
Escopo do Trabalho – Elaboração do PAINT do exercício de 2017. 
Cronograma – setembro a outubro de 2016. 
Local – AUDIT. 
Tipo de Auditoria – Emissão do PAINT. 
Recursos Humanos – 2 servidores por 10 dias úteis, totalizando 160 homens/hora, com 
conhecimentos de controles internos, administração pública, direito, contabilidade e 
legislação aplicável à unidade, especialmente a Instrução Normativa SFC 1/2007. 
 

• ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EXTERNAS 
Descrição Sumária – Atendimento às demandas da Controladoria Geral da União, Tribunal de 
Contas da União, Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais, Polícia Federal 
e outros órgãos. 
Objetivo – Atender as demandas externas. 
Escopo do Trabalho – Atendimento das demandas externas. 
Cronograma – fevereiro a novembro de 2016. 
Local – AUDIT. 
Tipo de Auditoria – Atendimento das demandas externas 
Recursos Humanos – 2 servidores por 110 dias úteis, totalizando 1.760 homens/hora, com 
conhecimentos de controles internos. 
 
3.3.1. Auditorias realizadas 

No que concerne às auditorias realizadas no ano de 2016, pode-se destacar que foram 
emitidos os seguintes documentos:  11 Programas de Auditoria; 09 Relatórios de Auditoria; 
38 Pareceres e 04 Notas Técnicas sobre os mais diversos assuntos; 01 RAINT/2015 e 01 
PAINT/2017. Para tanto, confrontando percentualmente, o quantitativo de atividades 
planejadas foi executado cerca de 80% do total das atividades previstas no PAINT 2016. 
Além das ações supracitadas, houve o apoio às demandas externas, as quais destaque-se as da 
Controladoria-Geral da União, Tribunal de Contas da União e Ministério Público Federal. O 
quadro 42 apresenta as atividades realizadas. 
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Quadro 42. Atividades realizadas na AUDIT em 2016 
Atividades Realizadas Constatações 

Auditoria de Convênio, Processo nº 
52710005012/07-12, Prefeitura 
Municipal de Porto Velho; Relatório nº 
001/2016 

Verifica-se que o relatório em questão apresentou 05 (cinco) não 
conformidades. 

Auditoria de Convênio, Processo nº 
5271002118/2009-14, Prefeitura 
Municipal de Porto Velho; Relatório nº 
002/2016 

Não aplicável. 

Auditoria de Conformidade; Processo 
nº 52710.000252/2016-00; 
Superintendência Adjunta Executiva – 
Comissão Permanente de Licitação; 
Relatório nº 003/2016. 

Constatações: os processos que envolvem o evento VIII FIAM: Processo 
licitatório n° 52710.001617/2014-43, Processo licitatório n° 
52710.001650/2015-54, Processo licitatório n° 52710.001563/2015-0, 
Processo licitatório n° 52710.002467/2015-76. Sopesando que os fatos 
destes processos já foram materializados. Foram reanalisados e revistos 
pontualmente todos os itens após as novas manifestações da 
Administração referentes ao Relatório Parcial, com critérios e atribuições 
da Auditoria Interna, considerando a legislação e a relevância da matéria. 
A equipe de Auditoria Interna expõe nas Constatações destes processos 
às irregularidades, demonstra o posicionamento nas Análises do Controle 
Interno e manteve as Recomendações, pois não foram obtidas soluções e 
justificativas de consenso. Os apontamentos deste Relatório denotam 
irregularidades graves referentes a VIII FIAM.  

Auditoria de Conformidade – Processo 
nº 52710.000612/2016-65; 
Superintendência Adjunta de Projetos 
– Coordenação Geral de Análise de 
Projetos Industriais; Relatório nº 
04/2016. 

Constatações: Conclui-se que observamos o que segue: embora as 
Normas Técnicas relativas aos projetos industriais aprovados pela 
Suframa, apresentam apenas as diretrizes, ou seja, indique o que deve ser 
feito, sem, entretanto, o como deve ser feito é generalizado o 
descumprimento a Norma Interna. Do recebimento do encaminhamento 
do projeto de implantação até, neste caso, a emissão do Termo de Início 
de Obra – TIO, o processo evidenciou descontinuidade ao cumprimento 
da sequência de seu desenvolvimento, utilização de documentos 
ilegítimos, acolhimento de documentos inidôneos, análises parciais, 
aprovações indevidas entre outros e, por fim a gestão mostrou 
desinteresse ao cumprimento das recomendações da Procuradoria 
Jurídica – Suframa. 

Auditoria de Convênio, Processo nº 
52710.006969/2007-66, Relatório nº 
05/2016, Prefeitura Municipal de 
Iranduba/AM 
 

Constatações: Foi verificado com base nos Achados de Auditoria 003, 
004, 005, 006, 007, descumprimento da legislação pertinente, sobretudo, 
no que se refere o que se segue: Descumprimento de prazo; Inexistência 
de designação formal de equipe de fiscalização; Irregularidade na 
prestação de contas parciais e final; inexistência da publicação da 
concessão do recurso público e, falhas na instrução/autuação processual. 
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Auditoria de Conformidade, Processo 
nº 52710.001060/2016-11, 
Superintendência Adjunta de Projetos 
Industriais – Coordenação Geral de 
Acompanhamento de Projetos 
Industriais, Relatório nº 06/2016. 
 

Em face dos exames realizados no período a que se refere o presente 
Relatório, concluiu-se pela necessidade de aprimoramento dos controles 
administrativos exercidos pela COORDENAÇÃO-GERAL DE 
ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS INDUSTRAIS – CGAPI, visto 
que foram apontados nos achados de auditoria impropriedades no seu 
controle. Tendo, por conseguinte, o auditado manifestado concordância 
quanto aos levantamentos apurados. Nesse sentido, o acompanhamento 
de projetos necessita de fontes oficiais de dados para cotejamento dos 
dados levantados pelos Técnicos da CGAPI, além de critérios objetivos e 
sistemas probabilísticos de distribuição que atendam ao princípio da 
impessoalidade para distribuição e emissão do Relatório de 
Acompanhamento de Projetos – RAP, atendendo dessa forma as boas 
práticas da Administração Pública. E, por oportuno, na ocasião da 
revisão da Resolução CAS 203/2012, aproveitar o ensejo para 
proporcionar maior credibilidade as Empresas de Auditoria 
Independente. 
As recomendações visam auxiliar as ações gerenciais e os procedimentos 
relacionados ao processo de conformidade, auxiliar a administração na 
gerência e nos resultados, que visem aprimorar os procedimentos, 
melhorar os controles e aumentar a responsabilidade gerencial. Este tipo 
de procedimento auditoria, consiste numa atividade de assessoramento 
ao gestor público, com vistas a aprimorar as práticas dos atos e fatos 
administrativos, sendo desenvolvida de forma tempestiva no contexto do 
setor público, atuando sobre a gestão, seus programas governamentais e 
sistemas informatizados, portanto, recomendamos ao Gestor a adoção 
das Recomendações de 1 a 9. 

Auditoria de Conformidade, Processo 
nº 52710.001059/2016-88; 
Superintendência – Coordenação Geral 
de Comércio Exterior; Relatório nº 
007/2016. 

Constatação: Foram emitidas as seguintes recomendações: 
A equipe de Auditoria Interna expôs no Relatório Final n° 07/2016 as 
recomendações necessárias. Neste Relatório foram expostas as 
impropriedades na execução. Foram reanalisados e revistos pontualmente 
todos os itens após as novas manifestações da Administração referentes 
ao Relatório Parcial n° 07/2016 da Auditoria Interna, com critérios e 
atribuições da Auditoria Interna, considerando a legislação e a relevância 
da matéria. A equipe de Auditoria Interna expôs nos Achados de 
Auditoria destes processos as irregularidades, demonstrou o 
posicionamento nas Análises do Controle Interno, reforçou e manteve as 
Recomendações, pois não foram obtidas soluções e justificativas de 
consenso.  

Auditoria de Conformidade, 
Superintendência Adjunta de 
Planejamento e Desenvolvimento 
Regional – Coordenação Geral de 
Desenvolvimento Regional, Processo 
nº 52710.001417/2016-52, Relatório nº 
08/2016 

Concluiu-se pela ratificação da permanência dos achados de auditoria: 
No que tange aos itens de “a” a “g” do item 44, recomendamos: 
• que o atendimento a legislação seja imperativo, para o fiel 
cumprimento em gerir a boa e regular aplicação do dinheiro público; 
• que o instrumento que formaliza a celebração do ajuste esteja em 
conformidade com o que preconiza a lei, observando sua adequacidade 
ao objeto conveniado; 
• que é pertinente a gestão discordar do posicionamento da auditoria e 
buscar esclarecimentos de quaisquer contrapontos existentes junto a 
Procuradoria Jurídica; 
• que independentemente do que possa suscitar os resultados dos 
trabalhos de auditoria, os quais obedecem a uma programação anual, à 
gestão deve manter-se sempre vigilante em implementar esforços para 
desenvolver suas atividades em condições que lhes permita o alcance dos 
resultados desejados, assim como, acreditamos que efetivamente deve ser 
expressada, oficialmente, a quem de direito suas necessidades e reais 
condições de trabalho; 
• que as regularizações das verificações levantadas devam 
obedecer criteriosamente aos ditames da legislação, observado a 
aplicação de critérios que obedeçam a conformidade da lei. 
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Auditoria de Conformidade e Contábil, 
Processo Nº 52710.001620/2016-29, 
Superintendência Adjunta Executiva – 
Coordenação Geral de Execução 
Orçamentaria e Financeira, Relatório 
nº 09/2016. 

Constatação: Destacamos a necessidade de interação entre a SAE, a 
CGMOI, a CGORF e a SAO, referentes as Recomendações 005, 006 e 
007 neste Relatório. O entendimento da equipe de auditoria é que todos 
são responsáveis pelas situações relatadas observando os princípios 
constitucionais e administrativos. As soluções devem ser viáveis e 
adjacentes em nível de gestão administrativa, financeira e econômica 
para a SUFRAMA. 
Dessa forma, em face dos exames realizados, a Auditoria Interna indica a 
Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SAE, a SAO, a CGMOI 
e a CGORF o atendimento das recomendações referentes aos achados de 
auditoria e observar as informações constantes neste relatório. 

Auditoria Permanente de gastos 
Processo nº. 52710.000166/2016-99, 
Relatório nº 10/2016. 

Constatação: Foram emitidas as seguintes recomendações: 
Recomendamos assim que a unidade adotar medidas, no sentido de 
sanear tal impropriedade detectada pelo controle interno, informe a esta 
auditoria. 
Recomendamos que a Unidade adote a redução do número de 
mensageiros.  
Recomendamos que a SAE avalie o quantitativo de contratos fiscalizados 
por cada servidor, com vistas a garantir a efetiva fiscalização contratual e 
a mitigar riscos dessa atividade, conforme item 9.1.3, TC- 010.474/2010-
2, Acórdão nº 2.831/2011-Plenário, DOU de 09.11.2011, S. 1, p. 109. 

Fonte: Auditoria Interna/Suframa 

 

3.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 
A Corregedoria está subordinada à Superintendência da SUFRAMA, que por meio da 

Portaria n°38, de 26 de janeiro de 2016, delegou competência para instaurar procedimentos de 
investigação preliminar, sindicância investigativa, sindicância acusatória, processo 
administrativo disciplinar e sindicância patrimonial, que envolvam agentes até o nível de 
DAS-3. 
 As informações de supostos ilícitos administrativos são oriundas basicamente de 
Denúncia anônima, comunicações/representações interna, comunicações de Órgãos de 
Controle, Ministério Público e Auditoria Interna. 
 A sistemática para apuração de ilícitos segue o rito da Lei 8.112/90 e legislação 
subsidiária e, em regra, inicia-se com a análise de admissibilidade da denúncia/representação, 
de modo a verificar a existência de elementos mínimos ensejados para instauração de 
processo administrativo disciplinar, inclusive as denúncias anônimas. Caso a 
representação/denúncia já possua elementos robustos de materialidade e autoria, determina-se, 
desde logo, a instauração de sindicância ou processo disciplinar, conforme o caso. 
 Neste sentido, em relação aos eventos apurados, no ano de 2016, abaixo consta alguns 
processos de maior impacto e medidas adotadas:   

• Processo nº 52710.002668/2015-73 (Vol. I) e Anexos: objeto de análise preliminar 
para verificar a responsabilidade quanto ao descumprimento do Decreto 6.008/2006 e 
demais regulamentos, que tratam da concessão de incentivos fiscais nos processos de 
P&D. Após a apresentação do relatório, que definiu a materialidade e agentes, referido 
processo foi encaminhado a CGU e ainda não houve retorno. 

• Processo nº 52710.002960/2015-96 (Vol. I) e Anexos (I e II):  objeto de Sindicância 
Investigativa, em decorrência da recomendação nº 10/2015/3ºOFICIVEL/PR/AM, 
item III, que determinava a instauração de processo destinado a apurar 
responsabilidade sobre a aprovação pela SUFRAMA de projetos desatualizados para 
serem executados perla convenente, assim como a omissão da Superintendência na 
fiscalização da execução do objeto do ajuste, na linha do recomendado pela 
Procuradoria. Após apresentação do relatório foi encaminhado à Corregedoria Geral 
da CGU. Após análise da Corregedoria Setorial – CGU, via Ofício 
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n°15.401/CRG/CGU, de 26/09/2016, os autos foram devolvidos à Corregedoria da 
SUFRAMA, em 15/09/2016, para reanálise e aprofundamento da investigação, 
conforme sugestão contida na Nota Técnica n°  
/2016/CSADICTur/COREC/CRG/CGU-PR3 de 26/08/2016. Assim, ainda está em fase 
de refazimento para posterior encaminhamento à CGU. 

• Processo nº 52710.001127/2015-28: referente ao Convênio 017/2007, firmado com o 
Gênius Instituto de Tecnologia de forma indevida, uma vez que havia pendência em 
relação à prestação de contas de convênio anterior realizado com o mesmo Instituto, 
no ano de 2004. A medida adotada foi a instauração de processo administrativo 
disciplinar; entretanto, em virtude de incoerências identificadas no relatório da CPAD, 
houve por bem anular, parcialmente, a instrução, e dar continuidade aos trabalhos para 
definir os responsáveis pelas irregulares materializadas nos autos. O inquérito foi 
concluso em 30/01/2017, estando na fase de julgamento. 

• Processo nº 52710.001927/2014-68: apurou a possível ingerência na contratação de 
terceirizados e nepotismo. O inquérito foi concluído em 20/01/2017. 
Cabe destacar que a Corregedoria, no decorrer de suas atividades identificou que os 

desvios ou inconformidades de ordem disciplinar, por vezes, decorrem de problemas 
gerenciais ou de gestão. Assim, como medida administrativa, tem-se recomendado à 
autoridade competente a adoção para inibir a recorrência das situações relatadas. Nesse 
sentido, de modo a fortalecer tal ação, encaminhou à disciplina o procedimento de 
acompanhamento realizado pela corregedoria, como objetivo de mensurar os resultados 
almejados e propondo ações preventivas, e aguarda manifestação. 

Em relação aos registros das informações no sistema CGU-PAD, ressalta-se que os 
processos disciplinares são registrados após a publicação da portaria de instauração, 
obedecendo o prazo de 30 dias. As portarias de prorrogações ou reconduções também são 
registradas após sua publicação no Boletim de Serviço. Os registros das fases do inquérito 
somente foram lançados no CGU-PAD após a entrega do Relatório Final pela comissão, 
situação que deverá mudar em 2017, conforme recomendação da Setorial.  

Além disso, ressalta-se que estas informações, referem-se apenas a uma parte do 
trabalho desenvolvido nesta Seccional, uma vez que há outros procedimentos (despachos, 
consultas, Notas, Relatórios etc.) realizados no decorrer de cada ano que não são 
contabilizados no Sistema CGUPAD, mas que também compõe a atividade fim desta 
Unidade, que demandam tempo e força de trabalho, porém nem sempre resultam na 
instauração de procedimento disciplinar. 
 
 
3.5. Gestão de riscos e controles internos 

No ano de 2016, objetivando o atendimento dos termos da Instrução Normativa 
Conjunta MP/CGU nº 01/2016, a administração da Suframa, considerando que ainda não 
dispunha de ferramenta, instrumento ou metodologia interna voltada especificamente para a 
gestão de riscos, deflagrou as seguintes iniciativas: 

1. Treinamento e capacitação de 11 servidores da Autarquia no tema “gestão de 
riscos”, conforme detalhamento do quadro 43, sendo 04 integrantes do quadro da Auditoria 
Interna, e 07 servidores de diferentes unidades administrativas da Autarquia.  Foi 
oportunizado aos servidores os cursos abertos de “Gestão de Riscos no Setor Público” e de 
“Metodologia e Planejamento de Auditoria de Riscos”, sendo o segundo destinado 
exclusivamente aos servidores da Auditoria Interna.  
 

                                                 
3 Nota Técnica enviada sem número. 
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Quadro 43. Servidores Treinado 

Nome do Servidor Cargo/Função Setor 
Dave Mcliam Alves da Silva Economista COGEC/GABIN.SUP 
Emmanuel Ribeiro Sales de Aguiar Coordenador Geral da CGPRO CGPRO/SAP 
Jesse Rodrigues dos Santos Economista COGEC/GABIN.SUP 
José Roberto Carvalho Sena Economista CGPRI/SPR 
Leopoldo Augusto Melo Montenegro Junior Ata/ Coordenador da COART CGTEC/SAP 
Ricardo Juan de Oliveira Zurra ATA-TI GABIN.SUP 
Taynara Tenório Cavalcante Bezerra Engª de Operações CGTEC/SAP 
Hermeto Luiz Carvalho de Queiroz Economista/Assistente AUDIT 
Altair Reis do Nascimento Auditor/ Coordenador da COAFI AUDIT 
Walriney Loureiro Martins Auditor Chefe AUDIT 
Anderson Guimaraes Belchior Ramos Auditor AUDIT 
Wagner Bernardo Cavalcanti Ata AUDIT 

  Fonte: GT Portaria n°514-2016/Suframa 
 

2. Após o referido Curso, a Superintendência da SUFRAMA, por meio da 
Portaria nº 514, de 11.11.2016, publicada no BSE nº 195, de 14.11.2016, instituiu o Grupo de 
Trabalho para elaborar a proposta de Política de Gestão de Riscos para a Suframa – PGR-
SUFRAMA ( ver quadro 44), de conformidade com o estabelecido na 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. 

  
Quadro 44. Composição do Grupo de Trabalho – GT Portaria n°514-2016 

Nome do Servidor Cargo/Função Setor 

Dave Mcliam Alves da Silva Economista COGEC/GABIN.SUP 
Emmanuel Ribeiro Sales de Aguiar Coord. Geral CGPRO/SAP 
Jesse Rodrigues dos Santos Economista COGEC/GABIN.SUP 
José Roberto Carvalho Sena Economista CGPRI/SPR 
Leopoldo Augusto Melo Montenegro Junior Ata CGTEC/SAP 
Ricardo Juan de Oliveira Zurra ATA-TI GABIN.SUP 
Taynara Tenório Cavalcante Bezerra Engª  Operações CGTEC/SAP 
Paulo Junior de Jesus Peres ATA-TI CGMOI/SAE 
Patrícia Beleza4 Secretariado CGPRO/SAP 
Thelma Jakliny Martins Arruda Administradora CGMEC/SAO 

Fonte: GT Portaria n°514-2016/Suframa 
 

3.  Foi elaborado um PLANO DE TRABALHO pelo GT-514, conforme 
detalhamento do quadro 45, que encerrou o ano de 2016 obedecendo o cronograma de 
atividades previstas para o exercício e com a expectativa do cumprimento do prazo previsto 
pela IN nº 01/2016 (12 meses até maio/2017) para definição, publicação e implementação da 
Política de Gestão de Riscos da Autarquia. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Membro responsável pela organização e secretariado das atividades do GT-514. 
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Quadro 45. Plano de Trabalho (Portaria nº 514/2016) 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DIAS 
DATA DO 

INÍCIO 
DATA DA 
ENTREGA 

PRODUTO 

2.1 Conhecer e discutir a IN 01/2016-
MP/CGU e as Normas ISO 31000, e 
COSO 

25 10/12/2016 04/01/2017 
Itens normativos da PGR-
SUFRAMA sistematizados 

2.2 analisar o Planejamento Estratégico da 
Suframa, no contexto da aplicação da 
PGR-SUFRAMA 

10 05/01/2017 14/01/2017 
Itens que comporão a PGR-
SUFRAMA identificados 

2.3 Realizar o benchmarking das Políticas 
de Gestão de Riscos de outras 
organizações 

20 15/01/2017 03/02/2017 
Sugestões e práticas de PGR 
incorporadas na PGR-
SUFRAMA 

2.4 Elaborar o texto básico da proposta de 
Política de Gestão de Riscos para a 
Suframa 

30 04/02/2017 05/03/2017 
Texto básico da PGR-
SUFRAMA 

2.5 Elaborar a Matriz de Riscos da PGR-
SUFRAMA 

30 06/03/2017 04/04/2017 
Matriz de Riscos da PGR-
SUFRAMA 

2.6 Acompanhar e subsidiar a discussão 
da aprovação da PGR-SUFRAMA junto à 
Alta Administração 

30 05/04/2017 04/05/2017 
PGR-SUFRAMA aprovada 
e publicada. 

Fonte: GT Portaria n°514-2016/Suframa 
 

4. O plano tem como objetivo geral elaborar a proposta de Política de Gestão de 
Riscos da Suframa (PGR-SUFRAMA). Para tanto, foram estabelecidos os seus objetivos 
específicos: a) conhecer e discutir a IN 01/2016-MP/CGU e a Normas ISO 31000; b) analisar 
o Planejamento Estratégico da Suframa, no contexto da aplicação da PGR-SUFRAMA; c) 
realizar o benchmarking das Políticas de Gestão de Riscos de outras organizações; d) elaborar 
o texto básico da proposta de Política de Gestão de Riscos para a Suframa; e) Elaborar a 
Matriz de Riscos da PGR-SUFRAMA. 

5. A PGR-Suframa justifica-se pela necessidade da criação, implementação, 
monitoramento e atualização de uma política institucional de gestão de riscos com vistas a 
atender à IN MP/CGU 01/2016, que regula a gestão de risco no Serviço Público Federal. Por 
outro lado, tem como referência os dispositivos prescritos na NBR ISO 31000:2009, que 
estabelece princípios e diretrizes para a gestão de riscos. 

6. A PGR-Suframa será instituída pela Superintendente da Suframa com a 
finalidade de: a) integrar o processo de gerenciamento de riscos na governança, estratégia e 
planejamento, gestão, processos de reportar dados e resultados, políticas, valores e cultura em 
toda a organização; b) oportunizar o desenvolvimento, implementação e melhoria contínua da 
estrutura e do processo de gestão de riscos da organização; c) facilitar o aprimoramento dos 
controles internos de gestão organizacionais nos termos do Art. 3º da IN 01/2016 – MP/CGU; 
d) dispor sobre a distribuição de competências e responsabilidades gerenciar riscos e a 
identificação dos agentes responsáveis e gestores de riscos da SUFRAMA; e) estabelecer as 
conexões entre os objetivos e políticas organizacionais com esta Política de Gestão de Riscos; 
f) promover o compromisso organizacional de disponibilizar os recursos necessários para 
auxiliar os responsáveis e gestores de riscos. 

7. Será operacionalizada por meio da Estrutura e do Processo de Gestão de 
Riscos, orientados por diretrizes sobre: a) a integração da gestão de riscos ao planejamento 
estratégico, aos processos e às políticas da organização, bem como entre as unidades, agentes 
responsáveis e gestores de riscos; b) a periodicidade dos processos de identificação, avaliação, 
tratamento e monitoramento dos riscos; c) os critérios e instrumentos de mensuração e 
comunicação do desempenho da gestão de riscos; d) a utilização de metodologias e 



118 
 
 

 
 

ferramentas para o apoio à gestão de riscos; e e) o desenvolvimento contínuo dos agentes 
públicos em gestão de riscos. 

8. A PGR-Suframa terá como premissas, entre outras: a) a forma sistemática, 
integrada e oportuna, do processo de gerenciamento de riscos, subordinada ao interesse 
público; b) o estabelecimento de níveis de exposição e tratamento de riscos adequados ao 
contexto, às políticas, aos objetivos e à disponibilidade de recursos organizacionais; c) o 
estabelecimento de procedimentos de controle interno de gestão proporcionais aos riscos, 
destinados a agregar valor à organização, observada a relação custo-benefício, e; d) a 
utilização do mapeamento de riscos como componente da estrutura e do processo de gestão de 
riscos; d) utilização da gestão de riscos como referência para a melhoria contínua dos 
processos organizacionais de tomada de decisão, controles internos de gestão e planejamento 
estratégico; e) O envolvimento conveniente e oportuno das partes interessadas e dos 
tomadores de decisão em todos os níveis da organização no aperfeiçoamento contínuo da 
estrutura e do processo de gestão de riscos. 
 Os objetivos da Política de Gestão de Riscos serão: a) assegurar que os tomadores de 
decisão disponham de informações tempestivas e suficientes sobre os riscos aos quais está 
exposta a organização, inclusive para determinar questões relativas à delegação; b) aumentar a 
probabilidade de alcance dos objetivos da organização, por meio da efetividade da estrutura e 
do processo de gestão de riscos; e c) agregar valor à organização por meio da melhoria dos 
processos de tomada de decisão e do tratamento adequado dos riscos e dos impactos negativos 
resultantes da ocorrência dos eventos que os causam. 
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4. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 

4.1. Gestão de Pessoas 

A Gestão de Pessoas é executada pela Superintendência Adjunta de Administração – 
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 unidade 

4.1.1.1. Informações específicas sobre a estrutura de pessoal da SUFRAMA 

Quadro 46. 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) 534 534 4 19 

1.1.Membros de poder e agentes políticos  0 0 0 0 

1.2.Servidores de Carreira (1.1+1.2+1.3+1.4) 534 534 4 19 

1.3.Servidores de carreira vinculada ao órgão 529 529 4 19 

1.4.Servidores de carreira em exercício descentralizado 5 5 0 0 

1.5.Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 0 0 

1.6.Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 0 0 

2.Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 

3.Servidores sem Vínculo com a Administração 
Pública 11 11 2 1 

4. Total de Servidores (1+2+3) 545 545 6 20 

 Fonte: CGRHU/SAE/SUFRAMA – Situação em 31/12/2016 

Quadro 47. Distribuição da Lotação Efetiva da SUFRAMA   

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1. Servidores de Carreira (1.1) 209 325 

1.1 Servidores de Carreira (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4) 209 325 

1.1.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão 204 325 

1.1.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado 5 0 

1.1.3 Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 

1.1.4 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 06 05 

4. Total de Servidores (1+2+3) 215 330 

Fonte: CGRHU/SAE/SUFRAMA – Situação em 31/12/2016 
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Quadro 48. 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 71 13 7 

1.1Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2 Grupo Direção e Assessoramento Superior
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5) 

79 71 13 7 

1.2.1 Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 66 58 11 6 

1.2.2 Servidores de Carreira em Exercício 
Descentralizado 

2 2 0 0 

1.2.3 Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0 

1.2.4 Sem Vínculo 09 9 2 1 
1.2.5 Aposentados 2 2 0 0 

2. Funções Gratificadas (2.1+2.2+2.3) 45 44 0 1 

2.1 Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 45 44 0 1 

2.2 Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0 

2.3 Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0 

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  124 115 13 8 

Fonte: CGRHU/SAE/SUFRAMA - Situação em 31/12/2016 

Análise Crítica 
No final de 2016, a Suframa possuía uma força de trabalho composta por 545 

servidores sendo: 525 ativos, 4 cedidos, 5 de carreira em exercício descentralizado e 11 
ocupantes de cargos comissionados sem vínculo com a União. Ingressaram no quadro de 
pessoal 06 novos servidores sendo: 04 oriundos do último concurso realizado em 2014 e 2 
para exercer cargos em comissão.  

No mesmo exercício ocorreram 20 saídas de servidores sendo: 14 decorrentes de 
aposentadoria, 5 por exoneração ou vacância para assumir outro cargo público e 1 exonerado 
de cargo em comissão. 

A distribuição da força de trabalho entre as áreas meio e fim estavam assim 
distribuídas: 60,55% correspondente a 330 servidores na área fim e 39,45% correspondente a 
215 servidores na atividade meio.  

O Decreto nº 8.849/2016, que aprovou a nova estrutura de cargos comissionados da 
Suframa, definiu 124 cargos comissionados e funções gratificadas. Dos 124 cargos 
comissionados e funções gratificadas, apenas 115 cargos estavam ocupados conforme a 
seguinte distribuição: 58 cargos comissionados DAS e FCPE’s níveis de 1 a 6; 2 ocupados por 
servidores em exercício descentralizado; 11 por servidores sem vínculo com a administração 
pública; sendo 2 exercidos por aposentados. Das 45 Funções Gratificadas disponíveis (20 FG 
01 e 25 FG 02), 44 estavam ocupadas por servidores de carreira e 1 estava desocupada em 
dezembro de 2016.   

Observa-se que em 2016 houve o ingresso de 06 servidores contra um quantitativo de 
20 egressos. Atualmente 90 servidores, dos níveis intermediário e superior, estão com tempo 
para a aposentadoria preenchidos, podendo a qualquer momento, requerer o benefício, o que 
representa 16,51% da força de trabalho. Caso a saída desses servidores se concretize nos 
próximos anos sem que haja a substituição mediante realização de novo concurso, o impacto 
na força de trabalho deste Órgão será considerável. 

Quanto aos impactos decorrentes de afastamentos de servidores que possam reduzir a 
força de trabalho ocasionando prejuízos ao desenvolvimento das atividades do Órgão, 
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entende-se que, com a edição da Lei nº 13.328/2016, que tratou da melhoria da tabela de 
remuneração dos servidores da autarquia, não afetou de forma organização de forma 
significativa. Embora, frente aos desafios a serem enfrentados, o quantitativo de 545 
servidores seja considerado insuficiente para o cumprimento da missão institucional.  

Outro fato relevante foi o esforço realizado inicialização do estudo do mapeamento por 
competência. O estudo visa atender recomendação do Tribunal de Contas da União – TCU, 
objeto do Ofício 0764/2015-TCU/SECEX-RO de 3/6/2015 e terá a finalidade de identificar as 
lacunas entre as competências necessárias e as competências internas existentes para 
concretizar a estratégia desta Instituição, sendo possível criar oportunidades para a otimização 
dos fluxos de trabalho e definição  as atribuições das áreas e perfis dos servidores, além da 
divulgação das competências profissionais por cargo e área, o que possibilitará a identificação 
dos talentos humanos e dos pontos de melhorias para os servidores, e consequentemente para 
o fortalecimento da organização. 

 

4.1.1.2. Política de capacitação e treinamento do pessoal 

A SUFRAMA, ao longo do exercício, envidou esforços no sentido de facilitar a 
aprendizagem de comportamentos relacionados às atividades dos servidores e à aquisição 
sistemática de atitudes, conceitos, conhecimentos, regras ou habilidades que resultem na 
melhoria do desempenho profissional e aprendizagem voltada para o crescimento individual, 
somando experiências e oportunidades, proporcionados pela instituição, uma vez que os 
resultados de qualquer organização dependem da capacidade e habilidade das pessoas que 
nela trabalham. 

A SUFRAMA, em consonância com os 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, executou o 
Plano Anual de Capacitação – PAC/2016, composto de cursos e eventos internos e externos 
para atender às necessidades institucionais.  

A metodologia adotada para identificar as necessidades de capacitação foi o 
Levantamento de Necessidades de Treinamento – LNT, em cada Unidade Administrativa da 
Suframa visando à análise da coerência entre a competência e habilidades necessárias para o 
desenvolvimento das atividades inerentes a cada área de atuação.  Esse processo representou 
uma oportunidade para os servidores expressarem seus interesses relativos a uma nova 
capacitação. Assim, o PAC-2016 foi construído com base nas reais necessidades das equipes 
de trabalho, objetivando o crescimento do servidor e da Organização. Dada as limitações 
orçamentárias foram priorizadas: 

 
� Relação da demanda com as competências regimentais; 
� Recursos Humanos e Orçamentários disponíveis; 
� Cursos não atendidos no Plano de Capacitação do ano anterior; 
� Eventos de capacitação ofertados pelas Escolas de Governo; 
� Oferta de cursos em turmas fechadas para os servidores da Autarquia. 

 
Foram realizados 83 eventos de treinamento, que proporcionaram a capacitação de 252 

servidores indicados pelas coordenações. Todos os eventos foram realizados em 
conformidade com a formatação do PAC/2016, aprovado pela Portaria nº 46 de 28 de janeiro 
de 2016 e revisado pela Portaria nº 539 de 30 de novembro de 2016. 

Em atendimento ao estabelecido no Decreto nº 5.707/2006, que sugere a priorização 
da contratação Escolas de Governo para a realização de cursos de capacitação de servidores, 
foram firmados nesse exercício, 02 Termos de Execução Descentralizada - TED, sendo 01 



122 
 
 

 
 

com a Escola Nacional de Administração Pública - ENAP e outro com o Centro Regional da 
Escola de Administração Fazendária do Pará – CENTRESAF. Ofertando cursos na 
modalidade de turmas fechadas, com custos de contratação reduzidos e conhecimento 
específico para o universo do funcionalismo Público Federal, proporcionando ganhos em 
economia e eficiência, dentre outros. 

 
• Eventos realizados em 2016: 

           A realização dos eventos de capacitação foi executada conforme as tabelas a seguir:  

  Quadro 49. Participação de servidores no PAC 2016 
Grupo de Servidores Quantitativo (a) Participantes (b) %  
Ativos 525 246 46,86% 
Comissionados 11 6 54,55% 

Total 536 252 47,01% 
  Fonte: CGRHU/SAE/SUFRAMA. 

 

 Quadro 50. Relação de Despesas com ações de capacitação em 2016 
EVENTOS % TOTAL  

Realizados na cidade de trabalho do servidor 42,53% R$ 98.186,46 

Realizados fora de Manaus 28,37% R$ 65.486,00 

Bolsa de língua estrangeira 23,90% R$ 55.171,10 

Bolsa de Graduação 5,20% R$ 11.994,81 

Total 100% R$ 230.838,37 

Fonte: CGRHU/SAE/SUFRAMA. 

4.1.1.3.  Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas 

1. Variação Absenteísmo 

Fórmula: [ (Número de faltas no exercício de 2016/ Número de faltas no exercício de 2015) – 
1] x100 

{[ (764/423) – 1] x 100 } = 80,61% 

 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 2016 
em relação ao número de faltas de servidores no ano anterior. 
 Resultado: Em 2016 foram identificadas 764 ocorrências de faltas, sendo 688 faltas 

justificadas e 76 não justificadas. Em 2015, foram identificadas 423 ocorrências, sendo 404 
faltas justificadas e 19 faltas não justificadas. Assim, verifica-se que houve um acréscimo de 
ocorrências de faltas em 80,61% em relação ao ano de 2015. 

 

2. Variação Rotatividade (turnover): 

Fórmula: [(Ingresso de Servidores em 2016 / Saída de Servidores em 2016) – 1] x 100                                   

[ (6/20) – 1] x 100 = -70% 

Este indicador possibilita aferir a variação de rotatividade (entradas x saídas) de 
servidores no exercício em análise. 
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Resultado: No ano de 2016, ocorreram apenas 6 ingressos de servidores, sendo 4 
servidores efetivos e 2 servidores sem vínculos com União. Saíram da autarquia 20 servidores 
entre aposentados e exonerados. O indicador mostra um déficit 70% comparando-se os 
ingressos e egressos. 

 
3. Aposentadoria versus Reposição do Quadro: 

Fórmula: [ (Ingresso de Servidores em 2016 / Servidores Aposentados em 2016) – 1] x 100
                                  

[ (6/14) – 1] x 100 = - 57,14% 

Resultado: Nota-se que no exercício de 2016 ingressaram 6 servidores e ocorreram 14 
aposentadorias. Portanto, pelos números apresentados, verifica-se que a saída dos servidores 
aposentados foi efetivamente superior ao quantitativo de servidores ingressados.  

4.1.1.4. Ações adotadas para identificar eventual irregularidade relacionada ao pessoal, 
especialmente em relação à acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos 

Não foram identificadas no decorrer do exercício de 2016, servidores com indícios de 
acúmulo de remuneração de cargos ou função. Todos os servidores ingressados no Órgão por 
ocasião do último concurso público realizado apresentaram declaração de não acúmulo de 
cargos públicos, salvo os permitidos pela Constituição Federal.     
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4.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal  
 
 Quadro 51. Despesas com 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  2016 - - - - - - - - - - 

2015 - - - - - - - - - - 

Servidores de Carreira Vinculados ao Órgão da Unidade   

Exercícios  2016 27.267.980,13 2.221.167,85 5.937.217,99 1.320.982,72 4.101.134,88 1.246.896,15 12.545.271,08 155.228,63 195.393,42 42.446.001,77 

2015 16.001.614,85 2.803.132,46 4.056.112,17 726.974,40 2.791.458,90 958.537,92 12.927.034,69 - 305.825,12 40.570.690,51 

Servidores de Carreira SEM VÍNCULO com o órgão da Unidade  

Exercícios  2016 - 124.287,09 9.238,60 6.786,57 916,00 - - - - 141.228,26 

2015 - 1.815.631,04 - - - - - - - 1.815.631,04 

Servidores SEM VÍNCULO com a Administração Pública (exceto temporários) 

Exercícios  2016 - 1.112.233,95  78.884,61 26.294,87 60.456,00 - - - - 1.277.869,43 

2015 - 261.800,53 - - - - - - - 261.800,53 

Servidores Cedidos com Ônus  

Exercícios  2016 289.124,50 - 28.198,22 9.399,40 30.664,80 - - - - 357.386,90 

2015 33.584,90 - - 3.665,88 4.476,00 - 20.995,20 - - 62.721,98 

Servidores com Contratos Temporários 

Exercícios  2016 - - - - - - - - - - 

2015 - - - - - - - - - - 
 Fonte: CGRHU/SAE/SUFRAMA 
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4.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal 
Na SUFRAMA os riscos mais frequentes identificados foram as expectativas quanto a 

possibilidade de vacância provocada pelas aposentadorias, pois há aproximadamente 90 
servidores em idade e requisitos para aposentadoria preenchidos, percebendo, inclusive, o 
benefício do Abono de Permanência. Esse número é bastante significativo e corresponde a 
17%, em relação ao quadro total de pessoal que hoje é de 545 servidores. Constata-se também 
a vacância provocada pelas exonerações e falecimentos de servidores. 

O esvaziamento no quadro de pessoal traria perdas para a instituição principalmente no 
que diz respeito à execução de atividades e tarefas cujas particularidades na realização só se 
adquire com o tempo. Para amenizar esse possível impacto estão sendo realizados 
treinamentos específicos por área de atuação. 

 
4.1.4. Contratação de pessoal de apoio e de estagiários  
 O Programa de Estágio de Estudantes tem o objetivo de intermediar a realização de 
estágio de alunos que estejam frequentando cursos vinculados à estrutura de ensino público e 
particular, nos níveis de ensino superior médio e profissionalizante, em concordância com a 
Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008 e Orientação Normativa nº 4 de 04 de julho de 2014. 
Porém, no ano de 2016 não tivemos estagiários na Autarquia, mas foi aberto o processo 
licitatório de nº 52710/002291/2016-33 (vol.1) em 13/12/2016 para fins de cumprimento da 
legislação. 

 

4.1.5. Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com 
organismos internacionais  
 Não houve ocorrência no exercício de 2016. 

 
4.2. Gestão do Patrimônio e Infraestrutura 

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 Instruções Normativas 
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, 
tais quais: 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 
a 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. 
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4.2.1. Gestão da frota de veículos 

No exercício de 2016, as despesas associadas à manutenção da frota foram de R$ 
2.884.447,03 (dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete 
reais e três centavos).   

 
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, se for o caso. 
 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 1400 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 
Miniônibus 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, se for o caso.    
 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, se for o caso. 
 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, se for o caso.   

O Quadro 52 discrimina a quantidade e a caracterização dos veículos utilizados. 
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Quadro 52. 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 - - - - - - - - - - - - 15.209 1,2 

Veículos de 
serviços 
comuns 

Pessoal 11 - - - - - - - - - - - - 192.824 1 

Coletivo 3 - - - - - - - - - - - - 66.670 2,5 

Carga  
Leve 

4 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 - 385.711 1,5 

Veículos de 
serviços 
especiais 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 Fonte: CGLOG/SAE/Suframa 
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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 existe política de destinação de veículos devido a frota ser toda terceirizada. 
 
4.2.3. Gestão do patrimônio imobiliário da União 

Os procedimentos e rotinas de trabalho da Suframa se baseiam nas instruções e 
orientações constantes do Manual do Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial 
da União - SPIUnet, consoante à 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.  

Em 2016 a Suframa era responsável pela gestão de 29 imóveis pertencentes à União, 
os quais estão distribuídos em quatro estados de sua área de jurisdição (Acre, Amazonas, 
Rondônia e Roraima) conforme demonstrado no quadro a seguir. 

 
Quadro 53. Distribuição Geográfica e Quantidade dos Imóveis da União  

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE 
DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UPC 

EXERCÍCIO 2016 EXERCÍCIO 2015 

BRASIL 

AMAZONAS 25 22 

MANAUS 21 18 

PARINTINS 01 01 

TABATINGA  01 01 

HUMAITÁ 01 01 

RIO PRETO DA EVA 01 01 

ACRE 01 01 

RIO BRANCO 01 01 

RONDÔNIA 02 03 

PORTO VELHO 01 01 

GUAJARÁ-MIRIM - 01 

JI-PARANÁ 01 01 

RORAIMA 01 01 

BOA VISTA 01 01 

Subtotal Brasil 29 27 

EXTERIOR  0 0 

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior)  29 27 

  Fonte: CGLOG/SAE/Suframa – Situação em 31/012/2016 

No exercício de 2016, foi realizado o desmembramento das terras do Distrito 
Industrial, sendo registrado no Sistema SPIUnet da seguinte forma: RIP 0255.01185.500-2 
Distrito Industrial Antigo e 0255.01187.500-3 Distrito Industrial Novo, totalizando 29 
imóveis registrados no SPIUnet.   

O imóvel localizado em Guajará-Mirim/RO pertence ao patrimônio da Companhia 
Nacional de Abastecimento – CONAB – está cedido a esta Autarquia por meio de Contrato 
Particular com opção de Compra e Venda, sendo, portanto, de competência da CONAB o 
registro no SPIUNet, tendo sua avaliação efetuada pela CONAB de Porto Velho/RO, 
consoante Laudo de Avaliação do dia 23/12/2016. 
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A SUFRAMA tem dois imóveis alocados 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 com vigilância, limpeza e manutenção estão 
descritas no relatório da Coordenação de Recursos logísticos/Suframa. 

As despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos 
imóveis são acompanhadas por processos relativos à gestão dos bens imóveis da Suframa por 
meio de Contrato de Prestação de Serviços n.º 01/2012. 

Quanto aos riscos e controles dos imóveis, a UPC mantém segurados, por força do 
Contrato n.º 35/2011, celebrado com a Caixa Seguradora S/A, todos os imóveis da União sob 
responsabilidade da Suframa com cobertura total em caso de sinistro, ocorrências danosas e 
outros riscos.   

 
4.2.4. Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas 
 

Quadro 54. Cessão de espaços físicos em imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas 
CESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO EM IMÓVEL DA UNIÃO NA RESPO NSABILIDADE DA UPC 

Caracterização 
do 

Imóvel objeto 
de cessão 

RIP 9843.00051.500-4 (RIP de Utilização: 9843.00052.500-0). 

Endereço 
Rua Governador Pimenta Bueno, s/nº – Rio Preto da Eva –
AM. CEP: 69115-000. 

Identificação 
do cessionário 

CNPJ 04.629.697/0001-15 

Nome ou razão social Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva/AM. 

Atividade ou  
Ramo de atuação 

Poder Executivo Municipal 

Caracterização 
da cessão 

Forma de seleção do 
cessionário 

Solicitação, por meio do Ofício nº 39/2013 – GP/PMRPE. 

Finalidade do uso do 
Espaço cedido 

Utilização pelos Setores de Terra e Convênios do município. 

Prazo da cessão 
05 (cinco) anos, a contar da data de assinatura, em 17 de 
dezembro de 2013, do Termo de Cessão de Uso nº 10/2013, 
rescindido em 2015. 

Caracterização do espaço 
cedido 

Imóvel com 139,93m², mais uma área coberta de 62,35m², 
totalizando 202,28m², sendo dotado com os seguintes 
cômodos: varanda, garagem para três veículos, sala de espera, 
escritório, depósito, corredor interno de circulação, lavabo, 
três quartos, banheiros, copa e cozinha. 

Valores e benefícios 
Recebidos pela UPC cedente 

Cessão gratuita, conforme Cláusula Primeira do Termo de 
Cessão de Uso nº 10/2013. 

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 Terceira, do Termo de Ocupação de 
Unidade Habitacional. Residencial nº 10/2013. 
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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 UPC 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. 

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 
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Tabatinga. 

Valores e benefícios 
Recebidos pela UPC 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. 

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. 

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 UPC 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. 

Caracterização 
do imóvel 
objeto de 

cessão 

RIP 0255.00748.500-0 (RIP de Utilização: 0255.00163.500-0). 

Endereço 
Av. Ministro Mário Andreazza, 1424, Anexo I – Distrito 

Industrial – Manaus – AM. CEP: 69075-830. 

Identificação CNPJ 05.959.999/001.  
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do cessionário Nome ou razão social Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas-TRE 

Atividade ou ramo de atuação Cartório Itinerante 

Caracterização 
da cessão 

Forma de seleção do 
cessionário 

Carta da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas- 
FIEAM, de 1/09/2015 e Termo de Cooperação Técnica 
n]00/2015. 

Finalidade do uso do espaço 
cedido 

Realização de cadastramento BIOMÉTRICO de eleitores 

Prazo da cessão 4 (quatro) meses – rescindido em maio 2016. 

Caracterização do espaço 
cedido 

Sala nas dependências do prédio anexo da SUFRAMA. 

Valores e benefícios 
Recebidos pela UPC cedente 

Cessão gratuita. 

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, Cláusula Terceira, do 
Termo de Cessão de Uso nº 01/2016. 

Fonte: CGLOG/SAE/Suframa 

Análise Crítica 
 As informações pertinentes a Cessão de espaço físico em imóvel da União na 

responsabilidade da SUFRAMA, identificam os cinco imóveis pertencentes ao acervo 
patrimonial da SUFRAMA, atualmente cedidos para os Órgãos referenciados na referida 
planilha, sendo que a cessão para o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas - TRE , 
formalizada por meio do Termo de Cessão de Uso n.º 01/2016, foi rescindida em maio de 
2016 e a sala foi devolvida para a SUFRAMA, mediante o Termo de Recebimento assinado 
pelas partes, anexo ao processo pertinente. 

 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.  

No exercício de 2016, foi realizado o desmembramento das terras do Distrito 
Industrial, sendo registrado no Sistema SPIUnet da seguinte forma: RIP 0255.01185.500-2 
Distrito Industrial Antigo e 0255.01187.500-3 Distrito Industrial Novo. 
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4.2.5. Informações sobre imóveis locados de terceiros 
 

Quadro 55. Informações sobre os Imóveis locados 

Fonte: CGLOG/SAE/Suframa 
 
Quadro 56. Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
Quantidade de Imóveis Locados de 

Terceiros dela UPC 

Exercício 2016 Exercício 2015 

BRASIL 

AMAZONAS 1 1 
Manaus - - 

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 

O Quadro identifica 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, no Estado do Amapá. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UPC RIP Regime 

Estado de 
Conservaç

ão 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor 
Histórico 

Data da 
Avaliação 

Valor 
reavaliado 

Com 
Reformas Com Manutenção 

*193028 NT 7 4 NT 22/05/2012 1.779.026,74 - 161.380,85 
Total: R$ 1.779.026,74 

Análise Crítica: 
* O Imóvel localizado em Guajará-Mirim/RO, pertence ao patrimônio da Companhia Nacional de 
Abastecimento – CONAB, e está cedido para a Suframa por meio de Contrato Particular com opção de Compre 
e Venda, sendo, portanto, de competência da CONAB, o registro no SPIUnet, tendo sido a avaliação efetuada 
pela CONAB, de Porto Velho/RO, consoante Laudo de Avaliação do dia 22/05/2012. 
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4.3.  Gestão da Tecnologia da Informação 
 
 O Plano de capacitação do pessoal de TI com a especificação dos treinamentos 
efetivamente realizados no exercício de 2016 está especificado no quadro abaixo. 
 

Quadro 57. Descrição do Plano de Capacitação de TI 

 Fonte: CGMOI/SAE 

 
O quadro 58, 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.  

 
Quadro 58. Descrição do quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI 

 Fonte: CGMOI/SAE 

                No que diz respeito a descrição dos processos de gerenciamento de serviços de TI 
implementados na unidade, com descrição da infraestrutura ou método utilizado, cabe 
destacar que A SUFRAMA utiliza o Redmine, que é um software livre, gerenciador de 
projetos baseados na web e ferramenta de gerenciamento de bugs. Ele 
contém calendário e gráficos de Gantt, para ajudar na representação visual dos projetos e seus 
“deadlines” (prazos de entrega). Pode-se também trabalhar com múltiplos projetos. 

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, 

                                                 
5 O planejamento de treinamento acima foi repassado para à área responsável, mas em função de restrição 
orçamentária, somente o Planejamento e Contratação de TI (GTI 11 – RNP), foi realizado em 2016. 
 

PROPOSTA DE CURSOS 2016 
Priorida

de 
Descrição Partic. 

Área de 
abrangência 

Valor R$ 

1 Gestão de Contratos de TI (GTI 16 - RNP) 13 Contratação de TI 33.280,00 

 2 Planejamento e Contratação de TI (GTI 11 - 
RNP)5 

8 Contratação de TI 20.480,00 

3 Gerenciamento Ágil de Projetos  13 Gerenciamento de 1.540,70 

4 
CISSP - Certified Information Systems 
Security Professional 

8 
Segurança da 
Informação 

16.000,00 

5 Gestão de Projetos de TI (GTI 6 - RNP) 8 Gerenciamento de 11.520,00 
6 Análise de Ponto de Função 8 Sistemas de TI 9.600,00 
7 Análise de Negócios de TI com base no 8 Governança de TI 9.600,00 

8 
Formação para Administradores de Sistemas 
Linux 

4 Infraestrutura de 
TI 

5.760,00 

9 Business Intelligence 8 Sistemas de TI 15.920,00 

10 
Arquitetura de Aplicações Enterprise com 
Java EE 

3 Sistemas de TI 5.760,00 

11 BPMN 2.0 - Analista de Processos de 8 Sistemas de TI 7.200,00 
TOTAL GERAL  136.660,70 

CARGO QUANTIDADE  ESPECIFICAÇÃO 

ANALISTA DE T.I. 
 

11 
 

SERVIDORES/EMPREGADOS EFETIVOS DA CARREIRA 
DE TI DA UNIDADE 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

 
01 
 

SERVIDORES/EMPREGADOS EFETIVOS DA CARREIRA 
DE TI DA UNIDADE 

ASSESSOR DE T.I. 03 TERCEIRIZADOS 
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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. 

               Todas as necessidades de TIC foram identificadas pela própria equipe de TI e áreas 
de negócio da instituição. A realização de ações e projetos para suprir as necessidades 
levantadas contribui diretamente para o alcance dos objetivos de negócio da SUFRAMA.  
 
Quadro 59.  Identificação das necessidades de TI em 2016 

ID Necessidade Prazo 

CGMOI1002 Elaboração do Plano de Capacitação para o Período de 2014-2015 CONCLUÍDO 

CGMOI2001 
Contratação de Solução de Host para os sistemas da SUFRAMA 
(RENOVAÇÃO) 

CONCLUÍDO 

CGMOI2003 
Contratação de Fábrica de Software para manutenção e evolução dos 
aplicativos da SUFRAMA (RENOVAÇÃO) 

CONCLUÍDO 

CGMOI2013 
Contratação de empresa para prestação de serviço de Service Desk e 
0800 (RENOVAÇÃO) 

CONCLUÍDO 

CGMOI4002 
Definição de Metodologia de Desenvolvimento de Software 
(ATUALIZAÇÃO) 

CONCLUÍDO 

CGMOI 2 007 Realizar o projeto de rede lógica da SUFRAMA CONCLUÍDO 
CGMOI 2 005 Contratar outsourcing de impressão. DEZ 2017 
CGMOI3008 Aquisição de Antivírus CONCLUIDO 
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 

DEZ 2017 

CGMOI4017 
Reestruturação dos Sistemas de Publicação de Notícias no site e na 
internet  

CONCLUIDO 

CGMOI5008 Realizar estudo para implantação da Gestão Eletrônica de Documentos   CONCLUIDO 
CGMOI5017 Implantar Formalmente Processo de Contratação de Soluções de TI CONCLUIDO 

 Fonte: CGMOI/SAE 

Quadro 60. Orçamento das ações de TI - 2016 
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. 

10.000.000,00 SIM 

CGMOI2006 

Contratar link de 
Comunicação para 
atender às Unidades 
Descentralizadas e 
demanda de acesso 
aos Sistemas 
hospedados na 

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. 

900.000,00 SIM 
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Contratada de Host 

CGMOI2004 
Contratar link de 
Internet 

Garantir a contratação de link de 
internet que satisfaça às necessidades 
do negócio. 

960.000,00 NÃO 

CGMOI2005 
Contratar 
outsourcing de 
impressão 

Garantir alta disponibilidade e 
qualidade do serviço de impressão 
para as áreas de negócio da 
SUFRAMA. 

200.000,00 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. 

4.000.000,00 SIM 

TOTAL CUSTEIO  52.060.000,00 

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 
Coordenação de Informática 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 

CGMOI2007 
Realizar o projeto de 
rede lógica da 
SUFRAMA 

* Etapa possivelmente remanescente 
de elaboração do projeto. 

100.000,00 SIM 

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  800.000,00 

            INVESTIMENTOS  
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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 da maioria dos que 
estão sendo utilizados atualmente, 
contribuindo negativamente para o 
baixo desempenho na execução das 
atividades dos servidores. 

750.000,00 NÃO 

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 dos seus processos de 
negócio. 

150.000,00 NÃO 

CGMOI3001 
Aquisição de MS 
Office 

Necessidade de padronização dos 
documentos emitidos pela 
SUFRAMA, inicialmente serão 
adquiridas 300 (trezentas) licenças. 

100.000,00 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 2.580.000,00 

TOTAL PARQUE LÓGICO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)  3.380.000,00 

      Fonte: CGMOI/SAE/Suframa 

Do ponto de vista de processos de TI, 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 
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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 referidos servidores têm adquirido conhecimento sobre os processos de 
negócio da Instituição, de forma a reduzir a dependência de terceiros; 

� As atividades relacionadas ao planejamento e à fiscalização das contratações de 
serviços de TI seguem a IN04/2014 MPOG e são realizadas também por servidores 
analistas de TI da SUFRAMA; 

� Os sistemas mais críticos da SUFRAMA que não possuem documentação estão em 
fase de levantamento das regras de negócio e elaboração da documentação com vistas 
a redução das dificuldades de entendimento, manutenção e evolução dos referidos 
sistemas. 
 
Como forma de planejar as atividades de TI, foi elaborado o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC, o qual possui diversas ações de TIC, 
Construção e Modernização de Sistemas e Contratações para atualização e suporte da 
infraestrutura de TI 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 operar ações que 
envolvam a Tecnologia da Informação e Comunicações - TIC no âmbito desta Autarquia e 
demais unidades descentralizadas, com uma atenção especial as ações que estão diretamente 
relacionadas ao negócio, tendo como limiar os planos macros existentes internamente (Plano 
Estratégico Institucional e Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações) e 
externamente (Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações e o Plano 
Plurianual). 
 
 
4.3.1.  Principais sistemas de informações 

A gestão de TI na Suframa é executada pela Coordenação Geral de Modernização e 
Informática (CGMOI), a qual é responsável por todos os sistemas informatizados da 
Autarquia, dos quais destacam-se: 

 
Quadro 61. 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. 

Funcionalidades 
O Sistema mantém controle dos dados por empresa, por polo e globais, agregados 
com emissão mensal de relatórios gerenciais. 

Responsável da Área de 
Negócio 

CGPRO 

Criticidade  Média 
   Fonte: CGMOI/SAE 

 
Quadro 62. 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. 

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. 
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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. 
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. 

Responsável da Área de 
Negócio 

CGMEC 

Criticidade  Alta 

  Fonte: CGMOI/SAE 
 
Quadro 63. 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. 

Funcionalidades: 
Estabelece um canal de autenticação e autorização de Usuários Internos da SUFRAMA 
aos sistemas de informações. 

Responsável da 
Área de Negócio 

CGMOI 

Criticidade: ALTA 
 Fonte: CGMOI/SAE 

 
Quadro 64. 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. 

 
Funcionalidades 

O sistema controla o cronograma de execução de projetos, verifica o prazo para sua 
instalação; armazena informações sobre a linha de produção aprovada; cruza as 
informações com o cadastro geral de empresas habilitadas na SUFRAMA; verifica a 
utilização das quotas de importação previstas no projeto; as etapas do processo 
produtivo, a linha de produção e disponibiliza consultas na Internet.  
O subsistema de acompanhamento emite laudos técnicos e permite a elaboração do 
relatório de auditoria de projetos, além de consultas e emissão de relatórios de 
acompanhamento gerencial. Também gerencia o acompanhamento de certificados 
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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 gerência da 
listagem de insumos e o cadastro de tipos e modelos de produtos relacionados ao 
controle do Processo Produtivo Básico (PPB). 

Responsável da 
Área de Negócio 

CGPRI 

Criticidade  ALTA 
Fonte: CGMOI/SAE 

 
 Quadro 65. Sistema de Arrecadação e Cobrança 
Tem como objetivo o controle das receitas provenientes dos vários serviços prestados. 

 
Funcionalidades 

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 informações deste sistema são compartilhadas com o processo de cobrança da Dívida 
Ativa, sob responsabilidade da Procuradoria Jurídica da SUFRAMA. As empresas 
podem consultar seus débitos decorrentes dos serviços realizados pela SUFRAMA, 
diretamente via internet, disponível 24h por dia, durante 07 dias da semana. 

Responsável da 
Área de Negócio 

COARR 

Criticidade  ALTA 
Fonte: CGMOI/SAE 
 
 Quadro 66. 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. 

 
Funcionalidades 

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 referentes às 
exportações realizadas sem a sua utilização e créditos oriundos da diferenciação de 
transporte, permitindo consultas via Internet. 

Responsável da 
Área de Negócio 

COIMP 

Criticidade  ALTA 
 Fonte: CGMOI/SAE 
 
Quadro 67. Sistema de Dívida Ativa 
Tem como objetivo o controle dos processos de cobrança judicial, junto às empresas que recebem incentivos da 
SUFRAMA. 

 
Funcionalidades 

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. 

Responsável da 
Área de Negócio 

PROJUR 

Criticidade  Média 
 Fonte: CGMOI/SAE 
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Quadro 68. Sistema de Controle de Mercadoria Estrangeira 
Tem como principal objetivo o controle dos pedidos de licença de internamento de mercadorias estrangeiras 
submetidos a SUFRAMA. 

 
Funcionalidades 

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 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.  
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. 

Responsável da 
Área de Negócio 

COIMP 

Criticidade  ALTA 
 Fonte: CGMOI/SAE 
 
Quadro 69. 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.  

 
Funcionalidades 

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. 

Responsável da 
Área de Negócio 

CGMEC 

Criticidade  ALTA 
Fonte: CGMOI/SAE 
 
Quadro 70. 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; RH Online; Contatos; Agenda; 
Representatividade, Módulo de Numeração de Documentos; 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.  

 
Funcionalidades 

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). 

Responsável da 
Área de Negócio 

CGMEC 

Criticidade  ALTA 
 Fonte: CGMOI/SAE 
 
4.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e 
sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 

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 
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Adjunto de Administração) 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. 

Alinhado ao 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. 

 
 

4.4. GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

A SUFRAMA na condição de promotora do desenvolvimento sustentável, como prevê 
o seu Planejamento Estratégico, deve difundir e adotar políticas de sustentabilidade no 
desempenho de suas atividades institucionais e promover, por meio de exemplos, as 
transformações necessárias para uma gestão pública sustentável. Tendo isto em vista, foi 
instituída, pela Portaria N° 486, de 1 de setembro de 2016, a Comissão Gestora do Plano de 
Logística Sustentável da SUFRAMA (PLS-SUFRAMA), com a responsabilidade de elaborar, 
monitorar, avaliar e revisar o PLS-SUFRAMA. 

Assim, o plano foi elaborado pela comissão gestora e submetido ao Comitê Central de 
Planejamento e Coordenação Administrativa da Suframa - COPLAN e a todos os servidores e 
colaboradores, via e-mail, para apreciação e coleta de críticas e sugestões de ações voltadas à 
sustentabilidade, com o intuito de tornar o plano mais participativo e exequível no dia-a-dia 
da instituição. O plano foi concluído e aprovado pela administração superior, por meio da 
Portaria N°538 de 30/11/16, e está publicado no site da Suframa, disponível 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. 
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O PLS-SUFRAMA representa um importante passo em prol da gestão responsável da 
instituição e aplica-se ao prédio da SEDE, Anexo I e II da SUFRAMA, em Manaus-AM, 
sendo necessário, posteriormente, a elaboração de planos específicos para às áreas 
descentralizadas da SUFRAMA. O intuito é consolidar e definir uma política unificada de 
ações de sustentabilidade ambiental para a instituição.  

O arcabouço legal que orientou na 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, o plano 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 que poderiam ser 
adaptadas e padronizadas à realidade da SUFRAMA, identificando os responsáveis, os prazos 
e os possíveis custos envolvidos na implementação das ações. Além disso, também foram 
definidos indicadores para mensurar a eficácia e eficiência das ações. 

 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. O plano foi estruturado tendo como base a 
política dos 5R’s: Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recusar consumir produtos que 
gerem impactos socioambientais.  

 De acordo com o cronograma estabelecido no PLS, as ações serão implementadas a 
partir de 2017. Ademais, mesmo o PLS ter previsão de implantação apenas no ano de 2017, a 
Suframa realizou em 2016 algumas ações de racionalização de recursos que foram 
identificadas no diagnóstico realizado pela Comissão Gestora do Plano. Para atender o 
Decreto n°8.539, de 8 de outubro de 2015, que estabelece o uso de meio eletrônico para 
tramitação de documentos nos órgãos da administração pública, foi instituído Grupo de 
Trabalho, por meio da Portaria N°159, de 17 de março de 2016, com a finalidade de 
coordenar as atividades necessárias à implantação do Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI). Essa iniciativa tem como estimativa a redução de aproximadamente 50% do consumo 
de papel na instituição, a partir da data de sua total implantação. 

Para atender ao que determina o Decreto n°5.940, de 25/10/2006, a SUFRAMA 
constituiu, por meio da Portaria N° 499, de 26/12/2014, um Grupo de Trabalho para implantar 
a Coleta Seletiva Solidária no âmbito da instituição, bem como promover ações de 
conscientização dos servidores e colaboradores, a supervisão da separação dos resíduos 
recicláveis descartados até a sua destinação para às associações/cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis.  

No que diz respeito a destinação correta de documentos oficiais, em abril de 2016, a 
SUFRAMA por meio da Comissão Permanente de Avaliação de Documento - COPAD, 
tornou público 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. O Edital encontra-se disponível no site: 
site.Suframa.gov.br. De acordo com o Edital, na primeira eliminação de documentos, serão 
findados, conforme listagem de eliminação do ano de 2014 aprovadas pelo Arquivo nacional, 
aproximadamente 80 toneladas de documentos e 15 toneladas de papelão, das caixas onde 
estão contidos os documentos. Para eliminação de documentos posteriores, os valores dos 
resíduos de papel (documentos e processos) e papelão serão informados conforme volume 
resultante do processo de seleção e classificação de documentos, acompanhados das listagens 
de Eliminação aprovadas pelo Arquivo Nacional. 

Em maio de 2016, já foi iniciado na sede da SUFRAMA, o processo de descarte 
sustentável de cerca de 100 toneladas de papel referentes aos conjuntos documentais de 
controle do ingresso e internamento de mercadorias nacionais (PIN) do período de 1983 a 
2006. Cerca de 40 trabalhadores vinculados à Associação de Catadores de Materiais 
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Recicláveis (Nova Recicla) participaram do início da tarefa e terão seis meses para coletar 
parte do volume. Já os catadores da Associação de Reciclagem e Preservação Ambiental 
(ARPA) terão outros seis meses para concluir o trabalho, conforme o Termo de Compromisso 
assinado no dia 3 de maio entre a SUFRAMA e as associações, que foram habilitadas após 
vencerem um processo de licitação, sem fins lucrativos. As associações serão responsáveis 
também por garantir a destinação correta do material. O descarte foi autorizado pelo Arquivo 
Nacional, aprovado pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (COPAD) e 
atende ao Decreto nº 5.940/2006. 
 

4.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na 
contratação de serviços ou obra 
 Nos Termos de Referência para aquisições de bens e serviços são exigidos o 
cumprimento dos critérios de sustentabilidade ambiental, conforme IN 01, de 19 de janeiro de 
2010, artigo 5º, §§1º, 2º e 6º. 
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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 do órgão (de segunda-feira a sexta-feira no horário comercial), outro 
atendimento por meio dos correios (Av. Ministro Mário Andreazza, 1.424 – Distrito 
Industrial – CEP: 69075-830 – Manaus – Amazonas). Além dos atendimentos virtuais como: 
a) atendimento via e-mail e página na internet (http://site.Suframa.gov.br/area-de-
imprensa/Contato/); b) telefone (92) 3321-7044/7045; 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) – e-Sic e o Sistema de Ouvidoria do Poder 
Executivo Federal (https://sistema.ouvidorias.gov.br) - e-Ouv, acessos dos usuários/cidadãos 
com a SUFRAMA para fins de solicitação de serviços, reclamações, denúncias, sugestões 
dentre outras informações. O fluxograma abaixo demonstra o trâmite da comunicação entre o 
usuário/cidadão e a SUFRAMA. 

 

Figura 12. Fluxo do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC 

 
                  Fonte: CGMOI/SAD/SUFRAMA 
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5.1.1. Registro de dados gerenciais e estatísticos sobre a quantidade de 
manifestações/demandas 
 O gráfico abaixo demostra a quantidade de solicitações recebidas pela Suframa por 
meio do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv). 

Manifestações Recebidas 67 
Manifestações Atendidas 65 
Percentual % 97,01% 

                              Fonte: Ouvidoria/Suframa 
 
5.1.2. Procedimentos a serem implementados em exercícios futuros com o objetivo de 
otimizar o referido atendimento.  
        Após a identificação das demandas mais frequentes foi estabelecido, em nível 
operacional, dentro do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 
GesPública/MP aderido pela Autarquia, o Plano de Ação para implementar a Política de 
Atendimento ao Cidadão que contemplam: 
� Elaboração das Diretrizes da Política de Atendimento ao Cidadão, com estimativa para 
ser concluída em junho de 2017, e um estudo de viabilidade para implantação do Serviço de 
Atendimento ao Cidadão (SAC), que poderá vir a ser mais um canal de atendimento com 
objetivo de centralizar e filtrar o atendimento no primeiro nível, via telefone e/ou e-mail; 
� Um sistema de Indicadores de serviços está sendo elaborado pelo GT-Atendimento, o 
que poderá ser utilizado efetivamente para registrar as demandas e monitorar o atendimento 
realizado. O prazo estimado para conclusão desses indicadores é junho de 2017; 
� Elaboração da Carta de Serviços da Suframa; 
� Programa de auto avaliação da Suframa (avaliação interna); 
� Designação da Autoridade de Monitoramento do Serviço de Informação ao Cidadão 
(SIC) e do Plano de Dados Abertos da Suframa, (Portaria nº 535/2016, DOU nº 231, 2 
/12/2016); 
� Realização de pesquisa de satisfação (avaliação externa) sobre a qualidade dos 
serviços ofertados pela Suframa. 

 
5.2. Carta de Serviços ao cidadão 

 A SUFRAMA ainda não dispõe desse instrumento de gestão pública. No entanto, em 
atendimento ao Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, 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.   
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Como primeira providência foi instituído um Grupo de Trabalho (GT Portaria nº 
453/2016) com o objetivo de elaborar propostas de Diretrizes para a Política de Atendimento 
ao Cidadão, de Carta de Serviços ao Cidadão, de Pesquisa de Satisfação sobre o Atendimento 
ao Cidadão e os respectivos Indicadores de Acompanhamento dos Serviços de Atendimento 
ao Cidadão. 

Em 2016 intensificou-se a fase de coleta de informações de todos os setores que 
desempenham atividades fins para a Elaboração da Carta de Serviços e do FAQ, bem como 
estimulou-se o debate e a busca de soluções práticas que possam agilizar o trabalho de 
atendimento nos diversos setores da instituição.  Para a elaboração da Carta de Serviços está 
sendo utilizada a ferramenta disponibilizada pelo Gespública e a previsão para sua conclusão 
é junho/2017. Após sua aprovação pelo Comitê de Planejamento e Administração 
(COPLAN), será então disponibilizada no sítio da Suframa, na Internet.   
 
5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários  
 A aferição do grau de satisfação por parte do público externo atendido pela Suframa 
será feita nos moldes previstos no Decreto nº 6.932/2009, utilizando-se a ferramenta 
disponibilizada pelo Gespública. Conforme o PLANO DE AÇÃO em execução, voltado para 
o atendimento ao cidadão, a primeira pesquisa de satisfação junto ao público externo da 
Suframa será realizada até junho/2017. 
 
5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da 
unidade  

A implementação do 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 sitio institucional da Autarquia na internet, em atendimento à 
Lei de Acesso à Informação. 

Os portais de Sistema de Acesso à Informação e Sistema de Ouvidorias do Poder 
Executivo Federal, bem o portal SUFRAMA através do site http://www.Suframa.gov.br/ 
reúne e distribui 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 sede da SUFRAMA e 
suas unidades descentralizadas possuem vagas de estacionamento destinadas a pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, rampas rebaixadas com sinalização, 
rampas de acesso e sanitários acessíveis. 
            A SUFRAMA dispõe de uma Ouvidoria instalada no rol de entrada principal de sua 
sede administrativa, a qual 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.  
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6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 

 
6.1. Desempenho financeiro no exercício  
 

Nos últimos anos, vêm sendo registrados declínios sucessivos da receita arrecadada 
(2014 a 2016) e rígida política de contingenciamento. Contudo, a SUFRAMA tem 
desempenhado suas atividades observando o limite financeiro estabelecido pelo Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços nos termos do Decreto nº 8.784/2016.   

 Destaca-se que da receita própria arrecadada este ano, de R$ 176.180.947,08, 
registrou-se gastos da ordem 84,41% (R$ 148.717.259,07 – total de despesas pagas). Sendo 
assim, esta autarquia obteve um desempenho financeiro positivo de 15,59%, ou seja, uma 
economia de R$ 27.463.688,01 do recurso arrecadado. 

 
 

6.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 
  

Destaca-se que esta UPC segue fielmente as disposições das Normas Brasileiras 
Aplicadas ao Setor Público (mais especificamente NBC’s T 16.9 e 16.10). Sobretudo no 
tocante à depreciação, procedimento que já foi implantado, conforme divulgado no Balanço 
Patrimonial exercício 2016 e 2015. 

Ressalta-se que o método de depreciação utilizado é o método das quotas constantes e 
a mensuração e avaliação dos bens tem como principal base o valor de aquisição. 

Com relação aos tópicos contidos nas alíneas e, f e g utilizou-se como base o que 
determina as NBC’s T 16.9 e 16.10.  

 
 

6.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 
 

Por questões de viabilidade operacional, esta Unidade ainda não implantou a 
sistemática de apuração de custos, contudo tem realizado iniciativas para que esta implantação 
ocorra o mais breve possível; como por exemplo: a participação de alguns servidores no IV 
Encontro de Gestão de Custos do Setor Público (2016), evento que busca passar uma visão 
geral sobre o tema e demonstrar alguns exemplos de órgãos que tiveram êxito na implantação 
da Sistemática de apuração de custos 
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6.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 

 
6.4.1. Balanço financeiro 

 
   
 
6.4.2. Balanço Orçamentário 
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6.4.3. Balanço patrimonial 
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6.4.4. Demonstrações das variações patrimoniais 
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7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 
 

7.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

As deliberações feitas pelo TCU em acórdãos do exercício de2016, informando a quantidade de determinações e recomendações recebidas do TCU 
comparativamente à quantidade atendida pela UPC em cada uma das classificações estão discriminadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 71. Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

Acórdão Processo Tipo Descrição da deliberação Unidade 
Responsável 

Determinação / Recomendação / Ciências Manifestação da Unidade 

ACÓRDÃO 
Nº 2193/2016 
- TCU – 
Primeira 
Câmara 

TC-
001.796/2015-1 

Representação 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos 
em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 
1º, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, 
e de acordo com o parecer emitido nos autos, 
ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente 
representação, para, no mérito, considerá-la procedente, 
encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência 
desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica 
(peça 2), ao representante e ao Tribunal de Contas do 
Estado de Rondônia (TCE/RO), fazendo-se a ciência 
sugerida no parecer emitido nos autos. 

SAE 

1.8.1. Dar ciência à Superintendência da Zona Franca de 
Manaus (Suframa) e ao município de São Francisco do 
Guaporé/RO do entendimento ditado 
pelo acórdão 1317/2013-TCU- Plenário, que considera 
ilegal o estabelecimento de vedação a produtos e serviços 
estrangeiros em edital de licitação, uma vez que a Lei 
12.349/2010 não previu tal situação.  

N/C 
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ACÓRDÃO 
Nº 2239/2016 
- TCU – 
Plenário 

TC-
010.459/2008-9 

Representação 

Considerando que, em virtude de sua peculiar natureza 
recursal, os embargos de declaração objetivam corrigir 
obscuridade, omissão ou contradição de deliberações 
recorridas, a teor do que estabelece o art. 34, caput, da Lei 
nº 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do 
TCU; 
Considerando a intempestividade dos embargos de 
declaração opostos por Francisco Joanes Paula de Paiva 
ao Acórdão 1.386/2012-TCU-Plenário, pelo qual este 
Tribunal negou provimento a pedido de reexame de sua 
autoria interposto contra o Acórdão 1.203/2011-TCU-
Plenário, haja vista que, notificado daquele aresto em 
5/7/2012 (peça 36), protocolou o recurso em questão em 
20/7/2012 (peça 43), tendo inobservado, assim, o prazo 
legal de dez dias para manejo desta espécie recursal, cuja 
contagem de prazo indicava o termo final em 16/7/2012; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao 
processo a seguir relacionado, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 1º, inciso I, da Lei 
nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 15, inciso II, 
143, inciso V, alínea “f”, do Regimento Interno do TCU, 
aprovado pela Resolução nº 155, de 4 de dezembro de 
2002, ante as razões expostas pelo Relator, em não 
conhecer dos embargos de declaração ora interpostos, por 
não atendimento dos requisitos específicos de 
admissibilidade. 

SAE Não há N/C 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões 
expostas pelo Relator, em: 

 

9.1. recomendar à Superintendência da Zona Franca de 
Manaus, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 
8.443/1992 c/c o art. 250, inciso III, do RI/TCU, que 
regulamente internamente os processos de trabalho de 
planejamento e de gestão das contratações de TI, 
abordando, no mínimo, as regras de definição das 
unidades responsáveis pelas indicações a que se referem 
os incisos III a VII do art. 2º da Instrução Normativa 
4/2010-SLTI/MP; 
9.2. dar ciência à Superintendência da Zona Franca de 
Manaus que: 
9.2.1. a ausência de planejamento da contratação de TI, 
identificada no Contrato 19/2008 e 8/2014, afronta o 
disposto na Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX, na 
Instrução Normativa - SLTI/MP 4/2010, arts. 4º e 10, 
no Decreto 7.174/2010, art. 2º, caput, e 
no Acórdão 1.521/2003-TCU-Plenário, item 9.2.2.3; 
9.2.2. a ausência de definição dos resultados esperados 
com a contratação de TI em termos do negócio da 
instituição, identificada no processo de planejamento do 
Contrato 19/2008, afronta o disposto na Constituição 
Federal, art. 37, caput, art. 70, caput, na Lei 
8.666/1993, art. 6º, inciso IX, alínea “c”, na Lei 
9.784/1999, art. 2º, caput, no Decreto 2.271/1997 art. 
2º, inciso III, na Instrução Normativa - SLTI/MP 
4/2010, art. 9º, inciso II e, na Instrução Normativa - 
SLTI/MP 2/2008, art. 14 e 15; 
9.2.3. a inexistência de memória de cálculo do volume 
de serviços de TI a ser contratado, identificada no 
processo de planejamento dos Contratos 19/2008 e 
8/2014, afronta o disposto no Decreto 2.271/1997, art. 
2º, inciso II, e na Instrução Normativa - SLTI/MP 
4/2010, art. 15, inciso III, alínea “b”; 
9.2.4. a ausência de definição dos critérios de 
recebimento dos serviços de TI, identificada no 
processo de planejamento do Contrato19/2008, afronta 
o disposto na Lei 8.666/1993, art. 40, inciso XVI, 
Instrução Normativa - SLTI/MP 4/2010, art. 15, inciso 
III, alínea “a”, e na Instrução Normativa - SLTI/MP 
2/2008, art. 19, inciso XII; 
9.2.5. a ausência de definição de metodologia de 
avaliação da qualidade dos serviços de TI, identificada 
no processo de planejamento do Contrato 19/2008, 
afronta o disposto na Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX, 
na Instrução Normativa - SLTI/MP 4/2010, art. 15, 
inciso III, alínea “c”, e no Acórdão 2.393/2013-TCU-
Plenário, item 9.1.3; 
9.2.6. falhas na estipulação das sanções no contrato de 
TI, que possuía cláusulas genéricas transcritas da Lei 
8.666/1993, identificadas no processo de planejamento 
do Contrato 19/2008, afrontam o disposto na Lei 
8.666/1993, art. 6º, inciso IX, alínea “e”, art. 55, incisos 
VII e VIII, na Lei 9.784/1999, art. 68, e na Instrução 
Normativa - SLTI/MP 4/2010, art. 15, inciso III, alínea 
“h”; art. 17, § 1º, inciso IX; 

9.2.7. falhas na definição dos critérios de recebimento dos 
serviços de TI, relacionados à utilização de recursos de 
máquina no Contrato 19/2008 e no serviço de hosting do 

A Unidade encaminhou o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e Comunicação da 
Suframa (2015 – 2017), publicado no Boletim de 
Serviço Extra nº. 146, em 28 de setembro de 
2015, por meio da Portaria Suframa nº. 455, de 
25 de setembro de 2015.  
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ACÓRDÃO 
Nº 2864/2016 TC 

Relatório 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 
reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo 
Relator, em: 

 

9.1. recomendar ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 
com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno 
do TCU (RITCU), que avalie a oportunidade e 
conveniência de adotar os seguintes procedimentos: 
9.1.1. alocar mais recursos financeiros e de pessoal no 
combate à biopirataria, de forma a intensificar as ações de 
governo, com vistas a evitar a indevida apropriação do 
patrimônio genético e do conhecimento tradicional 
associados sem as necessárias repartições de benefícios 
com o Estado brasileiro e com as comunidades afetadas 
pelas nocivas práticas da biopirataria; 
9.1.2. realizar estudo para dimensionar a força de trabalho 
necessária às suas unidades, de atentando para a 
necessidade de requisitar junto aos órgãos competentes a 
devida autorização para o preenchimento das vagas 
remanescentes; 
9.1.3. estruturar as ações de combate à biopirataria a 
partir da elaboração de um plano de otimização dos 
mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em 
prática pela entidade, em face da realidade orçamentária e 
de pessoal disponível, com o intuito de avaliar, direcionar 
e monitorar a atuação da gestão, objetivando imprimir 
maior eficácia às correspondentes ações de governo; 
9.2. recomendar ao Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (Inpa), à Fundação Universidade Federal do 
Amazonas (Ufam) e à Superintendência da Zona Franca 
de Manaus (Suframa), com fundamento no art. 250, III, 
do RITCU, que avaliem a oportunidade e conveniência 
de: 
9.2.1. promover estudos visando facilitar o 
desenvolvimento de pesquisas tendo como base os 
conhecimentos tradicionais associados, de forma a 
salvaguardar a propriedade desses conhecimentos em 
benefício da sociedade brasileira para, assim, gerar 
desenvolvimento e renda no País; 
9.2.2. efetuar gestões junto ao Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para que o 
orçamento federal contemple metas de acréscimo de 
recursos orçamentários a serem destinados para a ciência 
e tecnologia, demonstrando a importância estratégica da 
realização de pesquisas sobre a biodiversidade amazônica 
como forma de prevenir e evitar a indevida apropriação 
das correspondentes riquezas por países ou instituições 
estrangeiras; 
9.2.3. incluir, em seu planejamento, ações destinadas a 
incrementar a interação entre essas entidades e a 
iniciativa privada, haja vista que os institutos de 
pesquisas devem estar próximos das empresas, vez que 
elas operacionalizam os processos de inovações e 
indicam as necessidades do mercado, condicionando a 
decisão na escolha das pesquisas a serem efetivadas; 
9.2.4. normatizar as atividades de pesquisas, em especial 
aquelas ligadas ao patrimônio genético e ao 
conhecimento tradicional associado; 
9.3. determinar à Casa Civil da Presidência da República, 
em conjunto com a Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero) e o Ibama, entre outros órgãos e 
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ACÓRDÃO 
Nº 3203/2016 
- TCU – 
Plenário 

TC 
011.787/2015-5 

Representação 

9.1. conhecer da presente Representação, com fulcro nos 
arts. 235 e 237, inciso VII do Regimento Interno deste 
Tribunal c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, para, no 
mérito, considerá-la procedente; 
9.2. rejeitar as justificativas contidas na manifestação 
apresentada pela empresa TRIPS Passagens e Turismo 
Ltda – EPP (00.013.698/0001-80); 
9.3. . declarar, com fundamento no art. 46 da Lei nº 
8.443/92, a empresa TRIPS Passagens e Turismo Ltda – 
EPP (00.013.698/0001-80) inidônea para participar de 
licitação na Administração Pública Federal pelo período 
de 6 (seis) meses; 
 

SAE 

9.4. determinar ao Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, com base no art. 250, inciso 
II, do Regimento Interno/TCU, que comunique a todos os 
órgãos que firmaram contratos a partir dos Pregões 
Eletrônicos 2/2015 e 1/2016, para que não prorroguem 
tais avenças por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, 
ou até que o Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão realize novo certame para a 
contratação de serviços de agenciamento de viagens para 
voos domésticos e internacionais, em razão da declaração 
de inidoneidade da empresa TRIPS Passagens e Turismo 
Ltda – EPP (00.013.698/0001-80), informando ao TCU, 
no prazo de 15 dias, as medidas adotadas; 
9.5. determinar ao Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, com base no art. 250, inciso 
II, do Regimento Interno/TCU, que informe ao Tribunal, 
a cada 15 dias a contar da ciência da presente deliberação 
e até que seja realizado o novo certame, a situação dos 
procedimentos da fase interna da licitação; 
9.6. juntar cópia do presente Acórdão, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam, nos autos do 
TC 012.140/2016-3 e ao TC 019.819/2014-5; 
9.7. encaminhar cópia do 
presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto 
que o fundamentam, para: 
9.7.1 a empresa TRIPS Passagens e Turismo Ltda – EPP 
(00.013.698/0001-80); 
9.7.2 a Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, após o trânsito em julgado do 
presente Acórdão, para que adote as providências 
necessárias à atualização do registro da empresa TRIPS 
Passagens e Turismo Ltda – EPP (00.013.698/0001-80) 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
– Sicaf; 
9.7.3. o Comitê Gestor de Tributação das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (CGSN); 
9.7.4. o Comitê Gestor do Simples Nacional; 
9.7.5. a empresa representante; 
9.8. determinar à Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão que, no prazo de 30 (trinta) 
dias, informe ao Tribunal acerca das medidas adotadas 
com vistas ao cumprimento do item 9.7.2 retro. 

N/C 
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ACÓRDÃO 
Nº 5519/2016 
- TCU – 
Primeira 
Câmara 

TC-
007.513/2016-0 

Representação 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos 
em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 
1º, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, 
e de acordo com o parecer emitido nos autos, 
ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente 
representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, 
encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se 
conhecimento desta decisão, bem como da instrução da 
unidade técnica (peça 2), ao representante e dando-se a 
ciência sugerida. 
 

SAE 

1.7.1. ao Ministério Público Federal que, quanto ao 
assunto condução da Política de Informática na Zona 
Franca de Manaus, no exercício de 2010, o Tribunal de 
Contas da União realizou auditoria de natureza 
operacional na Suframa, no bojo do processo 
TC 004.377/2010-9, cujo trabalho apontou uma série de 
fragilidades na condução da política de concessão de 
renúncias tributárias, pertinentes à Lei de Informática da 
Zona Franca de Manaus (Lei 8.387/1991), e que esta 
Corte de Contas planeja, em futuro próximo, novo 
trabalho que dará continuidade ao iniciado em 2010. 

N/C 

ACÓRDÃO 
Nº 3919/2016 
- TCU – 
Primeira 
Câmara 

TC-
008.730/2004-7 

Aposentadoria 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 
1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92 c/c o 
art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 
 

SAE 

9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 16, 
correspondente à aposentadoria da Srª Eunidia Mendes da 
Paz, negando-se o registro do respectivo ato, nos termos 
do art. 260, § 1º do Regimento Interno desta Corte de 
Contas; 
9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas 
indevidamente, de boa-fé, nos termos da súmula 106 
desta Corte de Contas; 
9.3. determinar ao órgão de origem que: 
9.3.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da 
Constituição Federal, e 262 do retro mencionado 
Regimento Interno desta Corte, no prazo de quinze dias, 
contados a partir da ciência da presente deliberação, 
comunique à interessada o inteiro teor deste acórdão e, 
após, faça cessar todos os pagamentos decorrentes do ato 
ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da 
autoridade administrativa omissa; 
9.3.2. esclareça à interessada que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventuais recursos perante 
este Tribunal, não a exime da devolução dos valores 
recebidos indevidamente após a notificação desta 
deliberação, no caso de negativa de provimento; 
9.3.3 oriente à interessada no sentido de que sua 
aposentadoria poderá prosperar, devendo ser emitido 
novo ato, livre da irregularidade ora apontada, para 
oportuna deliberação do Tribunal; 
9.3.4. observe os termos da IN 55/2007; 
9.4. determinar à Sefip que: 
9.4.1. quando da disponibilização do novo ato, autue-o e 
examine-o em conjunto com o ato de nº de controle 
10752706-04-2011- 000001-9, juntando ao processo a ser 
autuado cópias da instrução e deste acórdão, bem como 
as peças que o fundamentam; 
9.4.2. dê ciência deste acórdão, bem como das demais 
peças que o fundamentam, ao órgão de origem; 
9.4.3. monitore, com rigor, a implementação das medidas 
determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 supra; e 
9.4.4. cumpridos os termos do acórdão, arquive os autos. 

A Unidade Administrativa apresentou Ofício nº. 
4226/CGRHU/SAE, de 23 de setembro de 2016, 
e o Ofício nº. 4321/CGRHU/SAE, de 29 de 
setembro de 2016 ao Tribunal de Contas da 
União e à Controladoria-Geral da União 
respectivamente.  
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ACÓRDÃO 
Nº 836/2016 - 
TCU – 
Plenário 

TC-
001.006/2013-4 

Relatório de 
Levantamento 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos 
em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, 
ante o exposto na instrução à peça 23 destes autos, em: 
 

SAP 

a) considerar atendida a determinação contida no subitem 
9.1 do Acórdão 1.846/2013-TCU- Plenário; 
b) dar ciência deste Acórdão à Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa); 
c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, 
inciso V, do Regimento Interno/TCU. 

N/C 

ACÓRDÃO 
Nº 1255/2016 
- TCU – 
Primeira 
Câmara 

TC-
009.920/2014-5 

Tomada de 
Contas 
Especial 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos 
em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por unanimidade, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 17, inciso I, 143, 
inciso V, alínea “a”, 169, inciso VI, e 212 do Regimento 
Interno/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade 
técnica e do Ministério Público/TCU, constantes dos autos 
(peças 8 a 10), em: 

SAP 

a) arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, 
ante a ausência dos pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo; e 
b) dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Contas do 
Acre (TCE/AC), à Superintendência da Zona Franca de 
Manaus (Suframa) e ao Sr. Nilson Roberto Areal de 
Almeida. 

N/C 
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ACÓRDÃO 
Nº 2266/2016 
- TCU – 
Primeira 
Câmara 

TC-
031.879/2015-2 

Representação 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União 
ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 
143, incisos III e V, alínea a, 169, inciso I, e § 2º, 237, 
inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em 
conhecer da presente representação, promovendo-se, em 
seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de 
encaminhar cópia desta deliberação ao representante e de 
fazer as seguintes determinações, de acordo com o parecer 
da Secex/AM: 
 

SAP 

1.7.1. à Suframa que, no tocante ao Convênio n. 1/2012 
(Siafi n. 776488), firmado entre a Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (Suframa) e a Secretaria de 
Estado de Infraestrutura do Amazonas (Seinfra) para 
revitalização e expansão do sistema viário do distrito 
industrial, adote providências com vistas a concluir o 
processo de tomada de contas especial no prazo de 120 
(cento e vinte) dias a contar da ciência desta deliberação, 
ao fim dos quais o referido processo deverá ser remetido 
à Secretaria Federal de Controle Interno, encaminhando a 
este Tribunal, neste mesmo prazo o relatório conclusivo 
da TCE, bem como o comprovante de envio da TCE à 
Secretaria Federal de Controle Interno; 
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, a tomada de contas especial relativa ao 
Convênio n. 1/2012 (Siafi n. 776488), firmado entre a 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e 
a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas 
(Seinfra) para revitalização e expansão do sistema viário 
do distrito industrial; 
1.7.3. à Secex/AM que: 
1.7.3.1. encaminhe cópia da presente representação à 
Suframa, a fim de subsidiar o processo de tomada de 
contas especial relativa ao Convênio n. 1/2012 (Siafi n. 
776488), firmado entre a Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa) e a Secretaria de Estado de 
Infraestrutura do Amazonas (Seinfra) para revitalização e 
expansão do sistema viário do distrito industrial; 
1.7.3.2. monitore o cumprimento das determinações 
contidas nos subitens 1.7.1 e 1.7.2 supra; 
1.7.3.3. apense o TC-026.364/2015-8 (Representação) 
aos presentes autos. 

Em atenção à Determinação 1.7.1 do refero 
Acórdão, relativo ao Convênio 001/2012 
(776488), esta Unidade ultimou as medidas 
administrativas para reparação do dano, o qual já 
se encontrava quantificado quando da edição do 
acórdão, a saber: 

Referência 
Dano Apurado – 

Valor (R$) 
Despesas Impugnada 14.840.911,21 
Saldo não Devolvido 20.781.203,90 
Dano ao Erário 35.622.115,11 

Como resultado das medidas administrativas, 
obteve-se sucesso, no entanto, apenas na 
recomposição do saldo não executado dos 
recursos pendente de devolução, permanecendo 
o dano relativo às despesas impugnadas no 
âmbito da análise da Prestação de Contas, a 
saber: 

Resultado das Medidas 
Administrativas para Elisão do 

Dano 
Data 

Saldo Recolhido via OBTV 14/06/2016 
Saldo Recolhido via GRU 25/11/2016 

 
Total Devolvido (a) 20.781.203,9 

Dano Apurado (b) 35.622.115,11 
Dano ao Erário para fins de 
TCE (b – a) 

14.840.911,21 

Assim, registramos que esta Unidade atuou em 
conformidade ao demandado no acórdão, em 
observância às competências regimentais da 
Autarquia, promovendo o encaminhamento do 
respectivo processo administrativo do convênio 
(nº 2670/2012) para Comissão de Tomada de 
Contas Especial - COTCE, para providências 
alusivas a instauração da TCE. 
Há de se observar, que as medidas 
administrativas foram implementadas por meio 
de notificações via SICONV e por ofício, não 
comprometendo a disponibilização dos autos à 
COTCE, para fins da instauração, conforme 
demonstra o espelho de tramitação do processo 
(cópia anexa). 
Cabe informar, por fim, que esta CGDER atuou 
naquilo que lhe competia para fins de análise da 
prestação de contas e medidas na tentativa 
recomposição do dano ao erário, não tendo 
autuado na instauração da TCE em face da 
distribuição regimental de competências que 
prevê atuação da COTCE em nome da 
Autoridade Instauradora. Na oportunidade 
sugerimos verificar junto a COTCE quanto ao 
andamento do processo apartado de TCE. 
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ACÓRDÃO 
Nº 2278/2016 

- TCU – 
Primeira 
Câmara 

TC-
019.585/2014-4. 

Tomada de 
Contas 

Especial 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de 
contas especial instaurada pela Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa), em desfavor de Valdemir 
de Souza Santana e do Instituto Educacional, Cultural, de 
Formação Profissional e Sindical dos Trabalhadores do 
Amazonas (IEP/AM), em razão da impugnação das 
despesas referentes ao Convênio 081/2007 (Siafi 596988), 
tendo por objeto a execução do projeto “Capacitação e 
Qualificação Profissional”, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 
 

SAP 

9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, 
inciso III, alíneas “b” e “c”, 19 e 23, inciso III, da Lei 
8.443/92, irregulares as contas de Valdemir de Souza 
Santana e do Instituto Educacional, Cultural, de 
Formação Profissional e Sindical dos Trabalhadores do 
Amazonas (IEP/AM), condenando-os, solidariamente, 
ao pagamento da quantia de R$ 384.550,00 (trezentos e 
oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais), 
fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da 
notificação, para que comprove, perante este Tribunal 
(art. 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 de 27/12/2007 até a 
data do efetivo recolhimento, na forma prevista na 
legislação em vigor, abatendo-se deste valor a quantia 
de R$ 6.468,51 (seis mil, quatrocentos e sessenta e oito 
reais e cinquenta e um centavos), restituída em 
27/10/2009; 
9.2. aplicar ao Sr. Valdemir de Souza Santana e ao 
Instituto Educacional, Cultural, de Formação 
Profissional e Sindical dos Trabalhadores do Amazonas 
(IEP/AM), com fundamento no art. 19, c/c o art. 57 da 
Lei 8.443/1992, multa individual no valor de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o 
prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que 
comprovem, perante este Tribunal, nos termos do art. 
214, inciso III, alínea “a”, do RI/TCU, o recolhimento 
das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas 
monetariamente desde a data do presente acórdão até as 
datas dos efetivos recolhimentos, se pagas após o 
vencimento, na forma da legislação em vigor; 
9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso 
II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, 
caso não atendidas as notificações; 
9.4. com fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 
c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, 
remeter cópia dos elementos pertinentes à Procuradoria 
da República no Estado do Amazonas, para o 
ajuizamento das ações civis e penais que considerar 
cabíveis; e 
9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis. 

No âmbito do referido acórdão, que em face de 
TCE do Convênio 081/2007 (Siafi 596988) 
julgou irregulares as contas do Sr. Valdemir de 
Souza Santana e do Instituto Educacional, 
Cultural de Formação Profissional e Sindical 
dos Trabalhadores do Amazonas (IEP/AM), 
não identificamos providências específicas 
no âmbito da CGDER. 
Cabe registrar, que o item 9.3 do acórdão 
autoriza, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 
8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, 
caso não atendidas as notificações. Logo, como 
não há registro do recolhimento dos valores, 
tampouco manifestou-se o TCU quanto a 
quitação do débito, presume-se que os autos do 
processo de TCE foram/serão distribuídos 
Ministério Público junto ao Tribunal para 
cobrança judicial da dívida, na forma prevista 
na Lei Orgânica do TCU. 
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ACÓRDÃO 
Nº 4897/2016 

- TCU – 
Primeira 
Câmara 

TC-
031.509/2013-4 

Tomada de 
Contas 

Especial 

VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas 
especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca 
de Manaus (Suframa), vinculada ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 
em desfavor do Sr. Carlos Alberto Azevedo Camurça, ex-
prefeito de Porto Velho/RO, e Falberni de Souza Costa, 
ex-secretário municipal de agricultura, em razão da não 
consecução dos objetivos pactuados quanto aos recursos 
repassados à Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO, por 
força do Convênio 23/1997 e termos aditivos, Siafi 
336966, celebrado com a Superintendência da Zona 
Franca de Manaus – Suframa/MDIC, 
Considerando os pareceres nos autos pelo não atingimento 
dos objetivos do Convênio 23/1997, celebrado entre o 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e serviços – 
MDIC/Superintendência da Zona Franca de Manaus – 
Suframa e a Prefeitura de Porto Velho/RO, que 
compreendia a aquisição de um barco com capacidade de 
80 toneladas de carga e 2 voadeiras, que seriam utilizadas 
na assistência técnica e no transporte da produção agrícola 
das comunidades ribeirinhas; 
Considerando, entretanto, que a Prefeitura de Porto 
Velho/RO apresentou Termo de Parcelamento de 
restituição do valor correspondente ao montante 
transferido ao abrigo do referido convênio, celebrado com 
a Suframa, no montante de R$ 1.244.432,04 (um milhão 
duzentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e trinta e 
dois reais e quatro centavos), dividido em 60 parcelas 
mensais e sucessivas, e demonstrou ter recolhido as 
primeiras 32 parcelas, no montante aproximado de R$ 683 
mil; 
Considerando que, conforme concluído pela unidade 
técnica, o acordo firmado extingue eventual débito e que o 
transcurso do tempo já superou o prazo de prescrição 
decenal de eventual punição aos gestores, pela ausência 
de qualquer notificação aos responsáveis; e 
Considerando a proposta uniforme da unidade técnica 
pelo arquivamento dos presentes autos; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 17, 
inciso I, 143, inciso V, alínea “a”, 169, inciso VI, e 212 do 
Regimento Interno/TCU, e art. 6º, inciso II, c/c o art. 19 
da IN/TCU 71/2012, em: 
 

SAP 

a) arquivar a presente tomada de contas especial; 
b) determinar à Secex/RO que monitore o cumprimento 
do Termo de Parcelamento firmado pela Prefeitura 
Municipal de Porto Velho/RO no âmbito do Convênio 
23/1997 e, no caso de qualquer inadimplemento por 
parte daquela Prefeitura, instaure nova Tomada de 
Contas Especial e promova a citação dos responsáveis; 
e 
c) dar ciência desta deliberação à Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (Suframa) e aos Srs. Carlos 
Alberto Azevedo Camurça e Falberni de Souza Costa. 
 

N/C 
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ACÓRDÃO 
Nº 5943/2016 

- TCU – 
Segunda 
Câmara 

TC 
029.064/2014-7. 

Representação 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da 
Representação, autuada, em cumprimento a despacho do 
Relator exarado no processo TC 044.589/2012-9, pela 
Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima – 
Secex/RR para tratar dos indícios do pagamento em 
duplicidade de serviços de pavimentação externa, 
medidos tanto no âmbito do Convênio 723/2001 como no 
do Contrato de Repasse 0168.216-
30/2004/Suframa/Caixa, ambos celebrados para a 
implementação de obras do terminal rodoviário urbano de 
Caimbé, no Município de Boa Vista/RR. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante as razões 
expostas pelo Relator, em: 
 

SAP 

9.1. conhecer da Representação, com fundamento no 
art. 237, inciso VI, c/c o art. 235 do Regimento 
Interno/TCU; 
9.2. com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992, determinar 
a conversão desta Representação em Tomada de Contas 
Especial; 
9.3. autorizar a citação solidária da Sra. Maria Teresa 
Saenz Surita Guimarães (CPF 385.344.601-91), do Sr. 
Nélio Afonso Borges (CPF 310.584.426-00), do Sr. 
Anilton Moreira de Menezes (CPF 027.830.292-00) e 
da empresa contratada Construtora Soma Ltda. (CNPJ 
01.088.713/0002-00), para que apresentem alegações de 
defesa e/ou recolham ao Tesouro Nacional o valor 
original de R$ 124.012,99 (cento e vinte e quatro mil, 
doze reais e noventa e nove centavos), acrescido de 
atualização monetária desde 08/09/2005 até a data do 
efetivo recolhimento, em decorrência do 
pagamento/recebimento em duplicidade de serviços de 
pavimentação externa medidos tanto no âmbito do 
Convênio 723/2001 (Siafi 447695) quanto no bojo do 
Contrato de Repasse 168.216-30/2004/Suframa/Caixa, 
ambos celebrados para implementação de obras no 
terminal rodoviário urbano, no Bairro Caimbé, em Boa 
Vista/RR; 
9.4. apensar os presentes autos ao processo de Tomada 
de Contas Especial resultante da conversão destes autos, 
na forma prevista no art. 41 da Resolução/TCU 
259/2006; 
9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério da 
Integração Nacional, à Superintendência da Zona 
Franca de Manaus e à Caixa Econômica Federal, nos 
termos do art. 198, parágrafo único, do RI/TCU. 

N/C 

ACÓRDÃO 
Nº 6225/2016 

- TCU – 
Primeira 
Câmara 

TC-
032.369/2013-1 

Representação 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 
representação da Secex Desenvolvimento, por meio da 
qual se questionam cláusulas da Resolução 301/2010 do 
Conselho de Administração da Suframa, que dispõem 
sobre as diretrizes e normas para apresentação, análise e 
comprovação das aplicações em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D), 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 
 

SAP 

9.1. conhecer da presente representação, por satisfazer 
os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 
e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, para, 
no mérito, considerá-la improcedente; e 
9.3. determinar o arquivamento dos autos, após a 
comunicação da presente deliberação ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e à 
Superintendência da Zona Franca de Manaus-Suframa. 

Referido acórdão aborda desdobramentos de 
Representação acerca da Resolução 301/2010 – 
CAS, relativa às diretrizes e normas para 
análise e comprovação de aplicações em P&D, 
atividade desenvolvida pela CGTEC, razão 
pela qual a CGDER não possui informação 
acerca de eventuais providências. 
Forçoso, porém, registrar que a Representação 
foi julgada improcedente o que ensejou seu 
arquivamento (vide itens 9.1 e 9.3 do acórdão), 
pelo que, salvo melhor juízo, não se vislumbra 
providência cabível no âmbito da Suframa. 
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ACÓRDÃO 
Nº 7202/2016 

- TCU – 
Primeira 
Câmara 

TC-
002.275/2015-5 

Tomada de 
Contas 

Especial 

Os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, 
ACORDAM, por unanimidade, com 
fundamento nos arts. 1º, inciso I, 17, 
inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 169, 
inciso VI, e 212 do Regimento 
Interno/TCU, e de acordo com os 
pareceres emitidos nos autos (peças 6 a 9), 
em: 
 

SAP 

a) arquivar os presentes autos, sem 
julgamento de mérito, ante a ausência 
dos pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do 
processo; e  
 
b) dar ciência desta deliberação, assim 
como da instrução da unidade técnica 
(peças 6 a 8) e do Parecer do Ministério 
Público (peça 9) que o fundamentam, à 
Superintendência da Zona Franca de 
Manaus (Suframa) e aos Srs. Neuzari 
Correia Pinheiro (CPF 091.154.632-49) 
e José Gadelha das Chagas (CPF 
411.962.602-49), para conhecimento e 
adoção de providências que entenderem 
pertinentes. 

N/C 
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ACÓRDÃO 
Nº 9776/2016 

- TCU – 
Segunda 
Câmara 

TC-
032.358/2014-8 

Tomada de 
Contas 

Especial 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de 
contas especial instaurada pela Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa) em desfavor do Sr. Roberval 
Rodrigues da Silva (falecido), ex-prefeito de Coari/AM 
(gestão: 1997-2000), solidariamente com os Srs. Sebastião 
Arruda Saldanha, ex-presidente da Comissão Permanente 
de Licitação, e Wuppsichlander de Lima Carvalho, 
engenheiro fiscal da Prefeitura de Coari/AM, e também 
com a empresa Alpha Construções e Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., diante da impugnação parcial das 
despesas realizadas com os recursos transferidos por força 
do Convênio nº 47/1999 destinado à construção de uma 
feira coberta; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
 

SAP 

9.1. considerar revéis os Srs. Sebastião Arruda Saldanha 
e Wuppsichlander de Lima Carvalho e a empresa Alpha 
Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., nos 
termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443, de 16 de julho 
de 1992; 
9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Roberval 
Rodrigues da Silva (falecido), Sebastião Arruda 
Saldanha e Wuppsichlander de Lima Carvalho e da 
empresa Alpha Construções e Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., 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. o espólio ou os herdeiros e legatários do Sr. 
Roberval Rodrigues da Silva, caso tenha havido a 
partilha de bens, até o limite do valor do patrimônio 
transferido, solidariamente com o Sr. Sebastião Arruda 
Saldanha e a Alpha Construções e Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., ao pagamento da quantia de R$ 
30.896,51 (trinta mil oitocentos e noventa e seis reais e 
cinquenta e um centavos), com a fixação do prazo de 15 
(quinze) dias, a contar das notificações, para 
comprovarem, perante o Tribunal (art. 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 desde 
29/2/2000 até a data do efetivo recolhimento, na forma 
da legislação em vigor; 
9.2.2. o espólio ou os herdeiros e legatários do Sr. 
Roberval Rodrigues da Silva, caso tenha havido a 
partilha de bens, até o limite do valor do patrimônio 
transferido, solidariamente com o Sr. Wuppsichlander 
de Lima Carvalho e a Alpha Construções e 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao pagamento da 
quantia de R$ 22.722,72 (vinte e dois mil setecentos e 
vinte e dois reais e setenta e dois centavos), com a 
fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das 
notificações, para comprovarem, perante o Tribunal 
(art. 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 desde 29/2/2000 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 8.443/1992, 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 

No âmbito do referido acórdão, que em face de 
TCE do Convênio 47/1997, julgou irregulares 
as contas dos Srs. Roberval Rodrigues da Silva 
(falecido), Sebastião Arruda Saldanha e 
Wuppsichlander de Lima Carvalho e da 
empresa Alpha Construções e 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, para 
condenar: 
9.2.1 o espólio ou os herdeiros e legatários do 
Sr. Roberval Rodrigues da Silva, 
solidariamente com o Sr. Sebastião Arruda 
Saldanha e a Alpha Construções e 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., ao 
pagamento da quantia de R$ 30.896,51 (trinta 
mil oitocentos e noventa e seis reais e 
cinquenta e um centavos).  
9.2.2. o espólio ou os herdeiros e legatários do 
Sr. Roberval Rodrigues da Silva, 
solidariamente com o Sr. Wuppsichlander de 
Lima Carvalho e a Alpha Construções e 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Ao 
pagamento da quantia de R$ 22.722,72 (vinte e 
dois mil setecentos e vinte e dois reais e setenta 
e dois centavos). 
Não identificamos providências específicas 
no âmbito da CGDER. Cabendo novamente 
registrar, que o item 9.4 do acórdão autoriza, 
nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 
8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, 
caso não atendidas as notificações. Logo, como 
não há registro do recolhimento dos valores, 
tampouco manifestou-se o TCU quanto a 
quitação do débito, presume-se que os autos do 
processo de TCE foram/serão distribuídos 
Ministério Público junto ao Tribunal para 
cobrança judicial da dívida, na forma prevista 

na Lei Orgânica do TCU. 
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ACÓRDÃO 
Nº 

10871/2016 - 
TCU – 

Segunda 
Câmara 

TC-
010.021/2015-9 

Representação 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União 
ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 
143, incisos III e V, alínea a, 235 e 237, inciso I, do 
Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 3º, inciso I, da 
Resolução/TCU n. 259/2014, em conhecer da presente 
representação, para, no mérito, considerá-la procedente, 
promovendo-se, em seguida, seu arquivamento, sem 
prejuízo de prestar as seguintes informações e de 
encaminhar cópia da instrução produzida pela unidade 
técnica e desta deliberação à representante e à 
Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa, 
de acordo com o parecer da Secex/AM: 
 

SAP 

1.7.1. ao representante, em referência à representação 
consubstanciada no Ofício n. 075/2015/3Ofciv/PR/AM, 
datado de 27/1/2015, que trata de possíveis 
irregularidades em convênios firmados entre a 
Superintendência da Zona Franca de Manaus e a 
entidade Genius Instituto de Tecnologia (CNPJ 
03.521.618/0001-95), que: 
1.7.1.1. no que se refere ao Convênio n. 071/2007 (Siafi 
n. 599.290), foi instaurada tomada de contas especial 
pela Suframa autuada neste Tribunal no 
TC 026.086/2013-1, tendo sido as contas julgadas 
irregulares mediante o Acórdão n. 1.903/2015 – 2ª 
Câmara, com imputação de débito e aplicação de multa 
aos responsáveis; 
1.7.1.2. em relação ao Convênio n. 007/2004 (Siafi n. 
515.643), foi instaurada tomada de contas especial pela 
Suframa autuada neste Tribunal no TC 019.483/2014-7, 
ainda não apreciado no mérito; 
1.7.1.3. em 2014, realizou-se auditoria na Suframa na 
área de convênios, com o objetivo de verificar a 
regularidade de procedimentos relativos à análise das 
propostas de projeto, acompanhamento e fiscalização da 
execução, análise de prestação de contas e instauração e 
processamento de tomada de contas especial, 
fiscalização a que se refere o TC 016.602/2014-5, ainda 
não apreciado, no mérito, por esta Corte. 

No âmbito do referido acórdão, proveniente de 
Representação oferecida pela Procuradoria da 
República no Estado do Amazonas – 
MPF/MPU, o TCU registra o conhecimento da 
representação para, no mérito, julgá-la 
procedente, promovendo em seguida seu 
arquivamento. 
Registra as providências no âmbito das TCE’s 
instauradas pela Suframa relativamente aos 
convênios celebrados com o Gênius Instituto 
de Tecnologia, as quais se encontram 
endereçadas a título de informação ao 
Representante (MPF). 
Não identificamos providências específicas no 
âmbito da CGDER, inclusive pelo fato de as 
TCE’s já terem sido remetidas ao TCU, e ainda 
pelo fato de que apurações internas foram 
efetuadas no âmbito dos convênios com a 
entidade em questão (é o que se presume do 
fato de a CORREG ter solicitado os 
respectivos autos dos processos de convênios). 
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ACÓRDÃO 
Nº 

11523/2016 - 
TCU – 

Segunda 
Câmara 

TC- 
035.018/2014-3 

Tomada de 
Contas 

Especial 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de 
contas especial instaurada pela Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa) em desfavor do Sr. 
Raimundo Nonato Batista de Souza, ex-prefeito de 
Tabatinga/AM (gestões: 1997/2000 e 2001/2004), diante 
da impugnação parcial das despesas realizadas com os 
recursos federais do Convênio nº 43/2000 destinado à 
construção de terminal de passageiros, cargas e entreposto 
de pescado, equipado com 1 grupo gerador, 1 fábrica de 
gelo com capacidade para 5 toneladas/dia e 3 câmaras 
frigoríficas; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 
 

SAP 

9.1. considerar revel o Sr. Raimundo Nonato Batista de 
Souza, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443, de 
16 de julho de 1992; 
9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo 
Nonato Batista de Souza, com fundamento nos arts. 1º, 
inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 19, caput, da 
Lei nº 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento da 
importância de R$ 150.283,73 (cento e cinquenta mil 
duzentos e oitenta e três reais e setenta e três reais), 
atualizada monetariamente e acrescida de juros de 
mora, desde 20/7/2001 até o efetivo recolhimento, 
fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o 
recolhimento da referida dívida aos cofres da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus, nos 
termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da citada lei c/c 
o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno 
do TCU (RITCU): 
9.3. autorizar, desde já, com amparo no art. 26 da Lei nº 
8.443, de 1992, e no art. 217 do RITCU, o 
parcelamento da dívida constante deste Acórdão em até 
36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, caso 
requerido, esclarecendo ao responsável 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, a cobrança judicial da dívida 
constante deste Acórdão, nos termos do art. 28, inciso 
II, da Lei nº 8.443, de 1992, caso não atendida a 
notificação; e 
9.5. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório 
e do Voto 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 penais e civis cabíveis. 

No âmbito do referido acórdão, que em face de 
TCE do Convênio 043/2000 julgou irregulares 
as contas do Sr. Raimundo Nonato Batista de 
Souza, condenando-o ao pagamento da 
importância de R$ 150.283,73 (cento e 
cinquenta mil duzentos e oitenta e três reais e 
setenta e três reais), não identificamos 
providências específicas cabíveis à CGDER. 
Cabe registrar também neste caso, que consta 
do acórdão item que autoriza, nos termos do 
art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança 
judicial das dívidas, caso não atendidas as 
notificações. Logo, como não há registro do 
recolhimento dos valores, tampouco se 
manifestou o TCU quanto à quitação do débito, 
presume-se que os autos do processo de TCE 
foram/serão distribuídos Ministério Público 
junto ao Tribunal para cobrança judicial da 
dívida, na forma prevista na Lei Orgânica do 
TCU. 
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ACÓRDÃO 
Nº 

11923/2016 - 
TCU – 

Segunda 
Câmara 

TC 
000.426/2015-6 

Tomada de 
Contas 

Especial 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à 
Tomada de Contas Especial instaurada pela 
Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa, 
contra o Sr. Almir Pereira, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, da Comunicação 
Gráfica e dos Serviços Gráficos de Manaus e do Estado 
do Amazonas, em razão da impugnação total de despesas 
do Convênio 014/2004. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões 
expostas pelo Relator, em: 
 

SAP 

9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, 
alíneas b e c, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 
8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Almir 
Pereira e do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Gráficas, da Comunicação Gráfica e dos Serviços 
Gráficos de Manaus e do Estado do Amazonas, 
condenando-os, solidariamente, ao pagamento da 
quantia de R$ 74.640,00 (setenta e quatro mil, 
seiscentos e quarenta reais), atualizada monetariamente 
e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 
28/02/2005 até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, 
para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, 
inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o 
recolhimento da dívida aos cofres da Suframa, nos 
termos da legislação em vigor, abatendo-se, na 
execução, o valor de R$ 5.020,53 (cinco mil, vinte reais 
e cinquenta e três centavos), em 11/05/2010; 
9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da 
Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 
(trinta e seis) parcelas 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 
RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 
9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida 
a que se refere o subitem 9.1 deste Acórdão, caso não 
atendida as notificações, com base no art. 28, inciso II, 
da Lei 8.443/1992; 
9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria 
da República no Estado do Amazonas, com base no art. 
16, § 3º, da Lei 8.443/1992. 

No âmbito do referido acórdão, que em face de 
TCE do Convênio 014/2004 julgou irregulares 
as contas do Sr. Almir Pereira e do Sindicado 
dos Trabalhadores das Indústrias Gráficas, 
condenando-os solidariamente ao pagamento 
da importância de R$ 74.640,00, não 
identificamos providências específicas 
cabíveis à CGDER. 
Também neste caso, que consta do acórdão 
item que autoriza, nos termos do art. 28, inciso 
II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das 
dívidas, caso não atendidas às notificações. 
Logo, como não há registro do recolhimento 
dos valores, tampouco manifestou-se o TCU 
quanto a quitação do débito, presume-se que os 
autos do processo de TCE foram/serão 
distribuídos Ministério Público junto ao 
Tribunal para cobrança judicial da dívida, na 
forma prevista na Lei Orgânica do TCU. 
 

Fonte: Auditoria Interna da Suframa 

As formas que AI dispõe para o efetivo acompanhamento das deliberações do Tribunal, são por meio de 1 Servidor responsável pelo acompanhamento das 
deliberações do TCU, bem como das recomendações da própria Auditoria Interna e do Órgão de Controle Interno. Tal acompanhamento é feito por meio do 
Diário Oficial da União e tais informações são consolidadas em planilha eletrônica. 

Destaque-se que, conforme anexo, Diário Oficial da União nº. 217, de 13 de novembro de 2015, Processo TC-032.477/2011-2 (Prestação de Contras – 
Exercício: 2010), 1.8.1 à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) sobre a seguinte impropriedade: a ausência de procedimentos de separação e 
coleta dos resíduos recicláveis descartados no âmbito do gerenciamento ambiental da Suframa infringe o disposto no Decreto 5.940/2006. Tal impropriedade 
constatada encontra-se atendida por parte da Suframa. 
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7.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

O tratamento das recomendações do órgão de controle interno está discriminado no quadro abaixo 82. 
 

Quadro 72. Detalhamento do tratamento das recomendações do órgão de controle interno 

Relatório Exercício Item do 
relatório Achados de controle Recomendação Prazo 

unidade Situação Prazo 
Monitor 

201601022 2015 1.1.1.1 

Observando-se o Inventário de Bens Imóveis/2015 que foi 
disponibilizado à equipe, constataram-se os registros dos 27 
(vinte e sete) imóveis de uso especial sob a responsabilidade da 
UPC. Além desses, verificou-se a presença de aproximadamente 
100 (cem) itens sobre processos de pagamentos de obras e 
serviços de engenharia contratados (construções e/ou reformas) 
realizados nos imóveis, ocorridos entre os exercícios de 1994 e 
2013, fazendo parte do Inventário. Essa forma de elaboração de 
registros dos itens do Inventário diverge do modelo Anexo-8, 
Procedimento de Trabalho da SUFRAMA, código PT 2.1.1.003. 

Realize a capacitação 
dos servidores que atuam 
na área de gestão do 
patrimônio.  

      

201601022 2015 1.1.1.1 

Observando-se o Inventário de Bens Imóveis/2015 que foi 
disponibilizado à equipe, constataram-se os registros dos 27 
(vinte e sete) imóveis de uso especial sob a responsabilidade da 
UPC. Além desses, verificou-se a presença de aproximadamente 
100 (cem) itens sobre processos de pagamentos de obras e 
serviços de engenharia contratados (construções e/ou reformas) 
realizados nos imóveis, ocorridos entre os exercícios de 1994 e 
2013, fazendo parte do Inventário. Essa forma de elaboração de 
registros dos itens do Inventário diverge do modelo Anexo-8, 
Procedimento de Trabalho da SUFRAMA, código PT 2.1.1.003. 

Efetue a incorporação 
das benfeitorias 
realizadas aos seus 
respectivos 
imóveis. 

31/12/2016 
Unidade 
propôs criação 
de comissão 

31/12/2016 

201601022 2015 1.1.1.3 

Identificou-se que, no exercício de 2015, a UJ manteve 
contabilizados no SIAFI – conta contábil 1.2.3.2.1.02.03 - 
"Bens de Uso Especial não Registrados no SPIUnet" - 
"Terrenos/Glebas", três imóveis: as glebas Distrito Industrial 
Antigo, Distrito Industrial Novo e Distrito Agropecuário, 
significando que esses imóveis não estavam cadastrados no 
Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da 
União – SPIUnet.  

Efetue o cadastramento 
da gleba Distrito 
Agropecuário no 
SPIUnet.  

31/12/2016 

Unidade 
comprometeu-
se a seguir a 
recomendação 

31/12/2016 

201601022 2015 1.1.1.4 
Os controles nos procedimentos adotados pela UJ na gestão dos 
Bens Imóveis de Uso Especial da União sob sua 
responsabilidade foram insuficientes para evitar inadequações 

 Atualize a avaliação dos 
sete bens imóveis de uso 
especial apontados 

31/12/2016 
Em 
andamento 
(falta atualizar 

31/12/2016 
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quanto aos registros dos imóveis no Sistema de Gerenciamento 
dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet. Identificou-
se que, à época dos exames, a UJ mantinha cadastrados no 
SPIUnet 29 (vinte e nove) bens imóveis sob sua 
responsabilidade (dos quais dois locados de terceiros). 
Verificou-se que, desse total, 7 (sete) estão com a avaliação 
desatualizada há mais de 2 anos.  

neste relatório.  Ji-Paraná) 

201601022 2015 3.1.1.1 

A Controladoria-Geral da União, desde a Auditoria de Contas 
de 2012, vem analisando a atuação da Suframa na gestão de 
renúncias tributárias decorrentes do Decreto 6.008/2006, que 
trata do benefício fiscal concedido às empresas que produzam 
bens de informática na Zona Franca de Manaus que investirem 
em atividades de pesquisa e desenvolvimento na Amazônia.  
A unidade auditada emitiu a Portaria nº 289, de 24/06/2015, que 
estabeleceu cronograma para análise de Relatórios 
Demonstrativos de investimentos em P&D (RD), visando sanar 
o grande número de RDs pendentes de avaliação.  
Para o ano de 2015, esse cronograma determinava a análise dos 
RDs referentes ao ano-calendário 2010. Para a presente 
auditoria, o escopo escolhido para análise foi avaliar o 
acompanhamento e a fiscalização realizada pela Suframa sobre 
os Relatórios Demonstrativos (RDs) dos anos-calendário de 
2009 e 2010. 
A partir de uma relação de todas empresas beneficiárias no 
período, foram selecionadas 8 delas como amostra para análise, 
sendo utilizado o critério de materialidade das glosas nos 
investimentos de P&D. A tabela a seguir apresenta as empresas 
selecionadas e os valores glosados pelos Pareceres Técnicos da 
Suframa. 

 Realize avaliação de 
riscos que identifique 
processos de análise de 
RDs 
que possuam maiores 
riscos de 
prescrição/decadência.  

31/12/2016 

Justificado. 
Saneados os 
erros de 
processos. 
Comprometim
ento da 
unidade de 
cumprir o 
prazo da 
resolução. 

31/12/2016 

         Fonte: Auditoria Interna da Suframa 

  
A respeito das formas que a AUDIT dispõe para o efetivo acompanhamento das recomendações do OCI, existe 1 servidor responsável pelo 

acompanhamento das deliberações do TCU, bem como das recomendações da própria Auditoria Interna e do Órgão de Controle Interno. Tal 
acompanhamento é feito por meio do Diário Oficial da União e tais informações são consolidadas em planilha eletrônica.  
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7.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário 

  Quadro 73. Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário 

Casos de dano 
objeto de medidas 
administrativas 

internas 

 

Tomadas de Contas Especiais 

Não instauradas Instauradas 

Dispensadas Não remetidas ao TCU 

Débito < R$ 
75.000 

 

Prazo         
> 10 anos 

Outros 
Casos* 

 

Arquivamento Não enviadas > 
180 dias do 
exercício 

instauração* 

Remetidas ao TCU 

 Recebimento 
Débito 

Não 
Comprovação 

Débito < R$ 
75.000 

              

   1. Processo TCE n°2007/2016-29 
(Vol. 1 a 14) Convênio n° 45/2002, 
Celebrantes: Suframa e Fundação Rio 
Madeira (RIOMAR). 
 
2. Processo TCE n° 136/2014-11 (Vol. 
1 a 6)* Convênio n°63/2001, 
Celebrantes: Suframa e PM de Sena 
Madureira/AC. 
 
3. Processo TCE n° 2227/2016-52 
(Vol. 1 a 8) Termo de Parceria 
n°001/2008, Celebrantes: Suframa e - 
OCIPE Movimento de Cidadania 
pelas Águas (MCPA) 

          Fonte: COTCE/SUFRAMA 
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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 um cronograma de pagamento, mas de um controle interno 
realizado de forma manual (planilha de excel), que garante que a execução orçamentária das 
despesas seja baseada de acordo com o ingresso de recursos em cada fonte (controlado via 
SIAFI) e com a ordem cronológica de chegada dos processos na unidade COCEF/CGORF, 
observando a ordem de exigibilidade. 
 
 
7.5. Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas 
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento   
  

Não há conteúdo a declarar. Pois, conforme Acórdão nº 2859/2013 do TCU a revisão 
de preços em contratos firmados com empresas beneficiadas pelo Plano Brasil Maior está 
suspensa (ver tópico 1 e 2 deste Item). Sem falar que o tópico 3 desobriga a UPC – Unidade 
Prestadora de Contas de atender a este Item. 
 

 

 


