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Mensagem do Presidente do
Conselho de Administração

D

evo compartilhar do desejo de ter testemunhado em 2021 o término da pandemia
da Covid-19, mas em breve, cremos que isso acontecerá. Assim como tantas outras
empresas e instituições governamentais de todo o mundo, a Cigás precisou adequar
o seu modus operandi para garantir a manutenção do serviço essencial de distribuição e
comercialização de gás natural.
Mesmo diante do cenário, colaboradores, gestores e direção da Companhia não mediram
esforços para enfrentar este momento. Impulsionados pela missão institucional de
promover soluções energéticas a partir do gás natural e contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico e ambiental do Amazonas, atuamos em conjunto com o intuito de concretizar
o plano de negócios aprovado em dezembro de 2020.
Com muito esforço e dedicação, fomos celebrando cada conquista até o ápice quando
atingimos média de 5,2 milhões de metros cúbicos (m³)/dia – uma marca histórica para o
Amazonas. Este resultado demonstra o alto nível de preparação da Companhia diante da
instabilidade econômica que impacta a todos. Em 2021, a Cigás também atingiu o montante
de R$ 642 milhões, em valores corrigidos, em investimentos no mercado de gás natural no
Amazonas.
Por outro lado, obtivemos destaques em outras frentes de atuação. A Companhia recebeu
selo de adesão ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). A conquista do selo
é uma demonstração para a sociedade da preocupação da Companhia com a implementação
de boas práticas de gestão voltadas à prevenção à fraude e à corrupção.
Novos compromissos foram assumidos pela Cigás que, como prestadora de serviço público,
está cada vez mais comprometida em ampliar as alternativas de consumo de gás natural para
o maior número possível de usuários com tratamento isonômico e modicidade tarifária.
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Diretor Técnico-Comercial,
Clovis Correia Junior

O

ano de 2021 foi marcado por momentos desafiadores em decorrência da pandemia de Covid-19 e seus impactos sobre a sociedade.
Lamentamos profundamente pelas perdas irreparáveis e nos solidarizamos com todos. Entretanto, mesmo diante desta crise sem
precedentes com reflexos em todas as áreas, inclusive, a econômica, a Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) chegou ao término
de 2021 com grandes conquistas.
A começar pelo enorme esforço impetrado para garantir a continuidade de nossas operações de distribuição e comercialização de
gás natural (GN) por se tratar de serviço público essencial, e ao mesmo tempo, assegurar a integridade física de colaboradores, nossa
preocupação prioritária neste momento. Para tanto, obedecemos a todos os protocolos de segurança estabelecidos em decretos
governamentais e a recomendações de entidades especialistas em saúde.
Diante deste cenário e ainda considerando o momento de instabilidade econômica, agiu rapidamente e por meio de um esforço
colaborativo conseguiu colocar em prática o pactuado em seu Plano de Negócios, aprovado em dezembro de 2020. Para tanto, saímos a
campo para estudar cases de sucesso do mercado de gás natural e resolvemos fazer adequações internas que consideramos necessárias
Relatório de Administração e de Sustentabilidade | 2021
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para o cumprimento de metas. E isso nos trouxe resultados expressivos. Encerramos 2021 com 8,3 mil unidades consumidoras, 179
quilômetros de rede de distribuição de gás natural (RDGN) construída e ainda, 5,21 milhões m³/dia de volume total comercializado de
gás natural – marca histórica.
Igualmente importante, a Cigás também preparou-se para cumprir o novo marco regulatório estabelecido em níveis estadual e federal,
entendendo que as mudanças estabelecidas fazem parte de processo de maturidade do mercado de gás natural. Ademais, intensificamos
as relações interinstitucionais com entidades representativas de diversos setores econômicos e entes de diferentes esferas governamentais
e demos um salto qualitativo, ao nos alinharmos cada vez mais com os parâmetros de governança, entendendo que se trata de um passo
extremamente necessário, a considerar as mudanças pelas quais o mundo passa.
Demos um salto significativo processo de desenvolvimento de capital intelectual de nossos colaboradores e adicionalmente, implantamos
o projeto de desenvolvimento de lideranças. Os efeitos desse investimento em nosso principal ativo, as pessoas, são percebidos no dia a
dia, por meio por exemplo da realização de tarefas com alto nível de especialização – antes feitas apenas por meio de consultorias – entre
as quais, o próprio planejamento estratégico e o plano de obras.
O ano também foi marcado pela inovação tecnológica. Intensificamos a promoção da cultura de inteligência de dados da Companhia com
a ampliação das áreas subsidiadas pela ferramenta de Business Intelligence (Power BI). Também temos intensificado o desenvolvimento
de projetos inovadores a partir da expertise do nosso próprio corpo técnico.
Realmente os desafios foram enormes, mas a Cigás não chegaria até aqui se não tivéssemos nos preparado ao longo desses 11 anos.
Compreendemos que olhar para o passado positivo não é garantia de um futuro positivo, considerando esse mundo em constante
mudança, mas ajuda bastante, e um elemento catalisador é realmente compartilhar tanto o conhecimento propriamente dito quanto as
experiências pessoais.
Somos nós, com as nossas inteligências, a nossa força de trabalho, a nossa vontade de realizar, os responsáveis por essas conquistas e por
fazer da Cigás uma Companhia diferenciada e de referência nacional. E de fato, 2021 foi um momento de importante colheita e assim,
continuaremos guiados pela nossa missão de promover soluções energéticas a partir do gás natural e contribuir para o desenvolvimento
econômico, social e ambiental do nosso estado do Amazonas.
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Resultado técnico e operacional
Destaques de 2021

RECORDE

com volume total comercializado de

RECORDE
dezembro de 23

mil m³/dia.

unidade hospitalar
RECORDE

de consumo no segmento VEICULAR de

16,6 mil m³/dia

atingida a m arca d e 8,394 m il U CS
(unidades consumidoras contratadas)

Contexto

E

m 2021, a CIGÁS registrou o seu recorde de vendas histórico. O consumo de gás natural no estado do Amazonas cresceu 5,5%
em comparação ao ano anterior, atingindo o volume médio diário de 5,2 milhões de metros cúbicos por dia (m³/dia), frente 4,9
milhões m³/dia comercializado em 2020. A variação ocorreu pelo aumento conjunto do volume distribuído a todos os segmentos
contemplados no Amazonas, são eles: termelétrico, industrial, comercial, veicular, residencial e início dos testes da autogeração/liquefação
em Silves/AM, que totalizam mais de 8,39 mil unidades consumidoras contratadas.
O segmento industrial apresentou volume médio comercializado de 153,3 mil m³/dia, crescimento de 18,9% em relação ao ano anterior.
Já os volumes médios comercializados pelos segmentos veicular, comercial e residencial registraram aumentos de 36,5%, 32,8% e 135,3%,
respectivamente, quando comparados com o ano anterior. O aumento da demanda do mercado local indica a relevância da prestação de
serviços da Cigás e a capacidade de atendimento com excelência e qualidade.
Esse crescimento demonstra a importância do gás natural na competividade das empresas, sendo este insumo um forte aliado para
redução dos custos diante do cenário desafiador trazido pelos efeitos econômicos da pandemia da Covid-19.
Relatório de Administração e de Sustentabilidade | 2021
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Segmento Industrial

O

consumo de gás natural das indústrias do estado do Amazonas apresentou o perfil de crescimento. O volume médio
comercializado em 2021 foi de 153,3 mil m³/dia, representando 18,9% a mais do que o vendido em 2020, sendo que,
em agosto, o consumo das indústrias bateu recorde, alcançando o volume médio de 170 mil m³ por dia.

Empresas do ramo de papel e celulose, eletrônico, metalúrgico e transporte, por exemplo, apresentaram um consumo acima
da média de 2021. Além disso, indústrias como Musashi, Prestige, Souza Motos e Sovel aderiram ao gás natural e passaram
a usufruir das vantagens associadas ao seu uso. O desempenho registrado em 2021 demonstra que, mesmo em um cenário
onde a economia foi afetada pela pandemia, o gás natural desponta como alternativa das indústrias para a manutenção da
competitividade.
Além de continuar captando as indústrias que estão próximas da rede de distribuição, a estratégia da Companhia visa
também ampliar o consumo dos atuais clientes, por meio de soluções energéticas para os seus processos industriais. Nesse
sentido, a Companhia planeja, para os próximos anos, viabilizar projetos para o fornecimento de gás a sistemas de cogeração,
geração própria de energia e climatização.

Gráfico 1
Evolução de
consumo
de gás
natural no
segmento
industrial no
Amazonas
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Segmento Veicular
Em 2021, o volume médio de venda para o segmento veicular foi de 16,6 mil m³/
dia, destinados a 4 (quatro) postos de revenda de combustíveis, em operação.
Este consumo representou aumento de 36,5% quando comparado com o que foi
comercializado em 2020. Destaque para o consumo do mês de dezembro que
bateu recorde histórico, alcançando o volume médio de 23,6 mil m³/dia.
A Companhia também tem buscado desenvolver o mercado veicular. Para tanto,
lançou, em setembro de 2021, a Campanha “Faça a Conta. Use GNV!” para a
concessão de 250 bônus no valor de R$ 4 mil por conversão e regularização de
veículos para uso de gás natural veicular (GNV). Esta é a 3ª edição da campanha
que visa desenvolver o mercado local fortemente afetado pela crise econômica
decorrente da pandemia e pelos sucessivos reajustes de preços de outros
combustíveis.

Gráfico 2
Evolução de
consumo
de gás
natural no
segmento
veicular no
Amazonas
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Segmento Comercial
e Residencial
Em 2021, a Cigás deu continuidade à expansão da rede de distribuição com o
objetivo de ampliar o atendimento de usuários de empreendimentos comerciais e
de residências, localizadas em diversas zonas de Manaus. Os resultados obtidos são
bastante significativos, principalmente no segmento residencial.
O volume médio vendido para o segmento comercial em 2021 foi de 3,3 mil m³/
dia, crescimento de 32,8% em relação ao ano anterior. Neste mesmo período, o
número de unidades consumidoras contratadas passou de 147 para 173. Com a
expansão da rede de distribuição de gás natural, podemos observar que a cada
ano a adesão ao gás natural aumenta, prova de que os serviços prestados pela
Companhia vão ao encontro do que a sociedade manauara almeja. Destaque ao
Hospital e Pronto-socorro Delphina Aziz, primeira unidade hospitalar da região
Norte a ser abastecida com gás natural.

Gráfico 3
Evolução de
consumo de
gás natural
no segmento
comercial no
Amazonas
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Com relação ao segmento residencial, o volume comercializado atingiu a média de 997 m³/dia. A carteira de clientes contratados pela
Companhia, neste segmento, encerrou o ano com 8,1 mil unidades consumidoras. Em 2020, o ano foi encerrado com 4,3 mil unidades
consumidoras contratadas e volume médio distribuído atingiu 424 m³/dia, representando crescimento anual de 88% no número de
clientes e de 135% no volume de vendas. Os números, por si só, já demonstram que os investimentos realizados pela Cigás, ao longo
dos anos, alinhado à modicidade tarifária, contribuíram para ampliação da oferta de gás natural no Estado, possibilitando, assim, a
universalização dos serviços.

Gráfico 4
Evolução de
consumo de
gás natural
no segmento
residencial
no Amazonas
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Segmento Autogeração/Liquefação
Foram celebrados os contratos de compra e venda de gás natural com as empresas Eneva S.A, titular dos direitos de
exploração, desenvolvimento e produção de gás natural do Campo de Azulão, localizado na Bacia do Amazonas, e
Azulão Geração de Energia S.A, vencedora do Leilão para Suprimento de Energia para a cidade de Boa Vista (Roraima)
e localidades conectadas.
O objeto dos contratos é o fornecimento de gás natural para fins exclusivos de (i) liquefação na Unidade de Liquefação
de Gás Natural de propriedade da Azulão (UGNL) para atendimento da Usina Termelétrica Jaguatirica II, localizada em
Boa Vista; e (ii) autogeração de energia elétrica pela Usina Auto Geração Azulão, com o objetivo único de atendimento
das instalações da Eneva e da Azulão, incluindo suas afiliadas, localizadas no município de Silves, no Amazonas.
Em junho de 2021, foi iniciado o comissionamento e testes dos equipamentos com previsão de início da operação
comercial em julho do mesmo ano. Contudo, destaca-se que a Azulão solicitou à Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) postergação da operação comercial para 27/01/2022, sendo atendida conforme despacho nº 2.224/2021.
Ressalta-se a relevância do serviço de distribuição em questão para o Amazonas, visto que sua exequibilidade foi
fruto de política do governo estadual de fomentar a produção de gás natural no Amazonas, de modo a promover o
desenvolvimento do estado. O gráfico abaixo apresenta a evolução do volume total comercializado nos segmentos
industrial, veicular, comercial, residencial e autogeração/liquefação, no período de 2016 a 2021.

Gráfico 4
Evolução de
consumo de
gás natural
no industrial,
veicular,
comercial,
residencial e
autogeração/
liquefação.
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Segmento Termelétrico
Em 2021, o volume médio distribuído para o segmento
termelétrico foi de 4,98 milhões m³/dia, o que representou
95,6% do volume total comercializado pela Companhia. Houve
um crescimento de 3,9% nas vendas quando comparado com o
ano anterior, no qual foram comercializados o volume médio de
4,79 milhões m³/dia. Ao todo, são 12 (doze) usinas termelétricas
atendidas pela Cigás, sendo 7 (sete) localizadas na capital
amazonense e 5 (cinco) no interior.
O gráfico abaixo apresenta a evolução do volume comercializado
no segmento termelétrico no Amazonas de 2016 a 2021.

Gráfico 6 Evolução
do segmento térmico
no Amazonas
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Revisão de tarifas
As tarifas de gás natural praticadas no Amazonas são homologadas
pelo Poder Concedente (Governo do Estado) a cada reajuste ou
revisão tarifária, conforme Contrato de Concessão e demais normas
vigentes.
Em atendimento aos princípios da transparência e publicidade, as
tabelas tarifárias da Cigás são publicadas no Diário Oficial do Estado
(DOE) e divulgadas na página eletrônica da Companhia (https://
www.cigas-am.com.br/tabela-tarifaria), onde constam os valores do
período de 2011 a 2021.

Relatório de Administração e de Sustentabilidade | 2021

17

Apresentação

Destaques
de 2021

Operação e
Manutenção

Remuneração
aos Acionistas

Investimentos
e Rentabilidade

Investimentos na Operação
e Administrativos

Investimentos Social
e Corporativo

Treinamento e Desenvolvimento
de Pessoas

Sustentabilidade

Relacionamento com
Partes Interessadas

Gestão Estratégia

Gestão Jurídica

Tecnologia da
Informação

Governança
Corporativa

Controles Internos

Gerenciamento
de Riscos

Resultados
Financeiros

Fornecimento de gás natural para atendimento
às usinas termelétricas vencedoras do leilão
dos sistemas isolados de 2021
Em alinhamento com a sua visão de consolidar o gás natural no mercado amazonense, em 27 de
abril de 2021, a Cigás celebrou contrato de fornecimento com a Petrobras, cujo objeto consiste na
distribuição de gás natural para atendimento aos projetos vencedores do “Lote II – Amazonas”, do
Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados, realizado em 30 de abril de 2021. O propósito do
leilão foi a aquisição de energia e potência elétrica e a execução de outras medidas destinadas à
garantia do suprimento de energia elétrica nos Sistemas Isolados da região Norte.
A empresa Usina Xavantes sagrou-se vencedora do Lote II do certame para atendimento
das localidades de Anori, Anamã, Caapiranga, Codajás e Novo Remanso, através de projetos
consistentes em empreendimentos de geração termelétrica a gás natural.
Assim, considerando as prerrogativas da Cigás como concessionária dos serviços
públicos de gás canalizado do estado do Amazonas, em 17 de setembro de 2021, a
Companhia e a Usina Xavantes assinaram o instrumento contratual que disciplina
as condições técnicas e comerciais do fornecimento às Usinas Termelétricas (UTEs)
que serão instaladas nos municípios supracitados.
Para viabilizar este atendimento, a Cigás investirá cerca de R$ 4,7 milhões na
construção das redes de distribuição e das estações de medição. A expectativa é
distribuir no total 50 mil m³/dia, a partir de 1º de abril de 2023, data prevista para
o início da operação comercial das UTEs.
Historicamente tem apresentado vantagem competitiva
amazonenses em relação aos combustíveis líquidos.

aos

motoristas
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A realização da campanha Faça a Conta. Use GNV!, que visa o incentivo à conversão de veículos para uso de gás natural veicular, é uma
das principais iniciativas adotadas pela Companhia para potencializar o mercado de GNV no Amazonas. Em 2021, a Cigás lançou a mais
recente edição com o valor total de R$ 1 milhão em incentivos.
Pela primeira vez, a campanha foi direcionada a taxistas, motoristas de aplicativo e frotistas, uma vez que a Companhia entende que esses
profissionais foram fortemente afetados pela crise econômica decorrente da pandemia.
A dinâmica de participação na campanha é fácil. Basta realizar a conversão com kit GNV a partir de 5ª geração em oficina credenciada
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e em seguida, proceder à regularização da alteração veicular no
órgão competente. O cadastro na campanha deve ser feito em seguida e se todos os critérios forem atendidos, o motorista conquista o
bônus de R$ 4 mil. A campanha tem contribuído com uma boa parcela de motoristas e já conquistou a credibilidade necessária junto à
sociedade manauara.
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A

Cigás adota indicadores de desempenho
para garantir o fornecimento contínuo de
gás natural, com excelência operacional,
de forma segura, eficiente e sustentável.
Deste modo, acompanha de maneira constante
seu plano de manutenção, falhas de operação e
fornecimento, bem como também o tempo de
resposta nos chamados. Em 2021, o desempenho
nas atividades preventivas foi de destaque,
considerando que foram registrados somente 15
incidentes operacionais, com atuação imediata da
Companhia, gerando tempo médio de resposta
de 47 minutos.
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Destaques operacionais
Automatização do sistema de odorização com controle do inventário de odorante
Desenvolvimento e instalação de sistema de monitoramento, realizado em parceria com a empresa proprietária
do código de programação do sistema. A melhoria apresentou maior precisão da leitura do consumo do odorante,
permitindo o planejamento a longo prazo das necessidades da companhia.
Com isso, hoje há a possibilidade de controle de dados, monitoramento de variáveis, histórico de consumo,
controle de utilização de odorante e odorização pela vazão existente em cada ramal (modo de operação interno e
externo); Além de controlar a mensuração do consumo de odorante em tempo real através de medidor de vazão.
A mudança no processo atribui mais confiabilidade nas informações de operação e consumo pelos operadores
do Centro de Controle Operacional (CCO), além de assegurar o atendimento normativo inerente a atividade;

Antes

Depois

Sistema de monitoramento odorizador
com controle consumo de odorante

Painel de visualização instalado na unidade
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Implantação de software de análise de pressões – Manutenção Preditiva
Desenvolvimento de software, por meio de um sistema web, para o acompanhamento das variáveis operacionais,
por meio do auxílio da tecnologia de programação para permitir a leitura e conversão dos dados, possibilitando
uma visualização gráfica assertiva dos dados de pressão, temperatura e volume.
A solução é pioneira na aplicação de concessionárias de energia, no que tange ao acesso de dados compilados
de forma rápida e utilização para definir estratégias de manutenção preditiva no ramo de gás natural.
Como resultado dessa implantação, foi possível a antecipação a possíveis falhas de fornecimento de gás natural
e de não conformidades nas condições de operação, além da redução do custo de manutenção, uma vez que é
possível agir antes das falhas potenciais. O sistema tem boa usabilidade, e foi desenvolvido com mão de obra da
Companhia, significando redução nos custos de aquisição, instalação e manutenção.

Tela principal
do APP com
indicação de status
das condições
de operação do
cliente
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Otimização do programa de integridade da rede de distribuição –
Patrulhamento com Detector de Vazamento
Foi adquirido equipamento analisador portátil para detecção de gás
metano abaixo de 1ppm (parte por milhão), de nome Inspectra Laser. Com
essa aquisição, e após a capacitação dos colaboradores, a atividade de
patrulhamento da rede ficou mais assertiva e permite a identificação de
vazamentos no traçado da rede de distribuição diferenciando as fontes
de odor. Atualmente, a Gerência de Operações da Companhia realiza
a inspeção diária para identificação de possíveis vazamentos na rede
implantada, dando ênfase ao Polietileno de Alta Densidade (PEAD), caixas
de válvulas e tie-in.
Este foi mais um processo que aumentou a confiabilidade das informações
de integridade da rede de gás natural e potencializou os resultados da
operação da Companhia, atribuindo maior agilidade e segurança na
distribuição de gás natural. A partir da implementação das atividades
com este equipamento, há possibilidade de detecção e eliminação
de vazamento em seu estado inicial, evitando o risco de acidentes ou
incidentes que envolvam vazamento ou odor de gás.
Inspeções em
caixas de válvulas
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Implantação de melhorias do Procedimento de Ação a Contingências – PAC
Considerando os desafios apontados, a Companhia propôs melhorias ao Plano de
Ação a Contingências (PAC). Com isso, a atuação da Cigás foi melhor estruturada
para atendimento ágil e seguro em situações anormais de contingência que
coloquem em risco o fornecimento de gás natural aos clientes. As medidas
mitigadoras, preveem desde o fluxo de atuação das áreas até a aquisição de
materiais referentes aos reparos necessários. Desse modo, o atendimento a
situações contingenciais contribuiu para a redução do tempo de reparo e melhoria
dos indicadores operacionais e de manutenção da Companhia.

Relatório de Administração e de Sustentabilidade | 2021

25

Apresentação

Destaques
de 2021

Operação e
Manutenção

Remuneração
aos Acionistas

Investimentos
e Rentabilidade

Investimentos na Operação
e Administrativos

Investimentos Social
e Corporativo

Treinamento e Desenvolvimento
de Pessoas

Sustentabilidade

Relacionamento com
Partes Interessadas

Gestão Estratégia

Gestão Jurídica

Tecnologia da
Informação

Governança
Corporativa

Controles Internos

Gerenciamento
de Riscos

Resultados
Financeiros

Relatório de Administração e de Sustentabilidade | 2021

26

Apresentação

Destaques
de 2021

Operação e
Manutenção

Remuneração
aos Acionistas

Investimentos
e Rentabilidade

Investimentos na Operação
e Administrativos

Investimentos Social
e Corporativo

Treinamento e Desenvolvimento
de Pessoas

Sustentabilidade

Relacionamento com
Partes Interessadas

Gestão Estratégia

Gestão Jurídica

Tecnologia da
Informação

Governança
Corporativa

Controles Internos

Gerenciamento
de Riscos

Resultados
Financeiros

D

e acordo com o art. 10, V, do Estatuto Social
da Companhia, os acionistas aprovaram a
remuneração global dos Administradores
e membros do Conselho Fiscal da Companhia,
referente ao período de 1º/01/2021 a
31/12/2021, fixando-a em R$ 2.028.000,00
(dois milhões e vinte e oito mil reais), sendo o
montante de R$ 1.128.000,00 (um milhão, cento
e vinte oito mil reais) para Diretoria Executiva;
o montante de R$ 756.000,00 (setecentos e
cinquenta e seis mil reais) para o Conselho de
Administração, e, por fim, o montante de R$
144.000,00 (cento quarenta e quatro mil reais)
para o Conselho Fiscal.
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A

Cigás realizou investimentos de ordem de 30 milhões para
ampliação da rede de distribuição de gás natural no Amazonas,
cuja extensão percorre 179 quilômetros, possibilitando o
atendimento a 8,39 mil unidades consumidoras contratadas.

179 km

de rede de gasodutos implantada

31 km

de rede construída em 2021

O plano de expansão da rede de gás natural é baseado em estudos de
viabilidade técnica e econômica. A infraestrutura de tubulação para
distribuição de gás natural instalada visa atender grande número de
unidades habitacionais e empreendimentos dos demais segmentos
que estejam no traçado do gasoduto.
As obras da Companhia são realizadas através do método não
destrutivo, com máquina perfuratriz que dispensa a abertura de valas
nas vias. O recapeamento asfáltico desse processo ocorre em duas
etapas: inicialmente com asfalto a frio e, após a conclusão das obras,
com asfalto quente (definitivo).
Para evitar impactos ao trânsito e comércio local, as obras são
executadas em horários de baixo fluxo de veículos. Para dúvidas ou
manifestações, a Cigás atende por meio do número telefônico 117.
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O

s investimentos administrativos (classificados como
não ampliação de rede de gás natural) foram da ordem
de R$ 1,2 milhões, incluindo melhorias no sistema de
odorização, aquisição de equipamento portátil de localização de
dutos metálicos (pipe locator), compra de medidores de vazão, e
reforma e compra de móveis para sala de reunião da diretoria, bem
como melhoria acústica de sala de reunião, aquisição de licenças
de softwares. Além disso, foi elaborado projeto de arquitetura
da fachada da sede, bem como foram adquiridos também
equipamentos e computadores para a sala de videoconferência.
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Base de unidades consumidoras
Durante os dez anos de operação comercial, a Companhia aumentou a base de
clientes alcançando a marca de 8,3 mil unidades consumidoras até dezembro de
2021. O gás natural fornecido pela Cigás é usado na geração de energia elétrica
para os seguintes municípios: Anamã, Anori, Caapiranga, Coari, Codajás, além da
capital, Manaus. Além disso, a Cigás está presente em mais de 8 mil residências,
em 173 comércios e 60 indústrias. No segmento veicular, a Companhia distribui o
Gás Natural Veicular (GNV) para 5 postos de combustíveis, além de uma unidade
de autogeração/liquefação de gás natual.
Tecnologias empregadas
A Companhia de Gás do Amazonas, ao longo dos anos, aplicou tecnologias
modernas ao processo de expansão da rede de distribuição de gás, adotando
em suas obras o chamado método não destrutivo, o qual é caracterizado pela
ausência de grandes valas nas vias. Além disso, os trabalhos são realizados no
horário da noite, a fim de evitar impacto sobre o trânsito da cidade.
Toda a rede de distribuição conta com sistema de monitoramento 24 horas
por dia, o qual é feito pelo Centro de Controle Operacional (CCO). Constituído
por fibra ótica, o sistema monitora as condições de fornecimento, como vazão,
pressão e temperatura do gás natural, cujos dados são atualizados em tempo real,
garantindo, assim, maior segurança e confiabilidade ao serviço.
Participação na arrecadação do estado
Além de atuar na ampliação da oferta de gás natural no estado, contribuindo
para o fortalecimento da economia, a cadeia do gás natural 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 11 anos, tomando como base dados fornecidos pela Secretaria de Estado
da Fazenda (Sefaz) até dezembro de 2021, este segmento produtivo garantiu ao
Estado arrecadação de ICMS superior a R$ 4,4 bilhões, em valores corrigidos.
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A cadeia produtiva do gás natural tem contribuído para a economia e
possui papel de protagonismo na preservação do meio ambiente e do
desenvolvimento sustentável. Isso se deve ao fato de que o gás natural
pode ser usado em lugar do carvão, diesel e óleo, sendo, dos combustíveis
fósseis, o menos poluente.
Campanha de incentivo ao mercado de Gás Natural Veicular (GNV)
Faz parte da missão da Cigás contribuir para o desenvolvimento econômico
e socioambiental de nosso estado do Amazonas. Sendo assim, a Cigás tem
atuado no fomento à expansão do mercado de gás natural veicular (GNV),
que historicamente tem apresentado vantagem competitiva aos motoristas
amazonenses em relação aos combustíveis líquidos.
A realização da campanha Faça a Conta. Use GNV!, que visa o incentivo à
conversão de veículos para uso de gás natural veicular, é uma das principais
iniciativas adotadas pela Companhia para potencializar o mercado de GNV
no Amazonas. Em 2021, a Cigás lançou a mais recente edição com o valor
total de R$ 1 milhão em incentivos.
Pela primeira vez, a campanha foi direcionada a taxistas, motoristas
de aplicativo e frotistas, uma vez que a Companhia entende que esses
profissionais foram fortemente afetados pela crise econômica decorrente
da pandemia.
A dinâmica de participação na campanha é fácil. Basta realizar a conversão
com kit GNV a partir de 5ª geração em oficina credenciada pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e em seguida,
proceder à regularização da alteração veicular no órgão competente. O
cadastro na campanha deve ser feito em seguida e se todos os critérios
forem atendidos, o motorista conquista o bônus de R$ 4 mil. A campanha
tem contribuído com uma boa parcela de motoristas e já conquistou a
credibilidade necessária junto à sociedade manauara.
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Investimento em pessoas
A Cigás 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. Em 2021, foram
investidos mais de 250 mil reais em ações de treinamento e desenvolvimento,
realizadas em instituições locais e nacionais, além de educação a distância.

117

7.425h

589

12h

treinamentos
realizados

13%

treinamentos
comportamentais

treinamentos
realizados

87%

88,31%
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Programa de capacitação de líderes para a gestão de alta performance
#SouLíder+Cigás
Ter um programa de desenvolvimento de líderes com foco em gestão de alta
performance é fundamental para tornar o time coeso e disseminador da
cultura organizacional na prática. Por esse motivo, a Cigás lançou o Programa
#SouLíder+Cigás.
O programa contou com alinhamento de expectativas prévias entre os
participantes e a área de recursos humanos de modo a torná-lo o mais próximo
das suas expectativas e mais aderentes às práticas do seu cotidiano.
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Licenciamentos de Obras e Serviços
A promove a gestão integrada da qualidade e do meio ambiente, por meio do
Sistema de Gestão Integrada -SGI.
Em 2021 identificou a adoção de boas práticas e ajustes para futura Certificação
na NBR ISO 45001:2018 adotando as práticas de segurança e saúde, este caminho
tornou-se eficaz para assegurar o alinhamento dos processos corporativos.
Certificações e Sistema de Gestão Integrada
Os sistemas de gestão da Cigás são certificados por padrões que atestam o empenho
da concessionária pela adoção de boas práticas no seu processo operacional e
desempenho ambiental. Anualmente auditada pelos órgãos certificadores, a
empresa tem atestado seu atendimento às normas além de promover a melhoria
contínua do processo. As certificações asseguram a disponibilidade dos recursos,
a perenidade do negócio, além de favorecer o relacionamento com as partes
interessadas e a imagem da Cigás como uma Companhia responsável nos aspectos
de qualidade e meio ambiente.
		
		
			
			

Sistema de Gestão da Qualidade:
ISO 9001:2015 (desde 2014)

		
			
			

Sistema de Gestão Ambiental:
ISO 14001:2015 (desde 2017)
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Ações relacionadas ao meio ambiente
Sendo uma energia de transição na matriz energética de empresas que pretendem
adquirir energia cada vez menos poluente, o gás natural é uma alternativa
economicamente viável e ambientalmente mais benéfica não só para os usuários
diretos, mas como para toda população. A queima do gás natural a que menos
possui emissões de CO2 na atmosfera, portanto, sendo um combustível
mais limpo. Sendo assim, seu uso contribui para a melhoria da qualidade
do ar ao praticamente eliminar a emissão de óxido de enxofre, fuligem
e materiais particulados.
Nesse sentido, a Cigás está sempre buscando sensibilizar seus
stakeholders seja pela atribuição de diretrizes ambientais, como
a presente Política de SGI, seja no atendimento integral aos
requisitos legais aplicáveis a atividade.
Um exemplo de boa prática é o gerenciamento dos resíduos
nas atividades, que passam pelo processo de coleta seletiva
e são devidamente direcionados ao descarte, seguindo a
regulamentação em vigor. Todas essas atividades fazem parte
do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes.
Outro destaque positivo que pode ser sinalizado, diz respeito ao
fato da adesão ao gás natural, em Manaus, ter retirado de circulação
do trânsito, mais de 300 carretas de combustível líquido por dia.

Gestão de Terceirizados e Fiscalização
O processo de admissão de terceiros para prestar serviços em
nome da Companhia é pautado pelo cumprimento de requisitos
legais, de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde visando
evitar passivos trabalhistas, autuações por Órgãos Fiscalizadores,
incidentes, acidentes, doenças ocupacionais, danos ao meio
ambiente, e ao patrimônio. Para tanto, a GQSMS realiza sensibilização
junto aos terceiros, com o objetivo de estimular e manter a cultura de
segurança e preservação do meio ambiente.
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Tais atividades de sensibilização reforçam a importância de cultura de segurança
para prevenção das ocorrências indesejáveis, tendo como temas principais,
condutas seguras na realização das atividades, enfatizando as responsabilidades
das lideranças e demais colaboradores. É válido frisar que todas as obras/
serviços próprias ou realizadas por terceiros, são fiscalizadas a fim de garantir o
atendimento de requisitos legais, condicionantes.
Segurança e Saúde Ocupacional
A saúde e segurança dos nossos colaboradores, terceiros e da comunidade é uma
prioridade absoluta em nosso modelo de negócio, é valor e um compromisso
inegociável da Companhia. Tendo essa premissa, a Companhia está buscando a
todo instante mitigar riscos e impedir acidentes tanto nas atividades operacionais
quanto nos ambientes administrativos. Para isso, são realizadas
campanhas de conscientização, abordando os riscos do gás
natural e as ações preventivas que devem ser tomadas
para evitar acidentes/incidentes.
Na ocorrência de eventos indesejáveis envolvendo
nossos colaboradores e/ou terceiros, realizamos
os registros e tratamos conforme metodologia
específica, permitindo a identificação dos principais
fatores contribuintes e as ações corretivas e
preventivas necessárias à sua eliminação.
Além disso, a Companhia investe na implementação
do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
– PCMSO. Nesse aspecto, a sensibilização por meio de
campanhas também é uma prática de destaque, uma vez que
a cultura é a principal força motriz para o atingimento das metas de saúde.
Campanhas de vacinação, atividades de ginástica laboral, e palestras temáticas
apoiam a implementação do plano.
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COVID-19
A Companhia promoveu ações, protocolos e atos normativos internos visando
minimizar os impactos da COVID-19 em seus colaboradores e partes interessadas,
tendo instituído Comissão de Prevenção à COVID-19 Semanalmente, a Comissão
de Prevenção à COVID-19 se reúne para tratar de temas relevantes, reavaliar
as ações e atualizar os conteúdos, submetendo as propostas para análise e
deliberação da Diretoria Executiva possui em elevado grau de comprometimento
quanto aos aspectos preventivos da COVID-19.
A CIGÁS estabeleceu protocolos para a prevenção à COVID-19. Estes protocolos
são de cumprimento obrigatório para todos os colaboradores próprios, terceiros,
visitantes e prestadores de serviço que atuam na sede da CIGÁS. São 6 os
protocolos aprovados pela Diretoria Executiva da empresa:
Protocolo 1
Identificação e atendimento de legislações;
Protocolo 2
Comunicação e sensibilização;
Protocolo 3
Proteção individual e coletiva;
Protocolo 4
Distanciamento social no ambiente de trabalho;
Protocolo 5
Limpeza e higienização;
Protocolo 6
Monitoramento das condições de saúde.
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Protocolo 1 - Identificação e atendimento de legislações:
Objetivo: Identificar as legislações referentes ao combate à COVID-19 e verificar o
atendimento a tais requisitos, visando assegurar o cumprimento das determinações
das autoridades no âmbito federal, estadual ou municipal.
Protocolo 2 – Comunicação e sensibilização
Objetivo: Manter os colaboradores da CIGÁS informados e conscientizados
quanto aos aspectos de prevenção à COVID-19 que deverão ser adotados na
Companhia, a fim de promover a segurança e resguardar a saúde física e mental
dos colaboradores no ambiente de trabalho, durante a pandemia.
Protocolo 3 – Equipamento de proteção individual e coletiva
Objetivo: Assegura a especificação, fornecimento e determinação de meios
que assegurem a proteção individual e coletiva de forma adequada, visando a
prevenção a proteção respiratória dos colaboradores contra à COVID-19.
Protocolo 4 – Distanciamento social no ambiente de trabalho
Objetivo: Estabelecer medidas administrativas para assegurar o distanciamento
social, obedecendo os requisitos legais estabelecidos pelas autoridades, visando
mitigar possíveis riscos de contaminação no ambiente de trabalho.
Protocolo 5 – Limpeza e higienização
Objetivo: 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
Objetivo: Assegurar o monitoramento das condições de saúde dos colaboradores,
bem como estabelecer procedimentos para resposta rápida para casos suspeitos,
ou contaminados de COVID-19 na Companhia.

Neste protocolo, estão presentes as
situações que definem os casos suspeitos
de infecção pelo Coronavírus atendem
as recomendações da Organização
Mundial da Saúde (OMS), do Ministério
da Saúde, Fundação de vigilância em
Saúde (FVS) e Secretaria de Saúde do
Estado do Amazonas (SUSAM).
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Simulados de Emergência
No ano de 2021, não foram realizados simulados de emergência em função de Decreto do Corpo de
Bombeiros Militar do Amazonas, proibindo esta atividade devido à continuidade das medidas de
distanciamento social e prevenção da COVID-19.
A brigada de emergência da Cigás conta com colaboradores voluntários, treinados e aptos para atuar em
situações emergenciais, resguardando vidas e patrimônio. O time realiza periodicamente treinamentos e
reuniões, buscando atuar na prevenção e melhorar a performance no tempo de resposta de atendimento
de eventos internos.
Equipamentos de Emergência
A Cigás atua na prevenção de acidentes e incidentes, mas entende que é importante ter equipamentos de
suporte em caso de ocorrências que envolva a saúde e integridade física de seus colaboradores, por isso
ela mantém em sua sede equipamentos que compõem o sistema preventivo de combate a emergências
aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estados do Amazonas, através do Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB), que são utilizados por brigadistas.
Plano de Atendimento a Emergências
Com a finalidade de garantir uma operação segura em todos os seus processos, a Companhia possui
um 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.
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Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, com
o objetivo de promover a prevenção de acidentes e doenças
decorrentes do trabalho, a preservação da vida e a promoção da
saúde do trabalhador, realizou ao longo do ano de 2021 diversas
atividades:
Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e Meio
Ambiente (Sipatma) – com o Tema “REPENSE – segurança, REFLITA –
atitudes, RENOVE – qualidade de vida”, onde foram oferecidos aos
Colaboradores atendimento médico, palestras educacionais e jogos
lúdicos;
Campanhas informativas: Maio Amarelo – Segurança no Trânsito;
Junho Vermelho – Doação de Sangue; Setembro Amarelo – Prevenção
ao Suicídio; Outubro Rosa – Prevenção ao Câncer de Mama; 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) – foram realizadas auditorias
com o intuito de observar e identificar as condições e atos inseguros ou
desvios existentes no ambiente de trabalho.
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Pesquisa de satisfação com os clientes
A pesquisa de satisfação é realizada anualmente pela Cigás e tem por objetivo
avaliar o grau de satisfação dos clientes em operação quanto aos serviços
prestados pela Companhia e identificar as oportunidades de melhoria, visando
satisfazer, por exemplo, as condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade e cortesia na prestação do serviço.
Dentre os temas abordados na consulta aos clientes, destacamos aqueles
considerados como fatores-chaves de sucesso, como relacionamento, condições
comerciais, negociação, fornecimento, produto, meio ambiente, cobrança e
imagem da Companhia.
A Cigás teve participação de 67% dos clientes contratados que estão consumindo
até outubro de 2021. Conforme resultado apurado, a maioria dos clientes
considera muito bom ou bom os serviços prestados pela Cigás em diversos setores
que foram avaliados, alcançando o índice geral de 86,69% de satisfação, valor
expressivo e acima da meta de 85% estabelecida pela Companhia. A pesquisa
demonstrou ainda que 100% dos clientes consultados indicam a Cigás para outra
empresa ou amigo.
Serviço de Atendimento ao Cliente
Em atendimento à legislação aplicável aos serviços de distribuição de gás natural
no âmbito do estado do Amazonas, a Cigás mantém em caráter permanente, o
Serviço de Atendimento aos Clientes - SAC, que funciona em horário comercial,
com a finalidade de informar, atender solicitações ou reclamações com relação
à prestação dos serviços, bem como, para o encaminhamento de sugestões na
melhoria da prestação dos serviços.
No exercício de 2021, o SAC recebeu 1.482 manifestações através dos canais de
comunicação disponíveis. Todas as manifestações foram registradas e tratadas
dentro dos prazos estabelecidos, consoante norma interna da Cigás que define
a sistematização do processo de atendimento e tratamento das manifestações
recebidas pelo SAC.
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Atendimento Ouvidoria
A Ouvidoria da Companhia teve o total de 14 atendimentos, dos quais 08 foram
anônimos e 06 identificados. No que se refere a natureza das demandas, foram
contabilizadas 3 reclamações, 3 críticas, 3 denúncias, 4 solicitações de informação
e 1 sugestão.
Em relação à lei de acesso a informação, dos 14 chamados recepcionados pela
Ouvidoria, 04 tiveram esta característica.
Com o intuito de disseminar informações sobre a Lei nº 5.378/21 que dispõe sobre
Combate ao Assédio Sexual no Trabalho, a Cigás realizou, em junho, Campanha
para divulgação de informações importantes sobre prevenção às práticas que
podem ser caracterizadas como assédio sexual.
Relacionamento com a comunidade do entorno da Rede de Gás Natural
O Amazonas foi um dos estados mais atingidos pelos impactos da pandemia de
COVID-19. Sendo um serviço essencial, a Companhia manteve a operação em pleno
funcionamento, e as atividades de sensibilização da comunidade aconteceram
por meio de releases publicados na imprensa e informações disponíveis no site
da Companhia de fácil acesso.
Reforçando o seu compromisso com a sociedade amazonense, a Companhia
realizou a Campanha Canalize o Bem, a para arrecadação de itens, dentre materiais
de limpeza, higiene pessoal e vestuário, para moradores 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.
Em 2021, a Cigás realizou mobilização para fortalecer o seu relacionamento com
as comunidades do entorno da rede por meio de comunicados veiculados na
imprensa, e aproximação com lideranças comunitárias dos bairros em que a rede
está sendo, ou já foi implantada. Dentre as maiores demandas recepcionadas pela
Companhia, estão a busca por informações sobre o gás natural e contrapartidas
sociais.
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Ciente do seu papel enquanto empresa socialmente responsável, a Cigás atuou
em Campanhas de doação de alimentos, roupas e brinquedos para comunidades
carentes e outras comunidades que foram contempladas com o apoio assistencial
de Campanhas promovidas pelo Governo do Estado e para o Destaque para a
Campanha da Companhia “Canalize o Bem”, que promoveu a alegria das crianças
da Creche Manoel Octávio, na Comunidade Jardim Mauá, no dia 12 de outubro,
e ainda para outras instituições beneficiadas pela Campanha Natal Solidário
realizada pela prefeitura de Manaus.
Relacionamento com a Comunidade Acadêmica
O Programa Redes, tem por objetivo promover a aproximação da Cigás com a
comunidade científico-acadêmica, e tem oportunizado, ao logo dos seus 11 anos
de operação, a realização de experiências de trocas de conhecimento entre a
Companhia e os discentes de cursos diversos que procuram a Cigás para obter
informações sobre o mercado de gás natural e suas especificidades.
Em 2021, em razão da pandemia, a Cigás realizou atendimentos remotos, e
viabilizou atendimentos presenciais, com destaque para a visita técnica realizada
pelos alunos da Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO), dos cursos de
Marketing, Recursos Humanos e Logística, que buscaram conhecer um pouco mais
a fundo a operação da Companhia desde o processo de venda do gás natural até
a entrega e operação no cliente.
Relacionamento com a imprensa (comunicação e mídia)
A Comunicação Institucional possui diversas frentes de atuação. Em nossa
Companhia, uma das vertentes desenvolvidas objetiva conquista de espaço
espontâneo em veículos de comunicação. Pautados por este ideal e em
observância à necessidade de manter um relacionamento estreito com veículos de
comunicação, a Cigás atingiu 911 inserções positivas em veículos de comunicação
tradicionais e no ambiente digital, alcançando 68% de crescimento em termos de
exposição em relação ao ano de 2020.
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Soma-se a este trabalho, outras ações no âmbito da Comunicação Institucional
que têm contribuído para a construção de uma imagem corporativa cada
vez mais sólida junto aos seus segmentos de interessa, quais sejam algumas
delas: atendimento a demandas de imprensa e instituições, produção de
projetos gráficos, informativos, lançamento da revista institucional e outras
publicações institucionais, interface com órgãos e unidades consumidoras para
desenvolvimento de ações estratégicas conjuntas e produtos comunicacionais e
gerenciamento de comunicação em situações de risco eminente.
Desta forma, a nossa Comunicação possui importante papel no fortalecimento e
posicionamento marca Cigás.
Patrocínios realizados
Em 2021, a companhia iniciou a estruturação do seu Programa de atendimento
à patrocínios, o Programa Conexões. Voltado para a concessão de patrocínio por
meio de leis de incentivo, a iniciativa visa beneficiar com incentivos fiscais projetos
que tenham aderência à Política de Patrocínio da Companhia.
O Programa será implementado efetivamente em 2022, e o edital será divulgado
nos canais de comunicação da Companhia.
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A

cultura de gestão estratégica já faz parte da rotina da
Companhia. A identidade organizacional (missão,
visão e valores) reflete um conjunto de conceitos
e práticas realizadas pela gestão, com o objetivo de
fortalecer o propósito de promover soluções energéticas e
cumprir o papel de concessionária prestadora de serviços
públicos de gás natural.
Anualmente o corpo gestor da Cigás realiza a análise de
cenários, utilizando metodologias de análise de ambiente
interno e externo, e com base nisso, estabelecendo metas
futuras para o alcance da visão projetada sempre para os
próximos 5 anos. Como parte desse trabalho, também
são estabelecidos e disseminados os principais objetivos,
a alocação de recursos, projetos e iniciativas necessárias
para que a Cigás consiga alcançar seus resultados de
maneira satisfatória, e até supere as expectativas de suas
partes interessadas.
Em dezembro de 2021, o Conselho de Administração
aprovou o Planejamento Estratégico 2022-2026,
construído de forma autônoma com a própria gestão.
Para esta versão, o corpo gestor propôs melhorias para
as diretrizes organizacionais, tais como Missão, Visão e
Valores, fortalecendo conceitos e práticas que já fazem
parte da cultura de planejamento da Companhia.
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T

endo plena consciência do seu papel como
prestadora de serviço público, a Cigás mantem
recursos para praticar a advocacia preventiva
a fim de mitigar eventuais contingências, atuando
ainda como uma das camadas de defesa de forma
a contribuir para o aprimoramento institucional da
Companhia, o atendimento profícuo das demandas
processuais nas diversas categorias, buscando
propiciar segurança jurídica às ações da CIGÁS.
No que se refere ao contencioso judicial, merecem
destaques as ações promovidas para desoneração
fiscal nas operações da Companhia, atinentes ao
recolhimento das contribuições do PIS e da COFINS.
Em constante evolução, a Cigás segue promovendo
a melhoria contínua em seus procedimentos,
atualizando-se em matérias de interesse, sempre
visando manter a conformidade legal da sua
prestação de serviços.
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Manter um alto padrão de alinhamento das inovações tecnológicas e as atividades da
Cigás está em total consonância com o valor de inovação e melhoria contínua.
Nessa perspectiva, 2021 foi um ano marcado por mudanças relevantes na área de
Tecnologia da Informação tanto em questões de infraestrutura, quanto no desenvolvimento
se soluções de automatização de processos e atividades.
É a transformação digital trilhando passos rápidos e eficazes na rotina de quem tem feito
o gás natural ser uma solução energética na vida dos amazonenses.

Nova sala de videoconferência
Com a mudança ocorrida no formato da maioria das reuniões e treinamentos, advindos com a pandemia
de COVID-19. A Cigás teve cada vez mais necessidade de estar presente Especialmente utilizado em
virtude do atendimento as regras de distanciamento social na CIGÁS, decorrente ao enfrentamento ao
COVID-19.Em virtude da necessidade de melhorar o sistema áudio de videoconferência da Companhia,
foram realizadas melhorias significativas nos equipamentos da sala destinada para essa categoria
(captação e retorno de áudio).
Implantação do software de assinatura eletrônica
Cada vez mais aderente a uma cultura digital, a Companhia agora conta com software para assinatura
eletrônica de documentos, com intuito de agilizar os trâmites administrativos e legais, permitindo
maior agilidade em seus procedimentos de assinaturas, seguindo as novas tendências no que tange
Tecnologia da Informação.
Desenvolvimento de sistema de coleta de medição
Com foco voltado para soluções e visando atribuir cada vez mais confiabilidade aos processos
operacionais, a Cigás desenvolveu um sistema de automatização da coleta de medições de consumo
de gás natural que era realizada de forma manual.
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C

omo concessionária de serviços públicos atuando na distribuição de gás canalizado, a Companhia de Gás do
Amazonas, sujeita-se às normas envolvendo a natureza da prestação dos serviços, em especial a Lei nº 13.303/2016,
sendo regulada pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas
- ARSEPAM, além de ser fiscalizada pelos órgãos de controle governamentais.
A governança corporativa da Companhia está pautada nas melhores práticas de Governança que promovem uma maior
confiabilidade interna e externa da instituição, essas práticas se baseiam nos princípios de transparência, promovendo
informações fidedignas em tempo hábil para tomada de decisões e público interessado, gerando valor para a instituição;
de equidade que promove tratamento isonômico a todos os sócios e stakeholders, tratando de igualar seus direitos,
deveres, etc.; da prestação de contas (accountability) que institui que os agentes de governança corporativa prestem
contas de todos seus atos praticados dentro de suas funções designadas, de forma clara e concisa e de responsabilidade
corporativa que empreende que os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira,
priorizando sempre a instituição e seus interesses de acordo com a legalidade. (Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa – Código de melhores práticas).
O sistema que rege a governança corporativa da instituição é desenvolvido para gerar apoio na relação entre
sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas,
adequando sempre as melhores práticas de gestão e eficiência de acordo com as necessidades da
Companhia e deliberações dos gestores e administradores. Esse sistema garante mais
controle nos processos gerenciais e maior confiabilidade da instituição diante de
investidores, sócios e público em geral.
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Composição Acionária

51%

49%

Ações Ordinárias

17%

83%

Capital Social
Governo do Amazonas

Manausgás S.A.

Com a atualização do Regimento Interno da
Cigás em 2021, o Conselho de Administração
da CIGÁS deu continuidade à adequação na
estrutura organizacional implementado com
a revisão do Estatuto Social no ano anterior.
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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.

O Conselho de Administração é composto por 7 (sete) membros,
sendo 4 (quatro) indicados pelo acionista público (Estado do Amazonas)
e 3 (três) indicados pelo acionista privado (Manausgás S.A.), sendo
todos eleitos por meio de Assembleia Geral dos acionistas.
Composição do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho Fiscal é um órgão permanente, 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.

1° de janeiro a 31 de
dezembro de 2020

Composição do Conselho Fiscal
René Levy Aguiar

Presidente

Hermano Darwin Vasconcellos Mattos

Vice-Presidente

Carlos Alexandre Moreira de Carvalho Martins de Matos

Membro

André de Santa Maria Bindá

Membro

André Gustavo Lins de Macedo

Membro

Roberto de Menezes Pedroso

Membro

Luiz Gonzaga Campos de Souza

Membro

Heloysa Simonetti Teixeira

Presidente

Marcelino Cleyton de Andrade Silva

Suplente

Ana Gladss Veras Silva Amorim

Titular

Wilian Calixto de Assis

Suplente

Viviane Vieira de Souza

Titular

Paulo de Andrade Lima Filho

Suplente
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No nível executivo, a Companhia de Gás do Amazonas é formada
pela Diretoria Executiva, composta por Diretoria da Presidência,
Diretoria Técnico-Comercial e Diretoria Administrativo-Financeira.
O mandato de gestão unificada de 2 (dois) anos, permitidas 3
(três) reconduções, sendo as deliberações por voto afirmativo
de todos os 3 (três) membros, incentivando-se o debate das
matérias propostas e a busca pela melhor solução aos interesses
da Companhia. A eleição de seus membros é competência do
Conselho de Administração.

Composição da Diretoria Executiva

René Levy Aguiar

Diretor-Presidente

Clovis Correia Junior

Diretor Técnico-Comercial

José Ricardo dos Santos Neto

Diretor Administrativo-Financeiro
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Em 2021, em atendimento ao artigo 17, §4°, da Lei nº 13.303/2016,
os administradores da Cigás participaram dos treinamentos
obrigatórios, por meio de curso realizado pelo Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa (IBGC) sobre os temas abaixo
relacionados:
 Lei das Estatais (Lei nº13.303/16)
 Legislação societária e de mercado de capitais
 Divulgação de informações
 Controle Interno
 Lei anticorrupção (Lei nº 12.846/13)
 Lei das sociedades anônimas (Lei nº 6.404/1976)
 Governança Corporativa
 Código de Conduta e Programa de Integridade
 Gestão de Riscos
 Principais peculiaridades das licitações e contratos das estatais
Em 2021, os acionistas, os Administradores e o Conselho Fiscal da
Companhia reuniram-se para deliberar temas relevantes para a
Companhia, conforme o quantitativo abaixo:
Reuniões realizadas em 2021

ASSEMBLEIA GERAL

04

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 10
DIRETORIA EXECUTIVA

35

CONSELHO FISCAL

04
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Em 2021, os acionistas, os Administradores e o Conselho Fiscal da Companhia reuniram-se para deliberar temas relevantes para a
Companhia, conforme o quantitativo abaixo:
Temas relevantes deliberados pelo Conselho de Administração em 2021

Atualização do regimento interno da cigás

Relatório de auditoria independente - 1° trimestre 2021

Garantia bancária

Informações financeiras e contábeis

Reuniões do conselho de administração 2021

Distribuição de dividendos intermediários

Apreciação e exame das demonstrações financeiras da
cigás, relativas ao exercício de 2020

Regulamento do comitê de compliance

Auditoria externa independente

Treinamentos obrigatórios administradores (art. 17, §4º, da Lei 13.303/2016)

Novas leis do gás federal e estadual

Aumento do capital social

Eleição dos membros da diretoria executiva

Acompanhamento orçamentário até setembro/2021 (rxo);

Plano De Negócios 2022-2026

Planejamento Estratégico 2022-2026

Reuniões do conselho de administração 2021

Plano Orçamentário 2022
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A estrutura organizacional da Companhia
de Gás do Amazonas apresenta os gestores
vinculados a cada Diretoria especializada,
sendo a Gerência Jurídica, a Coordenadoria
de Comunicação Institucional, a Gerência de
Governança Corporativa, Riscos e Compliance e
o Comitê Permanente de Licitação subordinados
à Diretoria da Presidência. Por sua vez, vinculamse 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.
Foram extintas as coordenadorias Governança
Corporativa e a de Controle Interno, com a
criação da Gerência de Governança, Riscos e
Compliance, com a respectiva atualização do
Regimento Interno.
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Instrumentos de Governança
Documentos

Instância aprovadora

Estatuto Social
Assembleia Geral

Demonstrações Financeiras
Eleição de administradores e membros do Conselho Fiscal
Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia
Aprovar o Regimento Interno da Companhia
Aprovar o Regulamento da Diretoria
Aprovar os novos projetos, os planos de expansão ou
redução, o plano de investimentos e o orçamento anual
da sociedade e suas alterações

Conselho de
Administração

Estabelecer as diretrizes, normas gerais e planos de
atividades dos negócios sociais, conforme orientação
geral do Conselho de Administração
Fixação do quadro de pessoal e cargos de confiança, seu
aumento e redução, normas de administração pessoal,
incluindo os critérios para fixação de sua remuneração
Convênios e contratos com entidades públicas ou
privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como sobre
financiamentos ou empréstimos que concorram direta
ou indiretamente para a realização dos objetivos sociais,
desde que observados os limites de competência fixado
pela Assembleia de Acionistas para tais operações, ambos
atualizados a partir da data de constituição da sociedade
pelo mesmo índice de correção das demonstrações
financeiras da Companhia

Diretoria
Executiva
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ATRIBUIÇÕES

Implantar e monitorar as atividades previstas no Plano de Trabalho
do Programa de Compliance;

Comitês e Comissões

Com a aprovação no novo Regimento
Interno pelo Conselho de Administração,
foram
incorporados
à
estrutura
organizacional da Companhia de Gás
do Amazonas os Comitês auxiliares, de
Compliance e de Elegibilidade, ambos os
quais haviam sido elaborados por atos
normativos próprios.
O Comitê de Compliance, cujo objetivo é
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.

Avaliar procedimentos de comunicação para conscientização
sobre o Compliance, incluindo a ampla divulgação do Código
de Conduta e Integridade, bem como dos canais de denúncia,
aos colaboradores, fornecedores e demais partes envolvidas, de
modo a garantir seus cumprimentos e efetividades;

COMITÊ DE
COMPLIANCE

Implementar e manter processos e mecanismos adequados à
incorporação dos princípios e das diretrizes de governança, com
vistas a garantir a aderência às regulamentações, leis, códigos,
normas e padrões;
Propor políticas, diretrizes, metodologias e mecanismos para
comunicação e institucionalização da gestão de riscos
Supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos que podem
comprometer o desenvolvimento das atividades da Companhia
Avaliar a extensão das questões relacionadas ao Compliance
interno que afetem os fornecedores e colaboradores externos; e
Emitir recomendações para o aprimoramento da governança, da
gestão de riscos e dos controles internos, bem como a promoção
de soluções para melhoria do desempenho institucional.
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Por sua vez, o Comitê de Elegibilidade é um
órgão auxiliar, colegiado e permanente que
tem como objetivo 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.
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ATRIBUIÇÕES

COMITÊ DE
ELEGIBILIDADE

Opinar, de modo a auxiliar os acionistas ou conselheiros
de administração, sobre o preenchimento dos requisitos e a
ausência de vedações para a eleição de Administradores e
Conselheiros Fiscais;
Registrar a conformidade do processo de avaliação dos
Administradores e dos Conselheiros Fiscais.

Diante disso, somente após a análise de conformidade de todos os documentos apresentados pelos indicados a compor o quadro como
membro do Conselho ou da Diretoria Executiva, nos quais demonstrarão o atendimento dos requisitos e a ausência de vedação para a
investidura, o Comitê de Elegibilidade da Companhia de Gás do Amazonas irá certificar tais apontamentos em ata, devidamente lavrada,
remetendo-se tal avaliação aos órgãos colegiados competentes, a fim de que seja dado prosseguimento à formalização da eleição.
A Companhia de Gás também conta em sua estrutura com Comissões, a fim de auxiliar o gerenciamento de assuntos específicos, de
relevante interesse para as atividades, cujo compartilhamento de análise e análise de diferentes cenários, permitem que a tomada de
decisões possa ter embasamento mais adequado, entre as quais: Comissão de Ética, Comissão de Sistema de Gestão Integrado, Comissão
de Crise de Imagem, entre outras.
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A 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.

ATRIBUIÇÕES

A Comissão Gestora do Sistema de
Gestão Integrado – CGSGI, possui
caráter consultivo, deliberativo,
permanente e exclusivo objetivo
de definir atribuições e integrar
os requisitos estabelecidos nas
normas ABNT ISO 9001:2015, ISSO
14001:2015, ABNT ISO 45001, para
atender o Planejamento Estratégico
e Plano de Negócios da Companhia.

ATRIBUIÇÕES

Sustentabilidade
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Analisar as demandas enviadas pela Ouvidoria
Avaliar a necessidade de encaminhamento da demanda a órgão externo
COMITÊ DE
ÉTICA

Propor ações corretivas e/ou preventivas quando necessário
Assegurar o sigilo e discrição sobre aquilo que lhe for transmitido
Manter absoluto sigilo sobre a identidade da parte interessada quando sua
identificação for necessária
Atender aos prazos para trâmite das demandas

Coordenar o processo do SGI, assegurando que a política e os objetivos sejam
compatíveis com o direcionamento estratégico da Companhia
COMISSÃO
GESTORA
DO SISTEMA
DE GESTÃO
INTEGRADO

Garantir a revisão periódica das análises de riscos e oportunidades de melhorias
dos processos críticos sob suas responsabilidades
Aprovar, implantar e apoiar os diferentes padrões documentais para o Sistema de
Gestão Integrada, com a devida padronização das informações documentadas
Estabelecer mecanismos para promover a conscientização e o engajamento dos
colaboradores e terceiros para eficácia do SGI
Realizar, sistematicamente, análises críticas do Sistema de Gestão Integrada para
definição de prioridades de ações para sua melhoria
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Anualmente, a Comissão Gestora
do Sistema de Gestão Integrado
realiza a análise crítica do Sistema,
resultando
em
propositura
a ser encaminhada para a
Diretoria Executiva, efetivando
a complexidade da tomada de
decisões na Companhia de Gás do
Amazonas, haja vista que as ações
percorrem todas múltiplas análises
até a ulterior deliberação alta
administração.
A Comissão de Crise de Imagem
tem como finalidade a análise e
promoção de ações voltadas para
a 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.

ATRIBUIÇÕES
Sinaliza os pontos vulneráveis da organização e, com isso, define objetivos,
estratégias e táticas para enfrentar as crises.

COMISSÃO
DE CRISE DE
IMAGEM

Comunicar as possibilidades de crise que se enquadrem nos alertas amarelo
(Risco de amplo espectro, com notoriedade pública e final previsível. Podendo
ser grave, mas de conhecimento restrito da população, ou leve, porém de
amplo conhecimento. Trata-se de resultados adversos de ações da Companhia
com percepção do público externo, variando a amplitude de conhecimento
do público inversamente proporcional a gravidade da questão) e vermelho
(Risco grave, com alta notoriedade pública e final imprevisível. Acidentes com
vítimas, danos graves ao patrimônio (público ou privado), escândalos, medidas
administrativas, entre outros fatores que coloquem em risco a Companhia e/ou
partes interessadas afetadas)
Manter a Comunicação informada sobre fatos que se enquadrem em riscos
classificados como alerta amarelo ou vermelho
Colaborar tecnicamente na tomada de decisões
Repassar aos colaboradores subordinados as informações autorizadas em
reunião para conhecimento interno do fato
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A Companhia de Gás do Amazonas possui Código de Ética e de Conduta próprio, cujo teor abrange os membros do Conselho de
Administração, Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, os ocupantes de cargos gerenciais, coordenadores, os demais colaboradores, os
estagiários e os prestadores de serviços da CIGÁS, conforme disposições contratuais, constituindo compromisso individual e coletivo de
todos e de cada um deles cumpri-lo e promover seu cumprimento nas suas relações com todas as partes interessadas.
O Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CIGÁS, tem como objetivo disciplinar as licitações e contratações de obras, serviços
comuns e de engenharia, publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do patrimônio ou à
execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre bens de interesse da Companhia
de Gás do Estado do Amazonas – CIGÁS.
O Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CIGÁS em conformidade com as Leis Federais nos. 10.520/2002, 12.527/2011,
12.846/2013 e 13.303/2016, além das Leis Estaduais nos. 4.730/2018, a Lei Complementar no. 123/2006, do Decreto Federal n°. 10.024/2019,
dos Decretos Estaduais nos. 21.178/2000, 24.818/2005, 40.674/2019 e 41.392/2019, e subsidiariamente a Lei Federal n°. 12.232/2010 e a
Lei Estadual n°. 5.420/2021 estabelece diversas disposições a serem adotadas, relacionadas aos temas abaixo:

Procedimentos auxiliares
Dispensa
Inexigibilidade

Garantias
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A CIGÁS tem buscado constantemente promover a
atualização de suas Políticas internas, modernizando seus
regramentos e adequando-os às necessidades que decorrem
das alterações legislativas e no campo dos negócios.
Ademais, em atendimento ao valor de Transparência, a Cigás
disponibiliza em 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:

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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Estrutura de Controle Interno
No ano de 2021 o Conselho de Administração da Cigás deliberou por uma reestruturação nas áreas da Diretoria da Presidência, entendendo
ser relevante para a Companhia de Gás do Amazonas - Cigás, extinguindo as Coordenadorias de Governança Corporativa e de Controle
Interno e aprovando a criação da Gerência de Governança Corporativa, Riscos e Compliance - GEGRC, objetivando a implantação do
Programa de Compliance, com o fortalecimento dos pilares já existentes, como é o caso do Controle Interno, que visa assegurar a
integralidade do programa.
A reestrutura possibilitou que a Companhia revisasse e aperfeiçoasse as ferramentas e metodologias de trabalho das áreas de controle,
com elaboração de política de controle interno, gestão de riscos, e demais políticas no âmbito organizacional, visando garantir o bom
funcionamento dos processos e a implementação de boas práticas de Governança Corporativa.
A Cigás utiliza o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) como referência, por ser uma estrutura
de controle amplamente aplicada e reconhecida como modelo para desenvolvimento, implementação e condução do controle interno,
além de servir para avaliar sua eficácia. Nesse ínterim, busca-se através dos cinco componentes (ambiente de controle, avaliação de riscos,
atividades de controle, informação, comunicação e atividades de monitoramento), de forma eficiente e eficaz, um sistema que possibilite
aumentar as chances de alcançar seus objetivos, adaptar-se às mudanças nos ambientes operacionais e corporativos, reduzir os riscos e
apoiar um processo sólido de tomada de decisões e de governança da organização.
A Companhia prioriza, ainda, o objetivo de apoiar os órgãos de controle externo no exercício de sua missão institucional, qual seja, o
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM e a Controladoria Geral do Estado do Amazonas GCE/AM, fornecendo informações
necessárias e tempestivas em atendimento as recomendações exaradas por tais órgãos, apresentando os resultados dos planos de ações
realizados pela Companhia, por intermédio da Gerência de Governança, Riscos e Compliance – GEGRC.
Em cumprimento à Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação Pública, a Cigás disponibilizou em seu portal, uma série de informações
de interesse dos usuários e da sociedade, além de possuir uma estrutura interna para atender às demandas oriundas aos seus usuários.
Com isso, tem-se como meta um Sistema de Controle Interno multidisciplinar e integrado, composto por três linhas de defesa (operacional;
controles internos e compliance; e auditoria interna) almeja-se garantir o gerenciamento eficaz de riscos e controles. Detendo, coletivamente,
a responsabilidade e o dever de prestação de contas sobre os objetivos institucionais.
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Fatores de Riscos
Segundo o COSO, Risco Corporativo é definido como “a possibilidade de que um evento ocorra e afete
adversamente a realização dos objetivos da organização”, ou seja, cada escolha possui riscos atrelados e
isso faz parte do processo decisório. Nesse sentido, o gerenciamento de Riscos da Cigás está alinhado às
estratégias de negócio da Companhia e corrobora na construção de pilares sustentáveis, considerando os
impactos e oportunidades para cada tomada de decisão.
Dessa forma, na Cigás, os fatores de risco são organizados e categorizados conforme os objetivos
organizacionais (imagem abaixo), por estarem diretamente relacionados e por entender-se que eles
podem interferir diretamente na atuação da Companhia e na realização de suas políticas públicas.
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O Gerenciamento de Riscos, aliado a Controles Internos específicos, mitiga os riscos relacionados
à realização dos objetivos e metas organizacionais, deixando-os em níveis aceitáveis. Juntos, controle
interno e gestão de riscos auxiliam a Cigás nas decisões sobre o nível de risco que desejam assumir,
implementando os controles necessários para efetivamente atingir seus objetivos.
Tendo como meta um Sistema de Controle Interno multidisciplinar e integrado, composto por três
linhas de defesa (operacional; controles internos e compliance; e auditoria interna) almeja-se garantir o
gerenciamento eficaz de riscos e controles. Detendo todos, coletivamente, a responsabilidade e o dever
de prestação de contas sobre os objetivos institucionais.

Resultados dos planos de ação estabelecidos em 2021
A Gerência de Governança, Riscos e Compliance implementou no ano de 2021 ações para monitorar,
justificar ou sanar os problemas identificados pelo Órgão de Controle Externo, por meio da elaboração
do Plano de Providências, onde se faz constar a impropriedade detectada, causas identificadas,
providências, responsáveis, procedimentos e prazos. E, conforme designação da diretoria da Companhia,
a responsabilidade pelo acompanhamento das ações é da Gerente de Governança, Riscos e Compliance, a
quem cabe elaborar a Matriz de Acompanhamento das Determinações e Recomendações do Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas, encaminhando anualmente à Controladoria Geral do Estado do Amazonas.
A alta administração tem atuado para garantir à Companhia de Gás do Amazonas – Cigás uma estrutura
de Governança e Compliance que estabeleça mecanismos eficientes na prevenção de atos prejudiciais
à Companhia, assegurando que as ações estejam aderentes à legislação vigente, políticas, normas
e procedimentos internos. As áreas de Governança Corporativa, Compliance, Controles Internos e
Gerenciamento de Riscos da Cigás se relacionam através de um sistema integrado e administrado pela
Gerência de Governança, Riscos e Compliance – GEGRC, cuja instituição deu-se em maio/2021 e, desde
então, vem transformando e melhorando significativamente as atividades com a obtenção de resultados
mais sustentáveis e com menos probabilidades de riscos e crises.
A estruturação da GEGRC possibilitou o reenquadramento de cargos vinculados à área e por conseguinte
houve a contratação de 02 (dois) supervisores, 03 (três) analistas, 02 (dois) assistentes e 01 (um) estagiário,
todos respondendo à Gerente de Governança, Riscos e Compliance. Ademais, foi disposto, na Companhia,
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um conjunto de procedimentos e medidas para garantir o cumprimento das exigências legais, normas
internas e princípios éticos, estando as referidas questões assistidas por meio de atividades organizacionais,
mecanismos de controle e políticas de gestão que têm o propósito de proporcionar razoável garantia de
realização dos objetivos estratégicos da empresa.
Foram realizadas auditorias preventivas em todos os processos administrativos encaminhados à Diretoria
Executiva, totalizando 136 (cento e trinta e seis) processos administrativos (de despesas), onde os vícios
encontrados foram sanados preventivamente e as inconsistências detectadas exaradas em despacho, além
de 22 (vinte e dois) processos da Campanha GNV “Faça a Conta, Use GNV!”, onde se verificou se todos os
requisitos do edital foram cumpridos. Por fim, citamos também como realização no ano de 2021: revisão
do Regimento Interno, adequação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos à Lei nº. 13.303/2016,
revisão e aprovação do novo Organograma da Companhia.
A melhoria contínua das atividades fica evidente a partir das manifestações nos autos, após análises
integrais dos processos da Companhia e da realização de auditorias preventivas, que evitam riscos e
não conformidades ou irregularidades que imediatamente são corrigidas pelas áreas, assegurando a
conformidade legal. A estrutura integrada, objetivo principal para criação da GEGRC, tem possibilitado um
desenvolvimento efetivo e eficaz na Cigás, com a busca contínua de, cada vez mais, tornar-se um aliado do
gestor, estimulando a governança corporativa a execuções eficazes com foco de conformidade.
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Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2021
*Em milhares de reais
1. 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.
1.1 A Continuidade Operacional da Companhia.
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.
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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 14.
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 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) Constituição
de Conta Vinculada (Escrow Account), que concentra o fluxo de recebimento de toda receita operacional da AmeGT, como
garantia cumulativa à garantia fidejussória prestada pela Eletrobras; (iv) Prioridade de pagamento da Parcela da Margem pela
AmeGT; (v) 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; (vi)
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 AmeGT; (vii) A Parcela do Transporte
será equiparada à Tarifa do Transporte, homologada pela ANP, o que representará maior competitividade para o Gás Natural;
e (viii) 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 especial pela CIGÁS, pendente de julgamento e a remessa dos
autos para o STJ , em 03/11/2021. Em 05 de novembro de 2019, a CIGÁS recebeu a Carta CTA-DF-3223/2019, datada de 31 de
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outubro de 2019, da ELETROBRAS, dando ciência sobre a assinatura do documento “Instrumento de Acordo” firmado entre a
PETROBRAS, AmE, a ELETROBRAS e a AmeGT, datado de 03.12.2018. A CIGÁS não participou das tratativas para formalização
do referido instrumento, bem como não foi signatária do referido 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 AmE, solicitando informações detalhadas acerca
dos valores, objeto da transação, as quais não foram recebidas até a data do encerramento das Demonstrações Financeiras do
Exercício de 2021. As tratativas referentes ao assunto continuam em curso com as partes envolvidas.
A AmeGT, através das correspondências nº PRG Nº 057/2021 e PRG Nº 058/2021, datadas de 29/06/2021 e 30/06/2021,
respectivamente, informou à CIGÁS e à PETROBRAS que a empresa havia sido incorporada pela sua controladora, Eletronorte,
que absorveu todos os ativos e colaboradores, bem como compromissos e responsabilidades da AmeGT. Adicionalmente,
informou que os efeitos da incorporação se dariam a partir do dia 01/07/2021. Desta forma, em 01/07/2021 o Contrato de Gás
Natural OC 1902/2006 foi transferido para o controle direto da Eletronorte, que assumiu, assim, todos os direitos e obrigações
previstos no instrumento.
A CIGÁS celebrou com a ENEVA e com a AZULÃO GERAÇÃO DE ENERGIA, contratos de compra e venda de gás natural que
disciplinam o fornecimento de gás natural ao Projeto em referência, os quais possuem os seguintes objetos:
- Contrato de Fornecimento ENEVA-CIGÁS, com interveniência-anuência da AZULÃO (“Contrato Upstream”): venda pela ENEVA
e a compra pela CIGÁS do gás natural extraído pela ENEVA, na bacia sedimentar do rio Amazonas, para fins exclusivos de
atendimento ao objeto do Contrato CIGÁS-AZULÃO;
- Contrato de Fornecimento CIGÁS-AZULÃO (“Contrato Downstream”), com interveniência-anuência da ENEVA: venda pela
CIGÁS e a compra pela AZULÃO do gás, objeto do Contrato ENEVA-CIGÁS, para fins exclusivos de (i) liquefação na UGNL
(Unidade de Liquefação de Gás Natural) para atendimento da UTE Jaguatirica II, localizado em Boa Vista-RR; e (ii) autogeração
de energia elétrica com objetivo único de atendimento das instalações da ENEVA e da AZULÃO, incluindo suas AFILIADAS,
localizadas no município de Silves, Estado do Amazonas.
Em junho de 2021, iniciado o fornecimento de gás natural para comissionamento e testes dos equipamentos da AZULÃO pela
CIGÁS. Após conclusão desta etapa, a AZULÃO iniciará a operação comercial.
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Em 27 de abril de 2021, a CIGÁS celebrou contrato de fornecimento com a PETROBRAS, cujo objeto consiste na distribuição
de gás natural para atendimento aos projetos vencedores do “Lote II – Amazonas” do Leilão para Suprimento aos Sistemas
Isolados, realizado em 30 de abril de 2021.
A empresa, Usina Xavantes, sagrou-se vencedora do Lote II do certame para atendimento das localidades de Anori, Anamã,
Caapiranga, Codajás e Novo Remanso, através de projetos de empreendimentos de geração termelétrica a gás natural.
Assim, considerando as prerrogativas da CIGÁS como concessionária dos serviços públicos de gás canalizado do estado do
Amazonas, em 17 de setembro de 2021 Cigás e Usina Xavantes assinaram o instrumento contratual que disciplina as condições
técnicas e comerciais do fornecimento às Usinas Termelétricas (UTEs) que serão instaladas nos municípios supracitados. O
início do fornecimento está previsto para abril de 2023.
1.2 Os impactos da COVID-19 nas atividades da Companhia
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 10.329, de 28 de abril 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. Ressalta-se 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, foram adotadas diversas ações no âmbito da empresa, com
determinações estabelecidas em Portarias internas, embasadas em Decretos 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, é realizada 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. 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.
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Com isso, a Companhia reforça o valor de preservação da vida e do meio ambiente desse serviço essencial para o estado do
Amazonas.
2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
2.1 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.
2.2 Base de elaboração
As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, os quais são mensurados por
seus valores justos.
2.3 Mudança nas políticas contábeis e divulgações
A seguir apresentam-se as novas normas e alterações emitidas pelo IASB e CPC, com vigência desde 1º de janeiro de 2021:
2.3.1 Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 17, referente ao CPC 06 (R2), CPC 11, CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48
Em 08 de janeiro de 2021, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprovou a Revisão de pronunciamentos técnicos nº
17/2021. Este documento estabelece alterações em Pronunciamentos Técnicos CPC 06 (R2), CPC 11, CPC 38, CPC 40 (R1) e
CPC 48, em decorrência da definição do termo “Reforma da Taxa de Juros de Referência – Fase 2”. A vigência dessas alterações
será estabelecida pelos órgãos reguladores que o aprovarem, sendo que para o pleno atendimento às normas internacionais
de contabilidade a entidade deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2021.
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Alterações:
1. Inclui os itens de 5.4.5 a 5.4.9, itens 6.8.13, de 6.9.1 a 6.9.13, 7.1.9 e de 7.2.43 a 7.2.46, inclui título antes do item 6.9.1 e inclui
subtítulos antes dos itens 5.4.5, 6.9.7, 6.9.9, 6.9.11 e 7.2.43 no CPC 48 – Instrumentos Financeiros;
2. Altera o item 102M, inclui os itens de 102O a 102Z3 e de 108H a 108K, inclui título antes do item 102P e inclui subtítulos
antes dos itens 102P, 102V, 102Y e 102Z1no CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração;
3. Inclui os itens de 24I a 24J e de 44GG a 44HH e inclui subtítulo antes do item 24I no CPC 40 (R1) – Instrumentos
Financeiros: Evidenciação;
4. Inclui os itens de 20R, 20S, 50 e 51 e inclui subtítulo antes do item 20R no CPC 11 – Contratos de Seguro; e
5. Inclui os itens de 104 a 106, C1B, C20C e C20D, inclui título antes do item 104 e inclui subtítulo antes do item C20C no CPC
06 (R2) – Arrendamentos.
As alterações acima relacionadas a reforma das taxas de juros, não impactaram a Companhia, uma vez que as aplicações
financeiras e operações com Clientes são de curto prazo, e as ocorrências de inadimplência de Clientes de valores irrelevantes,
em relação ao total do faturamento da Companhia.
2.3.2 Aprovação do Pronunciamento Técnico CPC para Entidades em Liquidação (NBC TG 900).
Em 05 de março de 2021, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprovou o CPC para Entidades em Liquidação que estabelece
critérios e procedimentos contábeis específicos para entidade em liquidação.
As alterações acima não impactaram a Companhia, uma vez que não houve processo de liquidação.
2.3.3 Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 18, referente ao CPC 06 (R2) – Arrendamento.
Em 11 de junho de 2021, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprovou a Revisão do CPC n.º 18. Este documento de revisão
apresenta alterações no Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2), referentes a Benefícios Relacionados à Covid-19 concedidos
para Arrendatários em Contratos de Arrendamento que vão além de 30 de junho de 2021.
As alterações acima não impactaram a Companhia, uma vez que foram realizadas renegociações nos Contratos de Aluguéis,
com índice de reajuste acordado entre as partes inferior ao previsto no Contrato.
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2.3.4 Pronunciamento Técnico CPC 50 – Contratos de Seguro (Resolução CFC n.º 1.055/05 e IFRS 17).
Em 07.05.2021 foi aprovado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis o Pronunciamento Técnico CPC 50 – Contratos
de Seguro. Sua divulgação ocorreu em 06.08.2021. Este pronunciamento estabelece princípios para o reconhecimento,
mensuração, apresentação e divulgação de contratos de seguro dentro do alcance deste pronunciamento. O objetivo deste
pronunciamento é assegurar que a entidade forneça informações relevantes que representem fielmente esses contratos. Essas
informações fornecem a base para que usuários das demonstrações contábeis avaliem o efeito que os contratos de seguro
têm sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade.
As alterações acima não impactaram a Companhia, uma vez que a mesma destina-se às entidades que emitem contratos de
seguros (denominada no pronunciamento como seguradora).
2.3.5 Revisão de Pronunciamento Técnico nº 19 referente ao CPC 37 (R1), CPC 48, CPC 29, CPC 27, CPC 25 e CPC 15 (R1).
Este documento estabelece alterações em Pronunciamentos Técnicos em decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo
de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado – vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - custos de cumprimento de
contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. A vigência dessas alterações deve ser estabelecida pelos órgãos reguladores
que o aprovarem, sendo que, para o pleno atendimento às normas internacionais de contabilidade, a entidade deve aplicar
essas alterações nos períodos anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2022.
Alterações:
1. Inclui os itens 39AG e o novo D13A, altera a alínea (f) do item D1 e renumera o item D13A para D13B no CPC 37 (R1) Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade;
2. Inclui os itens 7.1.9, 7.2.35, e seu título, e B3.3.6A e altera o item B3.3.6 no CPC 48 – Instrumentos Financeiros;
3. Altera o item 22 e inclui o item 65 no CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola;
4. Altera os itens 17 e 74 e inclui os itens 20A, 74A, 80D e 81N no CPC 27 – Ativo Imobilizado;
5. Inclui os itens 68A, 94A e 108 e altera o item 69 no CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; e
6. Altera os itens 11, 14, 21, 22 e 23 e inclui os itens 21A, 21B, 21C, 23A e 64Q no CPC 15 (R1) – Combinação de Negócios.
A Administração não espera que a adoção da norma acima tenha um impacto relevante sobre as demonstrações financeiras
da Companhia em exercícios futuros.
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2.4 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 serão convertidas para o Real (R$) na data do fechamento. Todas as informações contábeis
estão apresentadas em Reais, exceto quando indicadas de outra forma.
2.5 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 igual ou 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.
2.6 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 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.
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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.
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 ou como contas a pagar.
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.
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Os passivos financeiros incluem fornecedores e outras contas a pagar, empréstimos e financiamentos, saldos bancários a
descoberto, entre outros.
Ativo e passivos financeiros
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.
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.
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2.7 Estoques
Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição que não excede ao valor de mercado ou ao valor líquido de realização.
2.8 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.
2.9 Fornecedores
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias,
quando aplicáveis, e representam as obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso
normal dos negócios da Companhia.
2.10 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.
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2.11 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.
2.12 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 econômicosfinanceiros 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 performance;
III. Determinar o preço da transação;
IV. Alocar o preço da transação; e
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.
Relatório de Administração e de Sustentabilidade | 2021

93

Apresentação

Destaques
de 2021

Operação e
Manutenção

Remuneração
aos Acionistas

Investimentos
e Rentabilidade

Investimentos na Operação
e Administrativos

Investimentos Social
e Corporativo

Treinamento e Desenvolvimento
de Pessoas

Sustentabilidade

Relacionamento com
Partes Interessadas

Gestão Estratégia

Gestão Jurídica

Tecnologia da
Informação

Governança
Corporativa

Controles Internos

Gerenciamento
de Riscos

Resultados
Financeiros

2.12.1 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 18
e 19.
2.12.2 Receitas e despesas financeiras
Representam juros, encargos e variações monetárias ativas e passivas, decorrentes de aplicações financeiras, clientes,
fornecedores e outros descontos obtidos ou concedidos, conforme demonstrado na nota explicativa nº 20.
2.13 Imposto de renda e contribuição social
A despesa do imposto de renda e contribuição social representam a soma dos tributos correntes e diferidos.
2.13.1 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.
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2.13.2 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 rentabilidade e análise de recuperação futura desses créditos. Vide nota explicativa nº 21.
2.13.3 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).
Em relação ao assunto acima, a administração protocolou pleito junto a SUDAM e baseada na opinião de seus consultores, o
mesmo tem boas perspectivas de aprovação ainda no exercício de 2022, com vigência de aproximadamente 10 anos. No plano
de negócios a administração acompanha esse assunto e, a gestão tomou as providências necessárias para a continuidade dos
negócios com sustentação do fluxo operacional e financeiro.
Em 08 de setembro/2021, conforme OFÍCIO Nº 215/2021-DGFAI foram liberados recursos de Reinvestimento IRPJ – AC 2018,
Processo Nº CUP 59004.001331/2020-21, a favor da CIGÁS, onde a empresa obrigar-se-á a efetivar a incorporação dos recursos
ao seu capital. Conforme Ata CAD de 10.11.2021, foi aprovada a incorporação do recurso ao Capital Social da Companhia.
efetivar a incorporação dos recursos ao seu capital. Conforme Ata CAD de 10/11/2021, foi aprovada a incorporação do recurso
ao Capital Social da Companhia.
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3. 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.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4.1 Caixa e equivalentes de caixa
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As aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2021, são representadas por aplicação de CDB, de curto prazo, remunerada
à taxa média de 102,60% do CDI. As aplicações possuem alta liquidez, sem risco de variação significativa do principal.
A administração efetuou o estudo do valor justo das aplicações financeiras e não identificou variações significativas,
determinadas por meio do modelo de negócios da companhia, fato pelo qual não apresenta a comparação entre o valor de
custo amortizado e o valor justo, visto que ambos são relativamente próximo.
4.2 Aplicações financeiras

Os saldos classificados como aplicações financeiras referem-se à: i) Carta Fiança em garantia contratual do segmento nãotérmico, cláusula 6.4, no valor de R$ 6.302; ii) Depósito para Reinvestimento de incentivo junto a SUDAM, no valor de R$
3.111; iii) O valor de R$ 593 refere-se ao saldo remanescente da conta de pagamento previsto no Contrato OC 1902; e (iv) As
aplicações financeiras são representadas por CDB remuneradas à taxa média de 102,60% do CDI.
5. CONTAS A RECEBER

Relatório de Administração e de Sustentabilidade | 2021

97

Apresentação

Destaques
de 2021

Operação e
Manutenção

Remuneração
aos Acionistas

Investimentos
e Rentabilidade

Investimentos na Operação
e Administrativos

Investimentos Social
e Corporativo

Treinamento e Desenvolvimento
de Pessoas

Sustentabilidade

Relacionamento com
Partes Interessadas

Gestão Estratégia

Gestão Jurídica

Tecnologia da
Informação

Governança
Corporativa

Controles Internos

Gerenciamento
de Riscos

Resultados
Financeiros

(a) 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 96a à 120a, a vencer de janeiro de 2023 a janeiro de 2025, são classificados como ativo não circulante.
(b) 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, composta de 36 parcelas,
cuja última parcela do Instrumento foi quitada em abril/2021
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, item 10.7.2, do Aditivo Quinto, do Contrato OC 1902/2006, após transcorrido
um dia do vencimento, 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.
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5.1 Instrumento de confissão de dívida – 2014
Diante da inadimplência da Amazonas Energia, operou-se a cessão de crédito, conforme previsto no item 10.7.2 do contrato
OC 1902/2006. PETROBRAS e Amazonas Energia, com a interveniência da ELETROBRAS, destacando que foi assinado 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.
5.2 Instrumento de confissão de dívida – 2018
Consoante mencionado no item anterior, verificou-se 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 diretamente pela PETROBRAS. Do mesmo modo, a CIGÁS
não participou das tratativas de formalização do referido instrumento, bem como não foi signatária do presente, e do mesmo
modo ressalta-se que tais operações ensejam para CIGÁS obrigações tributárias e financeiras registradas em seu passivo. Em
abril de 2021 foi integralmente liquidada.
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6. 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.
6.1 Obrigações nas operações de venda de gás
Em 2021 não teve ocorrência da cobrança do Top Anual, previsto no item 9.2.c, do Contrato Térmico.
Em 31 de dezembro de 2021, 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$ 2.235.931 (31 de dezembro de 2020, R$ 2.220.572).
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7. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR
A seguir, o detalhamento dos impostos e contribuições a recuperar:

8. IMOBILIZADO

Corresponde aos contratos de locação de bens imóveis da Sede e do Depósito Fechado firmados, prorrogados ou renovados
pela CIGÁS na figura de locatário (arrendatário), registrados a valor presente. Em consonância com o CPC 06-Arrendamento,
o ativo do direito de uso será depreciado com base no prazo do contrato.
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9. INTANGÍVEL

Esses ativos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são compostos como segue:
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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 término 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 (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 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.
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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.
9.1 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 2021.
10.FORNECEDORES

(a) Conforme mencionado na nota explicativa nº 5.1, os valores a pagar relativos às parcelas 96a 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.
(b) 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, foi quitada em abril/2021.
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11. 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.
Em 2021 não teve ocorrência da cobrança do Top Anual, previsto no item 9.2.c, do Contrato Térmico.
Em 31 de dezembro de 2021, os valores relativos à parcela do gás (take), do transporte (ship) e da penalidade PRME, cobrados
através de Cartas de Débitos, montam R$ 2.062.891 (31 de dezembro 2020, R$ 2.049.172).
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12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

13. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
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14. 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.
14.1 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 a maio/2025.
As amortizações do saldo a pagar do Convênio ELETROBRAS, no valor de R$ 141.195, 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$ 1.605, é referente a títulos da Eletronorte a vencer.
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15. ARRENDAMENTO

Corresponde às obrigações com os contratos de locação de bens imóveis da Sede e Depósito Fechado firmados, prorrogados
ou renovados pela CIGÁS na figura de locatário (arrendatário), registrados a valor presente, em consonância com o CPC 06 Arrendamento.
16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
16.1 Capital social e mutação
O capital social integralizado até 31 de dezembro de 2021 é de R$ 168.573 (em 31 de dezembro de 2020, R$ 147.243).
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Conforme ata do Conselho de Administração, realizada no dia 10 de novembro de 2021, o capital foi aumentado em R$
21.330, 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.
16.2 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 2021, a Companhia constituiu o montante de R$
5.938 (31 de dezembro de 2020, R$ 3.404) 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.
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16.3 Reserva de incentivo fiscal
Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.13.3, a parcela correspondente ao incentivo fiscal SUDAM apurado no exercício
foi transferida para a reserva de incentivo fiscal dentro da reserva de lucros. Em 2021, o valor do incentivo foi de R$ 63.791,
sendo R$ 62.409 de Redução de 75% do IRPJ e valor de R$ 1.383 de Reinvestimento (31 de dezembro de 2020, R$ 19.948).
16.4 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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16.5 Dividendos adicionais propostos
Em 19 de fevereiro de 2021, a Assembleia Geral aprovou o pagamento dos dividendos adicionais propostos pela Administração,
relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, no montante de R$ 4.244. Em 26 de agosto de 2021, a Assembleia
Geral aprovou o pagamento de dividendos adicionais ao mínimo, relativo ao 1º semestre de 2021, no valor de R$ 6.522. A
Administração da Companhia decidiu, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, propôs dividendos adicionais ao mínimo
obrigatório no montante de R$ 5.738, relativo ao lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e classificou esses
dividendos dentro do patrimônio líquido.

17. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS, CÍVEIS E FISCAIS
As provisões constituídas para processos trabalhistas, fiscais e cíveis são compostas como segue:
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A movimentação está abaixo demonstrada:

17.1 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 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$ 244 (31 de
dezembro de 2020, R$ 331). 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$ 22.716 (31 de dezembro de 2020, R$ 1.045).
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17.2 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 2021 montam R$ 250 (31 de dezembro de 2020, R$ 246).
17.3 Ações de PIS e COFINS
A CIGÁS com base no 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, interpôs ação judicial em Mandado de Segurança, sob o nº
1016699-23.2019.401.3200, em trâmite na Justiça Federal.
E para reconhecimento do direito a desoneração de PIS/COFINS nas vendas para a Zona Franca de Manaus foi realizado depósito
judicial em Ação Ordinária nº 1004358-91.2021.4.01.3200, em trâmite na Justiça Federal, os quais para 31 de dezembro de
2021 montam no Ativo R$ 258.260 (31 de dezembro de 2020, R$ 14.165), mediante o recolhimento dos Depósitos e no Passivo
R$ 284.204 (31 de dezembro de 2020, R$ 19.058), mediante o regime de competência.
Adicionalmente, a Companhia possui outros processos de natureza tributária no montante de R$ 8.336 (2020, R$ 25.987),
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 2021.
17.4 Ativos contingentes
17.4.1 Construtora LJA
A Construtora LJA Ltda. foi contratada pela CIGÁS para efetuar a construção dos ramais termoelétricos, entretanto houve
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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$ 18.985 (em 2020, 18.644). 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.
17.4.2 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 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 2021 foi de R$ 23.368 (31 de dezembro de 2020, R$ 12.126). 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 2021, o saldo deste processo
devidamente atualizado é de R$ 216.855 (31 de dezembro de 2020, R$ 174.670).
17.4.3 Ação Judicial – PETROBRAS
O valor de R$ 634.322 (R$ 615.930 em 2020) corresponde ao depósito judicial dos valores referente a Ação judicial nº 061625911.2015.8.04.0001, que reconhece o direito da CIGÁS de utilizar os recursos depositados na referida Conta para quitação de
suas obrigações contratuais

Relatório de Administração e de Sustentabilidade | 2021

115

Apresentação

Destaques
de 2021

Operação e
Manutenção

Remuneração
aos Acionistas

Investimentos
e Rentabilidade

Investimentos na Operação
e Administrativos

Investimentos Social
e Corporativo

Treinamento e Desenvolvimento
de Pessoas

Sustentabilidade

Relacionamento com
Partes Interessadas

Gestão Estratégia

Gestão Jurídica

Tecnologia da
Informação

Governança
Corporativa

Controles Internos

Gerenciamento
de Riscos

Resultados
Financeiros

18. RECEITA LÍQUIDA
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19. 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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20. RESULTADO FINANCEIRO
O resultado financeiro da Companhia apresenta a seguinte composição:
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21. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE E DIFERIDO
21.1 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

Refere-se aos valores que compõem a base de cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social diferido ativo. Vide nota
explicativa nº 17.
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(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) 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).
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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:

A variação 2021 versus 2020 refere-se à constituição e reversão (recolhimento) das provisões em razão das Ações de PIS
e Cofins e liquidação das parcelas da CCD 2014, e ICD 2018. Assim como, a adimplência do segmento térmico, reduziu a
necessidade de constituição de novas provisões.
21.2 Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social
Abaixo demonstra-se a composição do imposto de renda e da contribuição social:
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22. PARTES RELACIONADAS
22.1 Remuneração da administração
A remuneração dos administradores para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 é representada abaixo:

23. COBERTURA DE SEGUROS
O quadro a seguir apresenta os principais valores em risco com coberturas de seguros firmados pela Companhia:
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24. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) 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.
b) 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.
c) 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 Centrais Elétricas do Norte do Brasil (“Eletronorte”), para suprimento de gás
para 12 termoelétricas.
d) 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.
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A tabela a seguir mostra em detalhes o prazo de vencimento contratual restante dos passivos financeiros não derivativos
da Companhia e os prazos 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 1, 5, 6, 10 e 11, 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 Centrais Elétricas do Norte do
Brasil (“Eletronorte”), conforme previsão contratual, item 10.7.2, do Ativo Quinto, do Contrato OC 1902/2006, após transcorrido
um dia do vencimento, , os créditos não recebidos da da Eletronorte pela CIGÁS são automaticamente cedidos à PETROBRAS,
independente da realização de instrumento específico.
e) Gestão do risco de capital
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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 16).
f) Valor justo dos instrumentos financeiros
Os valores contábeis dos instrumentos financeiros referentes aos ativos e passivos da Companhia equivalem, em 31 de
dezembro de 2021 e de 2020, 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.
25. TRANSAÇÕES NÃO ENVOLVENDO CAIXA
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia realizou as seguintes operações não envolvendo caixa, portanto, estas não estão
refletidas na demonstração dos fluxos de caixa:
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26. EVENTOS SUBSEQUENTES
Não foram registrados eventos subsequentes, até o momento do encerramento das Demonstrações Financeiras referente ao
exercício de 2021.
27. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Os administradores da Companhia examinaram o conjunto completo das demonstrações financeiras da Companhia, relativas
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e concluíram que as referidas demonstrações traduzem com propriedade sua
posição patrimonial e financeira e encaminharam para aprovação da Assembleia Geral.
Manaus, 04 de fevereiro de 2022.
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