
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta Anual de Políticas 

Públicas e Governança 
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A presente Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa foi 

aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 25/02/2019. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVENANÇA CORPORATIVA 

 

A Lei 13.303/16, em seu art. 8º, inciso I, exige a elaboração da Carta Anual, 

subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação 

dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela 

sociedade de economia mista em atendimento ao interesse coletivo ou ao 

imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas 

respectivas criações com definição clara dos recursos a serem empregados 

para esse fim, bem como a divulgação de informações relevantes, em 

especial as relativas a atividades desenvolvidas, estruturas de controle, 

fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários sobre o 

desempenho, política e práticas de Governança Corporativa e descrição da 

remuneração da administração. 

 

1 – INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS  

A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – 

CODIN, sociedade de economia mista, criada pela Lei Estadual n.º 5.969, de 

28 de novembro de 1967, tem como principais objetos em seu Estatuto 

Social atuar como órgão executor de programas governamentais de apoio ao 

desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, atuar na 

implantação e na gestão de Distritos e Condomínios Industriais, Parques 

Tecnológicos e outros empreendimentos relacionados ao desenvolvimento 

econômico e industrial; e analisar, sob os aspectos técnico, econômico, 

social e ambiental, a possibilidade da industrialização de áreas no Estado do 

Rio de Janeiro, entre outros. 

 

A empresa, respaldada pelo interesse coletivo que justificou sua criação, 

também atua como braço operacional do governo estadual na 

implementação de programas de governo que visam o aprimoramento 

industrial do Estado, garantindo assim diretamente o desenvolvimento 

econômico industrial. 

 

A CODIN tem como meta avançar e fazer os investimentos necessários à 

concretização deste compromisso junto à sociedade e em busca do objetivo 

principal de melhorar o desenvolvimento industrial do Estado, gerando 

empregos e renda à sociedade. 

 

2 – POLÍTICAS PÚBLICAS  

A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro 

(CODIN) é uma sociedade de economia mista, capital 100% público, de 

pequeno porte, vinculada à Secretaria da Casa Civil e Desenvolvimento 

Econômico, cuja missão é promover o desenvolvimento econômico e social 

do Estado do Rio de Janeiro e de seus Municípios. 

 

Por meio da atração e expansão de investimentos, oferta de alternativas 

locacionais empresariais, apoio aos projetos industriais dos municípios 
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fluminenses e orientação aos investidores que pretendem se instalar no 

Estado do Rio de Janeiro, contribui para a formulação de políticas públicas de 

desenvolvimento econômico. Aliado a isso, a parceria com as Câmaras de 

Comércio de diversos países é um importante instrumento de atração de 

empresas estrangeiras no Estado. 

 

3 – METAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE 

ATENDAM AOS OBJETIVOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

Em 2018, a CODIN exerceu suas atividades buscando cumprir a sua proposta 

de ser a empresa de atração de investimentos para o território fluminense, 

confiando na sua capacidade de superação em face aos cenários adversos.  

 

Para tanto, manteve a busca contínua por eficiência na gestão e 

sustentabilidade nos negócios, o que a fez prosseguir com sua missão de 

importante vetor de apoio ao setor público e privado, participante ativa no 

desenvolvimento da economia fluminense, além da criação, em conjunto com 

a Secretaria da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, de políticas públicas 

voltadas à redução das desigualdades sociais e regionais do Estado do Rio de 

Janeiro.  

 

A recuperação de áreas inoperantes nos Distritos Industriais para que voltem 

a ser revendidas, e assim gerar desenvolvimento ao Estado do Rio de Janeiro, 

foi um dos focos da CODIN para este ano. Atualmente existem 18 ações de 

reintegração de posse em curso. A CODIN recuperou um imóvel com área de 

100.235 (cem mil duzentos e trinta e cinco) m²   localizado no Distrito 

Industrial (DI) da CODIN de Campo Grande e um imóvel com área de 120.150 

(cento e vinte mil e cento e cinquenta) m² localizado no DI da CODIN de 

Queimados.  

 

Houve a iniciativa de criação do Distrito Industrial de São Gonçalo, pendente 

ainda de solução judicial para que seja efetivamente implantado.  

 

Não houve atração de novas empresas em função do momento atual da 

economia brasileira, agravado pela Lei Complementar Federal nº159/2017 

que impedia a concessão de qualquer incentivo fiscal. Em virtude disto, 

houve apenas 37 pedidos de incentivos que foram solicitados e depois 

enviados para a análise das Comissões Setoriais em 2018. 

 

A CODIN publica informativos mensais - CODIN Informa - que são enviados, 

via mailing, para um público de 32.000 pessoas, entre executivos de 

empresas, secretários estaduais e municipais. Neste ano, em virtude do 

período eleitoral, foram publicados 10 informativos.  

 

4 – RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

A Fonte de Recursos (FR) da CODIN divide-se em dois grupos:  
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 FR 100: transferências do Tesouro Estadual, para pagamento de 

despesas com pessoal e despesas financeiras obrigatórias; 

 

 FR 230: receita própria da Companhia, que reflete o resultado de suas 

operações. 

 

4.1 - Receita 

No exercício de 2018, a receita total foi de R$ 16,33 milhões, sendo que 

57,5% foram recebidos da FR 100 e 42,5% corresponderam à receita própria 

(FR 230). Nesta última, houve destaque para a rubrica de serviços 

administrativos e financeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orçado

199.777
Realizado

196.867

Orçado

1.119.540
Realizado

1.311.534

Orçado

2.074.071
Realizado

1.471.834

Fonte 100

Orçado 14.169.114

Realizado 9.389.632

Saldo 4.799.482

Valores em R$

Fonte 230

Orçado 6.584.140

Realizado 6.944.576

Fonte 100
57,5%

Venda de Lotes
9,0%

Serviços Financeiros
15,9%

Aluguéis    
1,2%

Serviços Administrativos
8,0%

Total

Orçado 20.753.254

Realizado 16.334.208

Orçado

2.146.752
Realizado

2.595.160

Fonte 230
42,5%

Orçado

14.169.114
Realizado

9.389.632

Restituições
6,8%

Orçado

960.000
Realizado

1.101.820
Orçado

84.000
Realizado

267.359

Outras
1,6%

Receita – Janeiro a Dezembro 
R$ 16,33 MM
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4.2 - Despesas 

No exercício de 2018, do total de despesas realizadas, R$ 15,28 milhões, 

61,5% correspondeu a FR 100 e 38,5% a FR 230. No caso da FR 100, quase a 

totalidade do valor se referiu a despesas com pessoal e, no caso da FR 230, a 

maioria das despesas foi com a rubrica de manutenção das atividades 

operacionais da Companhia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA  

A Companhia é composta por 3 (três) acionistas: 2 (dois) minoritários com 

participação de 0,0012431% da totalidade das ações, e o Estado do Rio de 

Janeiro como acionista majoritário com 99,9987569% das ações. 

 

 

ACIONISTAS Nº DE AÇÕES VALOR (R$) PARTICIPAÇÃO (%)

Governo do Estado do Rio de Janeiro 194.427.192          32.101.815,90       99,9987569           

Companhia Estadual de Habitação - CEHAB 1.209                     199,61                   0,0006218             

Instituto Vital Brasil - IVB 1.208                     199,45                   0,0006213             

Total 194.429.609          32.102.214,96       100,00                   

Despesa – Janeiro a Dezembro
R$ 15,28 MM

Orçado

1.023.670
Realizado

543.324

Orçado

3.599.790
Realizado

3.650.362

Manutenção
23,9%

Pessoal    
7,6%

Projetos Finalísticos 
3,6%

Fonte 100

Orçado (*) 14.169.114

Realizado 9.389.632

Saldo 4.799.482

Total

Orçado 20.753.254

Realizado 15.276.620

Orçado

1.321.330
Realizado

1.160.193

Orçado

639.350
Realizado

533.110

Despesas Obrigatórias
3,5%

Fonte 230
38,5%

Fonte 230

Orçado 6.584.140

Realizado 5.886.988

Saldo 697.152
(*) R$ 5.520.830 relativos a 

sentenças cíveis e trabalhistas

Fonte 100
61,5%

Orçado (*)

14.169.114
Realizado

9.389.632
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6 – NOSSAS ATIVIDADES 

A CODIN é a porta de entrada dos investidores nacionais e internacionais, 

atuando como instrumento para o aumento da competitividade da economia, 

gerando desenvolvimento econômico e social para os municípios do Estado 

do Rio de Janeiro. A CODIN oferece soluções integradas, tanto para os 

empreendedores como para os municípios:  

 

6.1. Novos Negócios 

6.1.1. Elaboração de estudos voltados para a ocupação industrial e para 

a identificação de tendências da economia e de oportunidades de 

negócios; 

 

6.1.2. Promoção do Estado através da organização e participação em 

eventos nacionais e internacionais, bem como através do intercâmbio 

com entidades, instituições nacionais e internacionais; 

 

6.1.3. Divulgação das potencialidades, oportunidades, programas e 

incentivos governamentais; 

 

6.1.4. Proposição de programas e medidas que viabilizem a atração de 

investimentos. 

 

6.2. Geolocalização dos empreendimentos 

6.2.1. Apresentação de áreas livres existentes nos municípios; 

 

6.2.2. Disponibilização de áreas nos Distritos Industriais; 
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6.2.3. Informações de indicadores socioeconômicos e demográficos dos 

municípios; 

 

6.2.4. Orientação sobre a logística. 

 

6.3. Suporte na implantação e ampliação dos empreendimentos 

6.3.1. Apoio na obtenção das licenças nas esferas municipal e estadual 

6.3.2. Articulação com concessionárias de serviços públicos (água, 

energia, gás e telefonia); 

 

6.3.3. Interface com órgãos municipais, estaduais e federais para 

questões de infraestrutura. 

 

6.4. Suporte tributário e financeiro para atração de investimentos 

6.4.1. Orientação na obtenção dos incentivos tributários e financeiros; 

6.4.2. Interlocução e apoio junto à agência de fomento estadual. 

 

6.5. Parceria com os municípios do Estado do Rio de Janeiro 

6.5.1. Apoio aos projetos especiais dos municípios; 

6.5.2. Criação de Distritos ou Condomínios Industriais; 

6.5.3. Suporte aos projetos municipais na área de desenvolvimento 

econômico 

 

7 – ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS E GESTÃO DE RISCOS 

Os controles internos e a gestão de riscos estão concentrados na recém-

criada Assessoria de Governança e Planejamento, atendendo, inicialmente às 

exigências da Lei n° 13.303/2016 e do Decreto nº 46.188/17, conforme 

aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração. Na 

estrutura organizacional, a Assessoria de Governança e Planejamento está 

subordinada diretamente ao Diretor-Presidente. 

 

Por meio da gestão dos riscos procura-se antecipar às perdas resultantes de 

falhas nos procedimentos, acidentais ou não, ameaças externas de várias 

ordens, ou qualquer evento que possa prejudicar os interesses da 

Companhia ou impedir que oportunidades importantes não sejam 

aproveitadas. Avaliam-se os riscos considerando seus efeitos inerentes e 

residuais, bem como sua probabilidade e seu impacto.  

 

De outro lado, a política de controles internos tem por objetivo estabelecer 

princípios, diretrizes e responsabilidades a serem observadas para o 

fortalecimento e funcionamento das áreas operacionais da CODIN, 

procurando mitigar os riscos de acordo com a complexidade de seus 

negócios, bem como disseminar a cultura de controles para garantir o 
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cumprimento de leis, regulamentos e demais normas estabelecidos pelos 

órgãos reguladores ou pela própria Companhia. 

 

8 – FATORES DE RISCO 

Toda empresa está exposta ao risco, seja ela pública ou privada, entretanto, 

a Alta Administração tem se empenhado no desenvolvimento de estratégias 

para a sua mitigação. Essas estratégias foram criadas para identificar em 

toda a Companhia eventos em potencial, capazes de afetá-la, administrando 

os riscos, de modo a mantê-los compatíveis com o apetite ao risco da 

Companhia e assim possibilitar garantia razoável do cumprimento dos seus 

objetivos. 

 

Inicialmente foram identificados alguns tipos de riscos que podem afetar a 

Companhia: 

 

 Risco estratégico – possibilidade de implementar uma estratégia 

malsucedida ou ineficaz que fracasse em alcançar os retornos 

pretendidos.  

 

 Risco operacional – possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 

de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e 

ambiente tecnológico, ou de eventos externos.  

 

 Risco Regulatório/Conformidade – relacionado à falta de habilidade 

ou disciplina da organização para cumprir com a legislação e/ou 

regulamentação externa, aplicáveis ao negócio e às normas e 

procedimentos internos. 

 

 Risco de imagem – possibilidade de ocorrência de evento, geralmente 

ocasionado por outros riscos, que possa causar danos à reputação, 

credibilidade ou marca da Companhia, inclusive em razão de 

publicidade negativa, verdadeira ou não.  

 

 Risco Tecnológico – decorrente da descontinuidade das atividades 

apoiadas por serviços tecnológicos.  

 

 Risco socioambiental – risco de perdas em consequência de efeitos 

negativos no meio-ambiente e na sociedade decorrentes de impacto 

ambiental. 

 

 

9 – DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO  

 

9.1. Investimentos em andamento 
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Cumprindo sua missão de promover o desenvolvimento econômico e social 

do Estado do Rio de Janeiro (tabela 1), a Codin chega ao final de 2018 com 

uma carteira de investimentos para os próximos 4 (quatro) anos no valor de 

R$ 25,4 bilhões, para 124 empreendimentos em implantação ou expansão, 

com previsão de geração de 38.413 empregos (tabela 2). 

Tabela 1 - Investimentos por Região Geográfica 

Região Investimentos (R$ Bi) Geração de empregos 

Médio Paraíba 9,6 6.236 

Metropolitana 7,7 14.077 

Baixadas Litorâneas 6,2 12.322 

Norte 0,7 3.334 

Serrana 0,7 1.584 

Centro Sul 0,5 860 

Total 25,4 38.413 

 
Tabela 2 - Investimentos por Setor Econômico 

Setor econômico Investimentos (R$ Bi) Geração de empregos 

Infraestrutura portuária 8,9 15.250 

Automotivo 8,5 5.462 

Alimentos e bebidas 2,0 5.245 

Farmacêutico 1,3 339 

Plástico 1,3 480 

Logística 1,0 4.010 

Pesquisa e desenvolvimento 0,6 80 

Óleo e gás 0,3 973 

Químico 0,2 183 

Cosméticos e higiene pessoal 0,7 392 

Outros 0,6 5.999 

Total 25,4 38.413 

 

9.2 Empreendimentos inaugurados 

 

Em 2018 foram inaugurados apenas 2 (dois) empreendimentos, totalizando 

R$ 200 milhões, com geração de 436 empregos (tabela 3). O baixo número 

de investimentos reflete a crise econômica que já se estende desde 2015. 
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Tabela 3 - Empreendimentos Inaugurados em 2018 

Setor econômico 
Investimentos 

 (R$ milhões) 
Geração de empregos 

Cosméticos e higiene pessoal 150 236 

Alimentos e Bebidas 50 200 

Total 200 436 

 

 

9.3. Atendimentos 

Foram atendidas 97 empresas no ano de 2018, classificadas, 

percentualmente, e de acordo com o assunto que motivaram as reuniões 

dessas empresas com a Companhia (tabela 4). 

 
Tabela 4 - Informações sobre Atendimentos 

Objetivo do Atendimento % 

Incentivos fiscais e/ou financeiros (Incentivos) 28 

Áreas para instalação e/ou ampliação da empresa 
(Área) 

5 

Área/Incentivo 5 

Outros 62 

Total 100,0 

 

 

9.4. Distritos Industriais  

 

A situação dos Distritos Industriais da CODIN no ano de 2018 está 

demonstrada na tabela abaixo:  

 
Tabela 5 - Estágio de Ocupação dos Distritos Industriais 

DESCRIÇÃO 
ÁREA  

(m²) 
% 

Empresas em operação  5.720.379,92 49,80 

Empresas com operação paralisada e/ou não implantadas 2.989.238,98 26,02 

Empresas inadimplentes 926.087,91 8,06 

Empresas em fase de projeto e/ou implantação 1.103.199,77 9,60 

Área disponível e/ou em negociação 319.756,75 2,78 

Áreas indisponíveis (sem infraestrutura e/ou vinculada à Prefeitura) 427.894,71 3,73 
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Total 11.486.558,04 100 

 

 

9.5. Incentivos Fiscais e Financeiros 

 

No ano de 2018 foram realizadas 6 (seis) reuniões da Comissão Permanente 

de Políticas para  o Desenvolvimento Econômico - CPPDE. A CPPDE é um 

órgão colegiado, instituído por Decreto, que dá apoio à execução e controle 

da Política de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro. 

Nestas reuniões foram levadas a votação um total de 28 (vinte e oito) pleitos 

de incentivos fiscais, onde 6 (seis) foram deferidos, 13 (treze) indeferidos, 8 

(oito) retirados de pauta e 1 (uma) solicitação de cópia de incentivo de outro 

Estado (colagem). 

 

Houve redução significativa na concessão de benefícios fiscais e financeiros 

em 2018, impactada por uma série de eventos de natureza restritiva para a 

concessão de benefícios fiscais. A partir do mês de outubro de 2016, o 

Estado do Rio de Janeiro passou a sofrer  uma série de contingenciamentos 

no que se refere à concessão de incentivos fiscais, que se estenderam por 

todo o ano de 2017 e 2018.  

 

Com isso, essa ferramenta de atração de investimentos sofreu forte retração 

pela impossibilidade de atender novas demandas com base em incentivos 

fiscais, fundamental para a competitividade econômico-tributária frente aos 

demais entes federativos. É importante salientar que o Estado do Rio de 

Janeiro foi o único ente da federação que suspendeu a concessão de 

incentivos fiscais e financeiros durante o período 2016-2018. 

 

Adicionalmente, as comissões deliberativas, tanto no âmbito da CPPDE como 

da Comissão RIOLOG, em que pese o esforço de aproveitar as lacunas nos 

normativos legais, não lograram êxito na formalização e conclusão dos 

processos concessivos, restando sobrestado o deferimento dos pleitos 

analisados até que ocorresse a convalidação dos incentivos pelo Conselho 

Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, conforme determina a Lei 

Complementar nº 160/17. 

 

9.6. Desempenho Financeiro  

 

 

O resultado do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras do ano 

de 2018 resultou em um Patrimônio Líquido de R$ 44.573.553,44; com 

realização de lucro de R$ 12.640.359,91.  

 

Cabe ressaltar que, do valor realizado de lucro, será lançado como Reserva 

de Incentivos Fiscais, o valor de R$ 10.921.740,00, referente ao valor 

recebido do Governo Estadual referente às Subvenções para Investimentos, 

para fins de desapropriação da área da CCPL em favor da Companhia, 

visando à criação do Distrito Industrial de São Gonçalo. 
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Esclarecemos que a Reserva de Incentivos Fiscais é uma espécie de Reserva 

de Lucros, que determina a parcela do Lucro Líquido decorrente de Doações 

ou Subvenções Governamentais para Investimentos, que poderá ser excluída 

da base de cálculo do dividendo obrigatório, conforme o Art. 195-A da Lei nº 

6.404/76, introduzido pela Lei nº 11.638/07. 

 

A figura abaixo demonstra a evolução do Lucro/Prejuízo acumulado de 2010 

a 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

A Governança Corporativa é o sistema que dirige e monitora as organizações 

envolvendo todas as partes interessadas. Os princípios básicos da 

governança são Equidade, Transparência, Prestação de Contas e 

Responsabilidade Corporativa. 

 

 Equidade - é o tratamento justo dos sócios às demais partes 

interessadas (stakeholders). 

 

 Transparência - é a disponibilização para as partes interessadas de 

todas as informações necessárias para suas decisões. 

 

 Prestação de Contas - refere-se à responsabilidade das ações 

corporativas e sua informação de forma clara, concisa e em tempo 

hábil. 

 

 Responsabilidade Corporativa - é requerida aos agentes de governança 

na condução das atividades da companhia visando reduzir riscos e 

melhorar os aspectos positivos. 

 

-4.230.910,57

-3.464.218,60

311.372,37

3.810.156,05

1.898.031,49
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A CODIN sempre de forma alinhada com a sua missão de prestar serviços de 

desenvolvimento industrial que contribuam para melhoria da qualidade de 

vida da população Fluminense e do cenário socioeconômico do Estado, com 

rentabilidade, visando à satisfação da sociedade, dos clientes e dos 

acionistas, vem buscando o aperfeiçoamento das suas práticas de 

Governança Corporativa e para isso, envidou esforços para adequar suas 

atividades dentro dos padrões exigidos pela Lei nº 13.303/16 e do Decreto 

Estadual nº 46.188/17 que aprimoraram os aspectos de governança 

corporativa nas empresas estatais. 

 

Utilizando-se das melhores práticas e referenciais de mercado, a CODIN 

busca tornar-se uma empresa qualificada, transparente, ágil e moderna, 

capaz de fornecer subsídios às tomadas de decisões e atender com eficiência 

às crescentes demandas do Estado, seus Municípios e do mercado. 

 

10.1.  Governança Corporativa CODIN 

Com o advento da nova lei das Estatais, a equipe da CODIN criou e 

estabeleceu as atividades inerentes à Governança Corporativa - controles 

internos, avaliação de riscos e compliance -, criando em sua estrutura 

organizacional a Assessoria de Governança Corporativa, de modo a assegurar 

que essas políticas e procedimentos se tornem mais efetivos. 

 

Estrutura de Governança Corporativa da CODIN 

 

 

Conselho de Administração 

O Conselho de Administração da CODIN é o órgão colegiado encarregado 

pelo processo de decisão em relação ao seu direcionamento estratégico. O 

Conselho é constituído por 7 (sete) membros, com mandato de 2 (dois) anos 
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que reúne-se ordinariamente, nas datas que fixar e, extraordinariamente, 

quando convocado por seu Presidente ou por 2 (dois) Conselheiros. Aos 

acionistas minoritários é assegurado o direito de eleger um membro do 

Conselho de Administração. 

 

Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal representa um mecanismo de fiscalização independente 

dos administradores para reporte aos sócios. O Conselho Fiscal é 

estabelecido em uma base permanente desde a sua incorporação e 

atualmente é constituído por 4 (quatro) membros e 4 (quatro) suplentes que 

se reúnem, no mínimo, uma vez ao mês e extraordinariamente sempre que 

necessário. 

 

Comitê de Auditoria Estatutário 

O Comitê de Auditoria auxilia o Conselho de Administração realizando a 

interface com os auditores independentes, supervisão dos trabalhos 

realizados pela Auditoria Interna e as normas e procedimentos estabelecidos 

pelos administradores. O Comitê é constituído por 3 (três) profissionais 

independentes, dos quais, ao menos um, deve ter reconhecida experiência 

em assuntos de contabilidade societária. 

 

Auditoria Interna 

A Auditoria Interna tem a responsabilidade de monitorar, avaliar e realizar 

recomendações visando aperfeiçoar os controles internos e as normas e 

procedimentos estabelecidos pelos administradores. A Auditoria Interna tem 

seu programa anual de trabalho desenvolvido pelas solicitações da Auditoria 

Geral do Estado e as demandas internas a partir da avaliação de riscos. 

 

Comitê de Elegibilidade 

Em 2018 foi eleito o Comitê de Elegibilidade, colegiado composto por 3 (três) 

funcionários da Companhia, cujo objetivo é o de auxiliar os acionistas na 

verificação de conformidade do processo de indicação e avaliação dos 

administradores, conselheiros fiscais e membros do comitê de auditoria. 

 

Diretorias 

As Diretorias devem disseminar a cultura organizacional reforçando seus 

valores e princípios, políticas, práticas e procedimentos formais e estabelecer 

formas de monitoramento contínuo. A Companhia é composta por 6 (seis) 

Diretorias, incluindo a Diretoria Presidência, sendo seus membros eleitos e 

destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, para um 

mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) 

reconduções consecutivas. 

 Diretor-Presidente (DP) 

 Diretor de Administração e Finanças (DAF) 
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 Diretor de Novos Negócios (DIN) 

 Diretor de Competitividade Econômico-Tributária (DIC) 

 Diretor de Desenvolvimento Industrial (DDI) 

 Diretor de Desenvolvimento Industrial da Região Metropolitana (DDRM) 

Assessoria de Governança e Planejamento 

Área responsável pelo estabelecimento, implantação e acompanhamento das 

políticas de compliance, controles internos e gestão de riscos, vinculada 

diretamente ao Diretor-Presidente. 

 

10.2.  Política de Remuneração 

O Estatuto Social da CODIN prevê que a remuneração e demais benefícios 

dos membros dos órgãos de administração sejam fixados anualmente pela 

Assembleia Geral Ordinária (AGO), observadas as prescrições legais. A 

empresa não possui política de remuneração variável para os 

administradores. 

 

10.3. Remuneração da Diretoria e Conselhos 

A CODIN estabelece critérios, parâmetros, processos e formas de 

remuneração do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria 

Executiva, cuja fixação é de competência da Assembleia Geral, em 

conformidade com o seu Estatuto Social e com a regulamentação vigente. A 

remuneração do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da 

Diretoria Executiva para o ano de 2018 totalizou o montante descrito na 

tabela abaixo: 

 

  
Proventos 

(R$) 
Descontos 

(R$) 
Rendimento 
Líquido (R$) 

Conselho de Administração 135.142,28 1.871,20 133.271,08 

Conselho Fiscal 93.559,68 283,24 93.276,44 

Diretoria Executiva 831.335,20 36.694,25 794.640,95 

 


