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O presente Relatório Anual de Administração e 
Sustentabilidade tem por finalidade apresentar 
as ações estratégicas executadas pela Companhia 

de Gás do Amazonas (Cigás), concessionária exclusiva 
de serviços públicos de distribuição de gás natural no 
estado, em 2020. Inegavelmente, foi um ano desafiador 
principalmente por conta da pandemia da Covid-19 
(ocasionada pelo novo coronavírus) que provocou 
mudanças bruscas no dia a dia de bilhões de pessoas em 
todo o mundo e que, sem dúvida, vai marcar para sempre 
a história da humanidade.

Foi neste contexto que a Companhia completou seus 10 
anos de operação comercial no mercado amazonense.  
Em 2020, a concessionária contabilizou considerável 
investimento na Rede de Distribuição de Gás Natural do 
estado e registrou salto significativo na quantidade de 
unidades consumidoras beneficiadas com o gás natural 
fornecido pela Cigás. 

Sem contar que, por se tratar de serviço essencial, a 
concessionária garantiu o fornecimento contínuo do 
insumo mesmo em situação de pandemia, inclusive 
contribuindo com a manutenção de outros serviços 
essenciais. Adicionalmente, é mister frisar o ganho 
ambiental com o uso do gás natural. 

O fato é que 2020 consolidou a condição da Companhia 
como uma das principais distribuidoras de gás natural do 
País, comprovando o trabalho de excelência executado 
e os benefícios gerados pela Cigás para a população 
amazonense. Por isso, você, leitor, é convidado a conhecer 
melhor essa trajetória por meio deste documento. Tenha 
uma ótima leitura!

Apresentação
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Uma década de avanços 
do mercado de gás 
natural no Amazonas

O mercado de gás natural, no estado, passou por mudanças significativas, na 
última década, em razão do início da operação comercial da Companhia 
de Gás do Amazonas (Cigás). O objetivo social da concessionária é a 

comercialização e distribuição do gás natural a consumidores de diferentes 
segmentos: térmico, industrial, comercial, veicular e residencial, oferecendo 
tratamento isonômico e modicidade tarifária aos usuários.  

Ao longo deste período, a Cigás tem atuado no sentido de fortalecer o papel 
do gás natural como vetor de desenvolvimento socioeconômico no Amazonas. 
Nesse contexto, a Companhia contabiliza investimentos significativos, tendo 
atingido a marca de R$ 586 milhões* em investimentos oriundos de recursos 
próprios. Na esfera municipal, o valor do Imposto sobre Serviços (ISS) referente 
aos serviços tomados e  que foram pagos pela Cigás à Prefeitura de Manaus, 
desde o início da operacionalização comercial da Companhia, na condição de 
substituta tributária foi de R$ 2,43 milhões*.

Como desdobramento, foram muitas as conquistas alcançadas. No período, 
a Companhia atingiu cerca de 150 quilômetros de malha de gasoduto em 
operação, gerando em torno de 300 empregos diretos e indiretos; alcançou 
4,5 mil unidades consumidoras contratadas; e destinou R$ 1 milhão a projetos 
sociais.

Ademais, a Cadeia do Gás Natural, que possui a Cigás como uma das principais 
impulsionadoras, gerou aos cofres públicos do estado do Amazonas em torno 
de R$ 3,6 bilhões, em valores corrigidos, de arrecadação de Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Este 
montante arrecadado contribuiu para o fortalecimento da gestão fiscal do 
Governo do Estado e para o aumento de sua capacidade de investimento em 
áreas como Saúde, Educação e Segurança Pública, com impacto na qualidade de 
vida da população amazonense.

René Levy Aguiar

Palavra do Presidente
do Conselho de Adm.

*Valores atualizados pela Taxa Selic
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É mister frisar que as tarifas da Companhia estão entre as mais 
competitivas tanto no mercado local quanto em se tratando do 
mercado nacional. Dados do Ministério de Minas e Energia, de 
dezembro de 2020, indicaram a Cigás como a concessionária 
com a segunda menor tarifa do segmento comercial e a 4ª do 
segmento residencial, frente a outras 18 também pesquisadas. 
Já o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), do mesmo período, apontou que o 
gás natural apresentava, no mercado local, economia de até 
50% para as indústrias em relação aos combustíveis alternativos 
existentes. Nas residências e nos comércios, essa vantagem 
era de até 46% e em se tratando do abastecimento veicular, a 
economia proporcionada ao usuário final era de 28% frente à 
gasolina e de 40% perante o etanol. Em 2020, a Cigás chegou 
a atingir a terceira colocação no ranking nacional de volume 
de gás comercializado, da Associação Brasileira das Empresas 
Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), ficando atrás apenas 
de concessionárias centenárias em operação no País.

Adicionalmente, é imprescindível destacar a mudança de 
matriz energética adotada para a geração de energia elétrica 
no Amazonas, com o avanço do serviço de distribuição de 
gás natural operacionalizado pela Companhia. A adesão ao 
gás natural, em Manaus, contribuiu com a redução nos níveis 
de poluição provocados pela queima de combustíveis líquidos 
e na emissão de gases de efeito estufa (metano e dióxido 
de carbono), conforme artigo de 2017, publicado na revista 
científica Atmospheric Chemistry and Physics, de pesquisadores 
da campanha científica Green Ocean Amazon.  Hoje, o gás 
natural é utilizado na geração de energia elétrica em benefício 
da população de Manaus e dos municípios de Anamã, Anori, 
Caapiranga, Codajás e Coari.  

Mais de 50 indústrias do Polo Industrial de Manaus (PIM) 
consomem o gás natural em seus processos fabris. No segmento 
veicular, a Campanha “Faça a Conta. Use GNV!”, encerrada em 
2020, beneficiou com crédito de incentivo à conversão de 
veículo para Gás Natural Veicular (GNV) 250 motoristas. Hoje, os 
principais shoppings da capital, hotéis, lavanderias, restaurantes, 
academias estão entre os estabelecimentos comerciais que 
contam com o serviço prestado pela Cigás. Outro dado que 
salta aos olhos é o crescimento exponencial de mais de 500%, 
em apenas três anos, de unidades consumidoras do segmento 
residencial. 

Por todas essas conquistas, torna-se evidente que a expansão 
do fornecimento do gás natural representa desenvolvimento 
para o Amazonas, que conta com um combustível limpo e em 
larga escala perante as reservas naturais e a potencialidade de 
produção regional.  

A Cigás vem cumprindo a contento todas as etapas para levar 
de forma responsável e com níveis superiores de qualidade o 
gás natural ao consumidor final, seja em Manaus ou no interior, 
com ganhos para a população amazonense em termos de 
economicidade, confiabilidade e segurança no abastecimento. 
Portanto, convido você a fazer a leitura deste documento e 
conhecer mais profundamente os avanços conquistados ao 
longo de 2020 pela Companhia de Gás do Amazonas, ressaltando 
que esses frutos colhidos são resultado do trabalho em conjunto 
de uma equipe composta por profissionais qualificados e 
comprometidos com o Amazonas.   

Palavra do Presidente
do Conselho de Adm.
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A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) alcançou 10 anos de operação comercial, em dezembro de 2020, com motivos 
para comemorar e perspectiva de avanços substanciais, apesar do contexto de pandemia. Isso se deve ao comprometimento 
da Companhia com a expansão da oferta desse combustível, econômica e ambientalmente mais viável, para a população 

amazonense.  

O ano marcou o melhor desempenho da Companhia em termos de volume de gás demandado pelas unidades contratadas, atingindo 
a média de 4,9 milhões de m³/dia. A conquista deste patamar elevado de atendimento da demanda crescente do mercado local de gás 
natural corrobora o êxito do planejamento estratégico adotado pela concessionária, visando à expansão da malha de distribuição do 
gás natural, no Amazonas, em bases competitivas e com sólida fundamentação em estudos de viabilidade técnica e econômica para 
a prospecção de potenciais consumidores.  

Além de que, houve avanço significativo no Sistema de Governança da Cigás com a aprovação da Norma de Controle Interno, 
cuja finalidade é orientar os procedimentos a serem desenvolvidos pelo Sistema de Controle Interno da Companhia por meio do 
qual pretende-se proteger o patrimônio, garantir a transparência e confiabilidade de dados contábeis e financeiros, reduzir riscos 
e promover a eficiência operacional. O Sistema de Controle Interno compreende um conjunto de órgãos, funções e atividades que 
deve agir de forma articulada, multidisciplinar e integrada, sendo composto por três frentes de atuação ou linhas de defesa: gestão 
operacional; gestão de riscos; controle interno, compliance e auditoria interna.  

Outrossim, mesmo diante da atipicidade do momento de pandemia, a Companhia de Gás do Amazonas garantiu o benefício do 
insumo aos usuários da capital e dos municípios de Anamã, Anori, Caapiranga, Coari, Codajás, bem como a empresas do Polo Industrial 
de Manaus (PIM), que utilizam o gás natural em seus processos fabris; residências; estabelecimentos comerciais; além de postos de 
combustíveis, totalizando cerca de 4,5 mil unidades consumidoras contratadas em dezembro de 2020.  

Diretor-Presidente,
René Levy Aguiar

Diretor Administrativo-Financeiro, 
José Ricardo dos Santos Neto 

Diretor Técnico-Comercial,
Clovis Correia Junior

Mensagem da
Diretoria Executiva
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A Cigás estabeleceu parceria para fomentar a produção de 
gás natural na Bacia do Amazonas com a empresa Eneva 
S.A. Essa ação conjunta viabilizará o projeto Jaguatirica II, 
por meio do qual o gás produzido no Campo de Azulão, em 
Silves (distante 204 quilômetros em linha reta de Manaus), 
será liquefeito e, em seguida, transportado em carretas até 
Boa Vista (RR), para abastecimento da Usina Termelétrica, 
que leva o nome do projeto. O combustível será utilizado 
também para a autogeração de energia elétrica no 
Campo do Azulão. Com essa ação, a Companhia segue 
colaborando com o desenvolvimento socioeconômico 
do Amazonas, firmando parcerias com novos atores no 
processo de desenvolvimento do mercado. 

Seguindo na linha de inovação de processos e diversificação 
de serviços, a Cigás realizou a primeira implantação, da 
Região Norte, de um sistema de climatização de ambientes 
internos à base de gás natural, o qual foi instalado em um 
empreendimento gastronômico da cidade. Ademais, faz-
se necessário frisar a realização de mais uma campanha 
de incentivo à conversão veicular para GNV (Gás Natural 
Veicular), beneficiando 250 motoristas da capital.  

No que se refere à Rede de Distribuição de Gás Natural, 
a Companhia atingiu a marca de 149 quilômetros 
construídos com a realização de obras de expansão em 
bairros como Dom Pedro, Parque 10 de Novembro, Parque 
das Laranjeiras, Aleixo e Ponta Negra.  

Mesmo diante de tantas conquistas, a Cigás vislumbra 
horizontes ainda mais promissores com a certeza de que 
a cadeia do gás natural representa mola propulsora de 
desenvolvimento socioeconômico para o Amazonas. 
Para tanto, a Companhia lançou recentemente a mais 
nova versão de seu planejamento estratégico com vistas 
para o período de 2021 a 2025, vislumbrando amplos 
investimentos na expansão da estrutura de rede de 
gás natural no estado e a perspectiva de ampliação de 
unidades consumidoras contratadas para 21 mil até 2025. 
Este é o nosso compromisso com o Amazonas!

Mensagem da
Diretoria Executiva
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Sociedade de economia mista, a Companhia de 
Gás do Amazonas (Cigás) foi criada por meio 
da lei 2.325, de 8 de maio de 1995, com o 

objetivo social de explorar o serviço de distribuição 
e comercialização de gás natural (GN) no estado do 
Amazonas, por um período de 30 anos, contados a 
partir de 1° de fevereiro de 2010.  

Suas ações são disciplinadas pela Agência 
Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e 
Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam) e 
fiscalizadas por órgãos de controle governamentais. 

Em 2020, a concessionária completou uma década 
de operação comercial. Ao longo desses anos, vem 
atuando com o objetivo de promover soluções 
energéticas a partir do gás natural e dessa forma, 
contribuir para o desenvolvimento econômico e 
socioambiental do estado do Amazonas.  A empresa 
atende unidades consumidoras dos segmentos 
Termelétrico, Industrial, Veicular, Comercial e 
Residencial com alto padrão de excelência. Esta 
trajetória tem garantido resultados expressivos e 
destaque no cenário nacional do gás natural.

Direcionamento
Estratégico
Missão
Promover soluções energéticas a partir do gás natural, 
contribuindo para o desenvolvimento econômico 
e social do estado do Amazonas, fortalecendo as 
relações com clientes e demais partes interessadas. 

Visão 2024
Consolidar o gás natural no mercado não térmico, 
atingindo a marca de 17 mil unidades consumidoras 
contratadas.

Valores
- Colaboradores realizados;

- Foco na satisfação do cliente;

- Inovação e melhoria contínua;

- Preservação da vida e do meio ambiente;

- Responsabilidade socioambiental;

- Transparência.

Perfil da
Companhia
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Nossa Linha do Tempo

10 anos
desenvolvendo
o Amazonas

Perfil da
Companhia

- Criação da CIGÁS.

- Início do atendimento
ao Segmento Industrial.

- Conclusão do gasoduto Coari-Manaus.
- Início da operação comercial da Cigás.

- Implantação do Centro de Controle
Operacional (CCO)
- Ampliação do consumo dos
Segmentos Termelétrico e Veicular.

- Início da interiorização da
operação da Cigás, com o
atendimento das usinas
localizadas nos municípios de
Anamã, Anori, Caapiranga e Codajás.

- Implantação do Portal
Canal do Cliente;
- Lançamento do 1° Programa
de Incentivo ao GNV.

- Mais de Mil Unidades
Consumidoras Contratadas

1995

2011

2013

2015

2018

2020

2009/2010

2012

2014

2016/2017

2019
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Cigás em Números

Perfil da
Companhia
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Governança Corporativa

Em consonância com processos baseados nas melhores práticas de 
Governança Corporativa e na observância da legislação condizente 
com o mercado de gás natural, a Companhia desenvolve suas 
atividades pautada nos pilares da transparência, equidade, prestação 
de contas e responsabilidade. Essa postura tem proporcionado 
resultados significativos tanto em termos de eficiência operacional 
quanto com relação ao tratamento equilibrado concedido às partes 
interessadas e na salvaguarda de seus ativos, uma demonstração 
inequívoca da consolidação de seu sistema de gestão. 

A Estrutura de Governança da Cigás conta com Assembleia Geral, 
Conselhos de Administração e Fiscal, Diretoria Executiva, Auditoria 
Independente, além dos Comitês de Compliance e de Elegibilidade.

Assembleia Geral

Trata-se do órgão máximo da Companhia, sendo composta pelos 
acionistas: Governo do Estado do Amazonas e Manausgás S.A, os 
quais possuem direito de voto, conforme estabelecido no Estatuto 
Social, por meio de representantes legais devidamente constituídos 
na forma da lei e do Estatuto Social.

Conselhos

A Companhia possui Conselhos de Administração e Fiscal, sendo as 
nomeações e eleições de Conselheiros realizadas, inclusive em caso 
de recondução, com base em requisitos de elegibilidade conferidos 
por Comitê apropriado, nos termos da legislação vigente.

Conselho de Administração

Integra a estrutura de Governança Corporativa, sendo formado por 
7 (sete) membros, sendo 4 (quatro) indicados pelo acionista público 
(Governo do Estado do Amazonas) e 3 (três) indicados pelo acionista 
privado (Manausgás S.A.). Todos os membros são eleitos por meio 
de Assembleia Geral dos acionistas.

Composição do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Composição Acionária

René Levy Aguiar

Hermano Darwin Vasconcellos Mattos

Carlos Alexandre Moreira de Carvalho Martins de Matos 

André de Santa Maria Bindá

André Gustavo Lins de Macedo

Roberto de Menezes Pedroso

Luiz Gonzaga Campos de Souza

Presidente

Vice-Presidente

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro51% 49%

17%

83%

Governo do Amazonas

Ações Ordinárias Capital Social

Manausgás S.A.

Perfil da
Companhia

1° de janeiro a 31 de 
dezembro de 2020
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Conselho Fiscal

É um órgão permanente da estrutura de Governança 
Corporativa, composto por 3 (três) membros efetivos 
e seus respectivos suplentes, sendo um indicado pelo 
acionista público, devendo ser servidor público com 
vínculo permanente com a Administração Pública, e 2 
(dois) indicados pelo acionista privado.

Composição do Conselho Fiscal 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2020

Composição da Diretoria Executiva

Heloysa Simonetti Teixeira

Marcelino Cleyton de Andrade Silva

Paulo de Andrade Lima Filho

Wilian Calixto de Assis

Viviane Vieira de Souza

Ana Gladss Veras Silva Amorim

René Levy Aguiar

Clovis Correia Junior

José Ricardo dos Santos Neto

Presidente

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Diretor-Presidente

Diretor Técnico-Comercial

Diretor Administrativo-Financeiro

Diretoria Executiva

A Companhia de Gás do Amazonas possui uma Diretoria 
Executiva, composta por Diretoria da Presidência, indicada 
pelo acionista público, Diretoria Técnico-Comercial e 
Diretoria Administrativo-Financeira, indicados pelo 
acionista privado. O mandato de gestão unificada é de 2 
(dois) anos, com a possibilidade de 3 (três) reconduções. 
As deliberações ocorrem por voto afirmativo dos membros, 
incentivando-se o debate das matérias propostas e a busca 
pela melhor solução aos interesses da Companhia. A 
eleição de seus membros é de competência do Conselho 
de Administração.

Perfil da
Companhia
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Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da 
Companhia de Gás do Amazonas 
apresenta os gestores vinculados a 
cada Diretoria especializada, sendo a 
Gerência Jurídica e as Coordenadorias 
de Comunicação Institucional, Controle 
Interno, Governança Corporativa e 
o Comitê Permanente de Licitação 
subordinados à Diretoria da Presidência. 
Por sua vez, vinculam-se à Diretoria 
Técnico-Comercial as Gerências 
de Contratos e Relacionamentos, 
Engenharia, de Operação, de 
Qualidade, Segurança, Meio Ambiente 
e Saúde e, por fim, à Diretoria 
Administrativo-Financeira, as Gerências 
de Contabilidade, Planejamento, 
Tecnologia da Informação, Financeira e 
as Coordenadorias Administrativa e de 
Gestão de Pessoas. 

Em setembro de 2020, o Conselho 
de Administração da Cigás aprovou 
a atualização do Regimento Interno 
da Companhia, dando continuidade à 
adequação na estrutura organizacional 
implementada com a revisão do 
Estatuto Social no ano anterior. Com a 
revisão do Regimento Interno, a Cigás 
passou a ter nova composição. 

Órgãos colegiados de 
deliberação superior

Órgão colegiado de fiscalização
e Comitês auxiliares

Órgãos da Diretoria executiva

Áreas da Diretoria 
Administrativo-Financeira

Áreas da Diretoria 
Técnico-Comercial

Áreas de apoio à 
Diretoria executiva

Áreas da Presidência

Assembleia Geral

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Comitê de Compliance

Comitê de Elegibilidade

Presidência - DIRPR

Diretoria Administrativo-Financeira - DIRAF

Diretoria Técnico-Comercial – DIRTC

Coordenadoria Administrativa – COADM

Coordenadoria de Gestão de Pessoas – COGEP

Gerência de Contabilidade – GCONT

Gerência Financeira – GEFIN

Gerência de Planejamento – GPLAN

Gerência de Tecnologia da Informação – GETIN

Gerência de Contratos e Relacionamento – GECOR

Gerência de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde – GQSMS

Gerência de Operação – GEOPE 

Gerência de Engenharia e Comercial - GEENG

Assessorias

Secretarias

Comitê Permanente de Licitação – CPL

Coordenadoria de Comunicação Institucional – CICOM

Coordenadoria de Controle Interno – COCIN

Coordenadoria de Governança Corporativa – CGOVE

Gerência Jurídica – GEJUR

Perfil da
Companhia
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A atualização do Regimento Interno da concessionária também resultou na alteração de seu Organograma, que passou a ser representado 
na forma a seguir, a qual entrou em vigor em 17 de setembro de 2020.

DIRETORIA EXECUTIVA

Perfil da
Companhia
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Cômite de Compliance

Tem por objetivo promover a adoção de estratégias, políticas 
e medidas voltadas à difusão da cultura de controles internos, 
mitigação de riscos, gestão de integridade e conformidade com 
normas aplicáveis à Companhia.

Cômite de Elegibilidade

Órgão auxiliar, colegiado e permanente que tem por finalidade 
apurar, previamente, a conformidade dos processos de 
indicação e avaliação de novos membros dos Conselhos de 
Administração e Fiscal, bem como da Diretoria Executiva, 
na forma da Lei nº 13.303/2016, quanto ao atendimento dos 
requisitos de investidura previstos na legislação.

Comissão de Ética

Reformulada por meio de ato normativo interno no ano de 
2020, deixou de ser órgão colegiado permanente e passou a 
ser constituída por sorteio, a cada evento que demandasse a 
atuação da Comissão. Para tanto, a composição obedece ao 
quantitativo de 03 (três) membros, sendo 01 (um) representante 
de cada Diretoria, escolhidos por sorteio, entre os 09 (nove) 
colaboradores que irão compor o cadastro reserva, sendo 
o sorteio realizado mediante a presença mínima de 1/3 dos 
membros.

Cômites

Com a aprovação no novo Regimento Interno pelo Conselho 
de Administração em 2020, foram incorporados à estrutura 
organizacional da Companhia de Gás do Amazonas os Comitês 
Auxiliares, de Compliance e de Elegibilidade, ambos elaborados 
por atos normativos próprios.

Comissões

A Cigás possui em sua estrutura Comissões a fim de auxiliar o 
gerenciamento de assuntos específicos, de relevante interesse 
para as suas atividades, e a tomada de decisões. São elas: 
Comissão de Ética, Comissão de Sistema de Gestão Integrado e 
Comissão de Crise de Imagem e Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA).

Perfil da
Companhia



Relatório de Administração e de Sustentabilidade | 2020 20

Apresentação
Palavra do Presidente
do Conselho de Adm.

Mensagem da
Diretoria Executiva

Perfil da
Companhia

Gestão
Inovadora

Caminho
percorrido em 2020

Ações
Estratégicas

Sustentabilidade e
preservação da Amazônia

Servindo com
segurança

Investimento em
Qualidade de Vida

Cigás Mais
Próxima

Resultados
Financeiros

Comissão Gestora do Sistema de Gestão Integrado (CGSGI) 

Instituída em 2020 por ato normativo interno, possui caráter 
consultivo, deliberativo, permanente e exclusivo. Visa definir 
atribuições e integrar os requisitos estabelecidos nas normas 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001 ao Planejamento 
Estratégico e ao Plano de Negócios da Companhia. 
Semestralmente, esta comissão realiza a análise crítica do 
Sistema, resultando em propositura a ser encaminhada para 
a Diretoria Executiva.

Comissão de Crise de Imagem   

Tem por finalidade a análise e promoção de ações voltadas à 
prevenção ou tratamento de crises de imagem da Companhia, 
sendo instaurada apenas quando da ocorrência de fatos 
relevantes que a demande. Em razão disso, os membros que 
integram a Comissão de Crise de Imagem serão selecionados 
de acordo com a natureza fática, a qual indicará as áreas 
técnicas necessárias a contribuir no gerenciamento direto e 
imediato da coordenação da respectiva crise.

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA

Com o objetivo de promover a prevenção de acidentes e 
doenças decorrentes do trabalho, a CIPA tem aderência 
direta aos valores da Cigás de Preservação da vida e do meio 
ambiente e de valorização dos colaboradores. Sua composição 
conta com a participação de colaboradores, e suas ações são 
atribuídas a partir da Norma Regulamentadora 05.

Políticas Internas 

A Cigás tem promovido a atualização de suas Políticas 
Internas a fim de modernizar seus regramentos e adequá-
los às legislações e ao ambiente de mercado. Em 2020, o 
Conselho de Administração aprovou, em atendimento à Lei nº 
13.303/2016, a Política de Transação com Partes relacionadas, 
Política de Divulgação de Informações e Política de Porta-
Vozes.

Política de Transação com Partes relacionadas 

Tem por objetivo assegurar a tomada de decisões apropriada e 
diligente por parte da administração da Companhia, de modo 
que os empregados e quaisquer pessoas físicas ou jurídicas 
que venham a agir em nome da Cigás ou por ela contratadas, 
devem adotar uma conduta ética e amparada pela lei, 
priorizar os interesses da concessionária independentemente 
das demais partes envolvidas na negociação e observar as 
disposições do Código de Ética e de Conduta da Companhia.

Perfil da
Companhia
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Política de Divulgação de Informações

A Política de Divulgação de Informações visa pautar a 
divulgação de informações com base nas necessidades de 
usuários em aderência às exigências dos órgãos reguladores 
e fiscalizadores; prestar informações corporativas objetivas, 
confiáveis e tempestivas, com qualidade, transparência, 
veracidade, completude, consistência, equidade e 
tempestividade, nos relacionamentos com acionistas, 
investidores e formadores de opinião, respeitados os mais altos 
padrões de Governança Corporativa, mesmo em situações 
de crise; divulgar com homogeneidade e simultaneidade, 
na gestão dos negócios, fatos ou atos de caráter político-
administrativo, técnico, negocial ou econômico; e garantir 
acesso às informações de caráter societário e de atos ou fatos 
relevantes a todos. 

Ademais, em atendimento ao valor de Transparência, a Cigás 
disponibiliza no sítio eletrônico (https://www.cigas-am.com.
br/lai) o Portal de Acesso à Informação, em Lei nº 13.303/2016 
e à Lei nº 12.527/2011, contemplando:

Política de Porta-Vozes 

Entre os objetivos da Política de Porta-Vozes, destaca-se: 
garantir a integridade e confiabilidade das informações 
prestadas à imprensa e ao público em geral, proporcionando 
acesso tempestivo às informações de interesse geral, 
ressalvadas as de caráter sigiloso; a eliminação do risco de 
contradição entre informações no âmbito da Companhia de 
Gás do Amazonas; orientar as diretrizes de comunicação, 

acionamento e desdobramento de possíveis ações 
relacionadas; definir procedimentos para relacionamento entre 
a Cigás e a imprensa, bem como esclarecer procedimentos e 
interlocutores para as etapas de contato com a imprensa.

Sistema do Controle Interno 

A Cigás vem empreendendo esforços para assegurar o 
aperfeiçoamento de seu Sistema de Governança, que envolve 
a implantação e manutenção, de forma integrada, do Sistema 
de Controle Interno. Este sistema estabelece um conjunto 
estruturado por métodos e medidas, os quais são adotados 
com o intuito de proteger o patrimônio, verificar a exatidão 
e fidedignidade de dados contábeis e financeiros; promover 
a eficiência operacional, atuando para mitigar os riscos 
inerentes às atividades em consonância com a política traçada 
pela alta administração, assim como a análise e gestão de 
riscos, imposições normativas que conduzem à melhoria de 
práticas corporativas. 

O ano de 2020 foi primordial para o fortalecimento da 
cultura indispensável à consolidação de políticas e práticas 
acertadas de conformidade, integridade e segurança. Neste 
sentido, a elaboração da Norma de Controle Interno foi uma 
grande conquista. O seu objetivo é orientar as rotinas e os 
procedimentos do Controle Interno inerentes aos processos 
de trabalho da Companhia, estabelecendo um conjunto 
estruturado por métodos e medidas adotados pela empresa.

Adicionalmente, a unidade de Controle Interno realiza auditoria 
em todos os processos administrativos encaminhados 
à Diretoria Executiva, assegurando, por meio de ações 
preventivas e de orientação às unidades administrativas, 
a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, 
publicidade e transparência das gestões administrativa, 
orçamentária, financeira e patrimonial, fornecendo adequado 
apoio à alta administração e garantindo maior efetividade e 
segurança necessária para a consecução dos atos. Também 
apoia órgãos de controle externo no exercício de sua missão 
institucional.

Sobre a Companhia
Licitações e Contratos
Normas legais
Relatórios 
Administrativos
Organograma

Despesas e investimentos
Demonstrações Financeiras
Perguntas frequentes
Ouvidoria
Canais de atendimento
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Companhia
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A Companhia de Gás do Amazonas tem buscado o aperfeiçoamento incessante do seu modelo de gestão a fim de torná-la cada vez 
mais alinhada com os parâmetros de mercado e o ambiente institucional. Para tanto, tem adotado recursos e investido em seu capital 
humano com o intuito de cumprir com a sua missão, sem abrir mão de seus valores e com vistas à consecução de sua visão de futuro. 

Planejamento Estratégico

No ano em que completou uma década de operação 
comercial, a Companhia elaborou novo Plano Estratégico com 
o estabelecimento de objetivos e metas para o período de 
2021 a 2025.  O processo foi marcado pelo protagonismo da 
equipe da Cigás, em seus diferentes níveis hierárquicos, que 
executou, pela primeira vez, todas as etapas do planejamento 
sem assessoramento externo.

Foram estabelecidas propostas de melhorias para as diretrizes 
organizacionais e fortalecidos aspectos inerentes à cultura 
organizacional. Tudo isso com o único propósito de expandir 
o serviço público prestado pela concessionária em benefício 
de um número cada vez maior da população amazonense. O 
Plano Estratégico 2021-2025 foi aprovado pelo Conselho de 
Administração em 17 de dezembro de 2020.

Ferramenta de Gestão

Evidenciando ainda mais o protagonismo da Companhia, desde 
2013, ferramentas de gestão são adotadas. Um dos destaques 
é o software de execução de estratégia usado para subsidiar 
reuniões bimestrais de Acompanhamento da Performance 
Estratégica (APE).

Outra plataforma tecnológica que está contribuindo para 
o processo de gestão é o Business Intelligence (BI). Em 
conformidade com o valor de “Inovação e melhoria contínua”, 
a Companhia avançou em 2020 com o aprimoramento da 
interface e funcionalidade do BI, tornando as informações 
ainda mais estratégicas para a tomada de decisão de gestores 
e diretores. 

Gestão
Inovadora
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Investimento em capital humano

A Companhia de Gás do Amazonas reconhece que investir em qualificação profissional é um meio de otimizar os processos do negócio, 
aumentar a excelência e qualidade na entrega dos serviços, bem como otimizar recursos e aumentar a produtividade.

Apesar das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), para desenvolver e melhorar o desempenho dos seus 
colaboradores, a Companhia investiu em torno de R$ 100 mil em ações de capacitação, sendo algumas de maneira presencial e a 
maioria por meio de videoconferência. No total, foram 76 treinamentos realizados em instituições locais e nacionais, além de educação 
a distância, representando:

Gestão
Inovadora

307 participações
em Treinamentos

3.804h de Treinamentos
realizados

98% do Plano de Melhoria
de Desempenho cumprido

81,62%

31,6% Treinamentos
Comportamentais

68,4% Treinamentos
Técnicos

29,72h média por
colaborador
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Mesmo diante de um dos momentos mais difíceis da 
história da humanidade decorrente da pandemia da 
Covid-19, 2020 foi singular para a Companhia de Gás 

do Amazonas por marcar o décimo aniversário do início de 
sua operação comercial.  A Companhia consolidou-se como 
prestadora de serviços públicos, prezando pela ampliação do 
número de beneficiados pelas vantagens deste combustível e 
excelência no atendimento.  Neste sentido, serão apresentadas 
as conquistas adquiridas ao longo do ano de referência. 

Investimentos

Com ritmo de investimentos crescente e alcançando bons 
resultados, a Cigás tem se destacado de maneira significativa 
dentre outras concessionárias de gás natural do Brasil. Em uma 
década, saltou várias posições no ranking nacional de volume 
de gás comercializado da Associação Brasileira das Empresas 
Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). Atualmente, a 
concessionária está entre as cinco primeiras do País.  No início 
de 2011, a Companhia ocupava a 11ª posição.

Os dados da Abegás refletem a atuação da empresa ao longo 
desse período, visando a ampliação da oferta de gás natural 
no estado e a universalização do serviço. No ano de 2020, 
a Companhia realizou investimento de R$ 26 milhões para 
ampliação da rede de distribuição de gás natural. Somando 
este montante aos investimentos realizados pela Cigás nos 
anos anteriores, no Amazonas, o valor total alcança expressivos 
R$ 586 milhões.

Base de Unidades Consumidoras

Se não foi um momento para celebrar por conta do contexto, 
porém de muitos motivos para orgulhar-se. O principal deles 
foi a garantia do fornecimento contínuo do insumo de gás 
natural para as unidades consumidoras no período, honrando 
com todos os contratos assumidos.

R$ 586 
milhões* de 
investimentos
no Amazonas 
até 2020

Caminho
percorrido em 2020

*Valores atualizados pela Taxa Selic
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Rede de Distribuição de Gás Natural e adoção de método moderno nas obras

Outro motivo foi a manutenção das obras de expansão da infraestrutura da Rede de 
Distribuição de Gás Natural (RDGN), que alcançou 149 quilômetros ao término do ano.  
Foram implantados 17,1 quilômetros de gasodutos. 

A rede construída beneficiou os bairros Aleixo, Distrito Industrial, Dom Pedro, Parque 
10 de Novembro, Parque das Laranjeiras, Flores e Ponta Negra. Estudos de viabilidade 
econômica serviram de base para a expansão da rede de distribuição. Com isso, a Cigás 
espera cumprir a sua missão de prover investimentos em soluções energéticas para garantir 
que o gás natural torne-se cada vez mais presente na vida dos amazonenses e contribua 
para o desenvolvimento do estado. 

Importante frisar que para driblar esses desafios, em meio à pandemia, a Companhia 
adotou uma série de medidas visando a segurança de seus colaboradores, prestadores 
de serviço e de seus clientes, respeitando orientações das autoridades de Saúde e da 
Vigilância Sanitária, bem como seguindo as medidas de restrição estabelecidas pela esfera 
governamental.

Destaque adicional é que a Companhia de Gás do Amazonas adota moderna tecnologia 
no processo de expansão da rede de gasodutos. Em suas obras, a Cigás utiliza o chamado 
método não destrutivo, o qual é caracterizado pela utilização de uma máquina do tipo 
perfuratriz que, a cada 100 metros aproximadamente, realiza um furo, possibilitando que a 
rede seja implantada sob a superfície de ruas e avenidas, sem a abertura de grandes valas. 

Recorde no Volume de Gás natural Comercializado

Todo este esforço foi recompensado. Em 2020, a Cigás registrou recorde de vendas de gás 
natural. No ano, a demanda cresceu 6,8% no estado, em comparação com 2019, atingindo 
o volume médio de 4,9 milhões de m³/dia frente a 4,6 milhões de m³/dia.

A variação ocorreu em decorrência do aumento conjunto do volume distribuído a todos os 
segmentos contemplados com o insumo no Amazonas: Termelétrico, Industrial, Comercial, 
Veicular e Residencial. O destaque foi o aumento de 30% no volume comercializado pelo 
segmento Industrial, alcançando 129 mil m³/dia e beneficiando mais de 50 empresas do 
Polo Industrial de Manaus (PIM). 

A redução de custo proporcionada pelo GN contribuiu sobremaneira para reduzir os efeitos 
diante do cenário desafiador de crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19. 
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EVOLUÇÃO DE VENDAS
Segmento Térmico
Média 2011-2020

Termelétrico
Geração de energia elétrica à base de gás natural mantém serviços essenciais

A atuação da Companhia no segmento 
Termelétrico, em 2020, foi marcada pelo início 
da operação de distribuição de gás natural para 
a Usina Termelétrica de Coari (a 363 quilômetros 
a oeste de Manaus). O empreendimento possui 
potência instalada de 38.772 kilowatts (kW) e 
gera energia elétrica para toda a população do 
município, estimada em 84 mil habitantes. 

Coari passou a integrar a lista de municípios do 
Amazonas, cuja matriz de geração de energia é 
o GN. Também estão na relação de beneficiados 
Anamã, Anori, Caapiranga e Codajás, além da 
capital Manaus.  Somando a população da capital 
e dos cinco municípios do interior, cuja rede de 
distribuição de energia elétrica é à base de gás 
natural, o serviço prestado pela Cigás beneficia 
em torno de 2,3 milhões de pessoas.

Maior demandante do gás natural distribuído 
e comercializado pela Cigás, o segmento 
termelétrico consumiu 4,8 milhões de m³/dia 
em 2020 ante os 4,5 milhões de m³/dia do ano 
anterior, representando aumento de 6%. O 
aumento do consumo pelas usinas termelétricas 
localizadas na capital e no interior favoreceu o 
resultado registrado em 2020. 

Vale destacar que, neste momento de pandemia, 
o trabalho executado pela Cigás tem contribuído 
para a manutenção de outros serviços essenciais, 
principalmente na área de saúde. A geração de 
energia elétrica à base de gás natural tem permitido 
o pleno funcionamento de unidades hospitalares, 

como a Unidade Mista de Anamã Francisco Sales 
de Moura; Hospital Darlinda Ribeiro, em Anori; 
Hospital Geral de Codajás João da Silva Bastos; e 
em Caapiranga, o Hospital Odilon Alves de Araújo.   
Algumas usinas termelétricas, como UTE Mauá 
3, UTE Tambaqui, UTE Jaraqui e UTE Coari, 
aumentaram o consumo em 2020, ficando mais 
próximo das quantidades que foram efetivamente 
contratadas. Ao todo, são 12 usinas termelétricas 
atendidas pela Cigás, sendo sete localizadas na 
capital amazonense e cinco nos demais municípios. 
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Industrial
Aumento da demanda industrial alcança 30%

Mais de 50 empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) foram 
beneficiadas por esta alternativa energética fornecida pela 
Companhia e passaram a usufruir das vantagens proporcionadas 
pela versatilidade em termos de aplicação do combustível, 
gerando melhoria na eficiência de consumo, e no que se refere à 
redução de custos, o que representa um diferencial competitivo 
no mercado. 

Apesar das alterações na dinâmica operacional das fábricas para 
evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19), as indústrias 
do PIM tiveram um aumento expressivo de 30% da demanda por 
gás natural em 2020 e atingiram o consumo médio de 129 mil m³/
dia deste combustível. 

Empresas do ramo de bebidas, papel e celulose, metalurgia e 
transporte, que já consumiam o gás natural da Cigás apresentaram 
crescimento no próprio consumo. Por outro lado, novas indústrias, 
como a Fortlev, João de Barro e Pam Pastore, aderiram ao uso do 
gás natural e passaram a usufruir de suas vantagens.

A prospecção de empresas e a proposição de soluções energéticas 
adequadas à necessidade de cada cliente, incluindo sistemas de 
cogeração, geração própria de energia e climatização, são ações 
adotadas pela Companhia a fim de viabilizar a expansão do 
consumo do gás natural no segmento.

Deve-se esclarecer que os resultados dos volumes comercializados 
principalmente nos meses de abril e maio foram impactados por 
medidas de restrição devido à pandemia.
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Veicular
Novos contratos com postos de combustíveis para comercialização de GNV

A Cigás também obteve êxito ao firmar contratos com dois novos postos de 
combustíveis, na capital, para comercialização do Gás Natural Veicular (GNV). Os 
empreendimentos devem passar a disponibilizar o combustível para os usuários 
amazonenses no segundo semestre de 2021. Manaus encerrou 2020 com 5 
empreendimentos contratados para distribuição do GNV. 

No que se refere à demanda de consumo de gás natural pelo Veicular, a média anual 
do volume comercializado de GN por este segmento atingiu 12,2 mil m³/dia, em 
2020, mantendo-se no mesmo patamar do registrado no ano anterior.

O referido segmento também foi impactado por medidas de restrição ao novo 
coronavírus.
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Comercial
Instalação do primeiro sistema de climatização 
interno à base de gás natural

O uso do gás natural tem sido responsável por agregar valor aos 
empreendimentos que aderem ao insumo e por se tratar de um 
combustível mais econômico e com baixo impacto ambiental, 
representa um importante diferencial. Como forma de proporcionar 
essas vantagens a um maior número de empreendimento, a Cigás 
intensificou a expansão da rede de distribuição para atendê-los.

Mesmo no cenário de pandemia, onde diversos estabelecimentos 
desta natureza tiveram as suas atividades suspensas de forma 
a atender medidas de restrição, o volume médio vendido para o 
segmento comercial em 2020 foi de 2,5 mil m³/dia. Este desempenho 
representou crescimento de 6% em relação 
ao ano anterior. Neste mesmo período, 
o número de unidades consumidoras 
contratadas passou de 122 para 147. 

Adicionalmente ao desempenho favorável 
registrado, a Companhia estabeleceu outro 
marco. Desta vez, no segmento comercial ao 
realizar a implantação do primeiro sistema 
de climatização de ambientes internos à 
base de gás natural feito em um restaurante 
da capital.

Assim como em outros segmentos, houve 
impacto no volume comercializado em 
virtude das medidas de restrição.
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Residencial
Aumento expressivo de 
unidades consumidoras 

O gás natural está cada vez mais fazendo 
parte do dia a dia dos manauaras e trazendo 
economia para quem usufrui do insumo. O 
residencial foi o segmento que registou 
o maior crescimento percentual quanto 
ao volume comercializado e também 
obteve aumento expressivo no número de 
unidades consumidoras contratadas no 
ano de 2020. 

A Cigás fechou sua carteira de clientes 
contratados com mais de 4,3 mil unidades 
consumidoras e comercializou em média 
424 m³/dia. Em 2019, fechou o ano com 
2.088 unidades consumidoras contratadas 
e distribuiu o volume médio de 119 m³/
dia, portanto, registrou crescimento anual 
de 109% no número de clientes e de 25% 
em volume de GN comercializado. 

Os números, por si só, demonstram que 
os investimentos realizados pela Cigás 
ao longo dos anos, contribuíram para 
ampliação da oferta de gás natural no 
Estado, possibilitando, assim, que mais 
usuários tenham acesso ao serviço.
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Inovações tecnológicas e de processos na Operação

A adoção de projetos tecnológicos e de procedimentos para inovação do processo operacional da Rede de Distribuição de Gás Natural 
(RDGN) é uma prática que faz parte da cultura da Companhia de Gás do Amazonas. No ano passado, foram desenvolvidos dois 
projetos: Adesivo de Sinalização e o Tachão Inteligente. Além disso, também foram adotados procedimentos relevantes, os quais serão                                         
explicados adiante.

Adesivo de Sinalização
Compreende um novo tipo de sinalização horizontal à base de 
adesivo elastoplástico que passou a ser adotado devido à perda da 
sinalização original baseada em tachões, em função de constante 
recapeamento asfáltico. Representa solução econômica e pioneira 
na identificação das redes de distribuição de gás natural canalizado. 
Com isso, busca-se fortalecer o sistema de segurança da rede e 
garantir sua integridade. O adesivo é instalado com afastamento 
médio de 20 metros entre um e outro. Para o caso de extravio do 
adesivo e sinalização da via, é instalado um tachão testemunha no 
passeio a cada 60 metros.

Tachão Inteligente
A necessidade de acesso rápido e ágil a dados cadastrais (as built), 
em campo, por parte da equipe técnica da Companhia, durante 
o acompanhamento de obras de órgãos que atuam na área de 
infraestrutura e de outras concessionárias de serviços públicos, 
motivou a idealização do projeto Tachão Inteligente.

É uma ferramenta complementar que permite a consulta in loco aos 
dados cadastrais (as built) por meio da leitura do QRCode. A leitura 
do código é feita por um aplicativo desenvolvido pela equipe técnica 
da própria Cigás por meio do qual e possível consultar detalhes da 
rede implantada, mesmo sem sinal de internet na área.

Projetos Inovadores
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Procedimentos para aperfeiçoamento da operação

Inspeção Periódica de Vazamentos em Gasoduto Enterrado com 
ênfase no PEAD (Polietileno de Alta Densidade)
Implantação de inspeção de vazamento em caixas de válvulas e tie-ins 
( junção de dois dutos) com a utilização de equipamento específico 
capaz de detectar metano abaixo de 1ppm (parte por milhão). 
Através deste procedimento, espera-se a detecção e eliminação de 
vazamento em seu estado inicial (se houver); redução de risco de 
acidente pela ação antecipada à falha e ainda, diminuição dos custos 
gerados em casos emergenciais. 

Inspeção revestimento
Inspeção indireta do revestimento externo anticorrosivo utilizando 
equipamento PCM (Pipeline Current Mapper), o qual é capaz de 
detectar falhas no revestimento sem necessidade de escavação para 
visualização do duto. A finalidade é evitar acidentes ocasionados por 
danos causados no duto devido à oxidação.

Mapeamento da Rede de Gasoduto
Atualização e emissão de desenhos, conforme construído (as built), 
da Rede de Distribuição de Gás Natural da Cigás; localização de 
dutos metálicos enterrados; inspeções do revestimento externo 
anticorrosivo e da faixa de dutos para identificar invasões, erosões 
e sinalização. Com o mapeamento, será ampliado o índice de 
confiabilidade nas informações dos dados cadastrais da RDGN 
durante intervenções de terceiros, assim como, haverá maior rapidez 
e confiança na localização dos pontos referenciados, no desenho, 
quando consultado pelo técnico.

Esses dois projetos e os novos procedimentos adotados representam 
a preocupação da Companhia com a adoção de iniciativas inovadoras 
em seus processos sempre com o objetivo de aperfeiçoar o serviço 
de distribuição de gás natural e assim, atender cada vez melhor 
as suas unidades consumidoras. Ademais, é importante frisar a 
expertise de 10 anos de operação da concessionária no mercado 
de gás natural do Amazonas, o que garante maior credibilidade à 
marca Cigás.
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Participação na arrecadação de impostos

Além de atuar na ampliação da oferta de gás natural no estado, a 
Cigás integra a cadeia do gás natural, a qual é responsável por uma 
parcela considerável na arrecadação do Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS) no Amazonas. Nos últimos 10 anos, este segmento produtivo 
garantiu ao Amazonas arrecadação de ICMS superior a R$ 3,6 bilhões, 
em valores corrigidos.

Esse montante arrecadado pelo segmento tem contribuído para 
o fortalecimento da gestão fiscal do Governo do Estado e para o 
aumento de sua capacidade de investimento em áreas como saúde, 
educação e segurança pública, com impacto na qualidade de vida 
da população. Sendo assim, é mister destacar o papel essencial da 
Cigás para o desenvolvimento econômico e social do Amazonas. 
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Campanha “Faça a Conta. Use GNV!”

A Cigás vem investindo, ao longo dos anos, em campanhas de adesão 
ao Gás Natural Veicular (GNV) para ampliação da demanda da frota 
de veículos convertidos na cidade. A última delas, denominada “Faça 
a Conta. Use GNV!”, foi finalizada em 2020. 

A Campanha teve por objetivo cobrir os custos da adaptação veicular. 
Para tanto, a concessionária investiu R$ 1 milhão e beneficiou 250 
motoristas. Deve-se esclarecer que esses custos compreendem o 
valor referente à aquisição do kit de conversão e o serviço prestado 
pelas oficinas convertedoras, registradas pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Em Manaus, 
atualmente, há 4 empresas homologadas para a prestação deste 
serviço.(http://www.inmetro.gov.br/inovacao/oficinas/lista_oficinas.
asp?end=1&descr_estado=am). Sendo assim, o serviço de conversão 
é uma competência que não cabe à Cigás. Entre os beneficiados pela 
campanha estavam motoristas de serviço de aplicativo e taxistas.

Frise-se ainda que a Companhia firmou, em 2020, contrato para 
comercialização de GNV em mais dois novos postos de combustíveis, 
o que comprova a viabilidade mercadológica do segmento. Com 
isso, a partir do segundo semestre de 2021, Manaus passará a contar 
com cinco postos de combustíveis comercializando o GNV. 
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Projeto Azulão Jaguatirica II

A Cigás celebrou, em agosto de 2020, contratos de 
compra e venda de gás natural para aproveitamento 
das reservas de gás natural do Campo do Azulão 
na Bacia do Amazonas.  Os objetos dos referidos 
contratos compreendem o fornecimento de gás 
natural para fins de liquefação na Unidade de 
Liquefação de Gás Natural (UGNL), de propriedade 
da Azulão, para atendimento da usina termelétrica 
Jaguatirica II, localizada em Boa Vista (RR), e 
autogeração de energia elétrica pela Usina Auto 
Geração Azulão, com o objetivo de atendimento 
das instalações da Eneva e da Azulão, incluindo suas 
afiliadas, localizadas em Silves.

As operações permitirão a ampliação de fontes de 
suprimento e em decorrência, mais volume de gás 
natural no Amazonas. A Cigás implantou estação 
de medição no Campo de Azulão. Com quase 10 
toneladas e medindo 20 metros de comprimento, 
a estrutura tem capacidade para volume de mais 
de 1 milhão de m³/dia de gás natural. A estação é 
monitorada remotamente pelo Centro de Controle 
Operacional (CCO) da Companhia para recebimento 
em tempo real das informações de pressão, 
temperatura, vazão do gás, dentre outras. 

Ações
Estratégicas
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O gás natural tem como característica a combustão mais limpa, que reduz as emissões de CO2 - dióxido de carbono. Assim, além de 
promover a segurança, seu uso contribui para a melhoria da qualidade do ar ao praticamente eliminar a emissão de óxido de enxofre, 
fuligem e materiais particulados. A atuação da Companhia de Gás do Amazonas, ao longo dessa década de operação comercial, tem 

sido essencial para a redução da poluição atmosférica e seu impacto no maior bioma brasileiro: a floresta Amazônica.

A mudança da matriz energética, em térmicas do Amazonas, a 
partir do uso do gás natural da Cigás contribuiu sobremaneira 
para a melhoria da qualidade do ar e preservação da floresta 
Amazônica, que representa mais de 50% da flora tropical do 
planeta. Além da capital, cinco cidades usufruem de energia 
elétricas à base de GN, são elas: Anamã, Anori, Caapiranga, 
Coari e Codajás.

Segundo artigo publicado em 2017, na revista científica 
Atmospheric Chemistry and Physics, tendo como autores 
pesquisadores da campanha Green Ocean Amazon, a adesão 
ao gás natural, em Manaus, significou redução de 73% na 
poluição provocada pela queima de combustíveis líquidos. A 
troca resultou também na diminuição em 55% na emissão de 
gases de efeito estufa (metano e dióxido de carbono).

O pesquisador Adan Medeiros, um dos responsáveis pelo 
levantamento, afirma que a utilização do gás natural é 
crucial do ponto de vista ambiental para a Amazônia. “Altas 
concentrações de ozônio podem acarretar diversos problemas 
tanto para florestas, com a morte de plantas, por exemplo, como 
problemas respiratórios para população”, observou. Segundo 
a Organização Mundial de Saúde (OMS), sete milhões de 
pessoas morrem por ano por causas diretamente relacionadas 
à poluição do ar.

A Cigás preza pelo atendimento das legislações aplicáveis ao 
licenciamento das obras para instalação e operação da Rede de 
Distribuição de Gás Natural de maneira a mitigar possíveis impactos 
junto as suas partes interessadas. 

Cigás: mudança da matriz energética 
e melhoria da qualidade do ar

Licenciamentos de Obras e Serviços

Licença de Operação 
L.O. Nº 164/14-03 - 1ª alteração

Licença de Operação
L.O. Nº 520/09-05 - 1ª alteração

Licença de Operação
L.O. Nº 010/18-02

Licença de Instalação
L.I. Nº 026/16-02 - 4ª alteração

Licença de Instalação
L.I. Nº 077/13-04 - 1ª alteração

Cadastro Técnico Federal Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA -  nº 5599910

Principais Licenças

Sustentabilidade e
preservação da Amazônia
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Sustentabilidade e
preservação da Amazônia

A Cigás promove a gestão integrada da qualidade e do meio 
ambiente, por meio do Sistema de Gestão Integrada (SGI).  Em 
2020, houve o aperfeiçoamento do mesmo com vistas à futura 
Certificação na NBR ISO 45001:2018 e foram adotadas práticas 
de Segurança e Saúde. Este caminho assegurou o alinhamento 
dos processos corporativos com as suas diretrizes:  Missão, Visão, 
Valores, Código de Ética e Conduta e Regimento Interno.

Permitiu adicionalmente a avaliação e o aprimoramento de 
processos, o atendimento dos objetivos estratégicos da Companhia, 
a mitigação de riscos/danos a sua imagem, foco na excelência 
organizacional e o equilíbrio entre as atividades produtivas e o 
meio ambiente, satisfazendo, assim, as partes interessadas. 

Para assegurar a eficácia do SGI, são efetuadas auditorias internas, 
em conformidade com as normas legais, e auditoria externa 
anual coordenadora por certificadora. Vale ressaltar que as 
auditorias internas tiveram impacto positivo em diversas ações 
implementadas na Cigás, com destaque para o mapeamento 
dos processos críticos, incremento das ações para mitigar riscos, 
comunicação, treinamentos e controle de registros /documentos. 
Sendo assim, é possível atestar a importância do Sistema de 
Gestão Integrada para uma cultura de conformidade na Cigás, o 
que possibilitou a recomendação para manutenção de ambas as 
certificações da Companhia. Os resultados referentes às auditorias 
ocorridas, no ano passado, estão descritos a seguir.

Sistema de Gestão Integrada
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Sustentabilidade e
preservação da Amazônia

O Sistema de Gestão da Cigás é certificado por órgão certificador 
que atesta o empenho da Companhia pela adoção de boas 
práticas no seu processo operacional e desempenho ambiental. A 
concessionária é anualmente auditada com o objetivo de verificar o 
atendimento às normas e garantir a melhoria contínua do processo. 
As certificações asseguram a disponibilidade dos recursos e a 
perenidade do negócio, bem como favorecem o relacionamento 
com as partes interessadas, consolidando e valorizando a imagem 
da Cigás como empresa responsável nos aspectos “Qualidade” e 
“Meio Ambiente”. A Cigás detém as seguintes certificações:

Sistema de Gestão da Qualidade:
ISO 9001 (desde 2014)

Sistema de Gestão Ambiental:
ISO 14001 (desde 2017)

de efluentes sanitários, a qual é licenciada pelo órgão ambiental 
estadual, realizando análises de qualidade físico-químicas 
periódicas. A Cigás também atua de forma a minimizar a geração de 
resíduos nas operações, promovendo a coleta seletiva, segregação 
dos resíduos até o destino final correto, privilegiando a redução e o 
reaproveitamento, seguindo a regulamentação em vigor. 

O descarte é realizado por empresas licenciadas por órgãos 
ambientais competentes e que aplicam as devidas ações de 
mitigação dos eventuais impactos, de acordo com o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Cigás. A Companhia mantém 
sistema de fiscalização contínua e processos de auditorias interna e 
externa para garantir o atendimento e manutenção do compromisso 
socioambiental da concessionária. A Cigás reciclou em 2020 um total 
de 1746 quilos de resíduos.

Segundo o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 
Efluentes (PGRSE – PLCIG.SMS.01), é possível identificar alto grau 
de sensibilização socioambiental difundido na Companhia. O 
resultado se deve a um conjunto de ações que favorecem boas 
práticas relacionadas. Sistema de coleta seletiva e ferramentas de 
sensibilização, entre as quais palestras, o “Diálogo Semanal de 
Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde”, Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho e Meio Ambiente (SIPATMA), 
divulgação de informativos eletrônicos, avaliação de adesão de 
Organização Limpeza e Conservação (OLC), além de treinamentos 
da equipe responsável pela coleta dos resíduos são algumas delas.

Outrossim, a Companhia de Gás do Amazonas mantém em sua 
sede uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) para gestão 

Certificações

Gestão de Resíduos
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Com a finalidade de fortalecer a cultura organizacional de 
segurança, a Companhia busca manter-se sem registro de acidentes 
e incidentes no ambiente de trabalho através de programas, 
ferramentas preventivas e normas fundamentadas na “Qualidade, 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde” (QSMS). Na ocorrência de 
eventos indesejáveis envolvendo colaboradores e/ou terceiros, é 
realizado o registro e adotados os procedimentos cabíveis, conforme 
metodologia específica, com o fim de permitir a identificação dos 
fatores contribuintes e estabelecer as ações corretivas e preventivas 
necessárias à sua eliminação. Em 2020, foi registrado apenas um 
acidente com afastamento. 

Obedecendo ao estabelecido em legislação, a Companhia conta 
com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, cuja finalidade 
é prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho e com isso, 
contribuir para a preservação da vida e promoção da saúde dos 
colaboradores. No ano anterior, a Cipa promoveu diversas atividades:

O zelo com a integridade da Rede de Distribuição de Gás Natural visando garantir a segurança de colaboradores, das pessoas beneficiadas 
com o abastecimento do insumo e da sociedade é o foco da preocupação da Cigás. Diante deste contexto, uma série de medidas 
voltadas a todas as suas partes interessadas.

Cultura organizacional de segurança 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e Meio 
Ambiente (Sipatma) - Tema “É preciso saber viver”;

Campanhas informativas: Maio Amarelo – Segurança no Trânsito; Junho 
Vermelho – Doação de Sangue; Setembro Amarelo – Prevenção ao Suicídio; 
Outubro Rosa – Prevenção ao Câncer de Mama, marcado pela campanha 
de doação de leite e lenço; Novembro Azul – Prevenção ao Câncer de 
Próstata e Dezembro Vermelho – Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DST)/AIDS.

Palestras virtuais da ação Diálogo Semanal de Qualidade, Segurança, 
Meio Ambiente e Saúde sobre os temas: Segurança no trânsito, doação 
de sangue, prevenção a acidentes, ergonomia, segurança (Audicomp), 
prevenção aos cânceres de mama e de próstata e DST/AIDS.

Auditoria Comportamental (Audicomp) - Foi realizada uma versão 
padrão e outra com tópicos específicos para o enfrentamento da pandemia. 

Servindo com
segurança



Relatório de Administração e de Sustentabilidade | 2020 45

Apresentação
Palavra do Presidente
do Conselho de Adm.

Mensagem da
Diretoria Executiva

Perfil da
Companhia

Gestão
Inovadora

Caminho
percorrido em 2020

Ações
Estratégicas

Sustentabilidade e
preservação da Amazônia

Servindo com
segurança

Investimento em
Qualidade de Vida

Cigás Mais
Próxima

Resultados
Financeiros

Com a finalidade de garantir operação segura em todos os seus 
processos, a Companhia de Gás do Amazonas aprovou o Plano de 
Atendimento de Emergências (PAE), que estabelece procedimentos 
a serem adotados para controle de situações de emergência, 
possibilitando ações rápidas, eficientes e ordenadas para minimizar 
os danos e prejuízos gerados pelos eventos ocorridos, de forma a 
restabelecer a operação, preservar as instalações, a segurança das 
comunidades do entorno e a qualidade ambiental. 

O PAE ainda estabelece mecanismos de articulação com os órgãos 
Estaduais e Municipais, empresas transportadoras de gás natural e 
com a sociedade em geral. O documento prevê ainda a realização 
de Simulado de Emergência anualmente para testagem dos 
procedimentos determinados. Em 2020, não houve simulados de 
emergência em função de Decreto do Corpo de Bombeiros Militar 
do Amazonas (CBMAM) proibindo esta atividade devido à pandemia 
provocada pelo novo coronavírus. 

A Cigás também possui uma brigada de emergência voluntária, 
composta por colaboradores treinados e aptos para atuar em 

situações emergenciais, resguardando vidas e patrimônio. Vale 
destacar que a concessionária mantém, em sua sede, equipamentos 
de prevenção e combate a emergências, aprovados pelo Corpo de 
Bombeiros, através de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB). Os equipamentos são para uso dos brigadistas.

A Cigás possui um sistema de supervisão de sua Rede de Distribuição 
de Gás Natural com monitoramento 24 horas por dia, sete dias por 
semana. Este trabalho é feito pelo Centro de Controle Operacional 
(CCO). Um dos mais modernos do País, o CCO funciona através de 
um sistema de fibra ótica, os dados são atualizados a cada segundo 
com informações sobre a vazão, pressão e temperatura dos dutos, 
bem como o fechamento remoto das válvulas. O sistema conta com 
câmeras em estações de atendimento a clientes e possui tecnologia 
para fechamento automático de válvula em caso de um vazamento 
em grandes proporções.

Plano de Atendimento a Emergências (PAE)

Monitoramento de Rede de Distribuição

Servindo com
segurança



Relatório de Administração e de Sustentabilidade | 2020 46

Apresentação
Palavra do Presidente
do Conselho de Adm.

Mensagem da
Diretoria Executiva

Perfil da
Companhia

Gestão
Inovadora

Caminho
percorrido em 2020

Ações
Estratégicas

Sustentabilidade e
preservação da Amazônia

Servindo com
segurança

Investimento em
Qualidade de Vida

Cigás Mais
Próxima

Resultados
Financeiros

Investimento em
Qualidade de Vida

Investimento 
em Qualidade 
de Vida



Relatório de Administração e de Sustentabilidade | 2020 47

Apresentação
Palavra do Presidente
do Conselho de Adm.

Mensagem da
Diretoria Executiva

Perfil da
Companhia

Gestão
Inovadora

Caminho
percorrido em 2020

Ações
Estratégicas

Sustentabilidade e
preservação da Amazônia

Servindo com
segurança

Investimento em
Qualidade de Vida

Cigás Mais
Próxima

Resultados
Financeiros

A saúde de colaboradores, terceirizados e da comunidade em 
geral é uma prioridade absoluta para a Cigás, por isso, um 
dos valores inegociáveis da Companhia é a “Preservação da 

Vida”.  Para garantir a integridade das pessoas, a Cigás baseia-se em 
procedimentos técnicos e administrativos que buscam mitigar riscos 
e impedir acidentes tanto nas atividades operacionais quanto no 
ambiente administrativo e investe em campanhas de sensibilização 
e outras ações acerca do gás natural a partir de diferentes aspectos.

Considerando ainda o momento de pandemia ocasionada pelo novo 
coronavírus, a Cigás atuou no sentido de proteger seus colaboradores 
e terceirizados e garantir o abastecimento do insumo às unidades 
consumidoras por se tratar de um serviço público essencial. A seguir, 
são listadas ações desenvolvidas ao longo de 2020, com o fim de 
contribuir com a qualidade de vida das pessoas envolvidas. 

Campanha de Vacinação: Em consonância com o Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) e campanhas de 
órgãos da área de saúde, a Cigás pratica campanhas de vacinação 
de seus colaboradores periodicamente de maneira a favorecer a 
imunização dos mesmos.

Ginástica Laboral: A Cigás mantém um programa de ginástica 
laboral, acompanhado por profissional habilitado, com o objetivo 
de prevenir doenças ocupacionais, desenvolver a consciência e 
movimentação corporal. 

Investimento em
Qualidade de Vida
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Ações de prevenção à Covid-19 
Em face da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, 
a Companhia adotou uma série de medidas tanto para a prevenção quanto para a 
minimizar os impactos da doença junto aos colaboradores e demais partes interessadas. 
Tais medidas estão indicadas a seguir:

Campanha de Prevenção à Covid-19 

Criação da Comissão de Prevenção à Covid-19

Início da veiculação dos comunicados diários quanto ao tema de prevenção à Covid-19.

Estabelecimento do trabalho em regime de home office para empregados inclusos nos grupos em 
situação de risco, suspensão de atendimento ao público externo e divisão de trabalho por turnos, 
medidas essas adotadas com base nos níveis de indicadores de transmissibilidade da doença 
identificados no estado do Amazonas, desde o início da pandemia. 

Elaboração e divulgação do Guia de Enfrentamento à Covid-19 que contempla protocolos 

Monitoramento da condição física de colaboradores, terceirizados e visitantes (quando liberado o 
atendimento ao público externo): aferição de temperatura, feita por membros da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA) e da Brigada de Emergência.

Adequação do ambiente físico da Companhia para garantia de distanciamento e intensificação de 
limpeza diária em todos os setores. 

Elaboração e divulgação do Boletim Diário Covid-19 sobre a condição da pandemia na esfera 
estadual, informações de prevenção, sobre casos confirmados e suspeitos no âmbito da companhia 
e dados adicionais.

Elaboração e divulgação de informativos diários de prevenção à Covid-19 para colaboradores de 
empresas terceirizadas. 

Apoio e auxílio a colaboradores que contraíram a doença durante e após o período de transmissão. 



Relatório de Administração e de Sustentabilidade | 2020 49

Apresentação
Palavra do Presidente
do Conselho de Adm.

Mensagem da
Diretoria Executiva

Perfil da
Companhia

Gestão
Inovadora

Caminho
percorrido em 2020

Ações
Estratégicas

Sustentabilidade e
preservação da Amazônia

Servindo com
segurança

Investimento em
Qualidade de Vida

Cigás Mais
Próxima

Resultados
Financeiros

Os protocolos de prevenção constantes no Guia de Enfrentamento 
à Covid-19 e que devem ser cumpridos obrigatoriamente por 
colaboradores, terceirizados, visitantes e prestadores de serviço que 
atuam na sede da Cigás são:

Protocolo 1 – Identificação e atendimento de 
legislações: O objetivo é identificar as legislações 
referentes ao combate à Covid-19 e verificar o atendimento 
a tais requisitos, visando assegurar o cumprimento das 
determinações das autoridades nos âmbitos federal, 
estadual e municipal. 

Protocolo 2 – Comunicação e sensibilização: Tem 
como finalidade manter os colaboradores informados 
e sensibilizados quanto aos aspectos de prevenção à 
doença que deverão ser adotados na Companhia, a fim 
de promover a segurança e resguardar a saúde física e 
mental dos mesmos no ambiente de trabalho, durante a 
pandemia.

Protocolo 3 – Equipamento de proteção individual 
e coletiva: Este protocolo abrange a especificação, 
fornecimento e determinação de meios que assegurem a 
proteção individual e coletiva de forma adequada.

Protocolo 4 – Distanciamento social no ambiente de 
trabalho: Este protocolo tem o objetivo de estabelecer 
medidas administrativas para assegurar o distanciamento 
social, obedecendo aos requisitos legais estabelecidos 
pelas autoridades, visando mitigar possíveis riscos de 
contaminação no ambiente de trabalho.

Protocolo 5 – Limpeza e higienização: Visa mitigar riscos 
de contaminação e de proliferação de vírus e bactérias que 
podem causar danos à saúde, através do estabelecimento e 
adoção de medidas preventivas relacionadas aos cuidados 
de limpeza e higienização das mãos, dos ambientes de 
trabalho e ambiente familiar.

Protocolo 6 – Monitoramento de saúde: Tem o intuito de 
assegurar o monitoramento das condições de saúde dos 
colaboradores, bem como estabelecer procedimentos para 
resposta rápida a casos suspeitos ou contaminados de Covid-19 
na Companhia. Neste protocolo, estão previstas as situações que 
definem os casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, 
com base nas recomendações da Organização Mundial da 
Saúde (OMS),  Ministério da Saúde, Fundação de vigilância em 
Saúde (FVS) e Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Investimento em
Qualidade de Vida
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Reforçando o seu compromisso com a sociedade amazonense, 
a Cigás realizou a Campanha “Canalize o Bem”. A finalidade foi 
arrecadar itens, dentre materiais de limpeza, higiene pessoal 

e vestuário, para pessoas em condição de rua. A ação fez parte da 
iniciativa em apoio ao Governo do Amazonas para assistência social 
desta população menos favorecida e reuniu mais de 300 itens para 
doação, durante o pico na curva de contaminação pela Covid-19 no 
estado.

Pela passagem do “Outubro Rosa”, que representa o mês de 
sensibilização e combate ao câncer de mama, a Cigás realizou 
campanha de arrecadação e doação de leite e lenços para mulheres 
afetadas pela doença.

Sistema de Ouvidoria
A Ouvidoria da Cigás recebe, registra e trata manifestações do público 
interno e externo referentes aos serviços prestados pela Companhia, 
bem como informa o interessado das providências adotadas em 
relação à manifestação, com respeito, agilidade e transparência.

A Ouvidoria atua como interlocutora e mediadora entre colaborador, 
usuário, prestador de serviços e a Companhia, de modo que as 
manifestações decorrentes do exercício da cidadania proporcionem 
contínua melhoria dos serviços públicos prestados. Tais manifestações 
são classificadas conforme a natureza da motivação dos públicos 
interno e externo. A seguir estão explicitados os tipos de classificação 
e suas definições:

Agradecimento: reconhecimento e ou gratidão pelas 
atividades ou prestação dos serviços da Companhia;

Reclamação: expõe uma opinião desfavorável e 
deve ser interpretada como uma oportunidade de 
aprimoramento. Pode apresentar um caráter proativo 
ou de censura e depreciação; 

Denúncia: comunicação de prática de irregularidade 
ou de ato ilícito, cuja solução dependa da atuação 
dos órgãos de apuração, sendo consideradas mais 
graves que a reclamação; 

Elogio: demonstração, reconhecimento ou satisfação 
sobre a política pública, prestação dos serviços ou 
atendimento recebido; 

Sugestão: proposição de ideia ou formulação de 
proposta de aprimoramento das atividades.

Acesso à informação: pedido de acesso a 
informações referentes às atividades da CIGÁS, com 
base na Lei nº 12.527, de 18/11/2011 (LAI – Lei de 
Acesso à Informação).

Cigás Mais
Próxima
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Canais de Atendimento Ouvidoria 

Atendimento presencial: Realizado durante o horário 
de expediente, na sala da Coordenação de Governança 
Corporativa.

Caixa coletora: Localizada no galpão da Companhia, para 
depósito do formulário, assegurando-se a privacidade e 
anonimato do manifestante

E-mail: ouvidoria@cigas-am.com.br

Telefone: (92) 3303-5592

Plataforma FALA.BR: Por meio do site (https://falabr.
cgu.gov.br/), os sistemas e- Ouv e o e-SIC, permitem o 
tratamento de manifestações relacionadas à Ouvidoria e 
aos Pedidos de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) 
de forma integrada.

Sendo assim, durante o ano de 2020, foram 
recebidas 34 (trinta e quatro) manifestações pela 
Ouvidoria da Cigás. Dessas, o maior número de 
manifestações registradas ocorreu na forma de 
classificação de Sugestão, representando cerca 
de 36% do total, cuja característica principal é a 
indicação de alguma melhoria para a Companhia. 
Ressalta-se que todas as 11 (onze) sugestões 
recebidas foram realizadas sem a identificação 
do manifestante, na forma anônima. Nos quadros 
abaixo, destacam as manifestações por tipo 
de canal de atendimento e a classificação por 
natureza da motivação. 

Caixa da Ouvidoria

E-mail

Presencial 5

5

17

FalaBR

e-SIC3

3

Telefone 1

0 24 68 10 12 14 16 18

Sigiloso AnônimoIdentificado

Sugestão Acesso à
Informação

Reclamação Denúncia Outros

12

10

8

6

4

2

0

11

1

11

5

2
2

6

5

Canais de Atendimento Ouvidoria 
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Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)

Regulamentado pela Lei nº 12.527/2011, o SIC tem o condão de atender e orientar o público quanto ao 
acesso a informações em geral, assim como sobre a tramitação de documentos, protocolos, requerimentos 
e realização de audiência ou consultas públicas, incentivo à participação popular e a outras formas de 
divulgação. Esta ferramenta passou a compor a Plataforma Integrada de Ouvidorias e Serviço de Acesso à 
Informação. No exercício de 2020, o SIC recebeu 03 (três) manifestações atendidas dentro do prazo. 

No mais, o SIC, anteriormente disponibilizado em sítio eletrônico próprio (e-SIC) em âmbito federal, além de 
ter um canal de correspondência específica na Cigás (sic@cigas-am.com.br), passou a compor a Plataforma 
Integrada de Ouvidorias e Serviço de Acesso à Informação.

Cigás Mais
Próxima
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Com 10 anos de operação, a Companhia segue aprimorando a sua gestão estratégica por meio de um planejamento consistente 
e assertivo e o uso de ferramentas que favorecem a correta tomada de decisões. Ademais, frise-se a cultura direcionada ao 
monitoramento de resultados, permitindo o acompanhamento de indicadores e adoção de boas práticas da gestão corporativa. 

Portanto, a divulgação de resultados financeiros insere-se neste contexto com o fim de assegurar transparência e dar divulgação aos atos 
de gestão. 

Resultados
Financeiros
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Informações Gerais
A COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS (“Companhia” ou “CIGÁS”) é uma sociedade anônima de economia mista, integrante da 
administração indireta do Estado do Amazonas, dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, com autonomia 
administrativa e financeira, criada mediante autorização da Lei Estadual nº 2.325, de 8 de maio de 1995.

A Companhia tem por objeto social a exploração, com exclusividade, no Estado do Amazonas, sob o regime de concessão, dos serviços 
locais de gás canalizado, bem como de outras atividades correlatas ou afins, vinculadas ou necessárias à distribuição de gás para todo o 
segmento consumidor, seja como combustível, matéria-prima e insumos para a indústria petroquímica ou de fertilizante ou como oxi-
redutor siderúrgico, seja para a geração termelétrica ou outras finalidades e usos possibilitados pelos avanços tecnológicos. A concessão 
tem prazo de vigência de 30 (trinta) anos, a findar em 31 de janeiro de 2040, considerando a prorrogação do termo Inicial, autorizada pela 
Lei Estadual nº 3.690 de 21 de dezembro de 2011.

A Companhia assinou em 1º de junho de 2006, concomitantemente, contratos com a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS (Contrato 
Upstream) e com a Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (AmE) (Contrato Downstream), ambos com interveniência das Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. – Eletrobras e das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte, cujo objeto foi a compra e venda de gás natural 
para fins de geração termoelétrica durante um prazo de 20 (vinte) anos, contados a partir do início do fornecimento comercial (01/12/2010), 
com Quantidade Contratada de 5.500.000 (cinco milhões e quinhentos mil) metros cúbicos por dia. A partir de 1º de dezembro de 2015, 
conforme procedimentos estabelecidos na cláusula 4, dos referidos Contratos, a Quantidade Contratada foi reduzida para o volume de 
5.420.000 (cinco milhões quatrocentos e vinte mil) metros cúbicos por dia e a diferença, entre a quantidade originalmente contratada e 
a quantidade vigente a partir de 1º de dezembro de 2015, ou seja, 80.000 (oitenta mil) metros cúbicos por dia, foi alocada para o outro 
Contrato (“Não Termelétrico”), que a Companhia firmou com a sua supridora (PETROBRAS).Em consequência do contrato assinado com 
a Amazonas Energia, a Companhia firmou, em dezembro de 2006, com a Eletrobras, Convênio de Cooperação Técnica e Financeira (ECV-
205/2006), para viabilizar a construção dos ramais de distribuição de gás, vide nota explicativa nº 13.

Em 3 de dezembro de 2018, a CIGÁS firmou o Terceiro, Quarto e Quinto Termos Aditivos ao Contrato OC 1902/2006, bem como o Termo 
de Cessão do Contrato OC 1902, em que se transferiu a posição contratual da Amazonas Energia para Amazonas GT “AmeGT”. Acerca 
dos referidos instrumentos, pertinente, em síntese informar que o Quinto Aditivo contempla: (i) Quitação imediata do valor da Parcela da 
Margem em aberto na ordem de R$ 16.632.452,93 (dezesseis milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais 
e noventa e três centavos); (ii) Prioridade de pagamento do PIS e da COFINS, quando da realização de pagamento parcial sobre qualquer 
pagamento realizado pela AmeGT; (iii) Prioridade de pagamento da Parcela da Margem pela AmeGT; (iv) Implantação do Mecanismo do 
“Gatilho” quando da inadimplência em prazo superior a 4 (quatro) meses. Nesse caso, quando da realização de qualquer pagamento, a 
CIGÁS terá prioridade no recebimento da Parcela da Margem; (v) Recebimento dos valores pertinentes à recuperação da receita relativa ao 
diferimento da margem a partir de 1º de dezembro de 2018, em que se estabeleceu que os pagamentos serão realizados mensalmente pela 

Em milhares de reais
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AmeGT; (vi) A Parcela do Transporte  será equiparada à Tarifa do Transporte, homologada pela ANP, o que representará maior competitividade 
para o Gás Natural; e (vii) Inclusão da UTE Mauá 3 com a apresentação de garantia financeira de 1 (um) mês de fornecimento, com o 
registro do compromisso pela AmeGT em peticionar ao juízo requerendo a extinção das ações em curso (MAUÁ 3 – COMISSIONAMENTO 
E TESTES e MAUÁ 3 – OPERAÇÃO COMERCIAL). Acerca das ações em referência, informa-se que a ação denominada MAUÁ 3 – OPERAÇÃO 
COMERCIAL foi extinta, sem julgamento do mérito, em 03/10/2019. O último andamento da ação MAUÁ 3 – COMISSIONAMENTO E TESTES 
foi a interposição de recurso de apelação pela CIGÁS, em 10/02/2020.

Em 05 de novembro de 2019, a CIGÁS recebeu a Carta CTA-DF-3223/2019, datada de 31 de outubro de 2019, da ELETROBRAS (Centrais 
Elétricas Brasileiras S.A), dando ciência sobre a assinatura do documento “Instrumento de Acordo” firmado entre a Petróleo Brasileiro S.A. 
- PETROBRAS, Amazonas Distribuidora de Energia S/A.-AmE, a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.-ELETROBRAS e a Amazonas e Transmissão 
de Energia S.A.-AmeGT, datado de 03.12.2018. A CIGÁS não participou das tratativas para formalização do referido instrumento, bem 
como não foi signatária do Termo. Após tomar ciência do teor da informação contida na Carta CTA-DF-3223/2019, e diante dos valores 
envolvidos, a Companhia indicou a necessidade de obtenção de total esclarecimento sobre a origem dos valores referenciados no 
instrumento. Considerando que os mesmos afetam o Contas a Pagar, Contas a Receber e Tributos (PIS, COFINS, IR E CSLL) contidos nos 
registros Contábeis/Financeiros da CIGÁS, foi emitida a Carta DIRAF – 157/2019, datada de 19 de novembro de 2019 e protocolada na 
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, solicitando informações detalhadas acerca dos valores  objeto da transação, até a data 
do encerramento das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019 a CIGAS não foi informada. As tratativas referentes ao assunto 
continuam em curso em 2020 e até a data destas Demonstrações Financeiras, com as partes envolvidas. 

Em relação à situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, por prestar um serviço 
público essencial, conforme o decreto federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, e a lei estadual nº 5.145 de 26/03/2020, a operação 
da Companhia não foi interrompida durante a pandemia causada pela COVID-19. Ressaltamos que mesmo com os efeitos econômicos 
e financeiros em face da grave crise de saúde pública no Estado do Amazonas, a Cigás alcançou no exercício um resultado financeiro 
conforme o planejado.

Para manter a segurança de seus colaboradores e terceiros, a Cigás adotou diversas ações no âmbito da empresa, com determinações 
estabelecidas em portarias internas, embasadas em decretos do Governo do Estado do Amazonas, campanhas de conscientização e 
orientação, auditorias comportamentais específicas relacionadas ao tema, entre outras ações de prevenção e assistência a sua força de 
trabalho. Foram criados protocolos para estabelecer novas condutas no ambiente laboral, visando o cumprimento do distanciamento 
social, além da intensificação da higienização, especialmente em áreas comuns como banheiros, copa e auditório. Ao longo desse período 
vem sendo disponibilizadas máscaras, luvas, bem como álcool em gel e, diariamente, aferição de temperatura de todos que tem acesso 
às dependências da Empresa. Ainda como medida preventiva, a Cigás tem veiculado sistematicamente informações de prevenção para 
sensibilização quanto aos cuidados necessários a serem adotados na rotina dentro e fora da empresa.

A Cigás tem atuado também na assistência de seus colaboradores que são acometidos pelo vírus, oferecendo apoio para atendimento na 
rede hospitalar coberta pelo plano de saúde, do momento da manifestação dos sintomas até a alta e retorno para o trabalho.

Com isso, a Companhia reforça o valor de preservação da vida e do meio ambiente desse serviço essencial para o estado do Amazonas.
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PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas 
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas internacionais de relatório internacional (Internacional Financial Reporting 
Standards – IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board  - IASB.

A administração declara que todas as informações relevantes, próprias das demonstrações contábeis, são evidenciadas e correspondem 
às utilizadas na gestão. 

Base de elaboração

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de determinados 
instrumentos financeiros derivativos e não derivativos, quando aplicável, os quais são mensurados por seus valores justos.

Mudança nas políticas contábeis e divulgações.

A seguir apresentamos as novas normas e alterações emitidas pelo IASB e CPC, com vigência desde 1º de janeiro de 2020:

Alterações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48.

Em 29 de abril de 2020, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis publicou através da revisão de pronunciamentos técnicos nº 15/2020, 
estabelecendo alterações em Pronunciamentos Técnicos em decorrência da “Reforma da Taxa de Juros de Referência”. A vigência dessas 
alterações será estabelecida pelos órgãos reguladores que o aprovarem, sendo que, para o pleno atendimento às normas internacionais 
de contabilidade (IFRS), a entidade deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2020.

Alterações: Inclui os itens de 6.8.1 a 6.8.12 e 7.1.8, e seus títulos, e altera o item 7.2.26 no CPC 48 – Instrumentos Financeiros.

As alterações acima não impactaram a Companhia, uma vez que não houve operações financeiras de hedge.

Alterações no Pronunciamento Técnico CPC06 (R2)  – Arrendamento Mercantil. 

Em 07 de julho de 2020, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis publicou através da revisão de pronunciamento técnicos nº 16/2020, 
alterações no CPC 06 (R2), referentes a Benefícios Relacionados à Covid-19 concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento. 

Alterações: Inclui os itens 46A, 46B, 60A, C1A, C20A, e seu título, e C20B no CPC 06 (R2) – Arrendamentos. 

As alterações acima não impactaram a Companhia, uma vez que não houve renegociações nos Contratos de Aluguéis, em razão da Covid-19.
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Publicação do OCPC 09 – Relato Integrado

Esta Orientação é escrita considerando, principalmente, o setor privado e empresas com fins lucrativos de qualquer porte, maspode ser 
aplicada e adaptada, conforme necessário, para organizações do setor público e sem fins lucrativos.

Esse comunicado entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

A Administração não espera que a adoção da norma acima tenha um impacto relevante sobre as demonstrações financeiras da Companhia 
em exercícios futuros.

Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda principal do ambiente econômico no qual a Companhia atua 
(moeda funcional), sendo que, quando a moeda for diferente da moeda funcional de apresentação das demonstrações contábeis, estas 
são convertidas para o Real (R$) na data do fechamento.

Todas as informações contábeis estão apresentadas em Reais, exceto quando indicadas de outra forma.

Caixa e equivalentes de caixa.

O caixa da empresa compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Os equivalentes de caixa são aplicações 
financeiras com prazo de vencimento inferior a 90 dias contados da data de contratação e de alta liquidez, que são prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Os equivalentes de caixa são 
mantidos, normalmente, com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo.

Instrumentos financeiros não derivativos

Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento 
patrimonial de outra entidade.

Ativos financeiros não derivativos

Reconhecimento inicial e mensuração

A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo 
financeiro e do modelo de negócios da Companhia para a gestão destes ativos financeiros. Com exceção das contas a receber de clientes 
que não contenham um componente de financiamento significativo ou para as quais a empresa tenha aplicado o expediente prático, a 
Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro 
não mensurado ao valor justo por meio do resultado. As contas a receber de clientes que não contenham um componente de financiamento 
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significativo ou para as quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático são mensuradas pelo preço de transação determinado 
de acordo com o CPC 47.

Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente 
pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento.

O modelo de negócios da Companhia para administrar ativos financeiros se refere a como ele gerencia seus ativos financeiros para gerar 
fluxos de caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos de caixa resultarão da cobrança de fluxos de caixa contratuais, da venda 
dos ativos financeiros ou de ambos. As compras ou vendas de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de um prazo 
estabelecido por regulamento ou convenção no mercado (negociações regulares) são reconhecidas na data da negociação, ou seja, a data 
em que a empresa se compromete a comprar ou vender o ativo.

Redução ao valor recuperável de ativos financeiros

Divulgações adicionais referentes a redução ao valor recuperável de ativos financeiros são também fornecidas nas seguintes correspondentes 
práticas contábeis, bem como em notas explicativas.

A Companhia reconhece uma provisão para perdas de crédito esperadas, quando identificada a necessidade, para todos os instrumentos 
de dívida não detidos pelo valor justo por meio do resultado. As perdas de crédito esperadas baseiam-se na diferença entre os fluxos de 
caixa contratuais devidos de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que a Companhia espera receber, descontados a uma taxa 
de juros efetiva que se aproxime da taxa original da transação. Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de garantias 
detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos contratuais.

Passivos financeiros não derivativos

Reconhecimento inicial e mensuração

Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
empréstimos e recebíveis, contas a pagar, ou como derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme 
apropriado.

Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro que não seja 
ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro.

Os passivos financeiros incluem fornecedores e outras contas a pagar, empréstimos e financiamentos, saldos bancários a descoberto e 
instrumentos financeiros derivativos, entre outros.
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Ativo e Passivos financeiros

Desreconhecimento

Ativos financeiros

A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a 
Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação 
na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem 
transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle 
sobre o ativo financeiro.

A Companhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente 
todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos.

Passivos financeiros

A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também 
desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente 
diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo.

No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos 
transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado.

Compensação

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a 
Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base 
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

Estoques

Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição que não excede ao valor de mercado ou ao valor líquido de realização.

Intangível

Compreende o direito de uso da infraestrutura, construída pelo concessionário como parte do contrato de concessão do serviço público 
de distribuição de gás combustível canalizado (direito de cobrar dos usuários do serviço público por ela prestado), de acordo com as 
disposições do CPC 04 (R1) – Ativos Intangíveis, o ICPC 01 (R1) – Contratos de Concessão e o OCPC 05 – Contrato de Concessão. 

É avaliado ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável, quando aplicável.

A Companhia decidiu por amortizar linearmente o ativo intangível até o final da concessão - janeiro de 2040 - de acordo com o item 42 
do OCPC 05 – Contratos de Concessão, vide nota explicativa nº 9.
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Diferido

Os valores constantes no ativo diferido representam gastos pré-operacionais que foram incorridos e receitas auferidas no período 
pré-operacional, os quais estão sendo amortizados em 10 anos pelo método linear. De acordo com a lei nº 11.941/2009, os gastos pré-
operacionais podem ser mantidos no ativo diferido até sua total amortização. Vide nota explicativa nº 10.

Fornecedores

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais 
incorridas, quando aplicáveis, e representam as obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso 
normal dos negócios da Companhia.

Partes relacionadas

As transações entre partes relacionadas são efetuadas em condições e prazos pactuados entre as partes, considerando a natureza e as 
características das transações.

Provisões

As provisões são reconhecidas para obrigações presentes resultantes de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de 
forma confiável e cuja liquidação seja provável.

O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de cada exercício, 
considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos de caixa estimados 
para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses fluxos de caixa.

Quando se espera que alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão sejam recuperados de 
um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.

Apuração do resultado e reconhecimento da receita

A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à 
propriedade dos bens foram transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fruirão para a 
entidade, de que os custos associados podem ser estimados de maneira confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens 
vendidos, e de que o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável. Caso seja provável que descontos serão 
concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da receita operacional. 

A receita é reconhecida de acordo com esse princípio, aplicando-se um modelo de 5 passos:

I. Identificação do contrato;

II. Identificação das obrigações de desempenho;

III. Determinar o preço da transação;

IV. Alocar o preço da transação; e
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V. Reconhecer a receita.

Mais especificamente, a receita de venda dos produtos, distribuição de gás e correlatos é reconhecida quando os produtos são entregues 
e a propriedade legal é transferida.

Receita e custo de construção

A Interpretação Técnica - ICPC 01 (R1) – “Contratos de Concessão” estabelece que o concessionário de serviços públicos deve contabilizar 
receitas e custos relativos a serviços de construção ou de melhoria de acordo com o CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente.

A Companhia contabiliza receitas e custos relativos a serviços de construção ou melhoria da infraestrutura utilizada na distribuição de gás 
canalizado. A margem de construção adotada é estabelecida como sendo igual a zero, considerando que: (i) a atividade fim da Companhia 
é a distribuição e comercialização de gás canalizado; (ii) toda receita de construção está relacionada com a construção de infraestrutura 
para o alcance da sua atividade fim, ou seja, a distribuição de gás canalizado; e (iii) a Companhia terceiriza a construção da infraestrutura 
com partes não relacionadas. Mensalmente a totalidade das adições efetuadas ao ativo intangível em curso é transferida para o resultado, 
como custo de construção, vide notas explicativas nº 19 e 21.

Receitas e despesas financeiras

Representam juros, encargos e variações monetárias ativas e passivas decorrentes de aplicações financeiras, clientes, fornecedores e outros 
descontos obtidos conforme demonstrado na nota explicativa nº 22.

Imposto de renda e contribuição social

A despesa do imposto de renda e contribuição social representam a soma dos tributos correntes e diferidos.

Imposto de renda e contribuição social - Corrente

A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro 
apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de 
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. As provisões para imposto de renda e contribuição social foram 
constituídas às alíquotas de 15% (quinze por cento), mais adicional de 10% (dez por cento) sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 
240, e 9% (nove por cento), respectivamente, sobre o lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões admitidas.

Imposto de renda e contribuição social - Diferido

O imposto de renda e a contribuição social diferidos (“tributo diferido”) são reconhecidos sobre as diferenças temporárias no fim de cada 
período de relatório entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e nas bases fiscais correspondentes 
usadas na apuração do lucro tributável. Os tributos diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias 
tributáveis e os tributos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for provável 
que a empresa apresentará lucro tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser 
utilizadas. Os tributos diferidos ativos ou passivos não são reconhecidos sobre diferenças temporárias resultantes de reconhecimento 
inicial de ativos e passivos em uma transação que não afete o lucro tributável nem o lucro contábil.

Os impostos e contribuições diferidos ativos, provenientes de diferenças temporárias, foram reconhecidos tendo em vista o histórico de 



Relatório de Administração e de Sustentabilidade | 2020 68

Apresentação
Palavra do Presidente
do Conselho de Adm.

Mensagem da
Diretoria Executiva

Perfil da
Companhia

Gestão
Inovadora

Caminho
percorrido em 2020

Ações
Estratégicas

Sustentabilidade e
preservação da Amazônia

Servindo com
segurança

Investimento em
Qualidade de Vida

Cigás Mais
Próxima

Resultados
Financeiros

rentabilidade e análise de recuperação futura desses créditos. Vide nota explicativa nº 23.

Incentivo fiscal do imposto de renda

Conforme Laudo Constitutivo nº 060/2011, da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, a Companhia usufrui de 
benefício de redução de 75% do imposto de renda devido até o ano calendário de 2021. De acordo com o CPC 07 (R1) “Subvenção e 
Assistência Governamentais”, este incentivo fiscal, categorizado como incentivo para investimento, é reconhecido no resultado do exercício, 
a crédito da despesa de imposto de renda e, ao final do exercício social. O mesmo valor é transferido da conta de lucros acumulados para 
reserva de lucros (incentivo fiscal). 

PRINCIPAIS JULGAMENTOS NA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS.

Na preparação das demonstrações financeiras, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, é requerido que a Administração 
faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas 
e despesas, bem como as divulgações em notas explicativas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

As informações sobre incertezas das premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro 
do próximo exercício estão relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos: (i) perda estimada por redução ao valor recuperável 
dos ativos de longo prazo; (ii) provisão para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais; (iii) tributações diferidas; (iv) divulgação de instrumentos 
financeiros; e (v) perda estimada em créditos de liquidação duvidosa, os quais, apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa 
possível por parte da administração da Companhia, relacionados à probabilidade de eventos futuros, podem eventualmente apresentar 
variações em relação aos dados e valores reais.

As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros consideradas razoáveis para as circunstâncias. Tais estimativas e premissas podem diferir dos resultados 
efetivos. Os efeitos decorrentes das revisões das estimativas contábeis são reconhecidos no período da revisão.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa e equivalentes de caixa
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As aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2020, são representadas por aplicação de CDB, de curto prazo, remunerada à taxa média 
de 101,16% do CDI. As aplicações possuem alta liquidez, sem risco de variação significativa do principal.

Aplicações financeiras

Os saldos classificados como aplicações financeiras referem-se à: i) Depósito de garantia contratual do segmento não-térmico, clausula 
6.4, no valor de R$ 6.039; ii) Depósito para Reinvestimento de incentivo junto a SUDAM, no valor de R$ 2.218; iii) O valor de R$ 572 refere-
se ao saldo remanescente da conta de pagamento; e (iv) As aplicações financeiras são representadas por CDB remuneradas à taxa média 
de 101,16% do CDI. 

CONTAS A RECEBER
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Conforme mencionado na nota explicativa nº 5.1, os valores a receber relativos ao Instrumento de Confissão de Dívida (CCD 2014), celebrado 
entre a PETROBRAS e a Amazonas Energia, com a interveniência da ELETROBRAS, correspondentes às parcelas 84a à 120a, a vencer de 
janeiro de 2022 a janeiro de 2025, são classificados como ativo não circulante. 

Conforme mencionado na nota explicativa nº 5.2, os valores a receber relativos ao Instrumento de Confissão de Dívida (ICD 2018), 
celebrado entre a PETROBRAS e a Amazonas Energia, com a interveniência da ELETROBRAS, correspondente a parcela 36a, irá encerrar-se 
em abril/2021, classificados no ativo circulante.

O saldo do contas a receber está representado pela composição abaixo demonstrada por idade de vencimento.

Por força dos contratos de compra e venda de gás, após o transcurso de 45 (quarenta e cinco) dias, os créditos não recebidos do segmento 
térmico, são automaticamente cedidos à PETROBRAS, independente da realização de instrumento específico, conforme cláusula 15, do 
Contrato UPSTREAM. As contas a receber do cliente térmico Amazonas Distribuidora de Energia S.A., incluem valores vencidos no final 
do exercício e que já foram cedidos para a PETROBRAS. Para esses créditos a Companhia não constituiu perda estimada em créditos de 
liquidação duvidosa, considerando que os créditos foram cedidos. Vide nota explicativa nº 11.

Instrumento de confissão de dívida – 2014.

Diante da inadimplência da Amazonas Energia, operou-se a cessão de rédito, conforme previsto no item 10.7.2 do contrato OC 1902/2006. PETROBRAS 
e Amazonas Energia, com a interveniência da ELETROBRAS, assinaram em 31 de dezembro de 2014, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida 
e Carta-Compromisso (“Confissão de Dívida”) para que os créditos da CIGÁS junto à Amazonas Energia, tenham sua cobrança efetuada diretamente 
pela PETROBRAS. A CIGÁS não participou das tratativas de formalização do referido instrumento, bem como não foi signatária do presente, ocorre que 
tais operações ensejam para CIGÁS obrigações tributárias e financeiras registradas em seu passivo. 

Instrumento de confissão de dívida – 2018.

Consoante mencionado no item anterior, verificou que PETROBRAS e Amazonas Energia, com a interveniência da ELETROBRAS, firmaram em 30 de 
abril de 2018, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, para que os créditos da CIGÁS junto à Amazonas Energia, tenham sua cobrança efetuada 
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diretamente pela PETROBRAS. Do mesmo modo, a CIGÁS não participou das tratativas de formalização do referido instrumento, bem como não foi 
signatária do presente, ocorre que tais operações ensejam para CIGÁS obrigações tributárias e financeiras registradas em seu passivo.

CRÉDITOS CONTRATUAIS

O contrato de compra e venda de gás natural, OC 1902/2006, firmado entre a Companhia e seu cliente térmico, estabelece na cláusula 3, 
um volume mínimo de compra diária de gás. Caso este volume não seja atingido, este deverá pagar à Companhia a diferença entre o valor 
mínimo contratado e o efetivamente consumido, conforme cláusula 9.2. O contrato assegura o direito de recuperação desse volume não 
consumido durante os 60 meses seguintes ao ano em que não ocorreu a retirada do gás natural, conforme previsto na cláusula 9.4.3. Para 
31 de dezembro de 2020, a Companhia tem registrado no grupo/conta “créditos nas Operações de gás”/“créditos contratuais” o montante 
acumulado de R$ 180.830 (31 de dezembro de 2019, R$ 180.830), a ser recebido do cliente, tendo como contrapartida a conta “Gás Futuro 
Não Entregue -TOP Anual Recup”, no passivo no grupo “obrigações nas oper. de venda de gás” que para 31 de dezembro de 2020 monta 
R$ 1.151 (31 de dezembro de 2019, R$ 57.054), vide nota explicativa nº 11. A Companhia também registrou no passivo no grupo/conta 
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“obrigações contratuais”/“obrigações contratuais”, o saldo a pagar relativo ao gás não retirado da PETROBRAS, ver nota explicativa nº 12. 
Esses valores podem ser recuperados e por isso foram reconhecidos em contas patrimoniais reflexas.

OBRIGAÇÕES NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS

Em 2020 não teve ocorrência da cobrança do Top Anual, previsto no item 9.2.c, do Contrato Térmico, contudo foi recuperado pela CIGÁS 
um saldo remanescente do Top Anual dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, no valor de R$ 90.984. Vide nota explicativa nº 12.3.

Em 31 de dezembro de 2020, os valores relativos à parcela do gás (take), do transporte (ship), da margem e da penalidade PRME, cobrados 
através de Cartas de Débitos, montam R$ 2.220.572 (31 de dezembro de 2019, R$ 2.212.708).

tributos A RECUPERAR
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IMOBILIZADO

Corresponde aos contratos de locação de bens imóveis firmados, prorrogados ou renovados pela CIGÁS na figura de locatário (arrendatário) 
a partir de janeiro de 2019, registrados a valor presente. Em consonância com o CPC 06, o ativo do direito de uso será depreciado com 
base no prazo do contrato.

INTANGÍVEL
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Esses ativos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 são compostos como segue:

O Contrato de Concessão para exploração dos serviços públicos de gás combustível canalizado, celebrado em 18 de novembro de 2002, 
entre o Poder Concedente e a Companhia (Concessionária), com término em 31 de janeiro de 2040, regulamenta os serviços públicos em 
tela da seguinte forma:

O contrato estabelece quais os serviços que o operador deve prestar e para quem os serviços devem ser prestados;

Extinta a concessão, revertem-se ao Poder Concedente todos os bens e serviços vinculados à infraestrutura, mediante pagamento de uma 
indenização, prevista na cláusula 20.2, do contrato que estabelece indenização aos investimentos realizados nos últimos 10 anos anteriores 
ao térmico do contrato, corrigidos monetariamente pelo IGP – Índice Geral de Preço; 

O preço é regulado através de mecanismo de tarifa com base em fórmulas paramétricas, bem como são definidas as modalidades de 
revisões tarifárias que devem ser suficientes para cobrir os custos, a amortização dos investimentos e a remuneração pelo capital investido.

Com base nas características estabelecidas no contrato de concessão de distribuição de gás canalizado da Companhia, a Administração 
entende que estão atendidas as condições para a aplicação da Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) – Contratos de Concessão, a qual fornece 
orientações sobre a contabilização de concessões de serviços públicos aos seus operadores.

A infraestrutura construída para operacionalização da atividade de distribuição cujo valor está  representada pelo ativo intangível da 
Companhia é recuperada através de dois fluxos de caixa, a saber: (a) parte através do consumo de gás canalizado pelos consumidores 
(emissão do faturamento mensal da medição de consumo de gás) durante o prazo da concessão; e (b) parte como indenização dos bens 
reversíveis no final do prazo de concessão que será recebida diretamente do Poder Concedente, conforme cláusula 20.2 do contrato de 
concessão.

Esta indenização será efetuada com base nas parcelas dos investimentos realizados nos 10 (dez) anos anteriores ao término da concessão 
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(31 de janeiro de 2040) atualizado monetariamente, conforme os critérios especificados no Contrato de Concessão.

A concessão da Companhia não é onerosa, desta forma, não há obrigações financeiras fixas e pagamentos a serem realizados ao Poder 
Concedente.

A Companhia iniciou suas operações comerciais em 1º dezembro de 2010 e, a partir desse mês, também iniciou a amortização do intangível 
pelo prazo da concessão.

Análise do valor recuperável dos ativos.

Foram realizados os cálculos do valor recuperável dos ativos, de acordo com o CPC 01 (IAS 36) do Conselho Federal de Contabilidade. 
Não foram identificadas evidências que requeressem ajustes para perda por redução do valor de recuperação do seu ativo para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020.

DIFERIDO

Refere-se a gastos incorridos e receitas auferidas no período pré-operacional, os quais estão sendo amortizados em 10 anos, pelo método 
linear de acordo com a lei nº 11.941/2009, art. 38.

Em 31.12.2020 foi amortizado a última parcela.
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FORNECEDORES

Conforme mencionado na nota explicativa nº 5.1, os valores a pagar relativos às parcelas 84a a 120a da Confissão de Dívida, celebrada 
entre a PETROBRAS e a Amazonas Energia, com a interveniência da ELETROBRAS, em 2014, são classificados para o passivo não circulante.

Conforme mencionado na nota explicativa nº 5.2, os valores a pagar relativo a parcela 36a da Confissão de Dívida, celebrada entre a 
PETROBRAS e a Amazonas Energia, com a interveniência da ELETROBRAS, em 2018, será quitada em abril/2021, e foram classificados no 
passivo circulante.

Fornecedores – Depósito Judicial - R$ 615.930 MM

O valor do depósito judicial no montante atualizado de R$ 615.930 encontra-se detalhado na nota explicativa nº 18.3.3.
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OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Conforme mencionado na nota explicativa nº 6 e devido ao contrato reflexo de venda de gás ao segmento térmico, em 2006, a Companhia 
também assinou contrato de compra de gás natural firmado com o seu fornecedor Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS que estabelece, 
na cláusula 9, um volume mínimo diário de compras de gás. Caso este volume não seja atingido, a Companhia deverá pagar à PETROBRAS 
a diferença entre o valor mínimo contratual e o efetivamente consumido. O contrato assegura o direito de recuperação do volume em até 
60 meses do ano em que não ocorreu a retirada do gás natural, através de fornecimento de gás, dos valores pagos em decorrência de não 
ter sido atingido o volume mínimo de compra. 

Os volumes a serem recuperados deverão ser apurados pela diferença entre o volume efetivamente consumido e o volume mínimo da 
compra anual, previsto na cláusula 9.2.c, do Contrato. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o volume mínimo de compra, 
relativo à parcela do gás recuperável, não atingido pela Companhia monta um valor acumulado de R$ 171.553 (31 de dezembro de 2019, R$ 
171.553) e, desta forma a Companhia tem registrado no passivo no grupo/conta “obrigações contratuais” a obrigação junto à PETROBRAS, 
tendo como contrapartida a conta “Gás Pago Não Retirado-Top Anual Recup” no ativo no grupo “créditos nas operações de gás” em 31 
de dezembro de 2020 o montante de R$ 1.502 (31 de dezembro de 2019, R$ 57.170), vide nota explicativa nº 6. 

12.3 Em 2020 não teve ocorrência da cobrança do Top Anual, previsto no item 9.2.c, do Contrato Térmico, contudo foi recuperado saldo 
remanescente do Top Anual dos exercícios de 2015 e 2016, no valor de R$ 86.525, vide nota explicativa nº 6.1.
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Em 31 de dezembro de 2020, os valores relativos à parcela do gás (take), do transporte (ship) e da penalidade PRME, cobrados através de 
Cartas de Débitos, montam R$ 2.049.172 (2019, R$ 2.041.283).

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

TRIBUTOS A RECOLHER
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CONVÊNIO ELETROBRAS

Em 11 de dezembro de 2006, a Companhia assinou um Convênio de Cooperação Técnico-Financeira (ECV-205/2006) junto às Centrais 
Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS, Amazonas Distribuidora de Energia S.A. e Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte. 
O objetivo deste convênio consistiu na viabilização por meio de participação técnica e financeira dos participantes através de estudo, 
projeto e implantação de Ramais Termelétricos, a mudança da matriz energética do Estado do Amazonas, com a utilização do gás natural 
em substituição aos combustíveis líquidos derivados de petróleo, contribuindo para a diminuição do consumo de óleo combustível e a 
consequente emissão de monóxido de carbono e redução dos custos da CCC-Isol.

O referido instrumento prevê que os valores aportados pela ELETROBRAS - Centrais Elétricas Brasileiras – devem ser reembolsados pela 
Amazonas Distribuidora de Energia S.A. a partir do início da operação comercial dos ramais termelétricos que atendem aos Produtores 
Independentes de Energia - PIE’s. Assim, da receita líquida auferida com o recebimento das parcelas dos Ramais Termelétricos, 70,74% 
deste valor será reembolsado durante o período de 96 meses para a Eletrobrás, cujo término previsto no Convênio de Cooperação Técnico-
Financeira (ECV-205/2006) foi o mês de novembro de 2018.

Em novembro de 2019, foi publicada a Resolução Homologatória nº 2.637, de 12 de novembro de 2019, da ANEEL (Agência Nacional de 
Energia Elétrica), o que permitiu à CIGÁS a cobrança dos valores pertinente às Parcelas Ramais Termelétricos, para o período de julho/2019 
e a maio/2025. Refere-se às parcelas vincendas a partir de janeiro 2021.

As amortizações do saldo a pagar do Convênio ELETROBRAS, no valor de R$ 141.194, dependem da adimplência da Amazonas Energia 
em relação às liquidações das parcelas vencidas do consumo pelos PIE’s (Produtores Independentes de Energia).  E o valor de R$ 1.402, é 
referente a títulos da Amazonas GT a vencer.
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ARRENDAMENTO

Corresponde às obrigações com os contratos de locação de bens imóveis firmados, prorrogados ou renovados pela CIGÁS na figura de 
locatário (arrendatário) a partir de janeiro de 2019, registrados a valor presente, em consonância com o CPC 06 - Arrendamento. 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social e mutação

O capital social integralizado até 31 de dezembro de 2020 é de R$ 147.243 (31 de dezembro de 2019, R$ 134.734).
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Conforme ata do Conselho de Administração, realizada no dia 17 de setembro de 2020, o capital foi aumentado em R$ 12.509, sem emissão 
de novas ações, mediante capitalização do saldo de reserva de incentivo fiscal do lucro da exploração.  

Cada ação ordinária terá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais de acionistas.

As ações preferenciais não terão direito a voto e gozarão cumulativamente das seguintes vantagens:

Prioridade no recebimento do dividendo mínimo obrigatório estabelecido no Estatuto Social;

Prioridade no reembolso do capital, sem prêmio em caso de dissolução da Companhia.

Reserva legal

É constituída reserva legal em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social, na base de 5% do lucro líquido de 
cada exercício até atingir 20% do capital social. No exercício de 2020, a Companhia constituiu o montante de R$ 3.404 (31 de dezembro 
de 2019, R$ 3.007) de reserva legal. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada 
para compensar prejuízo e aumentar capital.

Reserva de incentivo fiscal.

Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.14.3, a parcela correspondente ao incentivo fiscal apurado no exercício foi transferida para 
a reserva de incentivo fiscal dentro da reserva de lucros. Em 2020, o valor desse incentivo foi de R$ 19.948 (31 de dezembro de 2019, R$ 
12.509).

Dividendos mínimos obrigatórios

Aos acionistas está assegurado pelo Estatuto Social dividendo mínimo correspondente a 75% do lucro líquido apurado em cada exercício 
social, ajustado consoante a legislação em vigor. Abaixo detalhamos o cálculo apurado:
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A movimentação do saldo de dividendos a pagar está demonstrada abaixo:
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Dividendos adicionais propostos

Em 11 de março de 2020, a Assembleia Geral aprovou o pagamento dos dividendos adicionais propostos pela Administração, relativos 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no montante de R$ 7.167. Em 24 de setembro de 2020, a Assembleia Geral aprovou o 
pagamento de dividendos adicionais ao mínimo, relativo ao 1º semestre de 2020, no valor de R$ 6.936. A Administração da Companhia 
decidiu, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, propôs dividendos adicionais ao mínimo obrigatório no montante de R$ 4.244, 
relativo ao lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e classificou esses dividendos dentro do patrimônio líquido.
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PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS, CÍVEIS E FISCAIS

As provisões constituídas para processos trabalhistas, fiscais e cíveis são compostas como segue:

A movimentação está abaixo demonstrada:

Trabalhista e cíveis

A PCCM Construção e Montagem Ltda. (“PCCM”) foi contratada pela CIGÁS para prestação de serviços de consolidação do projeto básico 
e executivo, construção, montagem, condicionamento, testes e comissionamento na rede de distribuição de gás natural e elementos de 
redes referentes aos ramais industriais do empreendimento intitulado de ramais industriais Aparecida Fase I da Cidade de Manaus/AM, 
incluindo o fornecimento de materiais e serviços. Em face da inexecução contratual por parte da referida empresa (abandono do canteiro 
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de obras, não pagamento de funcionários e outros), a Companhia formalizou distrato do contrato, em outubro de 2012. Diante do não 
cumprimento das obrigações trabalhistas pela PCCM, os funcionários daquela empresa, sentindo-se lesados, moveram ações trabalhistas e 
cíveis, nas quais a CIGÁS fora chamada na qualidade de litisconsorte, em face de eventual responsabilidade subsidiária a ser verificada pelo 
Juízo. A PCCM firmou vários acordos judiciais, mas diante do descumprimento por parte da empresa, as execuções foram redirecionadas 
à CIGÁS. O valor das ações trabalhistas e cíveis que a Companhia e seus assessores jurídicos avaliaram como provável de perda monta R$ 
331 (31 de dezembro de 2019, R$ 31). Outros processos de natureza trabalhista foram considerados pela Administração da Companhia, 
juntamente com a opinião de seus assessores jurídicos, como possível a perda nestas causas e não constituíram provisão e que montam 
R$ 1.045 (31 de dezembro de 2019, R$ 1.257).

18.2 Honorários de êxito

A Companhia se defende de Auto de Infração movido pela Receita Federal relativos a exigência de imposto de renda, contribuição social 
sobre o lucro, contribuição para o programa de integração social – PIS e contribuição para financiamento da seguridade social - COFINS, 
referente a depósitos efetuados pela ELETROBRAS, pertinente ao Convênio ECV Nº 205/2006, os quais são considerados indevidos pela 
administração da Companhia e pelos seus consultores jurídicos. Os honorários advocatícios sobre esses processos foram acordados com os 
consultores jurídicos da Companhia como sendo um percentual do valor do Auto, caso a Companhia obtenha êxito, isto é, honorários de 
sucesso. Devido ao fato da Companhia e dos seus consultores jurídicos classificarem tais causas como possível de perda, a Administração 
constituiu provisão sobre os respectivos honorários advocatícios, os quais para 31 de dezembro de 2020 montam R$ 246 (31 de dezembro 
de 2019, R$ 242).

Adicionalmente, a Companhia possui outros processos de natureza tributária e cível no montante de R$ 25.987 (2019, R$ 12.427), mas que, 
baseada na opinião de seus assessores jurídicos, as chances de perda são possíveis, razão pela qual não se registrou qualquer provisão às 
demonstrações financeiras para 31 de dezembro de 2020 e de 2019.

Ativos contingentes

Construtora LJA.

A Construtora LJA Ltda. foi contratada pela CIGÁS para efetuar a construção dos ramais termoelétricos, entretanto houve rescisão do 
contrato entre as partes devido a não entrega de tubos adquiridos pela CIGÁS. A Companhia move uma ação contra a Construtora no 
valor de R$ 18.644 (em 2019, 18.326). O direito da Companhia já foi reconhecido judicialmente, estando o processo em fase de execução 
dos valores, e considerando que restou infrutífera a busca de bens em nome da empresa executada, a Companhia ingressou com medida 
incidental, em 2017, para desconsideração da personalidade jurídica, o que busca permitir a garantia da execução utilizando-se dos bens 
dos sócios, não obstante até o presente momento não foi possível a realização da citação de todos os sócios.

Ação Judicial - Consumo Reman

A Companhia move uma ação de indenização contra as empresas Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS e Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS 
REMAN no montante de R$ 58.923, devido ao fornecimento de gás natural diretamente da PETROBRAS para a PETROBRAS REMAN, violando 
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o direito de exclusividade da CIGÁS para o fornecimento de gás canalizado no estado do Amazonas. 

Em 19 de agosto de 2014, o Juízo da 1ª. Vara da Fazenda Pública Estadual determinou a transferência, para conta de titularidade da 
CIGÁS, do montante de R$ 63.191, a título de indenização por essa aquisição direta pela PETROBRAS. O Juízo também determinou que 
a PETROBRAS transferisse mensalmente à CIGÁS o valor do respectivo consumo. Essas transferências vêm ocorrendo desde setembro de 
2014, com base nos volumes apurados pela PETROBRAS S.A. e PETROBRAS REMAN. O montante recebido no exercício de 2020 foi de R$ 
12.126 (31 de dezembro de 2019, R$ 13.071). Como o processo ainda é possível interposição de recurso, a Companhia provisionou este 
montante até o momento em que o processo estiver finalizado (transitado em julgado). Tais valores são atualizados pelo IPCA, mesmo 
indexador utilizado para a atualização da tarifa anual do gás térmico, considerando o volume consumido pela REMAN. Em 31 de dezembro 
de 2020, o saldo deste processo devidamente atualizado é de R$ 174.670 (31 de dezembro de 2019, R$ 155.072).

Ação Judicial – PETROBRAS

O valor de R$ 616 milhões corresponde ao depósito judicial dos valores referente a Ação judicial nº 0616259-11.2015.8.04.0001, que 
reconhece o direito da CIGÁS de utilizar os recursos depositados na referida Conta para quitação de suas obrigações contratuais. 

RECEITA LÍQUIDA
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COMPROMISSOS

Para compromissos relativos à compra e venda de gás, vide notas explicativas nº 6 e 12.

CUSTOS E DESPESAS POR NATUREZA.

Conforme requerido pelo CPC 26 (R1), apresenta-se a seguir, o detalhamento da demonstração do resultado por natureza:
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RESULTADO FINANCEIRO

Em julho de 2019, a Cigás deixou de atualizar os encargos moratórios do montante da inadimplência da Amazonas Energia, conforme mencionado nas 
notas explicativas nº 1, 5, 6, 11 e 12, relativos à inadimplência, cujo valor está previsto no TEP – Termo de Encerramento de Pendência. Tal procedimento 
decorreu em face da informação encaminhada pela PETROBRAS, em que esta procedeu à baixa dos valores em seu Contas a Receber. 

(2) e (3) Com a queda na taxa básica de juros (Selic) para um patamar de 2% ao ano, menor valor desde o início da série histórica em 1996, a qual é 
usada como referência para determinar a atualização das aplicações em CDB DI, impactando no montante das receitas de aplicações financeiras.

Em de 12 de novembro de 2019, foi publicada a Resolução Homologatória nº 2.637 pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), que possibilitou 
à CIGÁS a cobrança dos valores pertinente às Parcelas dos Ramais Termelétricos, para o período de julho/2019 a maio/2025. O valor de R$ 16.637 
refere-se ao período de janeiro a dezembro/2020 (Em 31 de dezembro de 2019, o valor de R$ 7.586, refere-se ao período de julho a dezembro).
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IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE E DIFERIDO

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

Ativos

(1) Refere-se aos valores que compõem a base de cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social diferido ativo sendo: R$ 31.920 relativo à 
atualização do saldo do processo Reman (Em 31 de dezembro de 2019, R$ 24.448); R$ 246 relativo a honorários de êxito advocatícios do auto de 
infração de impostos federais, sobre os aportes do Convênio (Em 31 de dezembro de 2019, R$ 242) e R$ 330 relativo a contingências trabalhistas (Em 
31 de dezembro de 2019,       R$ 31). Vide nota explicativa nº 18.

(2) Refere-se ao valor de depósito judicial realizado no Mandado de Segurança, sob o nº 1016699-23.2019.401.3200, em trâmite na Justiça Federal, 
impetrado pela CIGÁS para reconhecimento do direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins nas operações da Companhia, 
consoante repercussão geral já reconhecida pelo STF. 

(3) Refere-se à redução de 75% do IR calculado em razão do benefício SUDAM sobre o Lucro da Exploração.
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Passivos

(A) A Companhia constituiu provisão de tributos diferidos calculados sobre os lucros e receita não realizados nas operações de distribuição de gás para 
o segmento térmico, de acordo com o artigo no 480 do Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018 e com a lei nº 10.833/03, respectivamente.

(B) A Companhia constituiu imposto de renda e contribuição social diferidos sobre a diferença entre as normas contábeis e fiscais relativas a ajustes 
oriundos da adoção inicial da lei nº 12.973 (RTT – Regime Tributário de Transição), a qual será refletida nas apurações do lucro tributável até o final da 
concessão. O ajuste foi relativo à diferença entre a depreciação do imobilizado e a amortização do intangível, conforme nota explicativa nº 9.

Na constituição dos tributos diferidos ativos e passivos, foi utilizada a alíquota combinada de imposto de renda e contribuição social de 34% para os 
ajustes que afetam apenas o lucro real (provisões temporárias e lucros) e a alíquota incentivada de 15,25% para aqueles que afetam tanto o lucro 
real quanto o lucro da exploração.

Efeitos no Demonstrativo de Resultado

O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos foram registrados no resultado do exercício conforme abaixo discriminado:
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A variação 2020 vs 2019 refere-se a reversão (recolhimento) das provisões em razão da liquidação das parcelas da CCD 2014, ICD 2018. Assim como, 
a adimplência do segmento térmico, reduziu a necessidade de constituição de novas provisões.

Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social.

Abaixo demonstramos a composição do imposto de renda e da contribuição social:

* Informações complementadas de acordo com a apuração fiscal e Demonstração do Resultado.

PARTES RELACIONADAS

Remuneração da administração

A remuneração dos administradores para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 é representada abaixo:
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COBERTURA DE SEGUROS

O quadro a seguir apresenta os principais valores em risco com coberturas de seguros firmados pela Companhia:

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Considerações gerais

No curso normal de suas operações, a Companhia está exposta a riscos de mercado – taxa de juros, risco de crédito e risco de liquidez. O Conselho de 
Administração e a Diretoria Executiva determinam as estratégias a serem adotadas a cada circunstância e riscos inerentes.

Gestão do risco da taxa de juros

Este risco decorre da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas por conta das flutuações nas taxas de juros. A Companhia possui aplicações 
financeiras expostas a taxas de juros flutuantes vinculadas à variação do CDI – Certificado de Depósito Interbancário, conforme detalhado na nota 
explicativa nº 4.

Gestão do risco de crédito

O risco de crédito refere-se ao risco de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais levando a Companhia a incorrer em perdas 
financeiras. A Companhia adotou a política de apenas negociar com contrapartes que possuam capacidade de crédito e obter garantias suficientes, 
quando apropriado, somente como meio de mitigar o risco de perda financeira por motivo de inadimplência.

Devido às características das operações da Companhia, inerentes ao mercado segmento de gás natural, a mesma concentra 95% de suas vendas para 
um único cliente que é a Amazonas Geração e Transmissão Energia (AmeGT) para suprimento de gás para 12 termoelétricas.

Gestão do risco de liquidez

A responsabilidade pelo gerenciamento do risco de liquidez é do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva que elaboraram um modelo 
apropriado de gestão de risco de liquidez para o gerenciamento das necessidades de captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo prazos. 

A tabela a seguir mostra em detalhes o prazo de vencimento contratual restante dos passivos financeiros não derivativos da Companhia e os prazos 
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de amortização contratuais. As tabelas foram elaboradas de acordo com os fluxos de caixa dos passivos financeiros com base na data mais próxima 
em que a Companhia deve quitar as respectivas obrigações.

(*) Conforme notas explicativas nº 5.1 e 5.2, o crédito relativo à CCD foi cedido pela Cigás à Petrobras, por força contratual o saldo devedor será quitado 
diretamente pela Amazonas Energia para a Petrobras. 

Conforme notas explicativas nº 1, 5, 6, 11 e 12, devido às características contratuais das operações da Companhia para a distribuição de gás para 
termelétricas, o contrato de compra e venda de gás é conexo ao contrato de fornecimento de gás. Os valores a pagar à PETROBRAS estão atrelados 
ao recebimento dos valores correspondentes da Amazonas Energia e da AmeGT, conforme previsão contratual, após o transcurso de 45 (quarenta e 
cinco) dias, os créditos não recebidos da Amazonas Energia e da AmeGT pela CIGÁS são automaticamente cedidos à PETROBRAS, independente da 
realização de instrumento específico.

A PETROBRAS ajuizou ação de cobrança em face da CIGÁS na comarca do Rio de Janeiro em que pugna pelo pagamento do montante de R$ 4.208, 
referente a encargos pelo suposto pagamento de nota fiscal em atraso e inadimplemento parcial pertinente ao volume de gás fornecido nos meses de 
outubro e novembro de 2010 para abastecimento das UTE’s Jaraqui e Tambaqui. Em 23 de maio de 2017, a CIGÁS apresentou contestação refutando 
os argumentos da PETROBRAS e requerendo a improcedência do pedido. O processo encontra-se pendente de julgamento na primeira instância.

Gestão do risco de capital

A Companhia administra seu capital para assegurar a continuidade de suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas 
as partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio. A estratégia geral da Companhia 
não sofreu alteração. A estrutura de capital da Companhia é formada pelo patrimônio líquido do Grupo (que inclui capital emitido, reservas e lucros 
acumulados, conforme apresentado na nota explicativa nº 17). 

Valor justo dos instrumentos financeiros

Os valores contábeis dos instrumentos financeiros referentes aos ativos e passivos da Companhia equivalem, em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, 
aproximadamente, aos seus valores de mercado e estão devidamente apresentados. Os efeitos de ganhos e perdas são reconhecidos no resultado à 
medida que são auferidos e incorridos.

A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos.
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TRANSAÇÕES NÃO ENVOLVENDO CAIXA.

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia realizou as seguintes operações não envolvendo caixa, portanto, estas não estão refletidas na demonstração 
dos fluxos de caixa:

EVENTOS SUBSEQUENTES

Não foram registrados eventos subsequentes, até o momento do encerramento das Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2020. 

Autorização para emissão das DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

Os membros da administração da Companhia examinaram o conjunto completo das demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020 e concluíram que as referidas demonstrações traduzem com propriedade sua posição patrimonial e financeira e 
encaminharam para aprovação da Assembleia Geral.

Manaus, 05 de fevereiro de 2021.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ilmos. Srs. Conselheiros e Administradores da COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS,

Examinamos as demonstrações contábeis da COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado do exercício, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e contábil da COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS em 31 de dezembro de 2020, seu desempenho financeiro e fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia de continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia, cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
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consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários, tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. 

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria, para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

• Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente, referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio da 
Companhia, para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho 
da auditoria da Companhia e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 5 de fevereiro de 2021.

PP&C Auditores Independentes

CRC2SP16.839/O-0
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada 
nesta data, 18/02/2021, examinou, com base no art. 43, I e II, do Estatuto Social da Cigás e art. 163, VII, da Lei nº 6.404/1976, as Demonstrações 
Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e do Relatório dos Auditores Independentes, emitido em 05/02/2021, pela 
empresa PP&C AUDITORES INDEPENDENTES sobre as referidas Demonstrações Financeiras. Com base nos exames efetuados e à vista do 
parecer emitido em 05/02/2021 pela empresa PP&C AUDITORES INDEPENDENTES, o Conselho Fiscal opina favoravelmente à aprovação 
das propostas formuladas pelos membros da Administração, incluindo as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício findo em 31 
de dezembro de 2020.

Membros da Diretoria Executiva

NOME

René Levy Aguiar - DIRPR

Clovis Correia Júnior - DIRTC

José Ricardo dos Santos Neto - DIRAF

Membros do Conselho de Administração

NOME 

René Levy Aguiar 

Hermano Darwin Vasconcellos Mattos 

Marcus Vinicius Cavalcanti Albano de Souza 

Roberto de Menezes Pedroso 

André de Santa Maria Bindá 

André Gustavo Lins de Macedo 

Carlos Alexandre M. de C. Martins de Matos 

Membros do Conselho Fiscal

Titulares     

NOME       

Heloysa Simonetti Teixeira   

Ana Gladss Veras Silva Amorim   

Viviane Vieira de Souza

Suplentes

NOME 

Marcelino Cleyton de Andrade Silva 

Willian Calixto de Assis 

Paulo de Andrade Lima Filho
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