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I – PREÂMBULO

Em conformidade com o disposto no art. 8º, incisos I e VIII, da Lei Federal n.º 13.303/2016, que dispõe
sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no
âmbito da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  o  Conselho de  Administração  da
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – Codise subscreve a presente  Carta Anual de
Consecução de Objetivos de Políticas Públicas e de Governança Corporativa,  no ano de 2019, bem
como os próximos passos visando as medidas para o planejamento de ações no exercício 2020.

II – IDENTIFICAÇÃO GERAL

1) Razão social: Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – Codise

2) CNPJ n.º: 13.146.642/0001-45

3) Endereço:  Av.  Prefeito Heráclito  Rollemberg,  s/n,  Distrito  Industrial  de Aracaju – DIA, Aracaju/SE,
CEP 49040-850. Website: www.codise.se.gov.br

4) Telefone: (79) 3218-1000

5) Tipo estatal: Sociedade de Economia Mista

6) Acionista controlador: Estado de Sergipe – CNPJ n.º 13.128.798/0001-01

7) Tipo de capital: Aberto

8) Abrangência de atuação: Estadual

9) Setor de atuação / Objeto social: Execução da política de desenvolvimento da atividade empresarial, e,
através do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial  – PSDI,  execução de ações nas áreas do
turismo e da ciência e tecnologia (Lei Estadual n.º 7.522/2012 e Estatuto Social da Codise de 2018).

10) Corpo Diretivo da Codise:

- Diretor-Presidente: José Matos Lima Filho – CPF n.º 498.XXX.XXX-00
- Diretor Administrativo e Financeiro: Gildo de Souza Xavier Neto – CPF n.º 842.XXX.XXX-49
- Diretor Técnico Operacional: Luiz Mário da Silva Júnior – CPF n.º 494.XXX.XXX-20
- Diretor de Novos Negócios: Ronaldo Oliveira da Cruz – CPF n.º 004.XXX.XXX -29

11) Composição do Conselho de Administração da Codise:

- José Augusto Pereira de Carvalho (Presidente) – CPF n.º 532.XXX.XXX-87
- José Matos Lima Filho (Vice-Presidente) – CPF n.º 498.XXX.XXX-00
- Geraldo Resende Filho (Membro) – CPF n.º 235.XXX.XXX-00
- Margarida Maria Ferreira Bastos (Membro) – CPF n.º 517.XXX.XXX-91
- Odalineide Carvalho Santos Oliveira (Membro) – CPF n.º 481.XXX.XXX-91
- Renata Dortas Conceição de Santana (Membro) – CPF n.º 001.XXX.XXX-00
- Ana Geni Paes Freitas (Secretária) – CPF n.º 077.XXX.XXX-68

12) Auditores independentes atuais da Codise:

Barreto Auditores Associados S/S
CNPJ: 00.210.471/0001-24
Telefone: (79) 3214-3718
Responsável: Renato da Silva Barreto

13) Data de divulgação da Carta Anual de Consecução de Objetivos e de Governança Corporativa:
30/04/2019



 III – POLÍTICAS PÚBLICAS

Nos termos do art. 8ª, caput, incisos I e VIII, da Lei Federal n.º 13.303/2016, cabem as empresas públicas e
sociedades de economia mista:
 
“Art. 8º As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no mínimo, os seguintes
requisitos de transparência: 
I - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação
dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de
economia  mista  e  por  suas  subsidiárias,  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 dos impactos econômico-financeiros da consecução
desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos;
(…)
VIII - ampla divulgação, ao público em geral, de carta anual de governança corporativa, que consolide em
um único documento escrito, em linguagem clara e direta, as informações de que trata o inciso III; 
(...)”.

Com base nesse comando legal e alinhada com as disposições regimentais e estatutárias, a Codise apresenta,
a  seguir,  a  explicitação  dos  compromissos  de  consecução  de  seus  objetivos  de  políticas  públicas  e  de
governança corporativa.

1) Capital social e Composição Acionária da Codise

Segundo dados de fevereiro de 2019, o capital social da Codise é de R$ 118.019.938,00, correspondentes a
118.019.938 ações nominativas e endossáveis, assim distribuídas:

2) Interesse público subjacente às atividades empresariais

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) é uma sociedade de economia mista da
Administração Pública Indireta Estadual, diretamente vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), nos termos do art. 5º, inciso II, item 6, subitens 6.2 e 6.2.1,
da Lei Estadual n.º 8.496/2018, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica do Poder Executivo do
Estado de Sergipe.

A Codise foi criada nos termos da Lei Estadual n.º 1.917/74 e regida inicialmente com base no Decreto
Estadual  n.º  3.353/76;  outrossim,  sua  escritura  pública  de  constituição  foi  lavrada,  em 04/10/1976,  no
Cartório do 1º Ofício da Comarca de Aracaju/SE.



O interesse  público subjacente às atividades  da Codise é  justamente  o crescimento econômico regional,
materializado na execução da política de desenvolvimento da atividade empresarial, e, através do Programa
Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI, na consecução de ações nas áreas do turismo e da ciência
e tecnologia (Lei Estadual n.º 7.522/2012 e Estatuto Social da Codise de 2018).

Com base nesse desiderato, a legislação básica que rege a Codise é a seguinte: Constituição Federal de 1988,
Constituição do Estado de Sergipe, Lei Federal n.º 6.404/76 (dispõe sobre as sociedades por ações),  Lei
Federal nº 13.303/2016 (estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias,  no âmbito da União,  dos  Estados,  do Distrito  Federal  e  dos  Municípios),  Lei  Estadual  n.º
3.140/91 (instituiu o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI e criou o Fundo de Apoio à
Industrialização FAI), Lei Estadual n.º 3.377/93, Lei Estadual n.º 3.674/95, Lei Estadual n.º 4.173/99, Lei
Estadual  n.º  4.525/2002,  Lei  Estadual  n.º  7.522/2012  (modificou  a  finalidade  e  a  denominação  da
Companhia), Lei Estadual n.º 7.950/2014 (reforma da Administração Estadual), Lei Estadual n.º 8.496/2018
(reforma  da  Administração  Estadual),  Decreto  Estadual  n.º  3.353/76  (constituição  da  Codise),  Decreto
Estadual n.º 5.835/83, Decreto Estadual n.º 30.443/2016 (medidas a serem adotadas visando aos fins da Lei
nº 13.303/2016), Decreto Estadual n.º 30.623/2017 (Programa de integridade, regras de governança e a área
de conformidade a serem adotados por empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias,
controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Sergipe), Decreto n.º 30.947/2018 (Regulamenta o acesso
a documentos e informações públicas no âmbito do Poder Executivo Estadual), Resolução do Conselho de
Administração da Codise n.º  28/91 (Aprova o Regimento Interno e as denominações e quantitativos do
Quadro de Cargos),  Resolução do Conselho de Administração da Codise n.º  13/2018 – Readequação da
Estrutura Organizacional da Companhia), Regimento de Pessoal da Codise – 2014, Regulamento Interno de
Licitações e Contratos da Codise – 2018, Estatuto Social da Codise – 2015 e Estatuto Social da Codise –
2018. 

3)  Políticas  públicas  da  Codise  –  Competências  legais,  regimentais  e  estatutárias  e  atividades
desenvolvidas

Com fundamento no seu interesse público subjacente e alinhando-se ao seu objeto social, à Codise compete
uma série de atribuições1, a saber:  

a) promover estudos de interesse da classe empresarial e,  de acordo com as possibilidades, a adoção de
normas e medidas que visem o aprimoramento do processo de desenvolvimento econômico do Estado de
Sergipe; 

b) adquirir, planejar, organizar e administrar, após aprovação do Conselho de Administração, dos respectivos
estudos técnicos,  as  áreas  destinadas  ao apoio e  à  implantação de atividades  industriais,  comerciais,  de
prestação  de  serviços,  turísticas,  ciência  e  tecnologia,  ou  outras  ligadas  ao  setor  econômico  e  outras
atividades correlatas ao desenvolvimento econômico do Estado de Sergipe; 

c) construir galpões a serem alienados ou cedidos a empresas industriais,  comerciais,  de serviços, como
apoio à política de desenvolvimento do Estado;

d) prestar serviços técnicos de consultoria a pequenas e médias empresas; 

e) assistir às empresas na elaboração de projetos para obtenção de financiamentos ou benefícios fiscais junto
aos órgãos e entidades competentes;

f) alienar ou ceder bens imóveis destinados a empresas industriais;

g) elaborar e/ou implantar projetos industriais, comerciais, de serviços de interesse ao desenvolvimento do
Estado; 

1 Atribuições descritas no art. 3º do Estatuto Social de 2018.



h) participar societariamente de empreendimentos industriais e turísticos implantados ou que venham a se
implantar no Estado; 

i) realizar estudos, pesquisas e prospecção de recursos minerais em qualquer ponto do Estado; 

j)  articular-se  com órgãos e entidades  federais,  estaduais  e  municipais,  para a coordenação de tarefas e
programas relacionados com a execução da política industrial, de aproveitamento de recursos minerais, do
comércio e de serviços; 

k)  realizar operações de crédito visando à  execução de programas compreendidos no seu objeto social,
obedecidas à legislação e as normas regulamentares vigentes;

l) propor ao Governo de Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico
e da Ciência e Tecnologia – Sedetec, normas para implantação e/ou modificação do Sistema de Incentivos
Fiscais,  bem  como  do  Fundo  de  Apoio  a  Indústria  –  FAI,  através  do  Programa  Sergipano  de
Desenvolvimento Industrial – PSDI;

m) celebrar convênios, contratos e outros ajustes com pessoas jurídicas de direito público ou privado;  

n) exercer as atribuições de que trata o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI; e

o) integrar-se com outros órgãos ou entidades dentro de programas de fomento à atividade econômica de
interesse do Estado.

4) Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas

Com a  finalidade  de  alcançar  os  objetivos  definidos  pelas  políticas  públicas  sob  a  responsabilidade  da
Codise,  especialmente  relacionadas  ao  fomento  à geração  de  negócios,  visando  o  desenvolvimento
socioeconômico do Estado de forma integrada e sustentável,  por meio da utilização das potencialidades
territoriais e do incentivo à implantação, expansão e descentralização de empreendimentos, as atividades
desenvolvidas  pela  Codise,  são  divididas  entre  duas  de  suas  Diretorias,  que  são  as  responsáveis  pela
instrumentalização das ações.

Nesse  contexto,  temos  que  a  Diretoria  de  Novos  Negócios  -  DNN possui  como  objetivo  primordial  a
identificação de novas oportunidades  de negócios  para  o Estado de Sergipe,  por  meio da realização de
estudos  e  projetos,  bem como  por  meio  da  promoção  e  acompanhamento  de  eventos  para  atração  de
investimentos  e do contato com empresas  passíveis  de serem incentivadas,  divulgando e  oferecendo os
incentivos constantes do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI. 

Para tanto, conta com o Departamento de Estudos e Projetos, que, por meio da Divisão de Concepção de
Projetos  –  DICOP,  planeja  e  elabora  Estudos  e  Pesquisas  Socioeconômicas  e  de  Mercado,  Estudos  de
Prospecção e de Viabilidade e Estudos de Oportunidades Empresariais, com a finalidade de prever demandas
e oportunidades de novos negócios que visem ao aprimoramento do processo de desenvolvimento econômico
do Estado de Sergipe. 

O Departamento de Promoção e Relacionamento Empresarial - DEPEM, que também faz parte da DNN, é o
setor que  orienta o investidor quando da formulação dos pleitos para a obtenção de incentivos estaduais e
federais, bem como para a implantação, ampliação e modernização de empresas. Dessa forma, a perspectiva
de orientação depende da procura de empresários, o que é estimulado por meio da realização das atividades
sob a responsabilidade da Divisão de Promoção de Oportunidades – DIPOP, responsável pela divulgação das
potencialidades e oportunidades de investimentos no Estado, bem como pela Divisão de Relacionamento
com Investidores – DIRIN, também chamada de Sala do Investidor, local designado para a prestação de
orientações e informações sobre incentivos fiscais,  linhas de financiamento, disponibilidade de áreas nos
distritos  industriais  do  Estado,  licenciamento  ambiental,  infraestrutura,  logística,  educação  profissional,
parques tecnológicos e sobre a economia do Estado de Sergipe.



Já a Diretoria Técnica Operacional – DTO, contribui para o alcance dos objetivos da Companhia, por meio
da realização de análises de projetos econômico-financeiros e arquitetônicos apresentados por empresários,
para  fins  de  concessão  dos  incentivos  do  PSDI,  bem  como  pelo  acompanhamento  e  fiscalização  da
implantação dos projetos aprovados e do regular funcionamento das empresas incentivadas. 

Por meio do Departamento de Gestão de Incentivos – DEGIN, formado pela Divisão de Análise de Projetos
– DIAPO, e pela Divisão de Acompanhamento e Avaliação – DIACO, a DTO emite pareceres e realiza
visitas técnicas às empresas incentivadas pelo PSDI com produção de relatórios técnicos e de fiscalização. Já
o Departamento de Distritos Empresariais – DEDEM, formado pela Divisão de Administração de Distritos,
Núcleos e Áreas – DINAD e a Divisão de Engenharia – DIENG, realiza o gerenciamento administrativo dos
Distritos, Áreas e Núcleos empresariais, bem como desenvolve estudos e projetos de engenharia, realizando,
também,  o acompanhamento da execução de obras  referentes  à implantação e manutenção de Distritos,
Núcleos e áreas sob a jurisdição da CODISE.

Salientamos que, ainda em 2019, a Codise realizará o seu planejamento estratégico para 2020, de forma que
sejam estabelecidas, concretamente, metas específicas alinhadas aos objetivos e ações a serem traçados, com
o  objetivo  de  se  tornar  referência  nacional  como  agência  indutora  do  desenvolvimento  empresarial  e
socioeconômico, com uma gestão eficiente, que promova a inovação e a descentralização produtiva nos
territórios sergipanos.

5) Recursos para custeio das políticas públicas

As atividades  desenvolvidas  pela  Codise  são  custeadas  com recursos  consignados  na  Lei  Orçamentária
Anual2,  especificamente,  nas  fontes:  0101  (Tesouro  –  Recursos  Ordinários),  0224  (Transferência  de
Convênios e Instrumentos Afins), 0270 (Recursos Diretamente Arrecadados), 0290 (Operações de Crédito
Internas)  e  0293  (Alienação  de  Bens),  totalizando,  no  exercício  2019,  o  montante  previsto  de  R$
42.123.400,00. Vejamos o detalhamento na tabela abaixo:

2 Lei Estadual n.º 8.495/2018.



6) Comentários dos administradores

Conforme já foi anteriormente, o crescimento econômico regional, consubstanciado na execução da política
de  desenvolvimento  da  atividade  empresarial,  e,  através  do  Programa  Sergipano  de  Desenvolvimento
Industrial – PSDI, na consecução de ações nas áreas do turismo e da ciência e tecnologia, é, sem dúvida, o
interesse público subjacente às atividades da Codise.

Com base nisso e consoante as competências previstas legalmente para materializar suas políticas públicas,
verifica-se que a Companhia vem executando a contento as ações necessárias para efetivação de seu objeto
social.

Inobstante  isso,  vislumbrar  novas  ferramentas  e  ações  que  possam igualmente  desenvolver  a  economia
regional é uma tarefa primordial que se impõe na Codise, sobretudo, frente a um cenário atual de crise
econômica e consequente escassez de recursos públicos. 

Assim,  ainda  em  2019,  a  Codise  deve  realizar  o  seu  planejamento  para  2020,  de  forma  que  sejam
estabelecidas, concretamente, ações e metas específicas que, repise-se, possam promover o desenvolvimento
da economia regional.

7) Estrutura de controles internos

Em 2018, foram publicados os Atos Normativos n.ºs 196 e 198, que tratam do Regulamento das Atividades
de Controle Interno da Codise,  visando atender às determinações constantes na Instrução Normativa n.º
001/2018 da Controladoria Geral do Estado.

Nos que pertine às regras de transparência, a Codise vem atualizando constantemente as informações em seu
sítio  eletrônico  (www.codise.se.gov.br),  consoante  o  que  estabelecem  a  Resolução/TCE  n.º  311/2018,
Orientação Técnica/TCE n.º 02/2018 e  Orientação Técnica/TCE n.º 01/2019.

Além disso, em 2019, o Conselho de Administração da Codise, por meio da Resolução n.º 17, aprovou o
Código de Ética Profissional dos empregados da Companhia.

8) Fatores de risco

São fatores de risco que podem impactar nos objetivos e políticas públicas da Codise:

 existência de ações judiciais que afetem, de forma relevante, os negócios da Companhia;

 inadimplência por parte de permissionários de imóveis da Companhia;
 

 inadimplência por parte de compradores de imóveis da Companhia;

 externalidades em imóveis adquiridos pela companhia que impeçam a implantação das atividades de
desenvolvimento econômico (a exemplo de invasões de terreno e questões ambientais);

 descumprimento de regras prevista no Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial –  PSDI
por parte das empresas beneficiadas.

9) Remuneração

No âmbito da Codise, as remunerações dos administradores, empregados e servidores não são afetadas por
indicadores de atuação da sociedade, de modo que os diretores são ocupantes de cargos em comissão, de
livre provimento, com vencimentos fixos previstos em lei, e os empregados e servidores são remunerados de
acordo com as leis que regem suas carreiras.



Quanto aos membros e secretários dos Conselhos de Administração e Fiscal, os mesmos são remunerados
por meio de vantagens fixadas denominadas jetons.

Ressalte-se  que  todas  as  remunerações  e  jetons  dos  diretores,  empregados,  membros  e  secretários  de
conselhos da Codise são constantemente publicados no site www.codise.se.gov.br.

IV – MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CODISE

O Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) declara
aprovada,  nesta  data,  a  presente  Carta  Anual  de  Consecução  de  Objetivos  de  Políticas  Públicas  e  de
Governança Corporativa, referente ao exercício 2019, em conformidade com o art. 8º, incisos I e VIII, da Lei
Federal n.º 13.303/2016.

Aracaju, 30 de abril de 2019.

José Augusto Pereira de Carvalho 
Presidente do Conad/Codise

José Matos Lima Filho
Vice-Presidente do Conad/Codise

Geraldo Resende Filho
Membro do Conad/Codise

Odalineide Carvalho Santos Oliveira 
Membro do Conad/Codise

Margarida Maria Ferreira Bastos
Membro do Conad/Codise

Renata Dortas Conceição de Santana
Membro do Conad/Codise

Ana Geni Paes Freitas 
Secretária do Conad/Codise


