
VANTAGENS
GANHO DE 
PRODUTIVIDADE 
nas atividades de Gestão da 
Política de Incentivos Fiscais do 
Estado do Amazonas e na 
análise e parecer de projetos;

EFICIÊNCIA 
na elaboração e apresentação 
de Projetos Industriais pelas 
empresas;

TRANSPARÊNCIA 
no relacionamento entre 
Governo (SEPLAN) e empresas 
incentivadas;

AGILIDADE 
para apresentação e 
manutenção de dados 
cadastrais de empresas, 
consultores ou projetistas;

AUXÍLIO NA GESTÃO 
do fluxo de trabalho técnico da 
SEPLAN, com 
acompanhamento de 
atividades, prazos e pendências.

CONTROLE E 
GERENCIAMENTO 
na geração de relatórios 
estatísticos e econômicos.

SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
E ECONÔMICAS DE EMPRESAS INCENTIVADAS

ncen veA FPF ESTÁ ENTRE AS:

60 MELHORES EMPRESAS PARA SE 

TRABALHAR EM TI E TELECOM NO BRASIL 

100 MELHORES EMPRESAS PARA 

SE TRABALHAR NO BRASIL 



SOLUÇÃO
DINÂMICA E 
EFICIENTE.
O Incentive tem como objetivo agilizar e 
tornar mais fácil e dinâmico o processo de 
apresentação, submissão e apreciação dos 
projetos industriais submetidos à Secretaria 
de Estado de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico do Amazonas 
(SEPLAN-AM).
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PARA USUÁRIOS JÁ CADASTRADOS:

1. Acessar http://incentive.am.gov.br, que o direcionará a Tela de Login 
do sistema;

2. Informar o CPF ou CNPJ, senha, e clicar em OK.  
O Incentive permite o 
acesso através da internet 
aos diferentes tipos de 
usuário:

Possuem o acesso a informações 
dos projetos industriais 
cadastrados, sendo possível gerar 
relatórios estatísticos e gerenciais;

DIRETORES, 
GERENTES, e
SECRETÁRIOS 
DA SEPLAN

Possuem acesso a 
informações dos 
projetos submetidos 

TÉCNICOS 
DA SEPLAN

Permite o cadastro e 
acompanhamento de projetos 
industriais e pendências, quando 
alterações são solicitadas pela 
SEPLAN;

CONSULTORES 
OU PROJETISTAS

Possibilita a 
atualização de suas 
informações cadastrais.

EMPRESAS

PARTES
ENVOLVIDAS

Possibilita que as empresas elaborem 
e submetam seus projetos industriais 
digitalmente, através da internet.

ESCOPO

Emite um recibo numérico para que 
empresas comprovem a entrega dos 
projetos industriais.

Permite a análise eficaz e rápida pelos 
técnicos da SEPLAN dos projetos 
submetidos, dispondo de consulta 
aos dados atuais e históricos das 
empresas e dos projetos.

Possibilita gerenciar as atividades de 
solicitação de inspeção de laudo 
técnico pelas empresas, emitir termos 
de ocorrência e preencher relatórios 
de inspeção realizada junto às 
empresas. 

LAUDO TÉCNICO 

ANÁLISE E PARECER 
DE PROJETOS

PROTOCOLO 
ELETRÔNICO

ESTRUTURA FÍSICA 
ELETRÔNICA DE PROJETOS 
ECONÔMICO-FINANCEIROS

para análise técnica, sendo 
possível emitir parecer técnico 
sobre os projetos;

Nessa tela, os usuários da SEPLAN terão acesso a informações 
referentes aos projetos cadastrados. Os demais usuários (Consultores, 
Projetistas e Empresas) acessarão informações referentes aos projetos 
cadastrados por eles, além de permitir o cadastro de novos projetos.
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PARA INFORMAÇÕES, SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, 

FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE SUPORTE DA SEPLAN. 

sac.incentive@seplan.am.gov.br
ou (92) 2126-1214

 



2. Clicar em Cadastrar Pessoa Física ou Cadastrar Pessoa Jurídica;

3. 
asterisco “*”;

Preencher no mínimo os campos obrigatórios, identificados com um 

Salvar dados. Ao realizar esta ação, o usuário é direcionado para a Tela 
de Login do sistema; 
4. 

Os consultores ou projetistas, 
empresas e usuários da SEPLAN 
poderão gerar relatório do 
projeto industrial. Nesse relatório 
estão contidas todas as 
informações sobre o projeto que 
está sendo submetido.

necessário que todas as 
informações solicitadas tenham 
sido fornecidas.

COMO
ACESSAR
PARA NOVOS USUÁRIOS:
1. Acessar http://incentive.am.gov.br, que o direcionará a Tela de Login 
do sistema;

 

PRINCIPAIS  
FUNCIONALIDADES

Após a realização do 
login, na tela inicial do 
sistema, é possível acom-
panhar o andamento dos 
projetos, de acordo com 
o perfil do usuário, e 
executar ações, quando 
necessário. 

ACOMPANHAMENTO 
DE PROJETOS

1.

O consultor ou 
projetista contará com 
assistentes que 
auxiliarão no cadastro 
e submissão do 
projeto, exibindo quais 
etapas já foram ou não 
preenchidas, e seu 
percentual de 
conclusão. Para 
submeter o projeto 
industrial para análise 
da SEPLAN, é 

ASSISTENTES DE 
PREENCHIMENTO E DE 
SUBMISSÃO DE PROJETOS

2.

RELATÓRIO DE PROJETOS 
INDUSTRIAIS

3.
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Uma das responsabilidades da 
SEPLAN é promover ações que 
propiciem o crescimento econômico 
integrado e sustentado no 
Amazonas. Dessa forma, beneficiam 
empresas que decidem investir no 
Estado do Amazonas, concedendo a 
elas incentivos fiscais. Porém, para 
conseguir esses incentivos, é 
necessário que um projeto industrial 
seja elaborado e submetido para 
avaliação da SEPLAN.

PARA EXECUTAR ESSA ATIVIDADE 
A PARTIR DO INCENTIVE:

O Consultor/Projetista elabora, 
assina e submete digitalmente o 
projeto para ser analisado pela 
SEPLAN;

A Gerência da SEPLAN analisa e 
encaminha o projeto para o 
Técnico Responsável;

O Técnico Responsável emite um 
parecer técnico e o encaminha a 
Diretoria da SEPLAN; 

A Diretoria da SEPLAN realiza 
outra análise, liberando ou não 
o projeto para 
aprovação/reprovação nas 
reuniões do CODAM (Conselho 
de Desenvolvimento do 
Amazonas), que ocorrem 
bimestralmente.
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