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1.  AÇÕES OPERACIONAIS               

1.1. Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico 
 
♦ PPBs – Prosseguiu na sistemática de aprovação de Processos Produtivos Básicos, que 

atualmente consiste nas seguintes etapas: publicação de Consulta Pública no Diário Oficial 
da União  e Diário Oficial do Estado, das propostas de PPB; discussão das propostas pelo 
Grupo Técnico Interministerial, com apreciação das manifestações dos interessados, após 
quinze dias da publicação da Consulta Pública; em caso de aprovação, as propostas são 
encaminhadas para as CONJUR de cada Ministério para análise e assinatura dos Ministros 
de Estado; em caso de dissenso, as propostas são encaminhadas para Secretaria 
Executiva do MDIC, para decisão. Na sua gestão foram editadas 157 Portarias 
Interministeriais fixando PPBs e 191 Consultas públicas. 

♦ NBR ISO 9000 - Acompanhamento da implantação das normas da família NBR ISO 9000. 
Atualmente estão certificadas 165 empresas da ZFM, das quais 106 recertificadas. Ainda 
em relação ao assunto,  91 empresas  estão  dispensadas com base no parágrafo 5º do art. 
1º da Portaria 43, de 15 de agosto de 1997, devido ao faturamento abaixo do limite 
estabelecido na legislação,  03 dispensadas com base no Art. 2º da Portaria Interministerial 
nº 074, de 03 de março de 1999, tendo em vista serem fabricantes exclusivamente de 
componentes, comercializados integralmente na ZFM. 206 empresas(inclui empresas 
certificadas) possuem 680 linhas de produto dentro do prazo para implantação do sistema 
de qualidade;  

♦ Capacitação Tecnológica e Inovação na Indústria Eletrônica do Pólo Industrial de 
Manaus – Finalizado estudo focalizando as atividades tecnológicas relativas a produtos, 
processos e organização da produção e equipamentos, desenvolvido pelo ISAE/FGV, 
patrocinado pela  CIEAM e FUCAPI e com apoio da SUFRAMA.  O relatório, além de 
apresentar as conclusões da pesquisa realizada em empresas do PIM, recomenda ações e 
aponta mecanismos de suporte às competências tecnológicas acumuladas e para acelerar 
a sua aprendizagem. Em elaboração, novo estudo com o objetivo de delinear uma proposta 
de política de sustentabilidade e fortalecimento do PIM, à luz da experiência e resultados 
obtidos no estudo anterior, tendo sido entregues dois relatórios parciais; 

♦ Desenvolvimento de Software na Zona Franca de Manaus – Mediante realização de um 
estudo de mercado foi identificada a viabilidade de implantação de um pólo de software – 
AMAZONSOFT – na  Região Amazônica, com o objetivo de aproveitar os recursos regionais 
e  utilização  de  talentos  da  região e  de países andinos, de forma a atender e estabelecer       
uma estrutura de suporte tecnológico para atender as demandas do PIM e do país. Foi 
proferida uma palestra pelo Dr. Fuad Gatahz sobre a tecnologia AGIR, com o tema: 
“Tendências  tecnológicas na geração de processos, sistemas e softwares”,  dia 26/09/01. O 
projeto, em seu primeiro estágio, será desenvolvido pelo Centro de Incubação de Empresas 
– CIDE, que processou alterações nos estatutos e regimento interno, adaptando-os para 
abrigar  o AMAZONSOFT. Concluídas as obras de adequação do CIDE para  instalação do 
Amazonsoft, tendo sido inaugurada em fevereiro de 2003. Efetuadas inscrições e 
selecionados participantes para o projeto de incubação e realizado treinamento para 
orientação na elaboração do “Plano de Negócios”. Os planos de negócios elaborados pelos 
pretensos participantes foram avaliados e o processo seletivo foi concluído;  

♦ Convênio IPT – Firmado Contrato com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT para 
desenvolvimento do Programa de Assistência Tecnológica. O Programa visa buscar a 
qualificação do  produto  e  da empresa, para que esta venha a se tornar exportadora, tendo      
como sinalizador o atual paradigma da economia e do mercado global, mediante 
transferência de metodologia utilizada pelo IPT. Para tanto foi realizada em conjunto com 
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o SEBRAE e FUCAPI uma análise de empresas locais que processam produtos regionais, 
tendo sido selecionadas 4 empresas para participarem do Programa, encontrando-se o 
estudo em andamento;  

♦ Centro Tecnológico – Projeto elaborado pela Fundação CERTI - Centro de Referência em 
Tecnologias Inovadoras, que evidenciou a necessidade de se estabelecer um Sistema de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a ser operacionalizado a partir da instalação de um Centro 
Tecnológico, com  objetivo de promover a geração, o domínio e a aplicação de 
conhecimentos científicos e tecnológicos avançados e inovadores, por meio da 
implementação de programas e projetos direcionados à indução de um processo de 
desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação , em parceria com instituições locais, 
nacionais e internacionais. Foram realizados Workshops sobre o atual cenário, 
compreendendo levantamento dos gargalos e demandas tecnológicas dos elos das cadeias 
produtivas dos segmentos eletrônico e duas rodas, bem como estabelecimento de 
propostas preliminares de ações para um cenário futuro do PIM. Realizados Workshops 
para apresentação, aos vários segmentos da sociedade, dos resultados da 1ª etapa do 
projeto e discussão dos programas/projetos nele elencados, com vistas a sua continuidade; 

♦ Centro Tecnológico -  O Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Pólo Industrial de 
Manaus – CT-PIM encontra-se em fase de institucionalização e terá a conformação jurídica 
de uma Organização Social. Para sua criação foi constituído um “fórum” compondo a 
Assembléia Geral, na qual os associados fundadores aprovaram o estatuto  do referido 
Centro. Iniciada a operacionalização da Unidade de Gestão Estratégica – UGE, com 
instalações provisórias inauguradas em 07/02/2003, a qual será responsável pelo 
planejamento e execução dos programas e projetos prioritários. Dado início à disseminação 
do projeto para entidades internacionais com vistas à obtenção de apoio institucional 
perante a comunidade internacional. Finalizados e apresentados os programas “Atração de 
e Motivação de Especialistas/Talentos” e “Estímulo e Capacitação em Empreendedorismo” 
e o projeto “Sistema de Inteligência para a Competitividade do PIM”, a serem desenvolvidos 
pela UGE; 

♦ Capital Intelectual – Em fase de assinatura acordo com o Instituto IMEC de 
Microeletrônica da Bélgica com o objetivo de preparar pesquisadores, realizar pesquisas, 
formar engenheiros e transferir tecnologias direcionados com vistas ao Centro Tecnológico. 

 

1.2. Atração de Investimentos 

♦ Adensamento da Cadeia Produtiva – Em elaboração estudo visando a  proposição de 
uma política para o fortalecimento da indústria de componentes para o setor elétrico e 
eletrônico  do  PIM,  através  da  identificação  dos  principais  componentes utilizados pelas 
indústrias de produtos finais sediadas em Manaus, considerando que a proximidade com os      
clientes  apresenta   vantagens   decorrentes  da  redução  dos  estoques  e  da  prática das      
técnicas just in time. O projeto objetiva ainda propor instrumentos para atração de 
investimentos na produção de componentes. A finalidade é reduzir as importações do PIM e 
melhorar a competitividade dos produtos finais fabricados em Manaus, além de contribuir 
com as discussões no Fórum de Competitividade da Cadeia Produtiva do Complexo 
Eletrônico, sob coordenação do MDIC, onde estão ocorrendo debates para definição de 
uma política de componentes para o País. Apresentado Relatório Final do estudo, 
encontrando-se em fase de discussão pelos técnicos da SUFRAMA para ajustes ou 
aprovação;    

♦ Energia Renovável – Realizado Workshop Internacional sobre Energia Renovável, com 
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participação de empresas atuantes na área e apresentação de diferentes tecnologias, 
destacando-se a energia eólica, óleos vegetais, hidrogênio, energia do mar, centrais hidro-
cinéticas. Foram também discutidas políticas e incentivos existentes para o segmento em 
questão. Durante a 1ª Feira Internacional da Amazônia foi realizado Workshop 
“Transferência de Tecnologia e Energia Renovável” e decorrente deste evento foi 
encaminhado ao Ministério de Minas e Energia três propostas de projetos de energia 
renovável, envolvendo energia eólica, hidrogênio e biodiesel, a serem empregados na 
geração de energia em áreas remotas;  

Reunião Ordinária do Conselho de Administração da SUFRAMA – CAS 
Reuniões do Conselho de Administração da SUFRAMA no período 

Reunião       Data Nº de 
Projetos 

Nº de 
Empregos

Inv. Fixo      
(US$ 1,000.00)

Inv. Total   
(US$ 1,000,00) 

Exportações 
(US$ 1,000.00)

194ª - 31/08/2001 53 2.844 101,648 597,265 116,687

195ª - 23/11/2001 74 4.784 166,106 698,137 93,356

196ª - 01/03/2002 44 1.972 38,401 247,825 137,780

197ª - 03/05/2002 28 1.727 53,685 211,399 45,517

198ª - 27/06/2002 37 3.556 65,621 323,341 31,425

199ª - 09/09/2002 34 816 43,579 157,430 82,303

200ª - 09/09/2002 28 580 59,901 144,091 1,590

201ª - 17/12/2002 47 1.148 46,292 104,639 16,623

202ª - 29/04/2003 52 842 267,668 835,024 260,065

TOTAL 397 18.269 842,901 3,319,151 785,346
 
 
1.3. Inserção Internacional Competitiva 

♦ I Feira Internacional da Amazônia – Constituído Comitê de Organização para realização 
da Feira, de 10 a 13 de setembro de 2002, com o objetivo de ampliar os mercados, atrair 
investimentos para a região, promover novas oportunidades de negócios, viabilizar projetos 
que  possam  aliar  desenvolvimento  e  preservação  ambiental  e  demonstrar a 
viabilidadeeconômica da Amazônia.  Realizadas atividades relacionadas à reuniões com os 
Governos Estaduais da Amazônia Legal para adesão e criação de comitês locais de 
organização, envolvimento de entidades de classe, instituições de ensino e pesquisa. 
Finalizados projeto básico e projeto arquitetônico e desenvolvidas missões precursoras em 
países-alvo, visando a atração de investidores e promoção da Feira. Realizado lançamento 
oficial da Feira, em Manaus e São Paulo; 

♦ I Feira Internacional da Amazônia – Participação na Missão Empresarial Brasileira à 
América Central, nas cidades do Panamá, Nicarágua e El Salvador (24 a 28/11/2001), na 
XXVI Feira Internacional do Pacífico - FIP, em Lima/Peru (19 a 25/11/2001), na Feira 
EXPOCOMER, no Panamá (04 a 08/03/2002), na Missão Empresarial Brasileira à 
Shangai/China (01 a 05/04/2002), na Feira Industrial de Hannover/Alemanha (15 a 
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19/04/2002) e, viagem ao Japão (11 a 21/05/2002), para divulgação da I Feira Internacional 
da Amazônia e  das oportunidades de negócios e investimentos na Amazônia; 

♦ I Feira Internacional da Amazônia – Realizada de 10 a 13 de setembro de 2002, o evento 
superou  as  expectativas,  consistindo  de  Exposição com Mostra de Produtos Industriais e       
Regionais da Amazônia, Projetos de Integração Regional do Governo Federal, Seminários, 
Rodadas de Negócios e de Projetos, Bolsa de Turismo e Câmaras de Comércio, com 
público de cerca de 130 mil visitantes e realização de  contatos importantes entre 
investidores estrangeiros e expresas expositoras, que prometem bons negócios em um 
futuro próximo;   

♦ Exportações –  Projeto envolvendo pesquisa sobre o potencial exportador  das  empresas  
localizadas  na   Zona   Franca   de   Manaus  com o objetivo de       identificar  e  analisar  
os  entraves  ao   incremento  das   exportações  bem  como  avaliar  as   expectativas 
futuras,  com  relação  a  um maior escoamento de produção tanto  no  mercado  externo 
tradicional quanto em outros novos para servir de subsídios às decisões políticas públicas 
relativas às exportações finalizado e entregue Relatório após análise pela equipe técnica da 
SUFRAMA, das conclusões e sugestões apresentadas; 

♦ Exportações – Participação em Missão formada por técnicos da SUFRAMA, Governo do 
Estado e representantes das classes empresariais à cidade de Hollywood e Condado de 
Broward, no Estado da Flórida/EUA, visando incrementar relações de negócios entre o PIM 
e o Condado de Broward na busca de alcançar os níveis de exportação estabelecidos como 
meta para os próximos anos; 

♦ Exportações – Implantado e em operacionalização o Sistema Gerenciador do PEXPAM – 
SISPEX, com o objetivo de agilizar a operacionalização e análise para aprovação do 
PEXPAM, nas modalidades suspensão, isenção e restituição e proporcionar redução do 
tempo de análise e autorização dos programas. Com o objetivo de qualificar a mão-de-obra 
que atua com procedimentos relacionados a comércio exterior, a SUFRAMA, em uma 
iniciativa pioneira, está realizando, por intermédio da Fundação Djalma Batista, o Curso de 
Atualização em Exportação, no período de 25 de março a 10 de maio do corrente exercício; 

♦ Negociações Internacionais – Com o objetivo de manter condições favoráveis no mercado 
interno para os produtos do PIM , bem como acompanhar as negociações internacionais 
efetuadas pelo Brasil e/ou MERCOSUL, visando resguardar os interesses da ZFM, a 
SUFRAMA tem articulado e  mantido  negociações com o mercado  internacional.    Além do 
MERCOSUL  e Comunidade Andina, a SUFRAMA tem participado das discussões da ALCA       
e com a Comunidade Européia. Diante de tantos interesses a SUFRAMA fez realizar no seu 
auditório um seminário denominado “As negociações dos blocos econômicos - MERCOSUL 
e ALCA”, com o objetivo de levar ao conhecimento da sociedade civil os procedimentos 
adotados na condução dessas negociações, dada a sua importância para a abertura de 
mercados aos produtos do PIM e Amazônia Ocidental, e de sedimentar uma consciência 
exportadora na comunidade empresarial; 

♦ Negociações Internacionais – Com o objetivo de estabelecer uma discussão ampla sobre 
as Zonas Francas instaladas em diversos países, visando conhecer seus momentos atuais 
e suas relações futuras, foi realizado o Seminário “O Presente e o Futuro das Zonas 
Francas”, abordando temas como a situação das Zonas Francas no mundo e seu futuro na 
economia globalizada, a implantação da ALCA x Riscos e Oportunidades para a ZFM, 
certificação de  origem  das Zonas Francas no contexto dos blocos regionais de comércio, a 

       importância das Zonas Francas na visão da OMC, entre outros. A SUFRAMA está 
atualmente  participando  de  negociações com o Governo do Estado da Flórida/EUA,  para 

      implantação de armazém alfandegado no Porto de Everglade. Nesse sentido, foi realizado 
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em 12/09/2002, um Seminário denominado “O Mercado dos EUA – Estratégias de Acesso”. 
Assinado Convênio com a CIEAM para realização de estudos de logística com respeito à 
implantação do referido entreposto, com resultado favorável à implantação do armazém.  
 
 

1.4. Apoio à Logística 

♦ Exportações x Importações – Em desenvolvimento, em parceria com o Governo do 
Estado do Amazonas, Centro das Indústrias do Estado do Amazonas-CIEAM e o Condado 
de Broward/Flórida,  projeto para implementação de um  Centro Logístico Avançado de 
Distribuição – CLAD, composto por um show room permanente e armazém alfandegado, a 
serem instalados respectivamente, na cidade de Hollywood e no Porto Everglade, ambos no 
Condado de Broward, Estado da Flórida/EUA, com o objetivo de propiciar a formação de 
rede de distribuição dos produtos pelas empresas instaladas na área de atuação da 
SUFRAMA, bem como possibilitar a interlocução com potenciais investidores e empresários 
americanos, além de permitir operar como centro de insumos destinados ao PIM, 
desonerando o capital de giro das empresas e proporcionando maior competitividade aos 
produtos da região. Para viabilizar a implantação do Projeto foi firmado Convênio entre 
SUFRAMA , Governo do Estado e CIEAM;  

♦ EIZOF – Em desenvolvimento ações com vistas à implantação de um Complexo de 
Armazenagem e Comercialização de Mercadorias na Zona Franca de Manaus, envolvendo 
a atualização e adequação do projeto executivo de reforma e construção da área destinada 
às instalações do entreposto e avaliação do empreendimento sob os aspectos estratégicos 
e operacionais de logística; 

♦ Crédito Rural –  A SUFRAMA continua atuando  em  parceria  com  o  IDAM,  SEDEMA e 
IBAMA com o objetivo de viabilizar operações de crédito rural. O Banco da Amazônia S/A - 
BASA com recursos do FNO e, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas – AFEAM, 
concederam cerca de R$ 550.000,00 de financiamento para diferentes atividades agrícolas: 
plantio de côco, plasticultura, suinocultura, avicultura e piscicultura;  

♦ Distrito Agropecuário – Em curso obras relativas a serviços de manutenção,     
recuperação,    abertura   de  novas estradas  vicinais   e   serviços   topográficos  de 
loteamento, objeto de Termo Aditivo ao Convênio 14/00, firmado com o Ministério do 
Exército,    através   do   6º Batalhão   de   Engenharia, mediante o qual deverão ser  
recuperados 90 km de estradas vicinais, construídos mais 100 km de estradas e, ao longo 
destas, demarcados mais 480 lotes de 25 hectares, a serem ocupados por pequenos 
produtores;  

♦ Distrito Agropecuário – Em cumprimento ao Termo de Convênio firmado com a 
Companhia Energética do Amazonas, já se encontram em execução os trabalhos de 
ampliação da rede de eletrificação rural, em mais 106 km, ao longo da rodovia BR-174 e 
das estradas vicinais ZF-1, ZF-1a e ZF-5, com vistas a viabilizar a expansão e diversificação 
das atividades agro-industriais no Distrito Agropecuário;  

♦ Distrito Industrial – Firmado Termo de Convênio com Manaus Energia S/A para execução 
de obras de eletrificação da área de expansão do Distrito Industrial de Manaus, com as 
obras em fase final; 

♦ Distrito Industrial – Assinatura de Termo de Convênio com o Instituto Luterano, 
objetivando execução de projeto de urbanização do Distrito Industrial. Concluídos o Projeto 
Executivo do Sistema Viário e o Projeto Executivo de Comunicação Visual; 
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♦ Resíduos Industriais – Definição da área, objeto de implantação da Central de Tratamento 
de Resíduos Industriais; 

♦ Resíduos Industriais – Em fase de execução Projeto de Implantação do Centro Integrado 
de Gerenciamento de Resíduos Industriais; 

♦ Área de Expansão do Distrito Industrial - Finalizado o trabalho de identificação e em fase 
contínua a retirada dos invasores da Área de Expansão do Distrito Industrial: 

SITUAÇÃO DOS INVASORES NA ÁREA REMANESCENTE DA EXPANSÃO 

SITUAÇÃO EM 30.11.2000   1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Processo na Procuradoria Jurídica da 
Suframa para reintegração de posse 

48 114 - - - - 

Ocupantes dentro da área delimitada que 
fizeram acordo para devolução 

19* 49 40 25 3 5 

Ocupantes dentro da área delimitada, com 
ação judicial em curso 

- 112 72 47 44 39 

Ocupantes fora da área delimitada, que 
fizeram acordo para devolução 

- - - 09 09 09 

Ocupantes fora da área delimitada, com 
ação judicial 

- - - 06 06 05 

Invasores retirados das margens das vias 
do sistema viário da Área de Expansão  

80  
Concluído

 
Concluído

 
Concluído 

 
Concluído

 
Concluído

*Ocupantes retirados sem formalização de processo. 

Em curso as providências necessárias à regularização dos ocupantes que se encontram 
fora da área isolada pela cerca e que se enquadrem nos critérios estabelecidos para 
regularização dos lotes ocupados produtivamente, em cumprimento à autorização do CAS; 

♦ Desburocratização – Em operacionalização, o módulo de Compensação de Débitos do 
Sistema de Arrecadação e Cobrança, visando proceder a devolução automática de débitos, 
quando couber, evitando a abertura física de processos de restituição. Implantada e em 
operação nova sistemática de autenticação do Protocolo de Ingresso de Mercadoria 
Nacional – PIN, por meio de processo mecânico de autenticadoras, visando eliminar o 
processo utilizado de etiquetas, dando maior agilidade e segurança ao serviço. 

♦ Desburocratização - Disponibilização, via Internet, da emissão do Extrato de Débitos e da 
Ficha de Notificação de Débito – FND, boleto bancário a ser utilizado para pagamento das 
Taxas  de   Serviços  Administrativos – TSA  da  SUFRAMA,  bem  como  da  solicitação  de  
Recadastramento e Reativação Cadastral, eliminando a necessidade de apresentação na 
SUFRAMA e/ou nas Unidades Descentralizadas da  documentação exigida (as Certidões 
Negativas do INSS, FGTS e SRF serão consultadas nos sites correspondentes para 
comprovação de sua validade). Foram também disponibilizados, via Internet, a Consulta de 
Créditos a Compensar, a listagem dos Credenciados, a emissão de Certidão de  
Regularidade  de  Credenciamento de  Pessoa Física e Jurídica, a opção para pagamento 
da TSA, a consulta à situação cadastral do credenciado (exclusivo à fornecedores), a 
consulta de débitos a pagar e débitos pagos e a consulta de TSA a vencer. Encontra-se 
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disponibilizado na Internat, via home page da SUFRAMA, a emissão de Boleto Bancário e 
Extrato dos Processos de Parcelamento. Implementação do Cadastramento de empresas, 
via Internet, e encaminhamento dos documentos informados via Fax.  

 

1.5. Desenvolvimento Sustentável Local 

♦ Interiorização do Desenvolvimento – Assinados 258 convênios, com Estados e 
Municípios da  Amazônia Ocidental  envolvendo recursos no montante de R$ 162,2 milhões, 
consubstanciados no Programa de Promoção de Investimentos, objetivando promover a 
interiorização  do  desenvolvimento  econômico.  Foram  beneficiados projetos de produção,       
infra-estrutura econômica e apoio ao crescimento econômico. Realizada avaliação sócio-
econômica de 111 projetos financiados mediante Convênios, com geração de 2.527 
empregos diretos e aproximadamente 10.108 indiretos, beneficiando cerca de 29.506 
famílias;  

♦ Centro de Biotecnologia da Amazônia–CBA – Inaugurado em dezembro de 2002, no 
Distrito Industrial, obra construída em parceria com o Governo do Estado e o Ministério do 
Meio Ambiente, o CBA é um centro tecnológico que tem por objetivo criar as pré-condições 
necessárias para viabilizar o uso sustentável e econômico da biodiversidade amazônica 
mediante o fomento à bioindústria.  Trata-se de um complexo     laboratorial    voltado    para   
pesquisas   básicas   e   aplicadas  direcionadas para as áreas de produtos  naturais e 
biotecnologia, transferências de tecnologia e incubação de empresas.  O Centro visa formar 
um Pólo Industrial  Biotecnológico com  implantação de empresas que utilizem a matéria-
prima local na elaboração de produtos oriundos da biodiversidade. Elaborada a proposta de 
Estrutura Organizacional para o CBA, definidos os laboratórios iniciais a serem 
implementados para os setores prioritários, quais sejam: fitofármacos, fitocosméticos e 
extratos para produção de concentrados de bebidas não alcoólicas e identificados os 
equipamentos e mobiliários necessários para o funcionamento desses laboratórios;  

♦ Projeto Piloto de Colonização em Grupo – PPCG – Realizada avaliação, com a 
participação de técnicos da EMBRAPA/CPAF, do projeto técnico-econômico objetivando 
formas de viabilizar o início de sua implantação, tendo a cultura do dendê se apresentado 
como a alternativa mais viável para suporte econômico do empreendimento. Em andamento 
providências para licitação da primeira etapa do projeto, para implantação do PPCG;  

♦ Zoneamento Econômico-ecológico do Distrito Agropecuário  – Em cumprimento ao  
Termo de Convênio firmado entre SUFRAMA e a Companhia  de Pesquisa de Recursos 
Minerais – CPRM, em parceria com  a EMBRAPA, IBAMA, IPAAM, INPA, FUA, 4ª DL e 
outras, foram iniciados os trabalhos de execução do projeto. Com foco no sudoeste e 
nordeste  do  Estado  do   Amazonas,   esta   ação   foi   selecionada  considerando  a  nova       
legislação florestal e ambiental,  consubstanciada  a  partir da Medida Provisória nº 1511, de       
25/09/97  ( a  taxa  de  ocupação  em  áreas a cima de 100 hectares se limita ao máximo de      
20%, exceto para os locais onde tenha sido executado zoneamento econômico e  ecológico  
na  escala igual  ou superior a 1:250.000 segundo as diretrizes  metodológicas 
estabelecidas  pela  extinta  Secretaria  de Assuntos Estratégicos da Presidência República, 
quando a taxa de ocupação poderá chegar a 50%, se o zoneamento assim o permitir). A 
partir  dos  resultados  do  zoneamento  pretende-se alcançar um uso mais racional da área, 
maior taxa de ocupação dos lotes e a utilização de uma reserva florestal comum. Iniciada a 
execução do zoneamento econômico-ecológico do Distrito Agropecuário mediante Convênio 
SUFRAMA/CPRM/Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva; 

♦ Projeto de Desenvolvimento Rural – Assinado Termo de Cooperação Técnica envolvendo 
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SUFRAMA,  INCRA,  IDAM,  IBAMA,   IPAAM,   EMBRAPA/CPAF,  SEBRAE,   Conselho de       
Desenvolvimento das Associações Comunitárias do Projeto de Assentamento Tarumã 
Mirim, objetivando a execução de um projeto de desenvolvimento rural integrado para 
plantação de 400 hectares de dendê e implantação de uma usina de processamento de 
óleo, cujas ações encontram-se em desenvolvimento; 

♦  Assistência Técnica e Extensão Rural – Assinado Contrato com a Associação Brasileira 
de Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural – ASBRAER, para realização de um 
Plano Executivo para Dinamização da Assistência Técnica e Extensão Rural na Amazônia. 
Documento final do Plano Executivo, entregue após análise e sugestões e apresentado ao 
Comitê Executivo para Desenvolvimento da Amazônia – CEAMAZ para fins de 
implementação. Foi também encaminhado às diversas Comissões da Equipe de Transição 
do Governo Federal, com vistas ao apoio às proposições do plano elaborado;  

♦ Assistência Técnica e Extensão Rural – Firmado Termo de Convênio com o Governo do 
Estado do Amazonas/Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas-IDAM e em 
desenvolvimento ações relativas a serviços de assistência técnica e extensão rural aos 
produtores que desenvolvem atividades no Distrito Agropecuário e na Área de Expansão do 
Distrito Industrial; 

♦ Estudo de Cadeia Produtiva – Realizado estudo para revitalização da cadeia produtiva do 
açaí, no Município de Codajás, com recomendação para elaboração de diagnóstico da 
produção no município e áreas de influência, estudo de mercado do açaí e sub-produtos, 
ações de apoio à produção e à comercialização, instalação de unidades de observação e 
demonstração, pesquisa e melhoramento genético da cultura; 

♦ Potencialidades Econômicas Regionais – Em continuidade as ações de ampliação e 
atualização dos estudos de Potencialidades Econômicas Regionais relativos aos Estados 
de Roraima, Rondônia, Acre, Amapá e Amazonas, abrangendo manutenção e 
aprimoramento  do   banco   de   dados,   identificação   de   fontes  de recursos financeiros, 

      dimensionamento dos mercados regional, nacional e internacional, definição de cadeias e 
agrupamentos produtivos. O estudo deverá vislumbrar mecanismos e ações voltados para 
as atividades produtivas de forma que contribua para melhoria da compreensão do 
comportamento dos complexos agro-industriais ou agro-negócios, dos principais produtos 
potenciais da Região;  

♦ Projetos de Desenvolvimento – Coordenação, análise e parecer técnico  de 26 projetos 
de  desenvolvimento  dos  Estados  do   Acre,  Amapá,   Amazonas,   Rondônia  e  Roraima, 
elaborados  com  base  no  estudo  de  potencialidades  regionais.  Estes projetos objetivam       
principalmente    viabilizar  o   desenvolvimento   regional,    pelo  uso  sustentável  de  suas       
potencialidades economicamente viáveis, criando oportunidades de emprego e melhores 
condições de distribuição de renda. Dos projetos encaminhados pelos Estados, foram 
assinados Convênios com Estado do Acre: “Apoio ao Turismo de Fronteira com a 
consolidação da Avenida Internacional”, “Implantação e Manutenção de Ramais no Estado 
do Acre”, “Implantação de Indústrias de beneficiamento de castanha-do-brasil” e com o 
Estado de Roraima: “Pavimentação de trecho da Rodovia Estadual RR-205”. Reavaliação 
pelos Governos Estaduais dos Projetos de Desenvolvimento para realinhá-los à política dos 
Governos empossados em janeiro de 2003, com definição das áreas a serem priorizadas;  

♦ Projetos Demonstrativos – Constitui-se uma das extensões do estudo de Potencialidades 
Regionais, e tem por finalidade demonstrar as técnicas modernas de implantação, 
desenvolvidas  e  concluídas  nas  entidades  de  pesquisa,  além de adaptar à realidade do       
local a ser aplicada, tecnologias de domínio público e de resultados comprovados em 
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outras regiões do País e/ou resto do mundo, que possuem características semelhantes às 
da região. A linha dos projetos está direcionada para a Amazônia Ocidental e Amapá com  
abrangência  no setor  agroindustrial.  Foram firmados  Convênios  entre  a  SUFRAMA e os      
Governos dos Estados da Amazônia Ocidental para elaboração dos projetos,inclusive já 
tendo sido iniciada a elaboração da maioria. O projeto para produção de pequenos cortes 
de madeira (pré-cortados),  e o  de amido de mandioca, em Itacoatiara;  o projeto de  peixes       
em gaiolas e o de guaraná, em Urucará; o de criação de peixes em tanques escavados, em 
Rio Preto da Eva; o de madeiras alternativas, em Manicoré; bem como os projetos de 
piscicultura, amido de mandioca, produção de grãos, produção de frutas tropicais ( caju) e 
cultivo de abacaxi irrigado, em Roraima; os projetos de movelaria, fruticultura (açaí), 
castanha-do-brasil, camarão e ecoturismo, no Amapá; e agroindústria do cacau, em 
Rondônia, estão em fase de análise;  

♦ Turismo – Por reconhecer no turismo uma atividade econômica e social importante para a 
Região,  a SUFRAMA  continua participando  com  recursos financeiros em projetos 
ecoturísticos e mantendo articulação com entidades responsáveis pelo turismo em nível 
nacional e regional,  objetivando fomentar o desenvolvimento do ecoturismo, de acordo com 
definições  de  suas  linhas  estratégicas.   Nesse  sentido,  tem participado do Programa de       
Desenvolvimento  do  Ecoturismo da Amazônia Legal – PROECOTUR,  Programa Nacional      
de Municipalização do Turismo – PNMT, Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca 
Amadora – PNDPA, Fórum de Competitividade da Cadeia Produtiva do Turismo, entre 
outros. No período de 10 a 12/09/2002, como ação da 1ª Feira Internacional da Amazônia – 
FIAM 2002,  foram realizados o Seminário de Turismo e a Bolsa de Turismo, com 
participação de 29 empresas da Amazônia e 25 operadores internacionais. Decorrente da 
FIAM 2002, foi articulada e realizada reunião com delegação proveniente da Alemanha, do 
segmento de turismo, com participação da EMBRATUR/PROECOTUR, visando intensificar 
as relações comerciais do setor. 

 

1.6. Outras Ações 

♦ Taxa de Serviços Administrativos – TSA – Alteração na sistemática de cobrança da TSA 
com respeito a mercadorias estrangeiras, passando a ser considerado o valor da 
mercadoria declarado na Declaração de Importação,  sem inclusão do seguro e frete;  

♦ Taxa de Serviços Administrativos – TSA – Edição da Portaria nº 242, de 22/11/2001, que 
dispõe sobre redução da última faixa de cobrança da TSA, constante dos anexos III, IV e V 
da Portaria nº 192, de 16/08/2000, que estabelece os valores devidos à SUFRAMA pela 
prestação dos serviços de autorização de importação de mercadorias estrangeiras; 

♦ SINAL – Implantado em Rondônia, o Sistema de Internamento de Mercadoria Nacional – 
SINAL; 

♦ Sistema de Controle – Firmado Protocolo nº 01/2002, formalizando procedimento fiscal 
para atuação em conjunto SUFRAMA/Governo do Estado do Acre/SEFAZ-AC, visando 
maior controle sobre as notas fiscais ingressadas naquela área de incentivos fiscais; 

♦ Internamento de Mercadorias – Regulamentação, por meio do Decreto nº 4.544, de 
26/12/2002, que trata da tributação, fiscalização, arrecadação e administração do IPI, dos 
procedimentos implementados por esta Autarquia relativos ao controle do ingresso de 
mercadorias incentivadas na Zona Franca de Manaus; 

♦ Laudos de Produção - LP e Laudos de Operação – LO - Acompanhamento industrial 
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decorrente da regulamentação prevista na Resolução nº 007,  de 19/02/98,  substituída pela 
Resolução nº 200, de 11 de dezembro de 1998, com a emissão de 1.102 Laudos de 
Produção – LP e 506  Laudos de Operação – LO;  

♦ Sistema de Controle de Laudo Técnico de Produto – Aprimoramento do sistema em 
questão. A sua implementação irá permitir a verificação “on line” do cumprimento do PPB 
estabelecido para que os produtos possam usufruir dos incentivos fiscais e a emissão 
automática do Laudo Técnico de Produto;  

♦ Distrito Agropecuário e Distrito Industrial – Dado continuidade ao trabalho conjunto com 
o IBAMA, SEDEMA, Polícia Federal e Vara de Meio Ambiente para reduzir os 
desmatamentos, queimadas, exploração clandestina de madeira e lenha, bem como a caça 
de animais na área de expansão do Distrito Industrial e no Distrito Agropecuário; 

♦ Distrito Agropecuário – Assinado Termo de convênio com a CEPLAC, para implantação 
de um Banco de Germoplasma, de fruteiras tropicais e de essências florestais; 

♦ Contas Regionais – A SUFRAMA em parceria com o IBGE participa na construção das 
Contas Regionais, em conjunto com as Secretarias de Planejamento e Órgãos estatísticos 
da  Amazônia   Ocidental   e   Amapá.   O   trabalho   possibilita   conhecer   os    agregados       
macroeconômicos   regionais   em   cada  segmento da economia visando  sua  utilização  
como  ferramenta de planejamento por parte dos Estados.  Divulgadas as Contas Regionais       
dos Estados da Amazônia Ocidental e Amapá,  ano de 1999,  e as Contas da Região Norte, 
ano de 1999. Realizado o I Seminário Regional sobre os Fundamentos Macroeconômicos e 
Análises das Contas Nacionais e Contas Regionais do Brasil, abordando temas como: 
Fundamentos das Contas Nacionais, Metodologia adotada pelo IBGE para tratamento das 
estatísticas, Sistema de Contas Nacionais do Brasil, Integração entre as Contas Nacionais e 
as Contas Regionais.  Realizado  o  X Encontro Nacional de Contas Regionais e IV Reunião 
sobre Metodologia do PIB Municipal e reunião técnica de avaliação da construção das 
Contas Regionais do ano de 2000 e de avaliação dos testes da metodologia do PIB 
Municipal. Realizada a V reunião sobre avaliaçãoda metodologia do PIB municipal e o XI 
Encontro Nacional de Contas Regionais,  quando  foram apresentadas as Contas Regionais 
do ano de 2000. Realizada a  apresentação dos Resultados das Contas Regionais da 
Região Norte, referente ao ano de 2000. Realizado o VII Encontro Regional dos Estados da 
Amazônia Ocidental e Amapá, em abril de 2003, para discussão dos levantamentos 
estatísticos referentes ao ano de 2001; 

♦ Renúncia Fiscal – Efetuado e encaminhado para a Receita Federal, o cálculo da 
estimativa de renúncia do modelo Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio para 
o ano de 2003 (situação ex-ante) e para o ano de 2001 (situação ex-post) para atender o 
art. 165, § 6º da Constituição Federal, que estabelece: “O Projeto de Lei Orçamentária será 
acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas, 
decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 
tributária e creditícia”. Em elaboração, o cálculo da estimativa da renúncia para o ano de 
2002 (situação ex-post);  

♦ Formação e Qualificação Profissional – Firmado Convênio com o Governo do 
Estado/Secretaria do Estado e Assistência Social e do Trabalho – SETRAB, para realização 
de 03 Laboratórios Organizacionais de Terrenos – LOTs, do Programa RENDAMAZ – 
Programa  de   Apoio  à   Geração  de  Trabalho  e  Renda  no  Estado  do  Amazonas,  nos      
municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Maués, com o objetivo de gerar trabalho e renda       
para as comunidades carentes. Realizado o primeiro LOT, em Rio Preto da EVA, no período 
de 06/06 a 08/08/2001, com participação de 7 comunidades, abrangendo aproximadamente      
224  pessoas,  nos  cursos  de  Teoria  Organizacional,  Piscicultura,  Sistema 
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Agroflorestal,dentre  outros.  O  segundo  ocorreu  em  Maués,  no  período  de  20/08 a 
05/11/2001, com   participação de 617 pessoas, distribuídas em grupos para atividades de 
criação de pequenos animais, artesanatos diversos, mecânica de motocicletas, horticultura, 
panificação, dentre outras. O terceiro LOT, realizou-se na área de 
Brasileirinho/Puraquequara, de 18/04 a 03/06/2002, com participação de 346 pessoas, 
abrangendo diversas atividades:  horticultura,  criação de pequenos animais,  piscicultura, 
apicultura, entre outros. Firmados Convênios com o SENAI e CEFET-AM objetivando a 
capacitação de 2.000 trabalhadores empregados e desempregados, durante o ano de 2002, 
em diversas áreas que atendam a demanda das empresas do PIM: treinados 677 pessoas 
pelo SENAI e 1.054 pelo CEFET-AM; 

♦ Acervo Bibliográfico – Edição em português, inglês e espanhol da revista “Zona Franca de 
Manaus e Amazônia Ocidental – Um Modelo de Desenvolvimento Sustentado”. 
Acompanhamento    da    produção   do   CD-Rom    “Zona Franca  de  Manaus e Amazônia      
Ocidental – Um Modelo de Desenvolvimento Sustentado”. Edição e distribuição de 
exemplares sobre potencialidades regionais dos Estados do Acre, Amazonas, Rondônia, 
Roraima e Macapá/Santana; 

♦ 35 anos do Modelo ZFM -  Concluído e realizado projeto para exposição do Modelo Zona 
Franca de Manaus no Congresso Nacional, no período de 18 a 23/03/2002, como parte das 
comemorações dos seus 35 anos; 

♦ SUFRAMA HOJE – Edição e distribuição de 25.000 exemplares do informativo “SUFRAMA 
HOJE”, anteriormente denominado “SUFRAMA em FOCO”; 

♦ SUFRAMA HOJE – Edição e distribuição de 5.000 exemplares do informativo “SUFRAMA 
HOJE”, edição especial com o balanço das atividades da SUFRAMA em 2002; 

♦ Divulgação e Promoção – Criação, edição e impressão de 10.000 folders sobre o Centro 
de Biotecnologia da Amazônia – CBA, versões em inglês e espanhol e 500 exemplares do 
“Informativo  sobre  as  Ações  da  SUFRAMA  no  período  2001-2002”.  Produção de vídeo      
documentário sobre o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Criação, edição e impressão 
de 10.000 folders sobre “Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental – Um Modelo de 
Desenvolvimento Sustentável”, versões em português e inglês; 

♦ I Feira Internacional da Amazônia – Confecção de 15.000 folders em português, inglês e 
espanhol e produção de CD-Rom para lançamento e divulgação da Feira. Produção e 
reprodução de 6.000 unidades de vídeos,  1.000 unidades de mini cd-rom e 20.000 revistas,      
todos em versão trilingüe (português, inglês e espanhol), sobre a Feira, além da produção e 
impressão da revista sobre a I Feira Internacional da Amazônia, em japonês (3.000 
unidades) e em chinês ( 1.000 unidades). Edição e produção do Catálogo de Produtos 
Produzidos no Pólo Industrial de Manaus, versão trilingüe, em formato de CD Room (5.000 
unidades); 

♦ Zona Franca de Manaus – Produção do documentário “Zona Franca de Manaus e 
Amazônia Ocidental – Um Modelo de Desenvolvimento Sustentável” e reprodução de 4.000 
unidades em fitas VHS, versão em português e de 4.000 unidades de cd-rom, versão 
trilingue. Produção e impressão de 20.000 folders sobre Zona Franca de Manaus; 

♦ Zona Franca de Manaus – Restabelecimento da aprovação, pelo Conselho de 
Administração da SUFRAMA, de projetos de empresas que objetivem usufruir dos 
benefícios fiscais previstos nos arts. 7º e 9º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 
1967, com as modificações da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, mediante a 
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publicação do Decreto nº 4.628, de 21 de março de 2003, que aprova a nova estrutura 
regimental da SUFRAMA. 

 

2.  AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

2.1. Recursos Humanos 

♦ Cursos, Congressos, Encontros, Seminários, Reuniões, Treinamento – Participação de 
servidores em:  

.    Curso “Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional”,  no período de 20 a 
24/08/2001, em Manaus; 

      .  Encontro Regional da Agenda 21 Brasileira, no período de 21 a 24/08/2001, em 
Belém/PA; 

      .    Conferência sobre Desenvolvimento e Gestão Sustentável do Ecoturismo nas Américas 
– OMT, no período de 22 a 24/08/2001, em Cuiabá/MT; 

      .    V Conferência Latino-Americana de Zonas Francas, no período de 29 a 31/08/2001, em 
Cólon/Panamá;       

      .  Seminário Internacional sobre o Papel da Proteção da Propriedade Intelectual, nos 
campos da Biodiversidade e dos Conhecimentos Tradicionais, no período de 09 a 
11/09/2001, em Manaus; 

    .  II Fórum Nacional de Dirigentes do SIPEC, no período de 10 a 12/09/2001, em 
Aracaju/SE; 

 .    Curso de Planejamento Estratégico, no período de 17 a 19/09/2001, em Manaus; 

.    I Simpósio e Exposição Internacional sobre Ecoturismo e Desenvolvimento Sustentável   
dos Países da Bacia Amazônica - ECOTUR/Amazônia, no período de 24 a 27/09/2001, 
em Manaus/AM; 

      .   2º Workshop Brasileiro de Inteligência Competitiva do Conhecimento e 3º Seminário 
Catarinense de Gestão do Conhecimento e da Tecnologia, no período de 03 a 
05/10/2001, em Santa Catarina/SC; 

      .    XI Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresa, no período 
de 21 a 27/10/2001, no Rio de Janeiro/RJ; 

      .    Seminário “As Negociações dos Blocos Econômicos Mercosul e ALCA”, em 22/10/2001,     
em Manaus;   

      .  Conferência Internacional  –  Desenvolvimento  Regional  Sustentável na Amazônia, 
Estratégias e Instrumentos, no período de 24 a 27/10/2001, em Manaus/AM; 

      .   XVI Reunião do Grupo Técnico de Coordenação do Ecoturismo na Amazônia – GTC-
Amazônia, no período de 25 a 28/10/2001, em Palmas/TO; 

      .   2º Seminário e Exposição sobre Desafios Técnicos e Econômicos para a Reciclagem, no 
período de 07 a 10/11/2001, em São Paulo/SP; 
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      .  Seminário sobre as Potencialidades Regionais e Oportunidades de Negócios na 
Amazônia Ocidental e Amapá, no período de 08 a 09/11/2001, em Rio Branco/AC; 

      .    VII Encontro do Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT, no período 
de 09 a 11/11/2001, em Brasília/DF;  

      .   VI Encontro de Profissionais de Recursos Humanos do Ministério de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, no período de 21 a 23/11/2001, em Natal/RN; 

      .   II CONPAF – Congresso Nacional dos Procuradores Federais e III Curso Especial de 
Advocacia do Estado, no período de 26 a 28/11/2001, no Rio de Janeiro/RJ; 

      .    Curso de Formação de Multiplicadores do Avança Brasil: PPA 2000-2003, no período de 
28/11 a 01/12/2001, em Brasília/DF;   

      .    XXI Encontro Nacional de Comércio Exterior – ENAEX, no período de 29 a 30/11/2001,  
no Rio de Janeiro/RJ; 

      .  Fórum Internacional sobre Responsabilização e Transparência no Setor Público, no 
período de 05 a 06/12/2001, em Brasília /DF;  

      .   Seminário “Mecanismos de Agregação de Valor às Exportações”, em 07/12/2001, em 
São Paulo/SP; 

      .  Seminário sobre as Potencialidades Regionais e Oportunidades de Negócios na 
Amazônia Ocidental e Amapá, no período de 13 a 14/12/2001, em Macapá/AP; 

      .  Seminário sobre as Potencialidades Regionais e Oportunidades de Negócios na 
Amazônia Ocidental e Amapá, no período de 24 a 25/01/2002, em Porto Velho/RO; 

      .  Curso de Sistema de Licitação Via Pregão, no período de 07 a 08/02/2002, em 
Fortaleza/CE;  

      .    Curso de Gestão da Ética no Setor Público, em 21/02/2002, em Brasília/DF;   

      .  Seminário sobre as Potencialidades Regionais e Oportunidades de Negócios na 
Amazônia Ocidental e Amapá, em 21/02/2002, em Boa Vista/RR; 

      .   V Encontro dos Agentes Multiplicadores Nacionais e Estaduais do PNMT, no período de 
26 a 28/02/2002, em Araxá/MG; 

      .   Curso de Execução Orçamentária e Financeira no Serviço Público, no período de 04 a 
07/03/2002, no Rio de Janeiro/RJ; 

      .   Curso  de    Tomada e Prestação   de Contas Anual & Tomada de Conta Especial, no 
período de 06 a 08/03/2002, em Fortaleza/CE; 

      .   Curso   “A  Legislação  Previdenciária  para  o  Servidor Público”,  no período de 08 a 
12/03/2002, em Manaus/AM;  

      .   Seminário   Internacional   Ética  como  Instrumento  de Gestão,  no  período de 20 a 
21/03/2002, em Brasília/DF; 

      .  Curso de MBA – Treinamento para Altos Executivos, iniciado em março de 2002 e 
previsão de término em fevereiro de 2003, em Manaus/AM; 
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       .   Feiras FEICON,  FEICON TEC e EXPOPLUX, no período de 02 a 06/04/2002, em são 
Paulo/SP; 

      .   Curso   de  Lei  de  Responsabilidade Fiscal, no período de 08 a 09/04/2002, em São 
Paulo/SP; 

      .   III  Fórum  Nacional  de  Dirigentes do SIPEC, no período de 10 a 12/04/2002, em 
Fortaleza/CE; 

      .  VI Encontro de Contas Regionais dos Estados da Amazônia Ocidental e Amapá e I 
Seminário Regional sobre Fundamentos Macroeconômicos e Análises das Contas 
Nacionais e Contas Regionais do Brasil, no período de 15 a 17/04/2002, em 
Manaus/AM; 

      .   3ª Reunião Plenária do Fórum de Competitividade da Cadeia Produtiva do Complexo 
Eletrônico, no período de 17 a 18/04/2002, em Brasília/DF; 

      .   Workshop  “Estudos  sobre  o  Impacto das  Zonas de Livre Comércio nas Cadeias 
Produtivas” , no período de 17 a 20/04/2002, em Brasília/DF; 

      .   VI Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais, no período de 18 a 19/04/2002, em 
Manaus/AM; 

      .   XVII  Reunião  do  Grupo  Técnico de Coordenação do Ecoturismo na Amazônia – 
GTC/Amazônia, no período de 25 a 26/04/2002, em Manaus /AM; 

      .    Curso de Especialização Pós-graduação “Latu Sensu” em auditoria Contábil, iniciado em 
abril de 2002 e previsão de término em maio de 2003, em Manaus/AM; 

      .     Curso “A Língua Portuguesa na Comunicação Oficial, no período de 03 a 07/06/2002, 
em Manaus/AM; 

      .   Curso “Procedimentos Atualizados de Licitações e Contratos Administrativos”, no período 
de 18 a 20/06/2002, em Manaus/AM; 

      .    45º Encontro de Comércio Exterior – ENCOMEX e Lançamento do Programa Especial 
de Exportação  - PEE, do Amazonas, em 20/06/2002, em Manaus/AM; 

      .   Curso  de ACS, programa exclusivo de atualização de Gestores Intermediários, no 
período de 24 a 28/06/2002, em Manaus/AM; 

      .    II Fórum Nacional de Auditoria Interna e Externa, realizado pela Associação Brasileira 
dos Bancos Estaduais – ASBACE, no período de 03 a 04/07/2002, em Brasília/DF; 

      .   Curso Mestrado Profissionalizante em Engenharia de Produção, iniciado em julho de 
2002 e previsão de término em fevereiro de 2004, em Manaus/AM; 

      .    1ª Reunião Plenária do Fórum de Competitividade da Cadeia Produtiva do Turismo, em 
05/08/2002, em Brasília/DF;             

      .    Curso de Gestão Compartilhada por Valores Humanos, no período de 21 a 23/08/2002, 
em Manaus/AM; 

      .    Curso  “Práticas  do  SIAFI  e  Execução  Orçamentária  e  Financeira” ,  no  período de 
26 a 28/08/2002, em Manaus/AM; 
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      .   Seminário  Internacional “O Dirigente Público: Preparando-se para a Transição  de 
Governo”, no período de 29 a 30/08/2002, em Brasília/DF; 

      .   Curso “Multiplicadores e Ética Pública, no período de 19 a 20/09/2002, em Brasília/DF; 

      .   Curso de Especialização e Comércio Exterior, realizado pela Universidade Federal do 
Amazonas, iniciado em 23/09/2002 e término previsto para dezembro de 2003, em 
Manaus/AM; 

      .    2ª  Rodada  de  Workshops sobre Bens Eletrônicos de Consumo e Telequipamentos e 
Informática, no período de 02 a 04/10/2002, em São Paulo/SP; 

      .   Conferência Internacional sobre Madeira Tropical, no período de 02 a 04/10/2002, em 
Belém/PA; 

      .   3º Seminário e Exposição sobre os Desafios Técnicos e Econômicos para a Reciclagem, 
no período de 03 a 05/10/2002, em Porto Alegre/RS;     

      .   Curso de Gestão de Desenvolvimento Regional, iniciado em 07/10/2002, com duração de 
3 anos, em Manaus/AM;  

      .   XVIII Reunião do Grupo Técnico de Coordenação do Ecoturismo na Amazônia – GTC 
Amazônia , no período de 10 a 14/10/2002, em Boa Vista/RR; 

      .   Ciclo de Palestras na Confederação Nacional do Comércio/Secretaria Executiva do 
Centro de Mediação do Conselho de Câmaras do Comércio do MERCOSUL, no período 
de 11 a 13/11/2002, no Rio de Janeiro/RJ; 

      .    Seminário MERCOSUL  –  República  da  Tecnologia  da  Informação,  Oportunidade  de 
Parceria e Cooperação e 3º Encontro de Integração Internacional – As 20 Estratégias de 
Internacionalização, no período de 17 a 23/11/2002, em São Paulo/SP; 

      .    Curso  “Formação  de  Profissionais  do  Novo Modelo de Planejamento, Orçamento e 
Gestão”, no período de 18 a 28/11/2002, em Brasília/DF;  

      .    Reunião no MDIC/DEINT, sobre as Negociações do Capítulo de Regras de Origem para 
Área de Livre Comércio das Américas – ALCA, no período de 25 a 26/11/2002, em 
Brasília/DF; 

      .    VII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, no período de 25 a 29/11/2002, 
em Brasília/DF; 

      .    Curso “Análise de Balanço Público”, no período de 02 a 07/12/2002, em Brasília/DF; 

      .    Fórum dos Secretários de Estado de Meio Ambiente da Amazônia, com a presença da 
Ministra do Meio Ambiente, Dra. Marina Silva, no período de 12 e 13/03/2003, em 
Manaus/AM; 

      .    XXV Reunião do Grupo de Negociação sobre Acesso a Mercados da ALCA (GNAM), no 
período de 17 a 19/03/2003, em Brasília/DF; 

      .    Reunião sobre Zona Francas, referente a proposta argentina de tratamento bilateral, no 
período de 25 a 28/03/2003, em Brasília/DF; 

      .    VII Encontro de Contas Regionais dos Estados da Amazônia Ocidental e Amapá, no 
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período de 09 a 11/04/2003, em Manaus/AM; 

      .    Congresso Brasileiro de Biotecnologia, Desenvolvimento & Conservação, no período de 
14 e 15/04/2003, no Rio de Janeiro/RJ; 

      .    Congresso Internacional de Soluções Integradas para Feiras e Eventos, no período de 
14 a 16/04/2003, em São Paulo/SP.    

         

2.2. Modernização Administrativa 

♦ Manuais de Procedimentos – Elaboração de Manuais de Procedimento da ISO 
9000/2000, referentes a Atendimento Técnico de Informática, Recebimento e Validação dos 
Dados enviados pelas Empresas, Cadastramento das Empresas para envio de Dados via 
Internet, Cadastramento de Empresas para Consulta on line, dentre outros;  

♦ Projeto de Rede – Reformulação do Projeto de Rede da sede da Autarquia e das Unidades 
Descentralizadas; 

♦ INTERNET – Desenvolvimento do Portal da SUFRAMA. Reformulação do site da 
SUFRAMA; 

♦ Informatização – Desenvolvimento do Sistema de Custo e do Sistema da Qualidade e  
acompanhamento  do  desenvolvimento  dos  Sistemas  PEXPAM  e  P&D.   Alteração   nos 
critérios de consolidação das informações por sub-setores, que passaram a serem   
considerados por códigos da NCM em substituição à consolidação por empresas. Concluído 
e colocado à disposição das empresas, no site da SUFRAMA, a nova versão do programa 
“Indicadores de Desempenho” do Pólo Industrial de Manaus; 

♦ Qualidade – Elaboração do Portal Informatizado da Qualidade, contendo todos os sistemas 
da Qualidade: procedimentos, ações corretivas e preventivas, banco de idéias, auditorias 
internas da qualidade, indicadores da qualidade, dentre outros.  

 

2.3. Outras Ações Administrativas 

♦ Concorrência – Homologadas Concorrências: contratação de empresa para prestação de 
serviços técnicos relativos à execução e manutenção de sistemas voltados para o Controle 
de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais administrados pela  SUFRAMA; 
contratação de serviços de manutenção do sistema viário do Distrito Industrial de Manaus; 
contratação de serviços para promover a modernização da malha viária do Distrito 
Industrial;  

♦ Projeto Formar – Formatura de   funcionários da SUFRAMA pelo Projeto Formar; 

♦ Pregão – Contratações de prestação de serviços diversos, para atendimento à SUFRAMA e 
unidades descentralizadas, definidas mediante homologação de licitação na modalidade 
Pregão; contratação de empresa para execução de serviços de montagem, organização, 
manutenção e desmontagem de eventos, para realização da 1ª Feira Internacional da 
Amazônia – FIAM 2002; 

♦ Tomada de Preços – Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 



 
18

 

equipamentos do Auditório; 

♦ Centro de Custos – Em desenvolvimento a implantação do Sistema de Integrado de 
Custos; 

♦ Áreas de Livre Comércio e Coordenações Regionais – Realizadas obras de reformas 
nos prédios onde funcionam os escritórios das Áreas de Livre Comércio de Tabatinga/AM, 
Guajará-Mirim/RO, Macapá-Santana/AP e da Coordenação Regional de Ji-Paraná/RO; 

♦ Central de Fiscalização Rodoviária da SUFRAMA – Elaboração do projeto básico para 
reforma do prédio. Homologado o  processo relativo a tomada de preços e já iniciado  os 
serviços de reforma do prédio. Finalizada a reforma do prédio.  

 


