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Bem Vindo ao Sistema de Gestão de Incentivos Fiscais da SUDAM – SIN
O SIN é uma ferramenta responsável pelo cadastro do projeto técnico-econômico dos
seguintes tipos de pleitos: Isenção do IRPJ – Inclusão Digital, Redução Fixa de 75% do
IRPJ para empreendimento com entrada em operação após 2018, Redução Fixa de 75%
do IRPJ, Reinvestimento de 30% do IRPJ e Depreciação Acelerada. O SIN apresenta
diversas vantagens, tais como:
• Processamento das informações de forma rápida.
• Economia com remessa de documentos.
• Eliminação da impressão do projeto e cópias de documentos comprobatórios.

Objetivo deste Manual do Usuário
Esse manual destina-se a usuários do SIN e tem por finalidade apresentar as
funcionalidades do sistema.
As telas utilizadas no manual são as mesmas que o usuário visualiza ao entrar no
sistema.

Configurações Recomendadas
O SIN foi desenvolvido em uma plataforma web a fim de permitir o acesso ao sistema
em todas as regiões do país. É necessário possuir conexão com a internet, navegador
Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 9.0 ou superior.

Quem pode Utilizar o SIN?
Empresa que tenha empreendimento situado na Amazônia Legal, com atividades
consideradas prioritárias pelo Governo Federal (Decreto 4.212/2002).
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1. Cadastrar a Empresa
Para acessar o sistema é necessário realizar o cadastro da empresa no sítio
http://sin.sudam.gov.br. O usuário será redirecionado para a página abaixo:

Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Criar Conta”.
Passo 2: Ler a informação que define os compromissos do usuário no uso do Sistema. O
usuário deverá ter total ciência das disposições contidas neste termo, e infringir a
qualquer dos itens sujeita-o às penalidades legais, em âmbito administrativo, civil e
penal. Clicar no botão “Continuar”. O sistema irá apresentar a tela para realizar o
cadastro:
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Procedimentos:
Passo 3: Na tela “Cadastro da Empresa” os seguintes campos serão apresentados: Nome
da Empresa*, CNPJ*, Email*, Anexar Cartão CNPJ*, Endereço*, Número*,
Complemento, Bairro/Distrito*, CEP*, Município*, Telefone(s)*.
Passo 4: Clicar em “Selecione o Arquivo”para inserir Cartão CNPJ*.
Passo 5: Selecionar Cartão CNPJ no formato PDF.
Passo 6: Clicar em “Abrir”para concluir a seleção do arquivo.
Passo 7: Em dados para acesso insira no campo Senha* sua senha, deve ter no mínimo 8
caracteres, podendo ser alfanumérica. No campo Confirmar Senha* insira a mesma
senha preenchida acima.
Passo 8: Em Validação* insira os caracteres exibidos.
Passo 9: Ao clicar no botão “Voltar” o sistema retorna para a tela de login.
Passo 10: Antes de finalizar o cadastro certifique-se que todos os dados obrigatórios
foram inseridos, em seguida acione o botão “Enviar”.
Passo 11: Caso tenha preenchido todos os dados necessários será apresentada a
mensagem: “Cadastro realizado com sucesso, clique aqui e faça o login”. O cadastro já
está ativo, acione clique aqui e você será redirecionado para a tela de login.
Passo 12: Insira login e senha, clique no botão “Entrar”, você será redirecionado para a
tela inicial do sistema.
Passo 13: Em caso de ter esquecido a senha clique no link “Esqueceu a senha?” para
recuperá-la.
Passo 14: Insira o CNPJ da empresa e clique no botão “Enviar”, o sistema envia um link
para o e-mail da empresa cadastrado no sistema conforme passo 3. Para retornar a tela
anterior clicar em “Cancelar”.
*Estes campos são de preenchimento obrigatório.

1.1 Alterar Dados do Cadastro e Sair do Sistema
Para alterar os dados do cadastro da empresa clique em
ao lado da razão social da
empresa para ter acesso aos menus: Meus Dados, Alterar Senha e Sair.
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Procedimentos:
Passo 1: Clique em Meus Dados para alterar os dados de cadastro, como e-mail,
endereço e telefone.
Passo 2: Clique em Alterar Senha para trocar de senha, é necessário saber a senha atual.
Passo 3: Para sair do sistema clique em Sair.

2. Criando um Pleito
Estes são os procedimentos para criação de um pleito no sistema SIN:

Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Novo pleito”.
Passo 2: Selecionar o tipo de pleito desejado. Os tipos de pleitos disponíveis são:
Isenção do IRPJ-Inclusão Digital, Redução Fixa de 75% do IRPJ para
Empreendimentocom Entrada em Operação Após 2018, Redução Fixa de 75% do IRPJ,
Reinvestimento de 30% do IRPJ e Depreciação Acelerada Incentivada. A escolha da
modalidade do pleito é exibida somente após a criação do pleito.
Para que a criação do pleito seja realizada com sucesso o usuário deverá ler as précondições apresentadas. Cada tipo de pleito tem sua pré-condição.
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Passo 3: Se o usuário tiver de acordo deve selecionar que o empreendimento se

enquadra nas condições acima e clicar no botão “Avançar”, caso contrário deve clicar no
botão “Cancelar” e o sistema cancela a criação do pleito.
Passo 4: Para pleito do tipo Isenção do IRPJ-Inclusão Digital e que o empreendimento
tenha o benefício de Redução Fixa de 75% do IRPJ o usuário deverá selecionar que o
empreendimento se enquadra nas condições e que já possui o referido benefício, em
seguida será apresentada a tela de cadastro do pleito.

Passo 5: O sistema gera um código único para o pleito cadastrado, exibe o status “Em
inscrição” que significa que está em fase de elaboração, exibe o tipo de pleito e
modalidade. Enquanto o usuário não informar a modalidade do pleito será exibido “Sem
modalidade”.
Passo 6: As abas* Empreendimento, Dados técnicos**, Responsabilidade social e
Documentos a anexar ao projeto são abas principais do cadastro.

9

Passo 7: O botão “Voltar para lista” retorna para a tela inicial do sistema.
Passo 8: O botão “Clonar Pleito” cria uma cópia do pleito atual, porém com um novo
código.
Passo 9: O botão “Finalizar Pleito” finaliza o cadastro do pleito e envia para SUDAM,
caso exista alguma pendência será exibida a(s) aba(s) que precisam ser preenchidas.
Após finalizar um pleito não será possível alterar os dados cadastrados.
*As abas estão demarcadas com a cor verde e subabas com “x”, Elas serão exibidas de
acordo com o tipo de pleito:
Redução Fixa
75% do IRPJ

Redução após
2018

Isenção do IRPJ Inclusão Digital

Isenção do IRPJ para
Empreendimento que já possui
Redução Fixa de 75% do IRPJ

Reinvestimento
30% do IRPJ

Depreciação
Acelerada
Incentivada

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Produto/Serviço

x

x

x

x

x

Dimensionamento das Capacidades

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

Abas/Sub-Abas
Empreendimento
Idendificação
Alterações Contratuais
Estrutura do Capital Social
Administração
Objetivos Sociais da Empresa
Incentivos Concedidos

Dados técnicos

Capacidade Real Instalada
Capacidade Real Modernização
Ampliação
Estrutura de Receitas
Composição dos Custos
Despesas Sociais
Quadro de Mão-de-Obra
Mercado Consumidor
Origem dos Insumos
Investimento na Unidade
Destinação dos Incentivos
Recolhimento de Tributos
Estimativa da Redução
Relação das
Máquinas/Equipamentos

x
x
x
x

x
x
x
x

Relação das Notas Fiscais
Caracterização Ampliação
Caracterização Modernização

x
x
x
x

Vantagens
Investimento em Máquinas
Depósitos Realizados
Incorporação de Recursos
Aplicação de Recursos

x
x
x

Relatório Fotográfico
Fluxograma
Layout

x
x
x

x
x
x

x

Projetos Beneficiados
x

Produtos

Responsabilidade social
Documentos a anexar ao
projeto

Tabela 1. Abas e subabas apresentadas de cordo com o tipo do pleito

**A aba Dados técnicos não é exibida para pleito de Isenção do IRPJ-Inclusão Digital que
o empreendimento tenha o benefício de Redução Fixa de 75% do IRPJ, porém é exibida
a aba Projetos Beneficiados.

10

2.1 Empreendimento
A aba Empreendimento tem como subabas: Identificação, Alterações Contratuais,
Estrutura do Capital Social, Administração, Objetivos Sociais da Empresa e Incentivos
Concedidos. Ver Tabela 1 para verificar o tipo de pleito que cada subaba é apresentada.

2.1.1 Identificação
A subaba identificação é responsável por definir quais subabas o sistema irá apresentar
para o usuário preencher, uma vez que é nela que seleciona a modalidade do pleito.

Procedimentos:
Passo 1: Os Dados Cadastrais referem-se aos campos vinculados ao CNPJ da empresa
cadastrada no sistema. A Razão Social não é editável.
Passo 2: Atividade Prinicpal não é um campo obrigatório.
Passo 3: Antecessora(s) não é campo obrigatório, porém se a empresa tiver
antecessora(s) deverá preencher.
Passo 4: O CNPJ não é editável, o sistema apresenta o mesmo CNPJ que foi cadastrado.
Caso o CNPJ apresentado não pertença à empresa o usuário deverá realizar um novo
cadastro utilizando o CNPJ correto.
Passo 5: Data da Abertura do CNPJ deverá ser preenchido.
Passo 6: Selecionar a Forma de Constituição da empresa: Sociedade Anônima (SA), LTDA
ou outras.
Passo 7: Selecionar Modalidade do pleito, esse campo define quais subabas serão
apresentadas na aba Dados Técnicos.
Passo 8: Se o projeto for de infraestrutura selecionar Sim, caso contrário Não.
Passo 9: Os campos referentes ao endereço* do empreendimento deverão ser
preenchidos com o mesmo endereço do Cartão CNPJ, o e-mail deverá ser o da empresa.
Passo 10: Selecionar esta opção caso a empresa opte que a SUDAM envie notificação
diretamente ao procurador.
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Passo 11: Preencher os dados do procurador.
Passo 12: Clicar no botão “Salvar” para finalizar a subaba identificação. O sistema só
salvará as informações se os campos obrigatórios foram preenchidos.
*À partir de três caracteres o sistema irá listar os munícipios para o usuário selecionar.

2.1.2 Alterações Contratuais
Cadastrar as alterações contratuais que constem as informações preenchidas no pleito.
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Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Nova Alteração Contratual”.
Passo 2: Preencher o Número da Alteração* e a Data da alteração*.
Passo 3: Preencher o Registro na Junta Comercial* e a Data do Registro na Junta
Comercial*.
Passo 4: Descrever no campo Assunto* a que se refere a alteração contratual.
Passo 5: Clica no botão “Salvar” para cadastrar a alteração contratual, é necessário que
todos os campos apresentados sejam preenchidos.
Passo 6: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 7: Após salvar a alteração contratual será possível editar os dados.
Passo 8: Este botão exclui a alteração contratual cadastrada.
*Campos obrigatórios.

2.1.3 Estrutura do Capital Social
Cadastrar os acionistas da empresa:
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Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Novo Acionista”.
Passo 2: Se o acionista for pessoa física deverá preencher todos os campos
apresentados*. O campo Domicílio deverá ser preenchido da seguinte maneira,
exemplo: Belém/PA/BR.
Passo 3: Se o acionista for pessoa jurídica deverá preencher todos os campos
apresentados*. Campo Domicílio ver Passo 2.
Passo 4: Se o acionista for estrangeiro será apresentado o campo Passaporte.
Passo 5: Inserir o número de quotas ou ações sobre o capital votante, exemplo: 100,00.
Passo 6: Descrever no campo Assunto a que se refere a alteração contratual.
Passo 7: Clica no botão “Salvar” para cadastrar a estrutura da receita, é necessário que
todos os campos apresentados sejam preenchidos.
Passo 8: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 9: Após salvar os dados o sistema exibirá a participação sobre o capital.
Passo 10: Após salvar a alteração contratual será possível editar os dados.
Passo 11: Este botão exclui a alteração contratual cadastrada.
*Caso a empresa seja uma Sociedade Anônima deverá selecionar a opção Pessoa
Jurídica e inserir somento o número de quotas total.

2.1.4 Administração
Cadastrar os membros da diretoria e/ou membros do conselho:
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Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Novo Membro” para adicionar um mebro da diretoria*.
Passo 2: Clicar no botão “Novo Membro” para adicionar um mebro do conselho*.
Passo 3: Inserir o CPF do membro, se estrageiro selecionar Estrangeiro e inserir
Passaporte.
Passo 4: Inserir o Início e Final do mandato, caso não preencha o campo Final do
Mandato o sistema irá considerar como tempo inderterminado.
Passo 5: Inserir o Nome e o Cargo do membro.
Passo 6: Selecionar alteração contratual que vincula o membro a ser cadastrado.
Passo 7: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar o membro.

15

Passo 8: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 9: É listado o nome dos representantes.
Passo 10: Após salvar um membro será possível editar os dados.
Passo 11: Este botão exclui um membro cadastrado.
*Se for uma empresa Sociedade Anônima deverá realizar o Passo 1 e 2.

2.1.5 Objetivos Sociais da Empresa
Cadastrar os objetivos sociais e a Receita Federal a qual a empresa está jurisdicionada:

Procedimentos:
Passo 1: Inserir os objetivos sociais* da empresa.
Passo 2: Selecionar alteração contratual* que vincula os objetivos sociais.
Passo 3: Inserir o Nome da Unidade*, Logradouro*, Número*, Bairro*, Município** e
Cep* da Receita Federal a qual a empresa está jurisdicionada.
Passo 4: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar os objetivos sociais da empresa e
Receita Federal a qual está jurisdicionada.
*Campos obrigatórios.
**À partir de três caracteres o sistema irá listar os munícipios para o usuário selecionar.

2.1.6 Incentivos Concedidos pela SUDAM
Cadastrar o(s) incentivo(s) concedidos à empresa:
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Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Novo Incentivo Concedido”.
Passo 2: Selecionar o tipo do pleito*.
Passo 3: Selecionar a modalide* caso o pleito seja do tipo Redução Fixa de 75% do IRPJ
ou Isenção do IRPJ – Inclusão Digital, caso contrário este campo não será exibido.
Passo 4: Selecionar tipo do documento*.
Passo 5: Selecionar nº do documento* referente ao item selecionado no Passo 4.
Passo 6: Inserir a data do documento* referente so Passo 4.
Passo 7: Inserir o período de fruição do incentivo*, exemplo 2018 a 2027.
Passo 8: Inserir o nome do produto* que recebeu benefício.
Passo 9: Inserir quantidade* do produto incentivado.
Passo 10: Inserir unidade de medida* do produto incentivado.
Passo 11: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar o incentivo.
Passo 12: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
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Esta aba não é obrigatória para pleitos do tipo Redução Fixa de 75% do IRPJ e Isenção do
IRPJ – Inclusão Digital quando a modalide for Implantação, e Redução 75% do IRPJ para
Empreendimento com Entrada em Operação Após 2018.
Passo 13: Após salvar um incentivo será possível editar os dados.
Passo 14: Este botão exclui um incentivo cadastrado.
*Campos obrigatórios.

2.2 Dados Técnicos
A aba Dados Técnicos tem como subabas: Produto/Serviço, Dimensionamento das
Capacidades, Capacidade Real Instalada, Estrutura de Receitas, Composição dos Custos,
Despesas Sociais, Quadro de Mão de Obra, Mercado Consumidor, Origem dos Insumos,
Investimento na Unidade, Destinação dos Incentivos, Recolhimento de Tributos,
Estimativa da Redução, Relação das Máquinas/Equipamentos, Relação de Notas Fiscais,
Caracterização Ampliação*, Caracterização Modernização**, Vantagens, Investimento
em Máquinas, Depósitos Realizados, Incorporação de Recursos, Aplicação de Recursos,
Relatório Fotográfico, Fluxograma e Layout . Ver Tabela 1 para verificar o tipo de pleito
que cada subaba é apresentada.
*Na modalidade Ampliação.
**Na modalidade Modernização.

2.2.1 Produto/Serviço
Cadastrar o(s) produto/serviço(s) que requer incentivo fiscal e enquadramento da
atividade dentre os setores prioritários definidos no Decreto nº 4.212/2002:
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Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Novo Produto/Serviço”.
Passo 2: Inserir o nome do Produto/Serviço*.
Passo 3: Selecionar a unidade* referente ao produto/serviço.
Passo 4: Para pleitos do tipo Redução Fixa de 75% do IRPJ e Isenção do IRPJ – Inclusão
Digital na modalide Ampliação será apresentado o campo Ano da Ampliação* e na
modalidade Modernização Ano Modernização*.
Passo 5: Selecionar o enquadramento* referente ao produto/serviço.
Passo 6: Inserir o CNAE/IBGE*.
Passo 7: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar o produto/serviço.
Passo 8: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 9: Após salvar o produto/serviço será possível editar os dados, porém para alterar
o Ano da Ampliação ou Ano da Modernização deverá excluir o produto/serviço ver
Passo 10.
Passo 10: Este botão exclui o produto/serviço, para que a exclusão seja bem sucedida é
necessário obervar os vínculos existentes com esta subaba: Produto/Serviço 
Dimensionamento das Capacidades  Capacidade Real Instalada  Caracterização da
Modernização** ou Ampliação**  Estrutura de Receitas  Mercado Consumidor 
Origem de Insumos  Relação de Noats Fiscais. A exclusão deve seguir esta ordem para
que seja realizada com sucesso.
*Campos obrigatórios.
**Excluir recursos vinculados a este produto/serviço.

2.2.2 Dimensionamento das Capacidades
Cadastrar o dimensionamento das capacidades do(s) produto/serviço(s) inserido(s) no
pleito:
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Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Novo Dimensionamento”.
Passo 2: Selecionar Produto/Serviço* que irá dimensionar a capacidade.
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Passo 3: Inserir a A - capacidade de produção horária*. Este campo aceita até 10 casas
decimais após o ponto. Exemplo: 1200.0000000001.
Passo 4: Inserir B - quantidade horas do turno* que não deve exceder a 24.
Passo 5: Inserir C - turnos trabalhando por dia*.
Passo 6: Inserir D* - dias trabalhados por ano*.
Passo 7: Inserir E - paradas programas em horas por turno*.
Passo 8: O sistema apresenta os cálculos realizados para obter o dimensionamento da
capacidade.
Passo 9: Para casos que o cálculo realizado pelo sistema não se aplica ao caso, o usuário
deverá marcar esta opção.
Passo 10: Inserir a memória de cálculo no campo observação. Este campo somente é
obrigatório se o usuário executar o passo 9.
Passo 11: Após salvar o dimensionamento será possível editar os dados.
Passo 12: Este botão exclui o dimensionamento, para que a exclusão seja bem sucedida
é necessário obervar os vínculos existentes com esta subaba: Dimensionamento das
Capacidades  Capacidade Real Instalada  Estrutura de Receitas.
*Campos obrigatórios.

2.2.3 Capacidade Real Instalada
Cadastrar a capacidade real instalada do(s) produto/serviço(s), esta subaba varia
dependendo da modalidade selecionada na aba Empreendimento e subaba
identificação.
Para as modalidades Implantação ou Diversificação:
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Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Nova Capacidade”.
Passo 2: Selecionar Produto/Serviço*.
Passo 3: Inserir a produção* dos últimos 3 anos, para que o sistema possibilite o registro
é necessário que a produção ultrapasse a 20% da capacidade real instalada
dimensionada na aba “Dimensionamento das Capacidades”, caso contrário será
apresentada uma mensagem perguntando se ultrapassou os 20% em outro período,
nesse caso o usuário deverá inserir o ano*, mês* que iniciou e terminou e qual foi a
produção*, se não ultrapassar os 20% da CRI não será possível realizar o cadastro.
Passo 4: Indicar no ano atual o mês* de início e fim desta produção.
Passo 5: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar a capacidade real instalada.
Passo 6: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 7: Após salvar a capacidade real instalada será possível editar os dados.
Passo 8: Este botão exclui capacidade real instalada cadastrada.
*Campos obrigatórios.
Para as modalidades Ampliação ou Modernização:

22

Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Nova Capacidade”.
Passo 2: Selecionar Produto/Serviço*.
Passo 3: Selecionar o produto/serviço* cadastrado na aba “Incentivos Concedidos pela
Sudam” aprovado em laudo anterior e que tem vínculo com o produto/serviço
selecionado no passo 2.
Passo 4: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar a capacidade real instalada.
Passo 5: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 6: Após salvar a capacidade real instalada será possível editar os dados.
Passo 7: Este botão exclui capacidade real instalada cadastrada.
Passo 8: Exibe a quantidade referente ao produto/serviço aprovado em laudo anterior.
Passo 9: Exibe a variação do dimensionamento atual com a quantidade aprovada em
laudo anterior.
Passo 10: Exibe a soma da quantidade aprovada em laudo anterior com a variação do
passo 9.
*Campos obrigatórios.

2.2.4 Caracterização Ampliação/Produção
Cadastrar a caracterização da ampliação, esta subaba permite o cadastro das
quantidades das produções realizadas desde o ano anterior à ampliação até o anual
atual.
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Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Nova Ampliação”.
Passo 2: Inserir as modificações ocorridas no processo produtivo/operacional que
caracterizam a ampliação.
Passo 3: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar a descrição inserida no passo 2.
Passo 4: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.

Passo 5: Clicar no botão editar ( ) para inserir a produção realizada.
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Passo 6: Inserir a produção realizada desde o ano anterior à ampliação até o ano atual.
Passo 7: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar a produção realizada.
Passo 8: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.

2.2.5 Caracterização Modernização/Produção
Cadastrar a caracterização da modernização, esta subaba permite o cadastro das
quantidades das produções realizadas desde o ano anterior ao início da modernização
até o anual atual.
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Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Editar” para descrever as melhorias.
Passo 2: Clicar no botão “Editar” de Produção para inserir as produções realizadas.
Passo 3: Inserir a quantidade, exemplo: 10.250,00. Os anos referentes a produção é
configurado na aba produto/serviço.
Passo 4: Selecionar a unidade.
Passo 5: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar a produção realizada.
Passo 6: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 7: Adicionar recurso.
Passo 8: Inserir o nome do recurso.
Passo 9: Inserir a quantidade, exemplo: 10.250,00. Os anos referentes à produção são
configurados na aba produto/serviço.
Passo 10: Selecionar a unidade.
Passo 11: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar o recurso.
Passo 12: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 13: Clicar no botão “Editar” para editar recurso.
Passo 14: Clicar no botão “Excluir” para excluir recurso.
Passo 15: Visualizar produção, recurso e produtividade.

2.2.6 Estrutura de Receitas
Cadastrar a estrutura de receita, esta subaba permite o cadastro da estrutura de
receitas e programa de produção anual considerando a produção de 100% da
capacidade real instalada.

26

Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Nova Estrutura de Receitas”.
Passo 2: Selecionar Produto/Serviço*.
Passo 3: Selecionar valor unitário* do produto/serviço.
Passo 4: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar a estrutura da receita.
Passo 5: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 6: Após salvar a estrutura de receita será possível editar os dados.
Passo 7: Este botão exclui a estrutura de receita cadastrada.
Passo 8: Exibe o valor unitário do produto/serviço.
Passo 9: Exibe a capacidade real instalada cadastrada na aba dimensionamento das
capacidades. Quando o pleito é de Reinvestimento de 30% do IRPJ ou Depreciação
Acelerada Incentivada a capacidade exibida é a quantidade cadastrada na aba
“Incentivos Fiscais Concedidos pela Sudam”. Ver tópico 2.1.6 passo 16.
Passo 10: Exibe o resultado da multiplicação entre o valor unitário e a capacidade real
instalada.
*Campos obrigatórios.

2.2.7 Composição dos Custos
Cadastrar a composição dos custos, esta subaba permite o cadastro dos custos fixos e
variáveis consideranção a produção de 100% da capacidade real instalada.
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Procedimentos:
Passo 1: Inserir os custos fixos, por padrão ele vem com valor R$ 0,00.
Passo 2: Clicar no botão editar para alterar o valor, se necessário.
Passo 3: Caso o usuário deseje adicionar uma nova descrição deverá acionar o botão
“Nova Composição” e inserir o nome do custo*, valor* e se é custo fixo ou variável*.
Passo 4: Clicar no botão “Editar” para editar o custo inserido pelo usuário.
Passo 5: Clicar no botão “Excluir” para excluir o custo inserido pelo usuário.
Passo 6: Os mesmos procedimentos anteriores poderão ser executados para os custos
variáveis.
*Campos obrigatórios.
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2.2.8 Despesas Sociais
Cadastrar as despesas sociais referentes somente à unidade produtiva, com base no
último Balanço/Balancete.

Procedimentos:
Passo 1: Inserir as despesas com setores sociais, por padrão ele vem com valor R$ 0,00,
após definido o ano será exibido entre parênteses.
Passo 2: Clicar no botão editar para alterar o valor, se necessário. Ao editar será
necessário inserir o ano e o valor da despesa, este ano será considerado como padrão
para todas as depesas.
Passo 3: Caso o usuário deseje adicionar uma nova descrição deverá acionar o botão
“Nova Despesa” e inserir o ano da despesa, valor e descrição.
Passo 4: Clicar no botão “Editar” para editar a despesa inserida pelo usuário.
Passo 5: Clicar no botão “Excluir” para excluir a despesa inserida pelo usuário.
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2.2.9 Quadro de Mão de Obra
Cadastrar o incremento de mão de obra, considerar a produção de 100% da capacidade
real instalada.

Procedimentos:
Passo 1: Inserir a quantidade de empregos de acordo com a qualificação: Nível Superior,
nível Técnico, Não Qualificada e Incremento de Mão de Obra.
Passo 2: Os campos vem por padrão igual a ‘0’, se necessário pode alterar.
Passo 3: Clicar no botão “Salvar” para alterar o quadro de mão de obra.
Passo 4: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
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2.2.10 Mercado Consumidor
Cadastrar o mercado consumidor referente ao produto/serviço.

Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Novo Mercado” para adicionar o destino da produção/serviço:
Regional, Nacional e Exterior.
Passo 2: Selecionar o produto/serviço*.
Passo 3: Inserir a porcentagem* do destino produção, sendo que a soma do regional,
nacional e exterior não pode ultrapassar a 100%.
Passo 4: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar o mercado consumidor do produto
selecionado.
Passo 5: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 6: Após salvar o mercado consumidor será possível editar os dados.
Passo 7: Este botão exclui o mercado consumidor cadastrado.
*Campos obrigatórios.
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2.2.11 Origem de Insumos
Cadastrar a origem de insumos, considerar a produção de 100% da capacidade real
instalada.

Procedimentos:
Passo 1: Os insumos pré-definidos vem por padrão preenchidos com ‘0’.
Passo 2: Clicar no botão editar para alterar o valor.
Passo 3: Caso o usuário deseje adicionar um novo insumo deverá acionar o botão “Novo
Insumo”.
Passo 4: Inserir nome do insumo* e porcentagem*, a soma do insumo Regional,
Nacional e Exterior não pode ultrapassar 100%.
Passo 5: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar o insumo.
Passo 6: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 7: Clicar no botão “Editar” para editar o insumo inserido pelo usuário.
Passo 8: Clicar no botão “Excluir” para excluir o insumo inserido pelo usuário.
*Campos obrigatórios.
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2.2.12 Investimento na Unidade
Cadastrar o total dos investimentos realizados na unidade produtiva, considerando o
valor contábil dos bens.

Procedimentos:
Passo 1: Os investimentos pré-definidos vem por padrão preenchidos com ‘0’.
Passo 2: Clicar no botão editar para alterar o valor.
Passo 3: Inserir o valor do investimento existente* e o projetado*, podendo ser
negativo ou positivo.
Passo 4: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar o investimento. Será exibida a soma do
investimento existente com o projetado no campo “Valores Históricos Totais (R$)” e no
campo “TOTAL” a soma dos valores históricos.
Passo 5: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
*Campos obrigatórios.
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2.2.13 Destinação dos Incentivos
Cadastrar as informações sobre a destinação dos incentivos fiscais** referentes ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica dos últimos 5 Anos.

Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Novo Incentivo”.
Passo 2: Inserir o ano*, exemplo: 2017.
Passo 3: Inserir o valor do incentivo informado à Receita Federal do Brasil (RFB)*.
Passo 4: Selecionar a situação*: Reserva de Incentivos Fiscais, Incorporado ao Capital
Social ou Utilizado para Absorção de Prejuízos. Após o cadastrado esse itens são
considerados como 1, 2 ou 3 respectivamente.
Passo 5: Inserir o nome do documento comprobatório*.
Passo 6: Inserir a data do documento, exemplo 01/02/2017.
Passo 7: Selecionar esta opção se a empresa não tiver auferido lucro no ano informado.
Passo 8: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar a destinação do incentivo.
Passo 9: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 10: Após salvar a destinação do incentivo será possível editar os dados.
Passo 11: Este botão exclui a destinação do incentivo cadastrada.
*Campos obrigatórios.
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**Esta aba não é obrigatória para o pleito do tipo Redução Fixa de 75% do IRPJ, Isenção
do IRPJ – Inclusão Digital e que tenham como modalidade implantação.

2.2.14 Recolhimento de Tributos
Cadastrar os recolhimentos de tributos referentes somente à unidade produtiva, com
base no último Balanço/Balancete.

Procedimentos:
Passo 1: Os tipos de recolhimento de tributo pré-definidos vem por padrão com o valor
R$ 0,00, após definido o ano será exibido entre parênteses.
Passo 2: Clicar no botão editar para alterar o valor, se necessário.
Passo 3: Caso o usuário deseje adicionar um novo recolhimento de tributo deverá
acionar o botão “Novo Recolhimento”.
Passo 4: Inserir o ano do recolhimento*, este ano será considerado como padrão para
todas as depesas.
Passo 5: Inserir o valor do recolhimento do tributo*.
Passo 6: Inserir a descrição do recolhimento do tributo*.
Passo 7: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar o recolhimento de tributo.
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Passo 8: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 9: Clicar no botão “Editar” para editar recolhimento inserido pelo usuário.
Passo 10: Clicar no botão “Excluir” para excluir recolhimento inserido pelo usuário.
*Campos obrigatórios.

2.2.15 Estimativa da Redução
Cadastrar a estimativa da redução indicando os anos de fruição, exemplo: 2018, 2019 e
2020.

Procedimentos:
Passo 1: Acionar o botão “Editar” para inserir a estimativa de redução do IRPJ*.
Passo 2: Inserir o primeiro ano a estimar, os demais serão exibidos automaticamente e
seus respectivos valores.
Passo 3: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar a estimativa de redução.
Passo 4: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
*Campos obrigatórios.
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2.2.16 Relação de Máquinas/Equipamentos
Cadastrar as principais máquinas/equipamentos utilizados na unidade produtiva.

Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Nova Máquina/Equipamento”.
Passo 2: Inserir o nome da máquina ou equipamento*.
Passo 3: Inserir o número da nota fiscal*.
Passo 4: Inserir a data da nota fiscal*, exemplo: 02/02/2017.
Passo 5: Inserir o valor de venda*, exemplo: 2.000,00.
Passo 6: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar a máquina/equipamento.
Passo 7: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 8: Após salvar a máquina/equipamento será possível editar os dados.
Passo 9: Este botão exclui a máquina/equipamento cadastrada.
*Campos obrigatórios.
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2.2.17 Relação das Notas Fiscais
Cadastrar a relação das primeiras notas fiscais de vendas de produtos/serviços.

Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Nova Nota Fiscal”.
Passo 2: Selecionar o produto/serviço* a que se refere a nota fiscal a ser cadastrada.
Passo 3: Inserir o número da nota fiscal*.
Passo 4: Inserir a data da nota fiscal*, exemplo: 02/02/2017.
Passo 5: Inserir o valor de venda*, exemplo: 2.000,00.
Passo 6: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar a nota fiscal.
Passo 7: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 8: Após salvar a nota fiscal será possível editar os dados.
Passo 9: Este botão exclui a nota fiscal cadastrada.
*Campos obrigatórios.
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2.2.18 Relatório Fotográfico
Cadastrar o relatório fotográfico com as etapas do processo produtivo/operacional.

Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Novo Relatório Fotográfico”.
Passo 2: Inserir a descrição* do arquivo a ser inserido.
Passo 3: Clicar em Selecione o Arquivo* para indicar o arquivo que deve ter o tipo
Bitmap, JPG, PDF ou PNG e o tamanho não deve ultrapassar 5MB, caso contrário não
será permitido o cadastro
Passo 4: Clicar no botão “Carregar Documento” para cadastrar o relatório fotográfico.
Passo 5: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 6: Ao clicar no nome do arquivo será exibido ele será exibido em uma nova janela
do navegador.
Passo 7: Após salvar o relatório fotográfico será possível editar os dados.
Passo 8: Este botão exclui o relatório fotográfico cadastrado.
*Campos obrigatórios.
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2.2.19 Fluxograma
Cadastrar o fluxograma de produção/operação.

Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Novo Fluxograma”.
Passo 2: Inserir a descrição* do arquivo a ser inserido.
Passo 3: Clicar em Selecione o Arquivo* para indicar o arquivo que deve ter o tipo
Bitmap, JPG, PDF ou PNG e o tamanho não deve ultrapassar 5MB, caso contrário não
será permitido o cadastro
Passo 4: Clicar no botão “Carregar Documento” para cadastrar o fluxograma.
Passo 5: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 6: Ao clicar no nome do arquivo será exibido ele será exibido em uma nova janela
do navegador.
Passo 7: Após salvar o fluxograma será possível editar os dados.
Passo 8: Este botão exclui o fluxograma cadastrado.
*Campos obrigatórios.
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2.2.20 Layout
Cadastrar o layout de produção/operação.

Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Novo Layout”.
Passo 2: Inserir a descrição* do arquivo a ser inserido.
Passo 3: Clicar em Selecione o Arquivo* para indicar o arquivo que deve ter o tipo
Bitmap, JPG, PDF ou PNG e o tamanho não deve ultrapassar 5MB, caso contrário não
será permitido o cadastro
Passo 4: Clicar no botão “Carregar Documento” para cadastrar o layout.
Passo 5: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 6: Ao clicar no nome do arquivo será exibido ele será exibido em uma nova janela
do navegador.
Passo 7: Após salvar o layout será possível editar os dados.
Passo 8: Este botão exclui o layout cadastrado.
*Campos obrigatórios.
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2.2.21 Vantagens
Cadastrar as vantagens destacando se os itens modernizaram ou complementaram o
conjunto de máquinas/equipamentos existentes.

Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Editar”.
Passo 2: Inserir a vantagem*.
Passo 3: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar a vantagem.
Passo 4: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
*Campos obrigatórios.
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2.2.22 Investimentos em Máquinas
Cadastrar os investimentos em máquinas e equipamentos novos referentes ao presente
projeto de reinvestimento do IRPJ.

Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Novo Investimento”.
Passo 2: Inserir o número da nota fiscal*.
Passo 3: Selecionar ou inserir a data da nota fiscal*, exemplo 30/05/2014.
Passo 4: Inserir o CNPJ do fornecedor*.
Passo 5: Inserir o valor do investimento*, exemplo: 2.000,00.
Passo 6: Inserir a discriminação* do investimento.
Passo 7: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar o investimento.
Passo 8: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 9: Após salvar o investimento será possível editar os dados.
Passo 10: Este botão exclui o investimento cadastrado.
*Campos obrigatórios.
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2.2.23 Depósitos Realizados
Cadastrar os depósitos realizados referentes ao projeto de reinvestimento.

Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Novo Depósito”.
Passo 2: Inserir a data do depósito*, exemplo: 05/10/2016.
Passo 3: Inserir o exercício*, exemplo: 2016.
Passo 4: Inserir o valor do incentivo IRPJ*, exemplo: 1.000,00.
Passo 5: Inserir o valor do recurso próprio*, exemplo: 1.000,00.
Passo 6: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar o depósito.
Passo 7: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 8: Após salvar o depósito será possível editar os dados.
Passo 9: Este botão exclui o depósito cadastrado.
*Campos obrigatórios.

2.2.24 Aplicação dos Recursos
Esta aba se subdivide em duas: Ano Calendário e Aplicação dos Recursos. A subaba Ano
Calendário é preenchida pelo usuário e a subaba Aplicação de Recursos exibe a
aplicação dos recursos calculados automaticamente pelo sistema, com base nas
informações inseridas pelo usuário no decorrer do pleito.
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Ano Calendário

Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Novo Ano Calendário”.
Passo 2: Inserir o ano*, exemplo: 2017.
Passo 3: Inserir o valor total do incentivo IRPJ*, exemplo: 1.000,00.
Passo 4: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar o ano calendário.
Passo 5: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 6: Após salvar o ano calendário será possível editar os dados.
Passo 7: Este botão exclui o ano calendário.
*Campos obrigatórios.
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Aplicação dos Recursos

Para exemplificar será apresentado ao lado das descriminações o cálculo realizado pelo
sistema:
“A – FONTES”, A=F. Exemplo: A = 1.030,00.
“B - Recursos dos Acionistas/Quotistas”, B= A-C. Exemplo: B = 1.030,0-1.500,00 = 470,00.
“C - Recurso do Artigo 19 da Lei nº 8.167/91”, C = D+E. Exemplo: C = 1.000,00+500,00 =
1.500,00.
“D - Imposto de Renda - Ano Calendário” é igual ao total do incentivo IRPJ da subaba
Ano Calendário. Exemplo D = 1.000,00.
“E - Complementação Legal (50%)” é igual a 50% do valor em “D - Imposto de Renda Ano Calendário”, E = D*0,5. Exemplo: E = 1.000,00*0,5 = 500,00.
“F – USOS”, F=G+H. Exemplo: F = 1.000,00+30,00 = 1.030,00.
“G - Máquinas, aparelhos e equipamentos” é igual ao total de investimentos em
máquinas da subaba Investimento em Máquinas. Exemplo: G=1.000,00.
“H - Custos de administração do projeto (2%)”, H=C*0,02. Exemplo: H = 1.500,00*0,02 =
30,00.
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2.2.25 Incorporação Recursos
Cadastrar as incorporações dos recursos de reinvestimento do IRPJ anteriormente
aprovados.

Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Nova Incorporação”.
Passo 2: Inserir o exercício*, exemplo: 2017.
Passo 3: Inserir o valor (art. 19 da Lei 8.167/1991)*, exemplo: 1.000,00.
Passo 4: Inserir o valor incorporado*, exemplo: 1.000,00.
Passo 5: Inserir o valor dos recursos mantidos em reservas de incentivos fiscais*,
exemplo: 1.000,00.
Passo 6: Selecionar a alteração contratual* que conste a incorporação inserida.
Passo 7: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar o depósito.
Passo 8: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 9: Após salvar a incorporação será possível editar os dados.
Passo 10: Este botão exclui a incorporação cadastrada.
*Campos Obrigatórios.

2.3 Projetos Beneficiados
A aba Projetos Beneficiados é exibida apenas para pleito do tipo Isenção do IRPJ –
Incliusão Digital onde o usuário tenha informado que já possui o benefício de redução
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de 75% do IRPJ, conforme tópico 2 passo 4. Nesta aba deverão ser cadastrados os
produtos os quais a empresa requer isenção com incentivo em fruição.

Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Novo Produto”.
Passo 2: Selecionar o pleito*.
Passo 3: Inserir a modalidade*.
Passo 4: Inserir o tipo de documento*.
Passo 5: Inserir o nº do documento*.
Passo 6: Inserir a data do documento*, exemplo: 05/10/2016.
Passo 7: Inserir o período de fruição do incentivo* (ano inicial e ano final), exemplo:
2017 a 2027.
Passo 8: Inserir o nome do produto*.
Passo 9: Inserir a quantidade*.
Passo 10: Selecionar a unidade de medida*.
Passo 11: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar o produto.
Passo 12: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 13: Após salvar o produto será possível editar os dados.
Passo 14: Este botão exclui o produto cadastrado.
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*Campos obrigatórios.

2.4 Responsabilidade Social
A aba Responsabilidade Social não é obrigatória, porém caso a empresa tenha
responsabilidades sociais deverá informar nesta aba.
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Procedimentos:
Passo 1: Selecionar as atividades geradas pelo projeto do ponto de vista da
responsabilidade social. Para desmarcar uma atividade deverá clicar novamente sob o
item selecionado.
Passo 2: Sempre que selecionar uma atividade o usuário deverá fazer uma descrição no
campo Justificativa.
Passo 3: Clicar no botão “Salvar” para cadastrar a descrição inserida no passo2.

2.5 Documentos a Anexar ao Projeto
A aba Documentos a Anexar ao Projeto contém a lista de documentos que serão
exibidas de acordo com o tipo do pleito. Nessa aba será possível anexar documentos
nos formatos Bitmap, JPG, PDF e PNG e que tenham no máximo 5MB, após realizar o
upload será possível visualizar esses documentos.
Nesta aba é exibido também o botão “Gerar Projeto”, que ao clicar o sistema realiza o
download do pleito no formato pdf, o ideal é que realize este download apenas após o
preenchimento dos dados de todas as abas e subabas para que o sistema gere o projeto
completo, caso contrário irá exibir os dados parciais.
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Todos os pleitos tem em comum o item 1 para anexar o requerimento e declaração de
ausência de servidores. O modelo de requerimento pode ser encontrado nesta url:
http://www.sudam.gov.br/conteudo/menus/retratil/incentivosfiscais/arquivos/manualde-instrucoes-junho2016.pdf, o modelo da declaração consta no final da listagem de
documentos.
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Procedimentos:
Passo 1: Lista de documentos que devem ser inseridos ao pleito.
Passo 2: Clicar no botão “Adicionar”.
Passo 3: Inserir a descrição do documento.
Passo 4: Clicar em Selecione o Arquivo para indicar o documento a ser inserido.
Passo 5: Clicar no botão “Carregar Documento” para realizar o upload do documento.
Passo 6: Para voltar a tela anterior clicar no botão “Cancelar”. Se clicar no botão
cancelar antes do botão salvar o sistema não registrará os dados informados.
Passo 8: Clicar no botão “Visualizar” para ver a relação de documentos inseridos.
Passo 9: Ao clicar no nome do arquivo ele será aberto em uma nova janela do
navegador.
Passo 10: Clicar no botão “Fechar” para retornar a tela anterior.
Passo 11: Clicar em Declaração para realizar o download do modelo da declaração de
ausência de servidores para preenchimentos e devida(s) assinatura(s) e posteriormente
ser anexada no item 1 da relação de documentos.
Passo 12: Clicar no botão “Gerar Projeto” para realizar o download o pleito.

3. Finalizando um Pleito
Cada tipo de pleito tem uma configuração de abas/subabas a serem exibidas, após o
preenchimento de todas as abas e subabas disponíveis para cadastro será necessário
clicar no botão “Finalizar Pleito”, o sistema realiza validações em todas as abas/subabas
e verifica se há pendência, caso exista será exibida, caso contrário permitirá finalizar o
pleito. Após a finalização o usuário não poderá alterar os dados.

Procedimentos:
Passo 1: Clicar no botão “Finalizar Pleito”.
Passo 2: Clicar no botão “Confirmar” somente se quiser finalizar o pleito.
Passo 3: Clicar no botão “Cancelar” caso queria finalizar em um outro momento.
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Após finalizado o pleito o sistema irá gerar o comprovante com os dados da empresa,
protocolo, código do pleito e data/hora de envio.

4. Notificações
Quando um pleito é finalizado ele dá entrada no módulo interno da SUDAM e passará
por um processo de análise, depois de finalizada esta análise o pleito poderá ou não ter
pendências, se tiver pendências a empresa será notificada e receberá via e-mail
(cadastrado no sistema) um aviso de notificação e no sistema SIN irá visualizar um alerta
de notificação, lembrando que o prazo para responder a notificação é de 30 dias
corridos, após este prazo o sistema deixará de exibir o botão
. Ao clicar no alerta o
usuário será redirecionado para a aba Notificações onde poderá visualizar o conteúdo
da notificação e respondê-la via sistema.
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Procedimentos:
Passo 1: Clicar no alerta de notificação.
Passo 2: Clicar no botão “Visualizar” para ter acesso a notificação recebida.
Passo 3: Clicar no botão “Responder” para inserir a resposta à notificação. Antes de
salvar a resposta será necessário realizar a correção das aba/subabas relatadas na
notificação.
Passo 4: Inserir a resposta à notificação, documentos referentes a aba Documentos
Anexar ao Projeto deverão ser inseridos no tópico correspondente, exemplo:
Requerimento, deverá ser inserido no tópico 1.
Passo 5: Clicar no botão “Salvar” para salvar e enviar automaticamente a resposta para
SUDAM. Ao clicar em salvar a notificação é respondida, portanto execute esse passo
somente quando tiver certeza.
Passo 6: Clicar no botão “Cancelar” para enviar a resposta em outro momento.
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