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2.2.4 Sensibilidade da Balança
A incerteza padrão (us) associada à sensibilidade da balança deve ser estimada

a partir dos procedimentos da calibração levando em consideração a diferença de indicação
ou deflexão entre o peso de referência e o peso ensaiado.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DIRETORIA DE ATENDIMENTO

R E T I F I C AÇ ÃO

Na Portaria DIRAT/INSS Nº 378, DE 16 de junho DE 2021, publicada no para o
Diário Oficial da União- DOU nº 112 do dia 17 de junho de 2021, Seção 1, página 57, Onde
se lê: " O DIRETOR DE ATENDTIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS",
Leia-se: " O DIRETOR DE ATENDIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL".

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO

PORTARIA PREVIC Nº 404, DE 28 DE JUNHO DE 2021

A DIRETORA DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I,
alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e considerando as
manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.003043/2021-26, resolve:

Art. 1º Aprovar o Regulamento do Plano de Benefícios FBPREV
Multipatrocinado, sob o CNPB nº 2021.0014-74, com aplicação a partir de 16 de junho de
2021 por se tratar de licenciamento automático (artigo 2º, inciso II da Portaria nº
324/2020), administrado pela Fundação BANRISUL de Seguridade Social, e fixar o prazo de
180 (cento e oitenta) dias para que a entidade fechada comunique o início de
funcionamento do Plano à Previc.

Art. 2 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA BAASCH

PORTARIA PREVIC Nº 417, DE 30 DE JUNHO DE 2021

A DIRETORA DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso I do art. 33 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art.
22, inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e
considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.001769/2021-24,
resolve:

Art. 1º Aprovar as alterações propostas ao regulamento do Plano de Benefícios
PCD Funasa, CNPB nº 2008.0043-92, administrado pela ENERGISAPREV - Fundação Energisa
de Previdência.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA BAASCH

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
RESOLUÇÕES DE 30 DE JUNHO DE 2021

A SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/SUFRAMA torna público
que o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SUFRAMA/CAS, em sua 298ª Reunião Ordinária,
realizada em 30 de junho de 2021, aprovou as seguintes Resoluções:

Nº 41 - Art. 1º APROVAR o projeto técnico-econômico de IMPLANTAÇÃO da empresa
CONVENIÊNCIA ADRIANÓPOLIS COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI, CNPJ:
17.101.251/0004-08, inscrição SUFRAMA 21.0131.32-2, na Zona Franca de Manaus, na
forma do Parecer de Economia nº 72/2021 - COAPA/CGPRI/SPR, para prestação de serviço
de Organização Logística do Transporte de Carga.

Nº 42 - Art. 1º HOMOLOGAR os resultados relativos ao cumprimento dos investimentos em
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, ano-base 2019, decorrentes da dispensa da etapa
de industrialização do Processo Produtivo Básico - PPB, para a linha de produção PELÍCULA
AUTO-ADESIVA DE PLÁSTICO (CÓDIGO PADRÃO 1728) conforme previsto na Portaria
Interministerial MDIC/MCTI no 144, de 15 de maio de 2013, da empresa PRISMALITE
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE FILMES OPTICOS LTDA., deferido pela
Superintendente da SUFRAMA, em conformidade com o Parecer Técnico nº
8 0 / 2 0 2 1 / COAT E / CGT EC / S A P .

Nº 43 - Art. 1º AUTORIZAR com base no Art. 5º da Resolução n.º 300, de 16 de dezembro
de 2010, nos termos da Nota Técnica n.º 48/2021 - SPR/CGAPI/COAPI, a substituição do
Programa de Compromisso de Exportação, ano base de 2020, (período de janeiro a abril),
por aplicação em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), referente ao produto
FITA ADESIVA - Cód. Suframa n.º 0399, da empresa MANULI DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE
EMBALAGENS LTDA., com CNPJ n.º 14.269.557/0001-37 e Inscrição Suframa n.º 20.0157.26-
4, conforme estabelece o Art. 4º da Portaria Interministerial n.º 144/2013, combinado com
o que determina o Inciso II, do Art. 4º da Resolução n.º 188/2013.

Nº 44 - Art. 1º HOMOLOGAR, nos termos da Nota Técnica nº 37/2021 - COAPI/CGAPI/SPR,
o cumprimento do compromisso de exportação da empresa PLASTAPE INDÚSTRIA DE FITAS
E PLÁSTICOS LTDA., CNPJ nº 84.534.924/0001-68 e Inscrição Suframa nº 20.0129.50-3,
referente ao ano calendário de 2020, para o produto FITA ADESIVA, código Suframa 0399,
conforme disposto no Art. 4º da Resolução nº 300, de 16/12/2010.

Nº 45 - Art. 1º HOMOLOGAR o Cumprimento do Compromisso de Exportação, da empresa
CHALLENGER DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.,
com CNPJ nº 12.901.599/0001-13 e Inscrição Suframa n.º 200156284, para o produto
PELÍCULA AUTO-ADESIVA DE PLÁSTICO - Cód. Suframa n.º 1728, referente ao ano base de
2020, (período de janeiro a abril), conforme disposto no art. 4º, da Resolução N.º 300, de
16 de dezembro de 2010.

Nº 46 - Art. 1º HOMOLOGAR o cumprimento do compromisso parcial de exportação
referente ao ano base de 2020, nos termos da Nota Técnica n.º 60/2021 -
SPR/CGAPI/COAPI, da empresa STECK DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA., com CNPJ
n.º 06.048.486/0001-14 e inscrição Suframa n.º 20.0109.75-8, com fundamento no Art. 5º
da Resolução n.º 300, de 16 de dezembro de 2010.

Art. 2º AUTORIZAR com base no Art. 5º da Resolução n.º 300, de 16 de
dezembro de 2010, a permuta de valor residual não exportado, por aplicação em
atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), ano base 2020 para o produto
DISPOSITIVO DE CONEXÃO PARA CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO - Cód. Suframa n.º 1850,
nos termos do Art. 2º da Portaria Interministerial n.º MDIC/MCT n.º 161, de 22 de julho de
2008, combinado com o que estabelece o Inciso II, do Art. 4º da Resolução n.º 261, de 6
de novembro de 2008.

Nº 47 - Art. 1º AUTORIZAR a SUFRAMA a regularizar, na forma do Art. 40-A, e Art. 6º da
Lei nº 11.952/2009, mediante outorga de Escritura de Compra e Venda em nome de MARIA
HENRIQUETA CONCEIÇÃO LIMA NETA, uma área de 25,1571 hectares, localizada na Rodovia
Estadual AM-010, km 99, margem esquerda, no Distrito Agropecuário da Suframa.

Nº 48 - Art. 1º AUTORIZAR a SUFRAMA a regularizar, na forma do Art. 40-A, e Art. 6º da
Lei nº 11.952/2009, mediante outorga de Escritura de Compra e Venda em nome de
SANDRA REGINA BERNARDO ALBERTINI, uma área de 50,9439 hectares, localizada na
Estrada Vicinal ZF-01, km 4,5, margem direita, no Distrito Agropecuário da Suframa.

Nº 49 - Art. 1º AUTORIZAR a alienação de uma área de 7,2511 hectares, localizada na Área
de Expansão do Distrito Industrial - AEDI, estrada do Brasileirinho, km-1,5, margem direita,
no nome de MARIA GRACINETE GOMES PASSOS, através da outorga da Escritura de
Compra e Venda.

Nº 50 - Art. 1º AUTORIZAR a alienação de uma área de 21,0053 hectares, localizada no
Ramal do Sucurijú, km-5,5, margem esquerda, Rio Preto da Eva, no Distrito Agropecuário
da SUFRAMA, através da outorga de Escritura de Compra e Venda em nome de BRIGIDA
LOPES DA SILVA.

ALGACIR ANTÔNIO POLSIN
Superintendente

PORTARIA Nº 515, DE 5 DE JULHO DE 2021

Aprova o projeto industrial de DIVERSIFICAÇÃO da
empresa RUBBERON INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS,
no uso de suas atribuições legais e considerando o que lhe autoriza a Resolução nº 204, de
6 de agosto de 2019, do Conselho de Administração da SUFRAMA, no inciso IV do Art. 9º,
os termos do Parecer de Engenharia nº 79/2021 - COAPA/CGPRI/SPR e do Parecer de
Economia nº 78/2021 - COAPA/CGPRI/SPR, da Superintendência Adjunta de Projetos da
SUFRAMA, e o que consta no processo SEI-SUFRAMA nº 52710.003616/2021-62, resolve:

Art. 1º Aprovar o projeto industrial de DIVERSIFICAÇÃO da empresa RUBBERON
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI. (CNPJ: 09.641.540/0005-52 e
Inscrição SUFRAMA: 20.0105.55-8) na Zona Franca de Manaus, na forma do Parecer de
Engenharia nº 79/2021 - COAPA/CGPRI/SPR e do Parecer de Economia nº 78/2021 -
COAPA/CGPRI/SPR, para produção de ARTIGO DE MATÉRIA PLÁSTICA (EXCETO DE
POLIESTIRENO EXPANSÍVEL) PARA TRANSPORTE OU EMBALAGEM, código SUFRAMA 0395,
recebendo os incentivos previstos nos artigos 7º e 9º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de
fevereiro de 1967, com redação dada pela Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e
legislação posterior.

Art. 2º Definir que a redução da alíquota do Imposto de Importação (II) relativo
às matérias-primas, materiais secundários e de embalagem, componentes e outros insumos
de origem estrangeira, utilizados na fabricação do produto ao qual se refere o Art. 1º desta
Portaria, será de 88% (oitenta e oito por cento), conforme parágrafo 4º do Art. 7º do
Decreto-Lei nº 288/67, com redação dada pela Lei nº 8.387/91.

Art. 3º Estabelecer para o produto ao qual se refere o Art. 1º desta Portaria, os
seguintes limites anuais de importação de insumos:

. Discriminação Valor em US$ 1.00

. 1º ANO 2º ANO 3º ANO

. ARTIGO DE MATÉRIA PLÁSTICA (EXCETO DE POLIESTIRENO
EXPANSÍVEL) PARA TRANSPORTE OU EMBALAGEM

9,490,200 10,755,560 11,799,482

Art. 4º Determinar sob pena de suspensão ou cancelamento dos incentivos
concedidos, sem prejuízo da aplicação de outras cominações legais cabíveis:

I - o cumprimento, quando da fabricação do produto ao qual se refere o Art. 1º
desta Portaria, do Processo Produtivo Básico definido pelo Anexo VII do Decreto nº 783, de
25 de março de 1993;

II - o atendimento das exigências da Política Nacional do Meio Ambiente,
conforme disciplina a legislação nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal;

III - a manutenção de cadastro atualizado na SUFRAMA, de acordo com as
normas em vigor; e

IV - o cumprimento das exigências contidas na Resolução nº 204, de 6 de
agosto de 2019, bem como as demais Resoluções, Portarias e Normas Técnicas em
vigor.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALGACIR ANTÔNIO POLSIN

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 102, DE 30 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a caracterização, destinação e a
utilização dos lotes de propriedade da
Superintendência da Zona Franca de Manaus -
SUFRAMA, localizados no Distrito Industrial.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SUFRAMA - CAS, no uso da atribuição
legal prevista no Decreto n° 9.912, de 10 de julho de 2019, e CONSIDERANDO os termos
da Proposição nº 10, de 17/06/2021, da Superintendência da Zona Franca de Manaus -
SUFRAMA, submetida a este Colegiado em sua 298ª Reunião Ordinária, realizada em 30

de junho de 2021 por videoconferência, resolve aprovar esta Resolução e seus
respectivos anexos:

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art. 1º Para os fins desta Resolução, considera-se:
I - Alvará de Construção: documento que consubstancia um ato administrativo

de autorização para realização de obras;
II - Área de Expansão do Distrito Industrial: área descrita originalmente na

Matrícula nº 5.257 - Registro Geral, do Cartório do 4º Ofício do Registro de Imóveis e
Protesto de Letras de Manaus, composta preponderantemente pelo bairro Distrito
Industrial II;

III - Área de Preservação Permanente: área protegida, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem,
a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

IV - Área Pioneira do Distrito Industrial: área descrita originalmente na
Matrícula nº 3.643, Livro n.º 3-E - Registro Geral, do cartório do 3º Ofício do registro de
Imóveis e Protesto de Letras de Manaus, composta preponderantemente pelo bairro
Distrito Industrial I;

V - Ato Aprobatório: Resolução do Conselho de Administração da Suframa -
CAS ou Portaria da Superintendência da Suframa com deliberação favorável à

implantação do projeto técnico-econômico apresentado por determinada empresa;
VI - Cadastro de Pessoas Jurídicas e Físicas da Superintendência da Zona

Franca de Manaus - Cadsuf: consiste em sistema informatizado que compreende o
conjunto de informações de qualificação de pessoas jurídicas e físicas no interesse de
aprovação e acompanhamento de projetos e de controle de incentivos fiscais
administrados pela Suframa;

VII - Comunicação de Assuntos Gerais - CAG: documento utilizado pela
Suframa para a concessão de posse de lote no Distrito Industrial de Manaus;

VIII - Concessão de Direito Real de Uso - CDRU: Consiste em contrato
administrativo por meio do qual é conferido o direito real de uso resolúvel de lote para
fins de aproveitamento econômico, observadas as disposições dos artigos 7º do Decreto-
Lei nº 271/1967 e dos artigos 1.225, XII, e 1.473, IX, do Código Civil;

IX - Desmembramento ou Remembramento de lote: fracionamento ou
unificação de lote;

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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X - Desmembramento: subdivisão de gleba em lotes sem abertura de novas
vias de circulação e logradouros públicos;

XI - Direito de prelação: direito de preferência que confere ao titular a
prerrogativa de adquirir um bem pelas mesmas condições oferecidas a terceiro, como
preço e forma de pagamento;

XII - Distrito Industrial de Manaus: área formada pelos polígonos descritos
originalmente nas Matrículas nº 3.643, Livro n.º 3-E - Registro Geral, do cartório do 3º
Ofício do registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus, e n.º 5.257 - Registro
Geral, do Cartório do 4º Ofício do Registro de Imóveis e Protesto de Letras de
Manaus;

XIII - Levantamento topográfico georreferenciado: o conjunto de
levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, planta do
perímetro, memorial descritivo, descrições técnicas das unidades imobiliárias e outros
documentos em que se registrem os vértices definidores de limites, com o uso de
métodos e tecnologias que estiverem à disposição e que se adequarem melhor às
necessidades, segundo a economicidade e a eficiência em sua utilização;

XIV - Licença de Instalação: documento emitido por órgão ambiental que
autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações
constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de
controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

XV - Licença Prévia: documento emitido por órgão ambiental que aprova a
localização e a concepção de um empreendimento, atividade ou obra que se encontra
na fase preliminar de planejamento, atestando sua viabilidade ambiental e estabelecendo
requisitos a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação, sobretudo em
função de possíveis impactos ambientais que possam gerar;

XVI - Memorial Descritivo: descrição escrita dos contornos do terreno, seus
limitantes, dimensão das linhas e seus azimutes, área e perímetro do lote, e outras
especificações;

XVIII - Planta Cadastral do Distrito Industrial: documento composto por duas
plantas, de uso específico, representando a área pioneira e área de expansão do Distrito
Industrial, com ruas, cursos d'água e os lotes definidos, de acordo com os memoriais
topográficos dos documentos de posse.

XIX - Planta de Situação e Locação - PSL: documento técnico que integra o
projeto arquitetônico que deve situar o terreno em relação aos logradouros e demais
terrenos limítrofes, bem como localizar as edificações em seu interior.

XX - Projeto técnico-econômico - PTE: documento por meio do qual se
demonstra a viabilidade de um empreendimento que visa à obtenção de incentivos
fiscais;

XXI - Taxa de Ocupação: é a porcentagem do terreno ocupado por edificações
e demais áreas de um projeto.

XXII - Termo de Autorização de Uso de Área: documento emitido pela
Suframa com a finalidade única e exclusiva de manter o lote como área de preservação
permanente, sendo vedada a execução de qualquer edificação, exceto as necessárias
para sua proteção, como cerca ou muro e guaritas de segurança.

XXIII - Termo de Reserva de Área - TRA: documento utilizado pela Suframa
para a concessão de posse de lote no Distrito Industrial de Manaus, mediante o
cumprimento de obrigações.

XXIV - Testada do lote: Linha que delimita a divisa frontal do lote e o
logradouro público.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º A destinação, caracterização, disposição e a utilização dos lotes

disponibilizados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa no Distrito
Industrial de Manaus atenderão aos critérios estabelecidos nesta Resolução.

Art. 3º Para efeito desta Resolução, considera-se Distrito Industrial de Manaus
todo o território formado pelas áreas descritas originalmente nas Matrículas nº 3.643,
Livro n.º 3-E - Registro Geral, do cartório do 3º Ofício do registro de Imóveis e Protesto
de Letras de Manaus, e n.º 5.257 - Registro Geral, do Cartório do 4º Ofício do Registro
de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus, que compreendem integralmente os bairros
do Distrito Industrial I e do Distrito Industrial II, e parcialmente os bairros do Crespo, Vila
Buriti, Mauazinho, Japiim, Coroado, Armando Mendes, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira,
Puraquequara e Colônia Antônio Aleixo.

Parágrafo único. As vias e logradouros públicos, assim como bens de uso
comum do povo que estejam ou venham a ser instalados no Distrito Industrial de
Manaus integram o patrimônio do Município de Manaus, na forma do art. 22 da Lei n.º
6.766, de 19 de dezembro de 1979.

Art. 4º Nenhuma atividade econômica poderá ser exercida no Distrito
Industrial de Manaus sem que seja previamente autorizada pela Suframa, nos termos das
normas técnicas específicas por ela editadas.

Art. 5º Os lotes referidos no art. 2º serão destinados exclusivamente à
implantação e ao desenvolvimento de empreendimentos de natureza privada nos setores
industrial, comercial e de serviços, ou direcionados à prestação de serviços públicos ou
de relevante interesse público relacionados com estes usos.

§ 1º Consideram-se serviços públicos os que sejam prestados pela
Administração Pública, direta ou indiretamente, visando à satisfação de necessidades
coletivas.

§ 2º Consideram-se serviços de relevante interesse público os prestados por
instituições privadas sem fins lucrativos e de notório reconhecimento público relativos à
saúde, educação, segurança pública, ciência e tecnologia.

Art. 6º Para efeito de uso e ocupação, a destinação dos lotes no Distrito
Industrial de Manaus deverá observar o zoneamento definido nas plantas cadastrais das
áreas pioneiras e de expansão constantes no Anexo I desta Resolução, de acordo com
a seguinte classificação:

I- Zona Industrial;
II- Zona Comercial e de Serviços;
III - Zona Institucional; e
IV - Zona Residencial.
§ 1º A Zona Industrial destina-se à implantação e ao desenvolvimento de

projetos industriais e de serviços vinculados à indústria, tais como os de transporte de
mercadorias e de pessoas, de logística, de reciclagem e outros congêneres.

§ 2º A Zona Comercial e de Serviços destina-se a empreendimentos com estas
características, direcionados a atender trabalhadores e empresas instaladas no Distrito
Industrial de Manaus, nos termos de regulamento a ser emitido pelo Superintendente da
Suframa, em consonância com o planejamento estratégico da Autarquia e aprovado pelo
Conselho de Administração da Suframa - CAS.

§ 3º A Zona Institucional destina-se à implantação de órgãos públicos e à
implantação de serviços públicos ou de relevante interesse público relacionados direta ou
indiretamente com as atividades das empresas instaladas no Distrito Industrial de
Manaus.

§ 4º A Zona Residencial destina-se à implantação de empreendimentos
habitacionais coletivos, cujos projetos sejam devidamente aprovados pelo Poder Público
Municipal, podendo abrigar comércio e serviços, desde que esses sejam associados
obrigatoriamente ao uso residencial.

§ 5º Além das atividades previstas na presente Resolução, excepcionalmente,
os lotes regularizados pela Resolução CAS nº 132, de 21 de junho de 2007, ou suscetíveis
de regularização fundiária pela legislação em vigor, poderão ser destinados à exploração
agropecuária, agroindustrial, extrativa, florestal, pesqueira, aquícola, de turismo ou outra
atividade similar que envolva a exploração do solo, independentemente de sua
localização dentre as zonas descritas neste artigo.

Art. 7º Fica a Suframa autorizada a propor o Zoneamento da Área de
Expansão do Distrito Industrial, mantendo sempre que possível a classificação do
Zoneamento estabelecido no art. 6°, a partir de estudos específicos, a ser aprovado pelo
Conselho de Administração da Suframa.

Art. 8º Excepcionalmente, mediante justificativa técnica devidamente avaliada
e aprovada por seu Superintendente, a Suframa poderá destinar lotes para a implantação
de serviços públicos, em qualquer das zonas definidas no caput do art. 6º desta
Resolução, ou considerados relevantes conforme planejamento estratégico da autarquia
e aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa - CAS.

Art. 9º A Suframa, a partir de estudos técnicos, poderá propor ao Conselho
de Administração da Suframa - CAS, quando compatível com as atividades adjacentes,
novos setores de atividades.

Art. 10. As diretrizes e normas técnicas deverão fazer parte de quaisquer
instrumentos de aquisição, ou uso, dos lotes, bem como das transferências de direitos
relativos aos mesmos.

CAPÍTULO III
DO PLANEJAMENTO
Art. 11. A Suframa realizará estudo das demandas e disponibilidades a cada

24 (vinte e quatro) meses, no máximo, e efetuará planejamento a respeito dos terrenos
suscetíveis de disposição.

§ 1º O estudo deverá contemplar os perfis das necessidades com a
classificação dos lotes em face dos diversos segmentos de atividades econômicas de
modo condizente com os parâmetros estabelecidos no Plano Diretor da Zona Franca de
Manaus - PD-ZFM e observado o zoneamento de que trata o art. 6º.

§ 2º A caracterização do lote e seu dimensionamento será realizado em
conformidade com o estudo referido no parágrafo anterior, respeitadas as medidas e as
taxas de ocupação necessárias ao aproveitamento racional do solo e ao atendimento das
exigências ambientais e urbanísticas, observadas as competências constitucionais e legais
correspondentes.

§ 3º A delimitação inicial do imóvel será aproximada para efeitos de estudos
das demandas, disponibilidades e licitação.

§ 4º Fica a Suframa autorizada a utilizar equipamentos de menor precisão,
como aparelhos de GPS portátil, assim como imagens de satélite gratuitas ou não, e os
mapas cadastrais do Distrito Industrial, para a delimitação inicial dos lotes.

CAPÍTULO IV
DO REGIME DE DISPOSIÇÃO DOS LOTES
Art. 12. As empresas interessadas na obtenção de lotes no Distrito Industrial

deverão estar legalmente habilitadas e participar dos certames licitatórios, procedimento
por meio do qual serão disponibilizados os lotes suscetíveis de disponibilização.

§ 1º Para os casos que possam ser classificados como dispensa ou
inexigibilidade de licitação, os interessados deverão apresentar requerimento dirigido à
Suframa, com indicação da área necessária ao desenvolvimento de seus projetos,
contendo identificação do segmento econômico e a correspondente atividade específica,
dimensão da área solicitada, croqui das edificações e comprovante de capacidade
financeira, devendo atender o contido no art. 16, no que couber.

§ 2º Consistem em critérios para participar da licitação a apresentação de Ato
Aprobatório de projeto técnico-econômico, não suspenso nem cancelado, ou de
Declaração da atividade econômica a ser desenvolvida no lote.

Art. 13. Os lotes devidamente caracterizados serão disponibilizados para os
empreendimentos de que trata essa Resolução mediante contrato de concessão do
direito real de uso - CDRU, com opção de compra.

Parágrafo único. A opção de compra não se aplica aos projetos relativos à
prestação de serviços públicos ou de relevante interesse público.

Art. 14. A concessão de direito real de uso - CDRU consiste em contrato
administrativo por meio do qual é conferido o direito real de uso resolúvel de lote para
fins de aproveitamento econômico, observadas as disposições do art. 7º do Decreto-Lei
nº 271/1967 e dos artigos 1.225, XII, e 1.473, IX, do Código Civil.

Art. 15. A compra e venda consiste em contrato civil por meio do qual é
transferido o direito de propriedade da Suframa ao adquirente, observadas as
disposições dos artigos 481 e seguintes do Código Civil.

Art. 16. A outorga da concessão de direito real de uso - CDRU será precedida
de licitação, ressalvadas as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade.

§ 1º Além dos casos de inviabilidade de competição, poderão ser
enquadrados como hipóteses de inexigibilidade os projetos singulares considerados
relevantes para o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus - ZFM, desde que
devidamente justificado pelo interessado e reconhecido pelo Superintendente da
Suframa.

§ 2º A singularidade dos projetos será caracterizada a partir das diretrizes
contidas no Plano Diretor da Zona Franca de Manaus - PD-ZFM, devendo ser priorizados
a cada ciclo de estudos os projetos não suscetíveis de competição que destinarem-se,
em especial, à fabricação de:

I - componentes, partes e peças, subconjuntos e materiais de embalagem
destinados ao adensamento das cadeias produtivas do Distrito Industrial de Manaus;

II - produtos voltados preponderantemente para a exportação; e
III - produtos que envolvam obrigação de investimentos em atividades de

pesquisa e desenvolvimento.
§ 3º A licitação será dispensada quando a concessão de direito real de uso

- CDRU ou a alienação for efetuada para outro órgão ou entidade da administração
pública de qualquer esfera de governo para a prestação de serviços públicos, nos termos
da legislação em vigor.

§ 4º Desde que haja lotes disponíveis, as licitações serão realizadas em
intervalos máximos de 12 (doze) meses.

§ 5º Nos projetos de prestação de serviços públicos e de relevante interesse
público, desde que enquadrados nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade, o
interessado deverá apresentar à Suframa exposição de motivos detalhada, inclusive com
dados estatísticos, que demonstrem a relevância alegada, ficando a cargo do Conselho
de Administração da Suframa - CAS decidir a respeito das justificativas, que devem, no
mínimo, conter:

I - a comprovação de que o empreendimento trará melhorias ao ambiente de
negócios ou laboral no Polo Industrial de Manaus, de interesse das empresas ou dos
trabalhadores; e

II - a demonstração de que o empreendimento deve ser implantado,
preferencialmente, no Distrito Industrial de Manaus.

Art. 17. A licitação será realizada na modalidade definida pela legislação em
vigor.

§ 1º O lance mínimo da concessão de direito real de uso - CDRU
corresponderá a 10% (dez por cento) do valor de avaliação do lote, a ser pago
integralmente em parcela única.

§ 2º A avaliação será realizada pela Suframa com base na Tabela de Valores
Básicos dos Bairros de Manaus divulgada pela Procuradoria Geral do Município - PGM
em vigor.

§ 3º Aplica-se aos casos de inexigibilidade de licitação o disposto nos §§ 1º
ao 2º deste artigo.

§ 4º A concessão de direito real de uso - CDRU será gratuita nos casos dos
projetos afetos a serviços públicos.

Art. 18. A empresa interessada poderá concorrer a mais de um lote por
rodada de licitação, podendo, em regra, obter a Concessão do Direito Real de Uso -
CDRU em apenas um.

§ 1º Excepcionalmente poderá ser autorizada a obtenção da Concessão do
Direito Real de Uso - CDRU de mais de um lote, desde que as áreas sejam contíguas e
imprescindíveis à implantação do empreendimento.

§ 2º As empresas concessionárias ou proprietárias de lotes alienados pela
Suframa, com projetos em regular desenvolvimento das correspondentes atividades
econômicas, poderão concorrer em outras rodadas de licitações em função da
necessidade de ampliação ou implantação de outros projetos que comprovadamente
necessitem de novos lotes.

§ 3º A Suframa realizará, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da
adjudicação, inspeções e análises técnicas a fim de comprovar e atestar a real
necessidade de disponibilização de novos lotes, verificando, dentre outras condições que
achar oportunas e convenientes, as seguintes:

I - se as instalações existentes são de fato insuficientes para o
desenvolvimento das atividades constantes no projeto técnico-econômico - PTE
implantado ou novo;

II - a inviabilidade de ampliação das edificações no próprio lote em que as
atividades constantes no projeto técnico-econômico - PTE estão implantadas;

III - consulta ao desempenho da produção, com registro de crescimento nos
últimos 3 (três) anos; e
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IV - a regularidade das instalações existentes.
§ 4º A realização de levantamento topográfico georreferenciado ficará a cargo

do vencedor da licitação, bem como a cargo do interessado nos casos de dispensa e
inexigibilidade.

§ 5º A área apresentada na caracterização definitiva do lote não poderá
sofrer variação superior a 2% (dois por cento) da área previamente definida pela
Suframa.

§ 6º O serviço técnico deverá ser realizado por profissional devidamente
habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT.

§ 7° O interessado, no prazo de 30 dias contados da data da comunicação da
Suframa a respeito das inspeções e análises técnicas realizadas, deverá apresentar o
levantamento topográfico georreferenciado e o projeto técnico-econômico para análise.

§ 8° Não obtendo aprovação dos documentos elencados no § 7° no prazo de
90 dias da data da comunicação da Suframa a respeito das inspeções e análises técnicas
realizadas, o ato de adjudicação será revogado, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, convocando-se a proposta subsequente.

§ 9º Não sendo comprovada a real necessidade do lote disponibilizado,
conforme disposto no § 3° deste artigo, o ato de adjudicação será revogado, assegurado
o contraditório e a ampla defesa, convocando-se a proposta subsequente.

§ 10º A possibilidade de outorga de concessão de direito real de uso - CDRU
de mais de um lote a um mesmo interessado se aplica também aos casos de
inexigibilidade e dispensa de licitação, observadas as demais disposições deste artigo.

Art. 19. Consistem critérios para a outorga da CDRU, ressalvados os casos
previstos no art. 26, além dos que constam em legislações específicas, a comprovação
de:

I - regularidade perante o Cadastro de Pessoas Jurídicas e Físicas da
Superintendência da Zona Franca de Manaus - Cadsuf, como um dos requisitos de
habilitação jurídica;

II - apresentação de Ato Aprobatório de projeto técnico-econômico, não
suspenso nem cancelado, conforme Ato Aprobatório ou Declaração da atividade
econômica apresentados na licitação; e

III - capacidade econômico-financeira para implantação do empreendimento.
Art. 20. Não poderão obter a concessão de direito real de uso - CDRU as

empresas interessadas:
I - que possuam dívidas exigíveis junto ao Poder Público Federal ou

decorrentes de investimentos não realizados em pesquisa e desenvolvimento decorrente
das obrigações impostas pela legislação da Zona Franca de Manaus;

II - proibidas ou suspensas de participar de licitações, celebrar contratos
administrativos ou obter incentivos fiscais, subvenções ou subsídios, na forma da
legislação vigente;

III - estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

IV - que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou
liquidação, exceto se apresentarem a comprovação de que o respectivo plano de
recuperação foi acolhido judicialmente; ou

V - que estejam reunidas em consórcio.
Art. 21. A Suframa realizará consultas sobre eventuais restrições ou sanções

capazes de impedir a assinatura da concessão de direito real de uso - CDRU nos
seguintes cadastros:

I - Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal -
CADIN;

II - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido
pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle;

III - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; e

IV - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU.
§ 1° As consultas deverão ser feitas em cadastros que vierem a eventualmente

substituir ou complementar os indicados nos incisos do caput deste artigo.
§ 2° Nos casos de entidades integrantes da Administração Pública, a Suframa

realizará consulta na plataforma respectiva para comprovação da regularidade do ente
público.

§ 3° A Suframa poderá realizar consulta nas plataformas disponibilizadas pelos
órgãos de controle para o acesso de dados consolidados de pessoas jurídicas.

Art. 22. A concessão de direito real de uso - CDRU para exploração de
projetos econômicos terá prazo de vigência de 10 (dez) anos, renovável por iguais e
sucessivos períodos, desde que mantidas as condições originárias de destinação útil do
lote, de qualificação e de habilitação da empresa concessionária e de cumprimento das
regras estabelecidas nesta Resolução e nos demais atos referentes à implantação e
desenvolvimento de projetos.

Art. 23. Os lotes sujeitos à concessão de direito real de uso - CDRU, as
construções a ele acedidas e as benfeitorias nele realizadas não poderão ser alienados,
onerados a qualquer título, cedidos, transferidos ou locados pelo concessionário.

Art. 24. A incorporação, a fusão, a cisão, a mudança de controle acionário da
empresa concessionária e outras alterações sociais deverão ser comunicadas à Suframa,
que somente anuirá com a eventual transferência da titularidade da concessão de direito
real de uso - CDRU na hipótese de considerar inequivocamente não haver prejuízo ao
desenvolvimento do projeto que tenha servido de base à sua expedição.

Art. 25. Será admitida a alteração do projeto técnico-econômico que tenha
dado ensejo à outorga da concessão de direito real de uso - CDRU, desde que a empresa
cumpra as seguintes condições:

I - tenha projeto técnico-econômico aprovado pela Suframa para o
desenvolvimento da nova atividade;

II - que tenha operado por pelo menos 3 (três) anos com a atividade que
ensejou a concessão do direito real de uso -CDRU;

III - que seja respeitado o zoneamento do Distrito Industrial de Manaus; e
IV - que seja autorizado pela Suframa.
Art. 26. A concessão de direito real de uso - CDRU será outorgada às

entidades integrantes da Administração Pública, às concessionárias de serviços públicos
e às instituições privadas sem fins lucrativos que apresentarem regularidade perante o
Cadastro de Pessoas Jurídicas e Físicas da Superintendência da Zona Franca de Manaus
- Cadsuf, não possuírem dívidas exigíveis junto ao Poder Público Federal, demonstrarem
comprovação de dotação orçamentária ou capacidade econômico-financeira, e, nos casos
de entidades sem fins lucrativos, também o estatuto social registrado, observado o
disposto no art. 21, no que for cabível.

Art. 27. O prazo de vigência da concessão de direito real de uso - CDRU para
os projetos afetos ao serviço público e de relevante interesse público será de 20 (vinte)
anos, renovável por iguais e sucessivos períodos enquanto mantidas as condições que
determinaram sua expedição, sem possibilidade de opção de compra.

Art. 28. A concessão de direito real de uso - CDRU, sob a forma de contrato
administrativo outorgado pela Superintendência Adjunta de Projetos - SPR, e os
instrumentos que promovam sua alteração, distrato ou resolução serão levados a
registro imobiliário.

§ 1° A concessão de direito real de uso - CDRU deverá ser levada a registro
pela empresa ou entidade concessionária em até 30 (trinta) dias de sua assinatura, sob
pena de caducidade e apuração de prejuízos causados ao erário.

§ 2º Caso o lote esteja localizado na Área de Expansão do Distrito Industrial
e haja necessidade que a área seja destacada da gleba junto à Prefeitura Municipal de
Manaus, o prazo para registro poderá ser prorrogado, a critério da autoridade
competente.

Art. 29. A concessão de direito real de uso - CDRU não poderá ser
subconcedida, transferida ou onerada a qualquer título.

Art. 30. O concessionário poderá formular opção de compra do respectivo
lote mediante a apresentação de requerimento acompanhado do "Habite-se" das
edificações construídas e da comprovação de estar funcionando no lote conforme
projeto técnico-econômico - PTE aprovado pela Suframa, por um período mínimo e
ininterrupto de 3 (três) anos.

Parágrafo único. Além do disposto neste artigo, o interessado deverá
comprovar o cadastro habilitado na Suframa e estar apto a contratar com a
administração e a obter incentivos fiscais, subvenções ou subsídios, na forma da
legislação vigente.

Art. 31. O requerimento de autorização para lavratura da escritura de compra
e venda - ECV deverá ser formalizado por escrito à Superintendência Adjunta de Projetos
- SPR, que posteriormente submeterá ao Conselho de Administração da Suframa - CAS,
por meio de proposição de Resolução, com base em pareceres emitidos pela área
técnica responsável e pela Procuradoria Federal junto à Suframa.

Art. 32. O valor de compra do lote será o preço de avaliação atualizado,
descontando-se o montante pago a título de concessão de direito real de uso - CDRU,
devidamente atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC.

§ 1º O pagamento poderá ocorrer à vista ou em até 60 (sessenta) parcelas
mensais de igual valor, devidamente atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC.

§ 2º O atraso de até três prestações consecutivas ou cinco alternadas
acarretará o vencimento antecipado do valor total do débito, facultado ao interessado
purgar a mora por meio do pagamento das parcelas em atraso, acrescida dos encargos
legais.

§ 3º A escritura de compra e venda somente será firmada pela Suframa após
o pagamento integral do valor referido no § 1º.

§ 4º Efetuada a opção de compra do lote pelo concessionário, a concessão de
direito real de uso - CDRU fica automaticamente prorrogada até a conclusão da operação
de compra e venda.

Art. 33. Nas escrituras de compra e venda deverá ser consignado:
I - como cláusula resolutiva, que:
a) o lote terá a finalidade exclusiva de desenvolvimento de projetos

industriais, comerciais e de serviços em conformidade com as normas estabelecidas pela
Suframa, que haverá de emitir prévia anuência em função de toda e qualquer eventual
transação que afete direta ou indiretamente o direito de propriedade;

b) o lote e as instalações que nele forem edificadas não poderão ficar ociosos
por mais de 2 (dois) anos, sob pena de resolução do contrato, retomada e destinação
a novos empreendimentos, caso conveniente e oportuno.

II - o resguardo do direito de prelação em igualdade de preço e condições
nos casos de transferência de lotes, sob qualquer forma ou modalidade, inclusive dação
em pagamento, e nos casos de expropriações decorrentes de execuções judiciais ou
extrajudiciais.

Art. 34. As alienações dos lotes deverão ser previamente aprovadas pelo
Conselho de Administração da Suframa - CAS.

Art. 35. A escritura de compra e venda será realizada por instrumento
público, sujeito a registro imobiliário.

Parágrafo único. A escritura de compra e venda deverá ser lavrada em
qualquer tabelionato de notas de Manaus.

Art. 36. Os custos das taxas e emolumentos cartorários serão arcados pela
empresa ou entidade concessionária ou adquirente.

Parágrafo único. A Suframa poderá realizar o pagamento nas hipóteses de seu
interesse, resguardado o direito de regresso em face do concessionário ou
adquirente.

CAPÍTULO V
DA TRANSFERÊNCIA DE LOTES
Art. 37. Toda e qualquer transferência de lotes no Distrito Industrial de

Manaus é sujeita à anuência prévia e expressa da Suframa, respeitado, sempre e em
qualquer caso, o zoneamento definido nas plantas cadastrais das áreas pioneiras e de
expansão constantes no Anexo I desta Resolução.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo implica o
bloqueio do cadastro de todos os envolvidos na transação e na inabilitação em caso de
instituição, até que seja sanada a irregularidade.

Art. 38. Os lotes situados no Distrito Industrial de Manaus que estejam sendo
ocupados com fundamento em Termos de Reserva de Área (TRA), Escrituras de Promessa
de Compra e Venda (EPCV), Comunicações de Assuntos Gerais (CAG), ou outro
instrumento jurídico de posse válido, à exceção da Concessão de Direito Real de Uso
(CDRU), são passíveis de transferências.

§ 1º As transferências descritas no caput deste artigo serão efetuadas
mediante rescisão do instrumento vigente e formalização de Concessão de Direito Real
de Uso (CDRU) com o adquirente, devendo ser atendidas as demais disposições da
presente Resolução;

§ 2º No ato de apresentação do requerimento à Suframa, para efeitos de
anuência quanto à transferência do lote, o adquirente deverá comprovar que o imóvel
encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus e gravames.

§ 3º É permitida a transferência de lotes situados no Distrito Industrial de
Manaus onde estejam sendo desenvolvidas atividades agropecuárias e agroindustriais, e
sejam objetos de Termos de Reserva de Área (TRA), Escrituras de Promessa de Compra
e Venda (EPCV), Comunicações de Assuntos Gerais (CAG) ou outro instrumento jurídico
de posse válido, apenas para a implantação de projetos industriais, comerciais e de
serviços.

Art. 39. Nas transferências de lotes no Distrito Industrial de Manaus, inclusive
nos casos de dação em pagamento e nas expropriações decorrentes de execuções
judiciais ou extrajudiciais, a Suframa terá sempre o direito de exercer a prelação.

Art. 40. As transferências de lotes no Distrito Industrial de Manaus só serão
autorizadas pela Suframa se a escritura de compra e venda contemplar as cláusulas
previstas no art. 33, a empresa adquirente possuir projeto técnico-econômico - PTE
aprovado e ativo, ou, em caso de instituição sem fins lucrativos, a entidade possuir
estatuto social devidamente registrado, atender ao zoneamento estabelecido no art. 6º
e ter cadastro regular e habilitado.

Parágrafo único. É permitida a transferência de imóveis com escritura de
compra e venda para empresas que tenham por objetivo desenvolver serviço de locação,
conforme regulamento a ser aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa -
CAS.

Art. 41. O requerimento de anuência para transferência de lote no Distrito
Industrial de Manaus deve ser formalizado à Superintendência da Suframa, em
documento assinado em conjunto pelos representantes do alienante e do adquirente.

§1º. A anuência de que trata este artigo só será dada se a Suframa não
exercer o direito de prelação e dependerá de parecer técnico favorável, devidamente
aprovado pelo Superintendente Adjunto de Projetos.

§2º Na hipótese de a Suframa exercer o direito de prelação, o processo, com
a manifestação técnica, deverá seguir para manifestação jurídica.

Art. 42. Desde que a ocupação tenha sido autorizada com o fim do
desenvolvimento de atividades agropecuárias ou agroindustriais e que essa venha sendo
exercida de forma regular, os lotes situados na área descrita no Anexo V desta Resolução
poderão ser transferidos a interessados na implantação ou ampliação de
empreendimentos industriais, comerciais e de serviços, desde que haja aprovação pela
Suframa e sejam respeitadas as demais disposições da legislação em vigor.

Parágrafo único. A Suframa só poderá autorizar a transferência, nos termos
deste artigo, de lote que não se encontrar abandonado e onde não se desenvolva
atividade diversa do projeto aprovado.

Art. 43. No caso de transferência de lote com benfeitorias, o interessado
deverá encaminhar à Suframa o recibo de quitação, com firmas reconhecidas em
cartório, acompanhado de escritura pública de renúncia de direitos possessórios assinada
pelo antigo possuidor da área e respectivo cônjuge, e do levantamento topográfico
planialtimétrico do lote para efeito da expedição da CDRU, devendo ainda o interessado
recolher o valor da concessão fixado pela Suframa, conforme definido no art. 17.

Art. 44. Os lotes que estejam sendo ocupados sem autorização da Suframa
poderão ser regularizados, caso preenchidos os requisitos da legislação em vigor, ou
disponibilizados nos processos licitatórios, sob a condição de que a desocupação e os
custos administrativos e operacionais com eventual ação judicial correrão integral e
exclusivamente às expensas e sob a responsabilidade do interessado.
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CAPÍTULO VI
DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA
Art. 45. Após o registro da concessão de direito real de uso - CDRU, o

interessado deverá promover a implantação das instalações físicas necessárias ao
desenvolvimento do correspondente projeto, cumprindo as exigências legais e
regulamentares de ordem federal, estadual e municipal a respeito das condições e
requisitos peculiares da atividade econômica a ser explorada, devendo observar o
seguinte cronograma de providências e prazos:

. ETAPA PRAZO INÍCIO

. Planta de situação e locação-PSL 60 dias Da data de assinatura
da CDRU

. Licença ambiental prévia 90 dias

. Alvará de construção, licença ambiental de
instalação e projetos de arquitetura aprovados pela
Prefeitura

180
dias

Data de aprovação da
PSL pela SUFRAMA

. Cercamento do lote e execução da placa de
incentivos administrados pela SUFRAMA

60 dias Da data de expedição do
alvará de construção

. Conclusão da obra 360
dias

. Habite-se 20 dias Da data de conclusão

§ 1º Nos prazos referidos neste artigo, o interessado deverá comprovar os
fatos correspondentes junto à Suframa.

§ 2º A planta de situação e locação - PSL deverá atender aos critérios
consignados no Anexo III.

§ 3º O interessado deve apresentar à Suframa a planta de situação e locação
- PSL atualizada, sempre que houver alteração do projeto original.

§ 4º Cabe à Suframa recusar a planta de situação e locação - PSL considerada
inadequada ou inconveniente.

§ 5º Os prazos de cada etapa podem ser prorrogados, observado os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, desde que o total dos prazos não ultrapasse a
3 (três) anos contados da data da assinatura da concessão de direito real de uso -
CDRU.

§ 6º A Suframa poderá analisar de forma justificada e em caráter excepcional
os casos em que as obras de implantação estejam em avançado estágio de execução.

Art. 46. O interessado deverá observar as condições e os prazos determinados
nas normas específicas da Suframa sobre a apresentação, análise, aprovação e
acompanhamento de projetos, em relação ao início e ao desenvolvimento de suas
atividades após a conclusão de suas instalações.

Art. 47. Os projetos afetos aos serviços públicos e de relevante interesse
público deverão ser instalados de acordo com os prazos nele consignados, sob pena de
resolução por iniciativa da Autarquia.

CAPÍTULO VII
DO USO E OCUPAÇÃO DOS LOTES
Seção I
Dos limites dos lotes e das áreas não edificáveis
Art. 48. Os lotes situados no Distrito Industrial de Manaus deverão ter

testada mínima de 30 (trinta) metros e recuo de 20 (vinte) metros em relação ao eixo
da via, e ser posicionados de frente para logradouros públicos.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput a lote remanescente que
seja contíguo a outro regulamente ocupado ou que tenha sido alienado pela Suframa.

Art. 49. A nomenclatura dos lotes será atribuída pela Suframa.
Art. 50. Os afastamentos mínimos obrigatórios para as edificações são os

seguintes:

. TIPO DE USO AFASTAMENTO (m)

. FRONTAL L AT E R A L FUNDOS

. Industrial 10 5 5

. Comércio e Serviços

. Institucional

. Habitacional De acordo como com o Plano Diretor da Cidade de Manaus

§ 1º. Na área de afastamento frontal será permitida a edificação apenas de
portaria ou guarita, ou seu uso como área verde ou de estacionamento.

§ 2º No caso de portaria ou guarita com área superior a 25 (vinte e cinco)
metros quadrados, deverá ser respeitado o afastamento frontal de 10 metros referido no
caput deste artigo.

Art. 51. No caso de prédios com corpos salientes, a projeção mais avançada
deverá ser utilizada para efeito do cálculo dos afastamentos.

Art. 52. No caso dos lotes com área inferior a 2.500 (dois mil e quinhentos)
metros quadrados, os afastamentos das edificações deverão observar as distâncias
mínimas estabelecidas na legislação do Município de Manaus.

Art. 53. No Distrito Industrial de Manaus não será autorizada, permitida nem
tolerada a utilização de lote ou a construção de edificações para usos distintos daqueles
previstos nesta Resolução.

Art. 54. O uso de áreas externas ao lote como estacionamento somente será
permitido mediante autorização do poder público municipal.

Art. 55. No Distrito Industrial de Manaus, nenhum parcelamento,
desmembramento ou remembramento pode ser feito sem prévio conhecimento e
aprovação da Suframa.

Seção II
Das taxas de ocupação
Art. 56. Nos lotes situados no Distrito Industrial de Manaus deverá ser

observada taxa de ocupação mínima de 30% (trinta por cento) e máxima de 70%
(setenta por cento), na correlação entre a área construída e a área total do terreno.

Parágrafo único. Considera-se área construída o somatório das áreas de
projeção das paredes das construções.

Art. 57. Não serão consideradas como áreas construídas, para efeito de
cálculo da taxa de ocupação, as seguintes áreas:

I - estacionamentos;
II - vias internas;
III - pérgulas;
IV - varandas, passarelas abertas, beirais e estruturas em balanço;
V - ajardinados; e
VI - áreas destinadas à recreação, à prática de esportes, ou associadas à

cultura e à arte, exceto as cobertas ou quando necessárias para o desenvolvimento das
atividades fins da empresa ou entidade.

Art. 58. Observadas as características topográficas dos lotes, poderão ser
desconsiderados para efeito do cálculo da taxa de ocupação as áreas sujeitas à
preservação permanente.

Art. 59. As faixas de terreno ao longo das linhas de transmissão de energia
elétrica, dutos, polidutos, gasodutos e microdutos são consideradas como de utilidade
pública para fins de servidão administrativa e, portanto, como áreas não edificáveis,
sendo desconsideradas para efeito de cálculo da taxa de ocupação.

Art. 60. No caso de projetos que necessitem de área de armazenamento ao
ar livre e de pátio pavimentado para manobras, as áreas correspondentes serão
computadas para efeito de cálculo da taxa de ocupação.

Art. 61. As edificações destinadas a estações de tratamento de efluentes
industriais, reservatórios de acumulação de água, estações elevatórias e outros
equipamentos congêneres, serão considerados como área construída para efeito de
cálculo de taxa de ocupação.

Seção III
Das edificações
Art. 62. Toda construção, reforma, modificação ou demolição de edificações

nos lotes situados no Distrito Industrial de Manaus disponibilizados pela Suframa para o
desenvolvimento dos projetos por ela aprovados, deverão observar especialmente o
plano diretor, as normas sobre o uso e ocupação do solo e o código de edificações do
Município de Manaus, com os complementos estabelecidos nesta Resolução.

Parágrafo único. O início do processo de regularização de que trata este
artigo se dará pela apresentação da planta de situação e locação - PSL para pré-análise
junto à Suframa.

Art. 63. A planta de situação e locação - PSL, o alvará de construção e os
licenciamentos ambientais exigidos deverão ser mantidos na obra durante sua
realização.

§ 1º Durante a construção devem ser mantidas na obra as placas referentes
à responsabilidade técnica, conforme normas do Município de Manaus.

§ 2º A Suframa poderá solicitar providências dos órgãos competentes quando
constatar que alguma obra ou serviço esteja sendo executado em desacordo com a
planta de situação e locação - PSL, sem alvará de construção ou licenciamento
ambiental, ou se esses estiverem fora dos prazos de validade, bem assim quando não
possuírem as placas referentes à responsabilidade técnica.

Art. 64. É proibida a edificação em madeira e vinil ou materiais congêneres
para abrigar atividades produtivas.

Art. 65. As áreas de manobra, carga, descarga e armazenamento ao ar livre
e estacionamento de veículos, localizadas no interior do lote, devem ser executadas com
pavimentos rígidos ou flexíveis.

Art. 66. As construções temporárias, indispensáveis à guarda de materiais e
vigilância do terreno, devem ser demolidas quando do término das construções
definitivas.

Seção IV
Do cercamento dos terrenos
Art. 67. Na testada dos lotes, a vedação deve ser feita com cerca de tela ou

malha, em gradil ou em alvenaria, devidamente estruturada, respeitada sempre a altura
mínima de 2,50 metros.

Art. 68. A vedação das divisas dos terrenos deve ser feita com cerca de
mourões de concreto armado e arame, tela ou malha, em gradil ou em alvenaria, com
altura mínima de 2,50 metros.

Parágrafo único. A vedação das divisas dos terrenos não poderá ser feita com
madeira, telha, fibra de vidro ou material similar, salvo no caso de tapumes.

Art. 69. É vedada a abertura de portões nas edificações diretamente para o
passeio público, devendo ser realizadas as adaptações necessárias para que o acesso ao
imóvel não interfira nem seja obstáculo para a circulação de veículos ou de pessoas,
mesmo que temporariamente.

Seção V
Das calçadas e arborização
Art. 70. A empresa, entidade ou instituição que ocupar lote no Distrito

Industrial de Manaus deverá construir calçada na extensão da testada do respectivo lote,
alinhada ao meio fio e às calçadas já existentes.

§ 1º Entende-se por calçada a parte da via, normalmente segregada e em
nível diferente, não destinada à circulação de veículos mas reservada ao trânsito de
pedestres e, eventualmente, à implantação de mobiliário urbano, sinalização de tráfego,
vegetação e outros fins análogos.

§ 2º As calçadas deverão observar os parâmetros estabelecidos nas normas
municipais e estar de acordo com a norma específica da Associação Brasileira de Normas
Técnica - ABNT quanto aos critérios de circulação, atendendo a todos os parâmetros de
acessibilidade universal e de mobilidade inclusiva para todas as pessoas.

Seção VI
Das placas indicativas dos incentivos fiscais
Art. 71. É obrigatória a colocação de placa de incentivos administrados pela

Suframa na testada do terreno, em conformidade com o Anexo IV.
Seção VII
Das instalações hidráulicas, elétricas e de dados
Art. 72. As instalações de água potável, esgotamento sanitário, recolhimento

e tratamento de efluentes, escoamento de águas pluviais, de energia elétrica e demais
equipamentos necessários ao funcionamento do empreendimento deverão respeitar a
regulamentação definida pelos órgãos públicos competentes e pelas concessionárias dos
serviços públicos.

Seção VIII
Das áreas verdes e de preservação permanente
Art. 73. Constituem áreas verdes e de preservação permanente aquelas

definidas pela legislação ambiental federal, estadual ou municipal, conforme disposição
dos órgãos integrantes do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

Art. 74. As intervenções a serem realizadas por empresa, entidade ou
instituição sem fins lucrativos que ocupar lote no Distrito Industrial de Manaus somente
poderão ser autorizadas pela Suframa mediante anuência prévia dos órgãos
competentes, bem como deverão observar as regras da legislação ambiental quanto às
áreas de preservação permanente e ao patrimônio histórico.

Seção IX
Da manutenção
Art. 75. Os lotes e edificações neles construídos devem ser mantidos em bom

estado de uso e conservação por seus respectivos ocupantes, de acordo com os fins a
que se destinam.

Seção X
Da fiscalização e do acompanhamento das obras
Art. 76. Todo e qualquer ocupante de lote situado no Distrito Industrial de

Manaus está obrigado a permitir que os servidores da Suframa especialmente
credenciados visitem e inspecionem suas dependências e instalações, a qualquer
momento, para efeito da fiscalização do cumprimento das normas que disciplinam a
utilização e aproveitamento dos terrenos por ela disponibilizados.

Seção XI
Condições para locações de instalações no Distrito Industrial
Art. 77. O lote outorgado mediante a concessão de direito real de uso -

CDRU, as construções a ele acedidas e as benfeitorias nele realizadas não poderão ser
locados pelo concessionário.

Art. 78. Sem prejuízo da comunicação para fins de registro, fica dispensada de
autorização da Suframa a locação ajustada entre particulares, desde que o lote tenha
sido transferido ao locador mediante escritura de compra e venda - ECV, seja respeitado
o zoneamento do Distrito Industrial de Manaus, e que a locatária, se for empresa,
possua cadastro habilitado e projeto técnico-econômico aprovado e, sendo instituição,
tenha o seu estatuto social devidamente registrado.

Art. 79. Sob pena de aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 37
desta Resolução, nos casos de lotes outorgados mediante Termos de Reserva de Área
(TRA), Escrituras de Promessa de Compra e Venda (EPCV) ou Comunicações de Assuntos
Gerais (CAG), as locações dependerão de anuência prévia e expressa da Suframa,
atendidos os seguintes requisitos:

I - as obras de implantação das edificações devem ter sido concluídas
conforme projeto aprovado;

II - o locador deverá possuir projeto técnico-econômico para a atividade de
locação;

III - o locatário deverá possuir projeto técnico-econômico aprovado para a
atividade a ser desenvolvida, além de cadastro habilitado junto à Suframa;

IV - deverá constar no contrato de locação cláusula que determine o
cumprimento das Normas Técnicas do Distrito industrial de Manaus pela empresa
locatária;

V - a atividade a ser desenvolvida no lote deverá respeitar o zoneamento do
Distrito Industrial de Manaus; e

VI - o atendimento por ambas as partes do disposto nos artigos 20 e 21 desta
Resolução.
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CAPÍTULO VIII
DAS SANÇÕES
Art. 80. Sem prejuízo das cominações legais cabíveis, o não atendimento do

disposto nesta Resolução ensejará a aplicação das seguintes sanções:
I - advertência, nas hipóteses de atraso no cumprimento de etapa do

cronograma de implantação, desde que não ultrapassado o tempo máximo total
permitido, ou de falha formal não regularizada no prazo de 60 (sessenta) dias;

II - bloqueio de cadastro, caso não seja devidamente justificada a
regularização da pendência no prazo conferido pela Suframa ao aplicar a penalidade de
advertência;

III - resolução da concessão de direito real de uso - CDRU, no caso de perda
de qualquer condição de habilitação por período superior a 180 (cento e oitenta) dias,
de não implantação do projeto a tempo e modo ou de não cumprimento das cláusulas
do contrato;

IV - resolução do contrato de compra e venda e o consequente cancelamento
do registro, no caso de descumprimento das cláusulas resolutivas ou do direito de
prelação consignado na escritura de compra e venda.

§ 1º A aplicação de 3 (três) advertências seguidas ao concessionário
importará a resolução da concessão de direito real de uso - CDRU.

§ 2º A aplicação das sanções previstas nos incisos I, II e III será determinada
pelo Superintendente Adjunto de Projetos e a sanção prevista no inciso IV será aplicada
pelo Superintendente da Suframa.

§ 3º A aplicação da sanção prevista no inciso II só poderá ser efetivada após
12 meses da publicação desta Resolução.

Art. 81. Qualquer irregularidade identificada será notificada ao concessionário
ou adquirente para correção da falha no prazo estabelecido, assegurados o exercício do
contraditório e a ampla defesa no prazo de 30 (trinta) dias, após o que a Suframa
decidirá a respeito da aplicação da sanção.

Parágrafo único. A Suframa poderá rever a sanção aplicada caso seja
apresentado recurso, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que será concedido
prazo adicional para regularização da falta, desde que esse não ultrapasse 50%
(cinquenta por cento) do prazo da respectiva etapa, o que resultará na suspensão da
penalidade imposta.

Art. 82. Em caso de resolução da concessão de direito real de uso - CDRU ou
do contrato de compra e venda, com o consequente cancelamento do registro, o
concessionário ou adquirente não terá direito a retenção nem a indenização junto à
Suframa, por construções acedidas ou benfeitorias realizadas, as quais serão
incorporadas ao lote, cuja posse reverterá à Suframa.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à resolução da concessão
de direito real de uso - CDRU por iniciativa do concessionário.

Art. 83. Na retomada de lote em poder de terceiro, qualquer que seja o
fundamento da posse, as construções a ele acedidas e as benfeitorias nele realizadas
poderão ser incorporadas ao valor do imóvel para efeito de nova disponibilização, ainda
que se tenha ajustado de outra forma, conforme regulamento a ser aprovado pelo
Conselho de Administração da Suframa - CAS.

§ 1º Nos casos de lotes com benfeitorias implantadas, a avaliação poderá
contemplar o valor estimado das benfeitorias, sendo adotados os seguintes
procedimentos para fins de licitação:

I - o valor do terreno, sem benfeitoria, será aquele definido no § 2º do art.
17.

II - o valor da avaliação das benfeitorias será definido por banco público
federal ou por empresa pública.

§2° As empresas que não apresentarem o valor de avaliação das benfeitorias,
conforme o inciso II do § 1º deste artigo, perderão o direito de ressarcimento das
benfeitorias na licitação.

§ 3º Para fins de formação de preço na licitação, a Suframa considerará a
soma dos valores indicados nos incisos I e II do § 1º deste artigo.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 84. Os Termos de Reserva de Área (TRA), as Escrituras de Promessa de

Compra e Venda (EPCV) e as Comunicações de Assuntos Gerais (CAG) expedidos pela
Suframa em conformidade com outras normas anteriormente vigentes ficarão mantidos
para efeito de outorga de escritura de compra e venda, desde que sejam cumpridas as
condições e prazos correspondentes, inclusive o pagamento do preço ajustado.

§ 1º Nos empreendimentos em que as obras e serviços estejam em curso, ou
cujas edificações tenham sido totalmente concluídas, nos quais sejam constatadas
pendências relativas a projeto técnico-econômico - PTE ou a Projetos de Engenharia e
Arquitetura - PEA, poderão ser concedidos os prazos estabelecidos no art. 45 desta
Resolução.

§ 2º No caso específico de pendências relativas ao projeto técnico-econômico
- PTE, poderá ser concedido o prazo de 90 (noventa) dias para regularização.

§ 3º Desde que não contrarie as demais disposições desta Resolução, a
empresa poderá alterar a atividade e/ou natureza do empreendimento, devendo aprovar
projeto técnico-econômico para a nova atividade a ser desenvolvida, em conformidade
com as legislações específicas.

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo implicará a revogação do
respectivo documento de posse por ato administrativo.

§ 5º Havendo revogação do respectivo documento, o interessado poderá
requerer o direito de avaliação das benfeitorias estabelecido no art. 83, para fins de
licitação.

§ 6º Nos casos em que o documento de posse tenha sido expedido com base
na Resolução CAS nº 132, de 21 de junho de 2007, deverão ser observadas as
condicionantes estabelecidas na legislação que rege a disposição e utilização dos lotes
localizados no Distrito Agropecuário da Suframa - DAS, no que couber.

Art. 85. Somente poderão ser regularizados os lotes que preencham os
requisitos previstos na legislação em vigor, não sendo admissível a disponibilização de
novos lotes para implantação de atividades agropecuárias ou similares no Distrito
Industrial de Manaus.

Art. 86. Ficam mantidas e ratificadas as taxas de ocupação estabelecidas em
normas anteriores para os empreendimentos instalados em lotes do Distrito Industrial de
Manaus que estejam consolidados.

Art. 87. Os Termos de Reserva de Área (TRA), as Escrituras de Promessa de
Compra e Venda (EPCV) e as Comunicações de Assuntos Gerais (CAG) expedidos pela
Suframa serão cancelados quando o respectivo lote se encontrar abandonado, quando
nele estiver sendo desenvolvida atividade diversa do projeto aprovado ou quando as
atividades previstas no projeto não forem implantadas.

§1º A aplicação do disposto no caput só poderá ser efetivada após 36 meses
da publicação desta Resolução.

§2º Transcorrido o prazo estabelecido no parágrafo anterior, e quaisquer das
condições estabelecidas no caput persistirem, o instrumento será cancelado
sumariamente e o lote disponibilizado em licitação.

§3º Os lotes que se enquadrarem nas hipóteses previstas no § 5º do art. 6º
desta Resolução deverão observar as disposições da legislação que rege a disposição e
utilização dos lotes localizados no Distrito Agropecuário da Suframa - DAS, no que
couber.

Art. 88. Os requerimentos de autorização para cercamento de lote, a fim de
coibir invasões de áreas que possam prejudicar ou interferir o regular funcionamento de
empreendimento instalado no Distrito Industrial de Manaus, só serão atendidos em
situações excepcionais, mediante a expedição de Termo de Autorização de Uso de Área
- TAUA.

Art. 89. A Suframa manterá os registros das ocupações dos lotes,
preferencialmente em sistema eletrônico, contendo, no mínimo:

I - denominação do lote;
II - área do lote;
III - endereço;
IV - instrumento de posse ou propriedade;
V - proprietário ou cessionário;

VI - locatário ou ocupante, quando couber;
VII - ato aprobatório;
VIII - área construída;
IX - anotações; e
X - número do processo.
Art. 90. Nos casos em que os prazos estabelecidos nesta Resolução forem

insuficientes, por exclusiva responsabilidade dos órgãos e concessionárias competentes, uma
nova análise de concessão de prazo poderá ser realizada pela Suframa, mediante apresentação
de exposição de motivos contendo o histórico do trâmite processual no órgão competente.

Art. 91. Fica delegada competência ao Superintendente da Suframa para
regulamentar por meio de Portaria, quando necessário, os procedimentos de
operacionalização desta Resolução e os sistemas que envolvem o acompanhamento dos
lotes e sua utilização.

Art. 92. Os casos omissos serão dirimidos pelo Superintendente da Suframa.
Art. 93. Fica revogada a Resolução n° 101, de 29 de julho de 2019.
Art. 94. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Os anexos desta Resolução estão disponíveis no sítio da Suframa no seguinte

endereço: https://www.gov.br/suframa/pt-br
(Assinado eletronicamente)

ALGACIR ANTÔNIO POLSIN
Superintendente

Ministério da Educação

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 480, DE 7 DE JULHO DE 2021

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista
o art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, bem como o Decreto nº 9.235, de 15 de
dezembro de 2017, e considerando as razões expressas na Nota nº 01026/2021/CO N J U R -
MEC/CGU/AGU, resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 312, de 18 de maio de 2021, publicada no
Diário Oficial da União - DOU, em 24 de maio de 2021, referente ao Processo e-MEC nº
201717153 (SEI MEC nº 00732.001074/2021-31), que credenciou a Escola Superior de
Tecnologia & Gestão de Santa Catarina - EST&G, com sede no município de Florianópolis, no
estado de Santa Catarina.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON RIBEIRO

PORTARIA Nº 482, DE 7 DE JULHO DE 2021

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em
vista o disposto no art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995; no art. 4º da
Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004; no Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017;
na Portaria Normativa nº 20, de 21 de dezembro de 2017, republicada em 03/09/2018,
e nos termos da Resolução CNE/CES nº 1/2010, alterada pela Resolução CNE/CES nº
2/2017, resolve:

Art. 1º Fica homologado o Parecer nº 2/2021, da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação, referente ao processo e-MEC nº
201815106.

Art. 2º Fica credenciado o Centro Universitário FAMEC - UNIFAMEC, mediante
a transformação da Faculdade Metropolitana de Camaçari - FAMEC, situada na Av e n i d a
Eixo Urbano Central, s/n Centro, no município de Camaçari, no Estado da Bahia, mantida
pelo Centro de Educação Metropolitano LTDA., com sede no Município de Salvador, no
Estado da Bahia (CNPJ 34.699.353/0001-43).

Art. 3º O credenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo prazo de 4
(quatro) anos, conforme previsto na Portaria Normativa nº 1, de 3 de janeiro de 2017.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON RIBEIRO

PORTARIA Nº 483, DE 7 DE JULHO DE 2021

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo
em vista o disposto no art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995; no art. 4º
da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004; no Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de
2017 e nas Portarias Normativas nº 20 e 23, republicadas em 03 de setembro de 2018,
resolve:

Art. 1º Homologar o Parecer nº 214/2021, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, referente ao processo e-MEC nº 201906787.

Art. 2º Credenciar a Faculdade Atenas Sul de Minas, a ser instalada na Rua
Oscar Cândido Monteiro, nº 1.000, Bairro Jardim Colégio de Passos, no Município de
Passos, no Estado de Minas Gerais, mantida pelo Centro Educacional Hyarte-ML Ltda.,
com sede no Município de Paracatu, no Estado de Minas Gerais (CNPJ 01.428.030/0001-
66).

Art. 3º O credenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo prazo de 5
(cinco) anos, conforme previsto na Portaria Normativa nº 1, de 3 de janeiro de 2017.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON RIBEIRO

PORTARIA Nº 484, DE 7 DE JULHO DE 2021

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo
em vista o disposto no art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995; no art. 4º
da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004; no Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de
2017 e nas Portarias Normativas nº 20 e 23, republicadas em 03 de setembro de 2018,
resolve:

Art. 1º Homologar o Parecer nº 199/2021, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, referente ao processo e-MEC nº 201606062.

Art. 2º Recredenciar a Faculdade de Tecnologia IPPEO, com sede na Rua José
Loureiro, nº 347, Centro, no Município de Curitiba, no Estado do Paraná, mantida pelo
IPPEO Instituto Paranaense de Pesquisa e Ensino de Odontologia Ltda. - EPP, com sede no
mesmo Município e Estado, (CNPJ 05.794.280/0001-70).

Art. 3º O recredenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo prazo de 3
(três) anos, conforme previsto na Portaria Normativa nº 1, de 3 de janeiro de 2017.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON RIBEIRO

PORTARIA Nº 485, DE 7 DE JULHO DE 2021

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo
em vista o disposto no art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995; no art. 4º
da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004; no Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de
2017; no Decreto n° 9.057, de 25 de maio de 2017; nas Portarias Normativas nº 20 e 23,
republicadas em 03 de setembro de 2018 e na Portaria Normativa n° 11, de 20 de junho
de 2017, resolve:

Art. 1º Homologar o Parecer nº 2/2021, do Conselho Pleno do Conselho
Nacional de Educação, referente ao processo e-MEC nº 201904539.

Art. 2º Credenciar a Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito de
Campo (FAPAD) para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, com sede
na Rua Marechal Rondon, nº 1.380, de 1.002 a 1.996 - lado par, Centro, no Município de
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