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1 – INTRODUÇÃO 
 
 

 

Para atender com eficiência e eficácia a sociedade, assim também, dar visibilidade e transparência às suas ações, a Secretaria de Estado 

de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI, apresenta sua 

. 

 

A Carta de Serviços ao Usuário é um instrumento de gestão pública, que contém informações sobre os serviços públicos prestados de 

forma direta ou indireta pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. 
 

Contempla as formas de acesso, a qualidade e compromissos de atendimento.  
 

Trata-se de uma ferramenta de orientação ao usuário dos serviços públicos sobre como, quando, onde e em que situação utilizá-los.  
 

Com ela, pode-se acompanhar e avaliar o desempenho da SEPLANCTI no cumprimento de sua missão institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços Públicos: 

Atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens 
e serviços a população exercida por órgão ou entidade da 
administração pública. (Lei n°13.460/2017 – Código de Defesa do 
Usuário dos Serviços Públicos). 
 
Usuário 

Pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou 
potencialmente, de serviços públicos. (Lei n°13.460/2017 – Código 
de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos). 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – QUEM SOMOS 
 
 

 

A SEPLANCTI, é um órgão integrante da administração direta do Poder Executivo do Governo do Estado do Amazonas, 

reformulada em 2015 mediante a Lei nº 4.163, de 09 de março de 2015. 

  

Competências: Coordenar as ações de planejamento, ciência, tecnologia e inovação, promovendo as boas práticas de gestão, com vista 

à formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento socioeconômico, com incremento da atividade industrial e buscando 

novas matrizes de interiorização da economia, apoiando e estimulando iniciativas de desenvolvimento sustentável, dos recursos de 

natureza de origem florestal, mineral, pesqueira e agropecuária, com ênfase na agregação de valores e geração de emprego e renda. 

 

Secretário de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, 

Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI 

 Jório de Albuquerque Veiga Filho. 

 e-mail: jveiga@seplancti.am.gov.br 

 Secretário Executivo de Desenvolvimento - SED 

 Renato Mendes Freitas 

 e-mail: rfreitas@seplancti.am.gov.br 

 

 

Secretária Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI 

 Tatiana Schor. 

 e-mail: tschor@seplancti.am.gov.br 

  

Secretário Executivo de Administração e Controle Interno SEACI  

 Júlio Ramon Marchiore Teixeira 

 e-mail: julioramon@seplancti.am.gov.br 

 

Secretária Executiva de Planejamento - SEP 

 Sônia Janete Guerra dos Santos Gomes. 

 e-mail: sgomes@seplancti.am.gov.br 

 

 

 

 

 

Secretaria Executiva Desburocratização – SED 

 Luciana Holanda de Souza 

 e-mail:  seplancti@seplancti.am.gov.br 
 

mailto:tschor@seplancti.am.gov.br
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2 – EQUIPE DE EDIÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS 

 
 

SECRETÁIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO 

 Júlio Ramon Marchiore Teixeira 

 e-mail: julioramon@seplancti.am.gov.br 

 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO 

 Ivo Jorge Garcez Teixeira 

 e-mail: iteixeira@seplancti.am.gov.br 

 

APOIO GERENCAL 

GERÊNCIA DE CONTROLE INTERNO / GCI 

 Aldira Maria Pontes Barbosa 

 e-mail: apontes@seplancti.am.gov.br 

 

GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO / GAM 

 Tânia Regina de Sá Ribeiro 

 e-mail: tribeiro@seplancti.am.gov.br 

 

APOIO TÉCNICO: 

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

 Raphael dos Santos Pará 

 e-mail: raphael@seplancti.am.gov.br 
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3 – MISSÃO, VALORES e OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS 

 
 

MISSÃO 

Desenvolver o sistema 

estadual de 

planejamento e 

coordenar as políticas 

públicas de 

desenvolvimento 

socioeconômico, de 

ciência, tecnologia e 

inovação do Estado 

do Amazonas. 

 

 

VALORES 

Transparência 

Respeito 

Produtividade 

Serviços com qualidade. 

 

 

OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS 

Elaboração, acompanhamento e a avaliação do Plano Plurianual (PPA) do Estado do 

Amazonas. 

Articulação e a cooperação entre o Estado e a sociedade para o alcance dos objetivos 

do desenvolvimento socioeconômico. 

Estabelecimento de negociações econômicas nos planos nacionais e internacionais 

visando a investimentos estratégicos por intermédio da captação de recursos e de 

cooperação técnica. 

Formulação de políticas de incentivos fiscais e tecnológicos para o fortalecimento da 

economia estadual. 

Realização de estudos e pesquisas de acompanhamento da conjuntura 

socioeconômica para subsidiar a formulação de políticas públicas. 

Articulação e coordenação de ações que promovam a conservação e o uso 

sustentável dos recursos naturais de base mineral. 

Estímulo e apoio à pesquisa e ao desenvolvimento em setores estratégicos. 

Promoção e fortalecimento da atração de investimentos para a sustentabilidade da 

economia industrial, extrativa mineral e de óleo e gás, com informação e o controle 

do uso e consumo dos recursos naturais de base mineral, superficial e subterrâneo; 

Proposição e aplicação de instrumentos normativos, organizacionais, tecnológicos, 

econômicos e financeiros inerentes à geodiversidade. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 A SEGUIR OS 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

PRESTADOS PELA SEPLANCTI 

DE FORMA 

DIRETA OU INDIRETA 

AOS USUÁRIOS EM GERAL 



 
 

 

SERVIÇO 
 
 

Atendimento ao Setor Produtivo e Promoção de Reuniões entre o Governo do Estado 

e Setor Produtivo Privado para Agregar Propostas de Ações e Estratégias na 

Construção de Políticas Públicas. 
 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Câmaras Setoriais da Indústria, Bioindústria, Agroindústria, Comércio e Serviços, Micro e Pequenas Empresas, Turismo e Recursos Minerais. 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO; 

 Telefone: 2126-1249        e-mail: camaras@seplancti.am.gov.br  
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 REUNIÕES PÚBLICAS onde ocorrem consultas, mediações, debates, encaminhamentos e análises dos diversos temas submetidos à apreciação de cada Câmara 

Setorial, com a participação dos representantes de instituições do Governo do Estado, do Setor Privado, do Terceiro Setor e/ou de Pessoas Físicas interessadas. 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Instituir foro consultivo de discussões para as intervenções governamentais, com a participação dos agentes econômicos privados, classe 

trabalhadora e terceiro setor no Estado do Amazonas na promoção e defesa dos interesses no desenvolvimento econômico e socioambiental do 

Estado do Amazonas. 

 Propor soluções de viabilidades de estratégias e ações corretivas de políticas públicas, visando o desenvolvimento sustentável.   

 Atuar como órgãos colegiados consultivos e mediadores nas representações, nas interlocuções, e promoções no desenvolvimento sustentável 

do Estado do Amazonas. 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Agendar as Reuniões por meio de ofício, carta, e-mail, telefone. 
  

CUSTOS DO SERVIÇO: 

 Serviço gratuito. 
 

USUÁRIOS DO SERVIÇO: 

 Qualquer Pessoa Jurídica, - Pessoa Física ou Organização da Sociedade Civil e outros. 

 As reuniões são públicas. 
 

PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: 

 Os prazos são firmados conforme registro em ata.  
 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:  

 Decreto nº 40.548, de 12 de abril de 2019; Decreto nº 24.038, de 6 de fevereiro de 2004; Decreto nº 23.298, de 28 de março de 2003. 

 



 
 

SERVIÇO 
 

 

 

Divisão Político-Administrativa do Estado ou Ordenamento Territorial 
 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento – SEAP 

 Departamento de Estudos, Pesquisa e Informações - DEPI 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 Telefone: 2126-1215        e-mail:  seap@seplancti.am.gov.br 

                                                

DESCRIÇÃO E FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Análise técnica dos processos oriundos das prefeituras ou representações sobre questões de limites territorial dos municípios do Amazonas.  
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Requerer por meio de ofício a Casa Civil em nome do Sr. Excelentíssimo Governador do Estado do Amazonas, quando se tratar de análise espacial sobre 

a divisão político-administrativo dos municípios. 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviço gratuito. 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Assembleia Legislativa – Prefeituras – Orgãos Públicos  
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 Média de 35 a 40 dias. 
 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 Art. 18 da Constituição Federal de 1988. 
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SERVIÇO 
 Elaboração de Mapas (atualização anual) 

 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento – SEAP 

 Departamento de Estudos, Pesquisa e Informações – DEPI 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  seap@seplancti.am.gov.br 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Elaboração de mapas cartográficos, coropléticos, temáticos e cartas imagens.  
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Atendimento das demandadas de elaboração e impressão de mapas. 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Por meio solicitação via e-mail ou ofício protocolado na sede SEPLANCTI 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviço gratuito 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Órgãos Públicos 
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 Média de 20 a 25 dias. 
 

LEGISLAÇÃO:  

 Não se aplica 
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SERVIÇO 
 

 

Coleta de Dados em Campo via GPS e Vetorização e/ou Máquina Fotográfica. 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento – SEAP 

 Departamento de Estatística, Análise, Geoprocessamento e Inovação – DEPI. 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO: 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  seap@seplancti.am.gov.bt  
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Levantamento e coleta de dados em campo via GPS ou máquina fotográfica. 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Atualização do banco de dados espaciais do Estado.  
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Por meio de ofício protocolado na sede SEPLANCTI. 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviços gratuito. 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Assembleia Legislativa – Prefeituras – ORGÃOS PÚBLICOS – Público em geral 
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 Média de 20 a 25 dias. 
 

LEGISLAÇÃO: 

 Não se aplica 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SERVIÇO 

 
Produto Interno Bruto do Amazonas e seus Municípios 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento – SEAP 

 Departamento de Estudos, Pesquisa e Informações – DEPI 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  seap@seplancti.am.gov.br  
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Informar, anualmente e trimestralmente o resultado do Produto Interno Bruto, à sociedade os resultados da economia do estado do 

Amazonas, nos três setores da economia local: Primário, Secundário e Terciário. 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Indicador utilizado para mensurar a atividade econômica, afim de ajudar gestores a tomadas de decisões e no auxílio do orçamento do 

Estado. 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Produto disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Planejamento em: www.seplancti.am.gov.br  
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviços gratuito 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Público em Geral 
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 Anual e trimestral. 
 

LEGISLAÇÃO 

 Não se aplica. 
 

 

 

 

 



 
 

 

SERVIÇO 

 
Cenário Econômico 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento – SEAP 

 Departamento de Estudos, Pesquisa e Informações – DEPI 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  depi@seplancti.am.gov.br     

                         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Compete a realização de estudos e pesquisas relacionas às ações do setor público, em todos os níveis, com prioridade para a evolução 

econômica, tecnológica e Social do Estado, de suas sub-regiões e municípios; Levantamento, sistematização, processamento e 

armazenamento de dados, informações e indicadores econômicos, financeiros, físico-geográficos e sociais, necessários a avaliação 

macroeconômica a contabilidade social 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Subsidiar a elaboração e avaliação do Plano Plurianual (PPA) 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Por meio de e-mail para o Departamento de Estudos, Pesquisas e Informações: depi@seplancti.am.gov.br 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviços gratuito 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Assembleia Legislativa – Prefeituras – ORGÃOS PÚBLICOS – Público em geral 
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 Média de 20 a 25 dias. 
 

LEGISLAÇÃO: 

 Não se aplica 

 

 

mailto:depi@seplancti.am.gov.br


 
 

SERVIÇO 
 

Coletar, Tratar e Organizar Dados Socioeconômicos para Subsidiar a Formulação de Políticas 

Públicas. 
 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento – SEAP 

 Departamento de Estudos, Pesquisa e Informações – DEPI 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  depi@seplancti.am.gov.br 

                                                    

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Coordena e controla a execução de atividades do planejamento estratégico, de políticas públicas do Governo e da elaboração do plano 

plurianual; coordenação da elaboração de relatórios de ação de governo, subsidiando a elaboração da Mensagem Governamental da abertura 

dos trabalhos da Assembleia Legislativa. 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 São estudos e pesquisas relacionas às ações do setor público, em todos os níveis, com prioridade para a evolução econômica, tecnológica e 

Social do Estado, de suas sub-regiões e municípios; Levantamento, sistematização, processamento e armazenamento de dados, informações 

e indicadores econômicos, financeiros, físico-geográficos e sociais, necessários a avaliação macroeconômica a contabilidade social. 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Por meio de e-mail para o Departamento de Estudos, Pesquisas e Informações: depi@seplancti.am.gov.br 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviços gratuito 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Assembleia Legislativa – Prefeituras – órgãos Públicos – Público em geral 
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 Não se aplica. 
 

LEGISLAÇÃO: 

 Não se aplica 
 

 

mailto:depi@seplancti.am.gov.br
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SERVIÇO 
 

Anuário Estatístico 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento – SEAP 

 Departamento de Estudos, Pesquisa e Informações – DEPI 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  depi@seplancti.am.gov.br 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Disponibilizar informações sobre as características geográficas, demográficas, sociais, políticas e econômicas do Estado. 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Demonstrar os indicadores do Estado em forma de tabelas com informes sobre características geográficas, demográficas, sociais, políticas e 

econômicas. 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Produto disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Planejamento em: www.seplancti.am.gov.br  
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviço gratuito. 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

  Público em geral 
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 Disponível Anualmente 
 

LEGISLAÇÃO: 

 Não se aplica 
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SERVIÇO 
 

Amazonas em Mapas (Atlas) 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento – SEAP 

 Departamento de Estudos, Pesquisa e Informações – DEPI. 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  depi@seplancti.am.gov.br  
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Demonstrar os municípios do Estado em forma de mapas geoprocessados com informes sobre vários aspectos da caracterização territorial. 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Demonstrar os indicadores do Estado em forma de mapas com informes sobre características geográficas, demográficas, sociais, políticas e 

econômicas. 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Produto disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Planejamento em: www.seplancti.am.gov.br 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviços gratuito 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Público em geral 
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 Disponível Anualmente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:depi@seplancti.am.gov.br
http://www.seplancti.am.gov.br/


 

 
 

SERVIÇO 

 
Boletim do Emprego Formal do Estado do Amazonas 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento – SEAP 

 Departamento de Estudos, Pesquisa e Informações – DEPI 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  depi@seplancti.am.gov.br 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Serviço de análise da evolução do emprego formal no Estado e municípios. 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Acompanha a evolução do emprego por setor de atividade econômica do Estado e municípios do Amazonas. 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Produto disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Planejamento em: www.seplancti.am.gov.br  
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviços gratuito 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Público em geral. 
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 Mensal 
 

LEGISLAÇÃO: 

 Não se aplica 
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SERVIÇO 

 
Boletim da Balança Comercial do Amazonas 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento – SEAP 

 Departamento de Estudos, Pesquisa e Informações – DEPI 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 Telefone: 2126-1225        e-mail: depi@seplancti.am.gov.br 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Análise dos principais produtos exportados e importados do Estado e municípios. 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Acompanhar e analisar as exportações e importações feito pelo Estado do Amazonas. 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Produto disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Planejamento em: www.seplancti.am.gov.br  
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviços gratuito 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Público em geral 
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 Mensal 
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SERVIÇO 

 
Estudos e Análise dos Setores e Cadeias Produtivas Específicas 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento – SEAP 

 Departamento de Estudos, Pesquisa e Informações – DEPI. 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  depi@seplancti.am.gov.br 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Análise dos principais setores da cadeia produtivas do Estado do Amazonas. 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Análise da importância de se utilizar os conceitos de cadeias produtivas como componente do pensamento estratégico. 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Por meio de e-mail para o Departamento de Estudos, Pesquisas e Informações: depi@seplancti.am.gov.br 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviço gratuito 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Público em geral 
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 Não se aplica 
 

LEGISLAÇÃO: 

 Não se aplica 
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SERVIÇO 

 
Formular Indicadores e Avaliação de Resultados 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento – SEAP 

 Departamento de Estudos, Pesquisa e Informações – DEPI. 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  depi@seplancti.am.gov.br 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Criação de indicadores estratégicos, avaliação e manutenção através de gráficos e análise técnica. 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Criação de indicadores com o objetivo de auxiliar gestores na tomada de decisões. 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Por meio de e-mail para o Departamento de Estudos, Pesquisas e Informações: depi@seplancti.am.gov.br 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviço gratuito. 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Público em geral. 
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 Não se aplica. 
 

LEGISLAÇÃO: 

 Não se aplica. 
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SERVIÇO 

 
Sistema e-SIGA - Indicadores e Informações Governamentais do Estado do Amazonas 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento – SEAP 

 Departamento de Estudos, Pesquisa e Informações – DEPI 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  depi@seplancti.am.gov.br 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Treinar técnicos dos órgãos estaduais para atualização de indicadores, assim como alimentação, manutenção e criação de indicadores. 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Sistema de Informações Governamentais -Treinamento de técnicos e acompanhamento dos indicadores dos órgãos do estado do Amazonas. 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Por meio ofício protocolado na sede SEPLANCTI. 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviço gratuito. 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Público em geral 
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 Mensal. 
 

LEGISLAÇÃO: 

 Não se aplica. 
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SERVIÇO 
 

Plano Plurianual (PPA) 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento (SEAP) 

 Departamento de Planejamento (DEPLAN). 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  deplan@seplancti.am.gov.br 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 O Plano Plurianual do governo do Estado é a principal ferramenta de planejamento de médio prazo do governo. Sua construção envolve a 

sociedade, os órgãos executivos e poderes do Estado. O PPA estabelece as medidas, gastos e objetivos a serem seguidos pelo governo ao 

longo do período de 4 anos. Tem a vigência do segundo ano de um mandato governamental até o final do primeiro ano do mandato seguinte. 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 O PPA tem como finalidade definir as estratégia de Governo para a construção e organização dos programas e ações governamentais, cuja 

proposta é inspirada no cumprimento pelo Estado das demandas prioritárias da sociedade, considerando para isso a limitação dos recursos 

financeiros. 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Projeto de lei disponível no site da SEPLANCTI no link: http://www.seplancti.am.gov.br/planejamento-2/ 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviço gratuito. 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Órgãos do Poder Executivo, demais Poderes do Estado e sociedade em geral. 
 

 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 A partir do mês de janeiro – versão atualizada. 
 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 Art. 165 da Constituição Federal e Art. 157 da Constituição Estadual. 
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SERVIÇO 
 

Monitoramento do Plano Plurianual 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento (SEAP) 

 Departamento de Planejamento (DEPLAN). 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  deplan@seplancti.am.gov.br 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Acompanhamento, via Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas (SPLAM), da execução dos 

programas e ações do PPA. 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Acompanhar a execução física e financeira dos programas e ações do PPA, contribuindo para a otimização da aplicação dos recursos 

financeiros. Subsidia a avaliação anual do PPA. 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 O monitoramento pode ser acessado no Portal da Transparência do Estado do Amazonas no link: 

http://www.transparencia.am.gov.br/programas-e-acoes/monitoramento/ 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviço gratuito. 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Órgãos do Executivo e dos Poderes do Estado e sociedade em geral. 
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 Serviço contínuo de janeiro a dezembro. 
 

LEGISLAÇÃO: 

 PPA 2016-2019 – Lei nº 4.268, de 15 de dezembro de 2015 – Publicação do DOE. 
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SERVIÇO 
 

Avaliação do Plano Plurianual 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento (SEAP) 

 Departamento de Planejamento (DEPLAN) 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO: 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  deplan@seplancti.am.gov.br 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 A avaliação é anual e parte fundamental do modelo de gestão do PPA. Nesse processo é avaliado os indicadores, o desempenho dos programas 

e ações e os resultados de impacto junto à sociedade alcançados. 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO:  

 Analisar e avaliar os resultados dos indicadores socioeconômicos e ambientais, bem como o desempenho dos programas e ações do governo. 

É fundamental para o alcance dos resultados inicialmente previstos nos programas, por meio do aperfeiçoamento contínuo da gestão e da 

alocação de recursos no PPA. 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 O relatório da Avaliação está disponível no site da SEPLANCTI no link: http://www.seplancti.am.gov.br/planejamento-2/ 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviço gratuito. 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Órgãos do Executivo, dos Poderes do Estado e sociedade em geral. 
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO:  

 A partir do mês de abril – versão atualizada no site da SEPLANCTI. 
 

LEGISLAÇÃO: 

 PPA 2016-2019 – Lei nº 4.268, de 15 de dezembro de 2015 – Publicação do DOE. 
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SERVIÇO 
 

Revisão do Plano Plurianual 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento (SEAP) –  

 Departamento de Planejamento (DEPLAN) 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO: 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  deplan@seplancti.am.gov.br 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 É um procedimento legal realizado, anualmente, que busca adequar os programas e ações na fase qualitativa e quantitativa, de acordo com 

as informações contidas na Avaliação do PPA do ano anterior. A Revisão permite inclusão, exclusão e alteração de programas e ações, bem 

como de seus respectivos atributos. 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Tem como finalidade ajustar os programas e ações às circunstâncias e à reavaliação da realidade social, econômica e financeira do Estado e, 

também, ao processo gradual de reestruturação do gasto público, em cumprimento à Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal). 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 O relatório da Revisão está no link: http://www.seplancti.am.gov.br/planejamento-2/ 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Não se aplica, considerando que o PPA é uma obrigação do governo federal, estadual e municipal. 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Órgãos do Executivo e dos Poderes do Estado, tendo como público-alvo a sociedade em geral. 
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 A partir do mês de janeiro – versão atualizada no site da SEPLANCTI 
 

LEGISLAÇÃO: 

 PPA 2016-2019 – Lei nº 4.268, de 15 de dezembro de 2015 – Publicação do DOE 
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SERVIÇO 
 

Relatório de Ação Governamental 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento (SEAP) 

 Departamento de Planejamento (DEPLAN) 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO: 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  deplan@seplancti.am.gov.br 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Consolidação dos relatórios de atividades dos órgãos do Poder Executivo, registrando as principais ações desenvolvidas e seus respectivos 

resultados junto à sociedade. O Relatório subsidia a Mensagem Governamental apresentada na abertura dos trabalhos da Assembleia 

Legislativa. 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Apresentar as ações realizadas, produtos e serviços que foram disponibilizados aos cidadãos amazonenses, demonstrando como os 

recursos arrecadados foram aplicados. 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Disponível no site da SEPLANCTI no link: http://www.seplancti.am.gov.br/planejamento-2/ 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviço gratuito. 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Órgãos do governo do estado e sociedade em geral. 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 A partir do mês de março – versão atualizada no site da SEPLANCTI 
 

LEGISLAÇÃO: 

 Não se aplica. 
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SERVIÇO 
 

PPA de Bolso 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento (SEAP) 

 Departamento de Planejamento (DEPLAN) 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO: 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  deplan@seplancti.am.gov.br 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 O PPA de Bolso é uma publicação que mostra de forma resumida os programas e as metas físicas e financeiras das ações do Governo. 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Apresentar de forma resumida os principais programas e ações do PPA, facilitando a consulta das informações por dirigentes, técnicos do 

Governo do Estado e a sociedade em geral. 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Disponível no site da SEPLANCTI no link: http://www.seplancti.am.gov.br/planejamento-2/ 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviço gratuito. 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Dirigentes e técnicos dos órgãos do Estado, dos Poderes e sociedade em geral. 
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 A partir do mês de fevereiro – versão atualizada no site da SEPLANCTI 
 

LEGISLAÇÃO: 

 Não se aplica. 
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SERVIÇO 
 

Manuais de Orientação dos Ciclos do PPA 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento (SEAP) –  

 Departamento de Planejamento (DEPLAN) 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO: 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  deplan@seplancti.am.gov.br 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Os manuais são publicações que trazem orientações técnicas sobre o ciclo do PPA (elaboração, monitoramento, avaliação e revisão). 

Apresenta os conceitos e a base legal do planejamento governamental, as diretrizes e demais componentes do PPA. 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Nortear o processo de elaboração, monitoramento, avaliação e revisão do PPA, quanto à dimensão estratégica, conceitual e operacional. 
 

 COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Disponível no site da SEPLANCTI no link: http://www.seplancti.am.gov.br/planejamento-2/ 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviço gratuito. 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Dirigentes e técnicos dos órgãos do Estado, dos Poderes e sociedade em geral. 
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 A partir do mês de janeiro – versão atualizada no site da SEPLANCTI 
 

LEGISLAÇÃO: 

 Não se aplica. 
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SERVIÇO 

 

Manual Operacional do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas 

(SPLAM) 
 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento (SEAP) 

 Departamento de Planejamento (DEPLAN). 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO: 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  deplan@seplancti.am.gov.br 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Manual informativo sobre a alimentação e consultas ao sistema, permitindo acesso aos módulos de elaboração/revisão (fase qual itativa e 

quantitativa), monitoramento, avaliação e orçamento 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Disponibilizar orientações sobre a operação do sistema quanto ao acesso e inserção de dados e informações sobre os programas e ações 

do PPA. 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Disponível no site da SEPLANCTI no link: http://www.seplancti.am.gov.br/planejamento-2/ 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviço gratuito. 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Dirigentes, técnicos dos órgãos do Estado responsáveis pelo PPA, bem como outros usuários, desde que solicitem (via ofício) o perfil de 

Leitor. 
 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 A partir do mês de janeiro – versão atualizada no site da SEPLANCTI 
 

LEGISLAÇÃO: 

 Não se aplica. 
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SERVIÇO 

 
Relatório da Consulta à Sociedade 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento (SEAP) 

 Departamento de Planejamento (DEPLAN) 

CANAL DE COMUNICAÇÃO: 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  deplan@seplancti.am.gov.br 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Publicação com os resultados da Consulta à Sociedade (via presencial e virtual), no qual são apresentadas as demandas da população para 

possível atendimento no Plano Plurianual. 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Apresentar um conjunto de informações colhidas junto à sociedade sobre suas demandas e necessidades dentro das áreas de resultado que 

compõem o PPA, como Saúde, Educação, Segurança Pública, dentre outras. A publicação traz ainda o perfil dos participantes da pesquisa. 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Disponível no site da SEPLANCTI no link: http://www.seplancti.am.gov.br/planejamento-2/ 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviço gratuito. 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Sociedade em geral. 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 A partir do mês de janeiro – versão atualizada no site da SEPLANCTI 

LEGISLAÇÃO: 

 Não se aplica. 

 

 

 

 



 
 

SERVIÇO 
 

Treinamentos e Oficinas de Trabalho 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

 Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento (SEAP) 

 Departamento de Planejamento (DEPLAN) 

CANAL DE COMUNICAÇÃO: 

 Telefone: 2126-1225        e-mail:  deplan@seplancti.am.gov.br 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Os treinamentos e oficinas de trabalho orientam a atuação dos técnicos responsáveis pela elaboração e demais etapas do PPA, utilizando-se 

manuais de apoio. De modo concomitante, é realizado o treinamento com os técnicos dos órgãos que irão operacionalizar o SPLAM. 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Capacitar e atualizar os técnicos responsáveis pelo planejamento nos órgãos do governo do Estado, na parte conceitual, operacional, de 

diretrizes e demais componentes do PPA.  

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Solicitação via ofício ou pelo e-mail: deplan@seplancti.am.gov.br 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviço gratuito. 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Técnicos dos órgãos do Estado responsáveis pelo PPA. 

PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO: 

 Realizados antes do início de cada uma das etapas do ciclo do PPA. 

LEGISLAÇÃO: 

 Não se aplica. 

 

 

 

 



 
 

SERVIÇO 

 

Requerer Atendimento Voltado as Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e ao 

Desenvolvimento e integração da Faixa de Fronteira do Estado do Amazonas. 
 

SETOR RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS: 

 Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI 

 Núcleo Para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira do Estado do Amazonas – NIFFAM. 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO: 

 Telefone: 2126-1200 / 1218 -  e-mail: secti@seplancti.am.gov.br  
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 Os serviços ofertados pela SECTI estão voltados ao público cujos interesses são as políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação, e 

para o desenvolvimento e a integração da faixa de fronteira do estado do Amazonas. 
 

 FINALIDADE DOS SERVIÇOS: 

 Atendimento a pesquisadores, gestores de instituições de ciência e tecnologia, empresários, legislativo, estudantes e a toda sociedade civil 

na busca de Informações pertinentes as políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação, e para o desenvolvimento e a integração da 

faixa de fronteira do estado do Amazonas;  

 Atendimento as startups e aos gestores de ambientes promotores de empreendedorismo e inovação para orientações e demais tratativas 

junto a SECTI. 
 

COMO REQUERER ESSES SERVIÇOS: 

 Agendamento prévio ou preenchimento de Fichas de Registros para marcação de reuniões oficiais junto a SECTI. 
 

CUSTOS DOS SERVIÇOS: 

 Serviços gratuito. 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Gestores Públicos de Instituições de Ensino, Pesquisa, Ciência e Tecnologia, Pesquisadores de instituições públicas e privadas. Outros atores 

da sociedade civil que tenha afinidade com o tema tratado pelo NIFFAM e pela SECTI. 
 

PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: 

 Cada serviço é específico. O prazo é definido no acordo de encaminhamento e monitorado pela SEPLANCTI. 

 O requerente deve acompanhar o andamento do processo. 
 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

 LeiI Nº13.243/2016; Lei Nº 3.095/2006; Lei 6.634/1979; Lei nº 10.973/2004 e Lei nº 10.683/2003. 

 Decreto nº 9.283/2018 e Decreto nº 32.729/2012. 



 

SERVIÇO 

 
Avaliação Técnica de Projetos e Procedimentos Relacionados as Áreas de Minerais no Estado do Amazonas 

SETOR RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS: 

 Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI 

 Departamento de Mineração. 
 

CANAL DE COMUNICAÇÃO: 

 Telefone: 2126-1200        e-mail:  acosta@seplancti.am.gov.br 

DESCRIÇÃO e FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Atendimento ao público das áreas afins sobre questionamentos do setor de Recursos Minerais (minérios, petróleo, gás e água mineral); 

 Orientar as empresas e cidadãos sobre o setor mineral no que diz respeito a atividade de pesquisa e exploração mineral no Estado; 

 Informações sobre número de empresas, minerais que estão sendo pesquisados e/ou explorados e/ou explorados. Locais das atividades Minerais. 

Perspectivas de setores em crescimentos. 

 Auxílio e apoio aos integrantes da administração pública e ao público em geral sobre regras e procedimentos usados no setor de Recursos Minerais; 

 Solicitação de Avaliação Técnicas de Projetos e Procedimentos; 

 Promover Reuniões e Câmaras Temáticas; 

 Mapa Interativo da Mineração; 

 Coordenação da Câmara Setorial de Recursos Minerais; 

 Reuniões com Instituições de Ensino, Pesquisa, Ciência e Tecnologia, Pesquisadores, empresários e outros atores.  
 

DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERER O SERVIÇO: 

 Ofício ou Pedido protocolado na SEPLANCTI. 

PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: 

 Cada serviço é específico. O prazo é definido nos acordos de encaminhamento e monitorados pela SEPLANCTI. 

 O requerente deve acompanhar o andamento do processo. 

CUSTOS DOS SERVIÇOS: 

 Serviços gratuitos. 

USUÁRIO DO SERVIÇO 

 Empresários do setor de mineração e Garimpeiros. Prefeituras Municipais, Gestores de Instituições de Ensino, Pesquisa, Ciência e Tecnologia. 

Pesquisadores de instituições públicas, privadas e autarquias federais. Outros atores da sociedade com afinidade para com a temática de recursos 

minerais. 

LEGISLAÇÃO 

 Constituição da República Federativa do Brasil; Lei nº 4.419, de 29 de dezembro de 2016; Lei nº 3.874, de 15 de abril de 2013 e DL nº227/1967 – 

Código de Mineração. 



 

SERVIÇO 

 
Requerer Análise de Projetos Técnico-econômico para Concessão de Incentivos 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS: 

 Secretaria Executiva de Desenvolvimento – SED 
 Departamento de Diversificação Econômica 

 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 
 Telefone: 2126-1214        e-mail:  jsmribeiro@seplancti.am.gov.br 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 
 A análise de Projeto Técnico-econômico para obtenção de incentivos ficais na industrialização de produtos/serviços no Estado do Amazonas. 

 

FINALIDADE 

 Visa conceder isenção conforme a legislação específica, ou 
 Redução do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, 

intermunicipal e de comunicação (ICMS) 
 

COMO REQUERER ESSES SERVIÇOS: 

 Por meio de processo administrativo protocolo/SEPLANCTI, por meio de requerimento e juntada de documentos. 
 

CUSTOS DOS SERVIÇOS: 

 Serviços gratuito. 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Empresas Industriais e Empresas Prestadoras de Serviços (Consultorias econômicas). 
 

PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: 

 Média – até 60 dias. 
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SERVIÇO 

 

 
Requere apoio às Iniciativas Empresariais para os setores Primários e Terciários do Estado  do 
Amazonas 
 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS: 

 Secretaria Executiva de Desenvolvimento – SED 
 Departamento de Diversidade Econômica e Controle de Incentivos 

 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 Telefone: 2126-1214        e-mail:  abarroso@seplancti.am.gov.br 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 
 Apoiar as iniciativas empresariais na busca da ampliação do mercado, interagindo com parcerias estratégicas que impulsionem intercâmbios 

comerciais e mercadológicos. 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Analisar e tratar as demandas internas e externas que apresentem interface com a diversificação econômica do Estado, articulando com 
entidades e órgãos públicos e privados, nacionais e internacionais, identificando opções de investimentos para obter recursos e aplicá-los em 
programas e projetos. 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Por meio de processo administrativo protocolo/SEPLANCTI. 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 

 Serviços gratuito. 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Empresas Industriais e Empresas Prestadoras de Serviços (Consultorias econômicas). 
 

PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: 

 Ainda não computado 
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SERVIÇO 

 
Requerer a Emissão / Renovação / Substituição de Laudo Técnico (LTI)  
 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS: 

 Secretaria Executiva de Desenvolvimento – SED 
 Departamento de Diversidade Econômica e Controle de Incentivos 

 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 Telefone: 2126-1214        e-mail:  agrimm@seplancti.am.gov.br 
 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 O acompanhamento, controle e manutenção dos incentivos visa a emissão/renovação/substituição do Laudo Técnico de Inspeção – LTI 
 
 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Sua finalidade é constatação do integral cumprimento das condições estabelecidas no projeto aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento 
do Estado do Amazonas – CODAM. 
 
 

COMO REQUERER ESSE SERVIÇO: 

 Por meio de processo administrativo protocolo/SEPLANCTI. 
 
 

CUSTO DO SERVIÇO: 
 Serviços gratuito. 

 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 

 Empresas Industriais e Empresas Prestadoras de Serviços (Consultorias econômicas). 
 
 

PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: 

 De 15 a 30 dias úteis 
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SERVIÇO 
 

Requerer Alterações nos Decretos Concessivos, em Consonância com a Legislação Vigente.  
 

 

SETOR RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS: 

 Secretaria Executiva de Desenvolvimento – SED 
 Departamento de Controle de Incentivos 

, 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 Telefone: 2126-1214        e-mail:  abarroso@seplancti.am.gov.br 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 Emissão de Parecer para alteração, inclusão, exclusão e correção de posição tarifária, nomenclatura de produto, enquadramento, 
reenquadramento, enquadramento adicional. 

 Emissão de Parecer para modificações de contrato social, fusão, cisão e incorporação. 
 Emissão de parecer para prorrogação de prazo para implantação, paralisação e cancelamento de incentivos. 
 Emissão de parecer para concessão de crédito para Querosene de Aviação (QAV). 

 

FINALIDADE DO SERVIÇO: 

 Realizar as alterações nos Decretos, determinadas pela legislação de incentivos fiscais vigentes. 
 

CUSTOS DOS SERVIÇOS 

 Serviço gratuito. 
 

USUÁRIO DO SERVIÇO: 
 Empresas Industriais e Empresas Prestadoras de Serviços (Consultorias econômicas). 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERER O SERVIÇO: 
 Por meio de processo administrativo protocolo/SEPLANCTI. 

 

PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: 
 Até 60 dias. 
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SERVIÇO 

 

Requerer a Coordenação e Acompanhamento de ações Voltadas para o Crescimento e 

Desenvolvimento Econômico dos Municípios do Estado do Amazonas 
 

SETOR RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS: 

 Secretaria Executiva de Desenvolvimento – SED 
 Departamento de Diversificação Econômica  

 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 
 Telefone: 2126-1214        e-mail: jsmribeiro@seplancti.am.gov.br 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 
 Coordenação e acompanhamento com a participação de órgãos governamentais e não governamentais com ações voltadas para o 

fortalecimento da gestão municipal, que resultem na descentralização do crescimento para o interior do Estado. Coordenação e 
acompanhamento com a participação de órgãos governamentais e não governamentais com ações voltadas para o fortalecimento da gestão 
municipal, que resultem na descentralização do crescimento para o interior do Estado. 
 

FINALIDADE: 

 Promover o levantamento de necessidades e identificar os gargalos ao pleno desenvolvimento regional, tendo como norte o ordenamento 
territorial e zoneamento ecológico-econômico 

 

COMO REQUERER ESSES SERVIÇOS: 
 Por meio de um ofício de solicitação de serviços. 

 

CUSTOS DOS SERVIÇOS: 
 Serviço gratuito. 

 

USUÁRIO DESSE SERVIÇO: 
 Municípios do Estado do Amazonas. 

 

PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: 
 Em estudo 
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SECRETARIA EXECUTIVA DE  ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO 
 

A SEPLANCTI - DISPÕE DE TRÊS (3) CANAIS DE ATENDIMENTO 
 

 

 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

SEPLANCTI - Secretaria de Estado de Planejamento, 
Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 
Departamento de Controle Interno - DCINT 

Av. Urucará 595 – Cachoeirinha. CEP 69065-180. Manaus-
AM 

  

 

ATENDIMENTO VIRTUAL 
Por meio do site: www.seplancti.am.gov.br, que 

disponibiliza 2 (dois) canais com finalidades distintas: 
 

e-Ouv (manifestações de ouvidoria: solicitações, 
reclamações, denúncias, sugestões e elogios) 

 
e-Sic (Solicitação de Acesso à Informação) 
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SERVIÇOS DE OUVIDORIA 
 

A ouvidoria exerce a função de mediador caso o Usuário encontra dificuldades no atendimento dos serviços públicos. 
Os meios de de atendimento são presencial, eletronico ou carta.  
E-OUV, é o meio eletrônico de atendimento (e-Ouv), e foi desenvolvido para receber denúncias, reclamações, 
sugestões, elogios e solicitações referentes a servidores públicos e serviços prestados pelos órgãos e entidades do 
Governo do Estado do Amazonas. 

ACREDITE NA OUVIDORIA, FAÇA UM TESTE. 

 
 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 Segunda a Sexta-feira, das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 

17:00hs (exceto feriados). 

 DCINT – Departamento de Controle Interno. 

SERVIÇOS ELETRÔNICOS                                          

https://www.seplancti.am.gov.br,  

ouvidoria@seplancti.am.gov.br, 

julioramon@seplancti.am.gov.br 

iteixeira@seplancti.am.gov.br; 

tribeiro@seplancti.am.gov.br 

apontes@seplancti.am.gov.br 

 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 

 Nome, e-mail e descrição da demanda de forma clara e objetiva 

PRAZO DE RESPOSTA 

 Imediata ou caso a informação não esteja disponível, o prazo será de 

20 (vinte) dias corridos, podendo ser prorrogado. 
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COMPROMISSO DE ATENDIMENTO DA SEPLANCTI 

 

 
Com vistas à melhoria da gestão pública e ao atendimento de qualidade ao usuário dos serviços públicos a Secretaria 
de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI, se compromete a: 
 

 Atender ao usuário dos serviços públicos 
com respeito, urbanidade e cortesia. 
 
 Prestar atendimento prioritário às pessoas 
com deficiência, aos idosos, às gestantes, às 
lactantes, às pessoas com crianças de colo e 
aos obesos. 
 
 Fazer uso de instrumentos de avaliação 
social. 

 

 

 Receber, examinar e encaminhar denúncias, 
reclamações, elogios, sugestões e solicitações de 
informação referentes a procedimentos e ações de agentes, 
órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual. 
 
 Manter atualizado na internet o Portal de Transparência 
da SEPLANCTI, com informações institucionais que sejam de 
interesse geral. 

 

 

 

 

 

 

 


