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CARTA ANUAL CODEMAR- ANO BASE 2019 – 2020 
 

 

1. Identificação Geral 

 

Em conformidade com o artigo 8º, incisos I, II e VIII, da Lei nº 13.303 de 30 junho 

de 2016; com o artigo 13, incisos I, III e VIII, do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 

2016; e com o artigo 28, inciso XVI do Estatuto Social da CODEMAR, o Conselho de 

Administração subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas e Governança 

Corporativa referente ao exercício social de 2019. 

 

Quadro 1 – Características, Informações e Dados da CODEMAR 

CNPJ  20.009.382/ 0001-21  - NIRE 33.3.0031166-1(Sede) 

Sede: Rua Jovino Duarte de Oliveira 481, Galpão Central, 2º andar, Aeroporto de Maricá, 
Centro, Maricá – RJ. 

Tipo de Estatal: Sociedade de Economia Mista  

Acionista Controlador: Município de Maricá 

Tipo Societário: Sociedade Anônima  

Tipo de Capital: Fechado 

Abrangência de Atuação: Regional  

Setor de Atuação: Desenvolvimento do Município de Maricá 

Diretor de Administração e Finanças: Carlos Eduardo - Tel: (21) 3995-3070 - E-mail: 
carloseduardo.moraes@codemar-sa.com.br 
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Conselho Estratégico e Conselho Executivo: Alta Direção da CODEMAR 

Auditora Interna: Tuyanne Santos da Cunha Barbosa – Tel: (21) 3995-3063 E-mail: 
tuyanne.barbosa@codemar-sa.com.br  

 

Conselheiros de Administração Subscritores da Carta Anual 

José Orlando De Azevedo Dias - CPF: 747.760.707-82 

Gilson Dos Santos Baptista - CPF: 760.187.337-49 

Maria Letícia Oliveira - CPF: 920.732.807-06 

Leonardo De Oliveira Alves - CPF:619.717.017-04 

Davi Monteiro Silva - CPF: 103.900.427-06 

 

Administradores Subscritores da Carta Anual 

Yanna De Miranda Neiva Moreira - CPF: 124.857.427-31 

José Luiz Da Silva Fernandes - CPF: 037.393.747-48 

Luciana Gomes Postiço - CPF: 052.387.477-48 

Carlos Eduardo Guimarães Jacinto Da Silva - CPF: 021.742.857-90 

Vanessa Barros Teixeira - CPF: 122.237.477-36 

Daniele Almeida Pessoa - CPF: 133.417-177-73 

Carlos Eduardo Freire De Moraes - CPF: 943.987.558-53 

Marta Luiza Da Silva Magge - CPF: 015.865.227-44 



  
 

 Rua Jovino Duarte de Oliveira 481- Galpão Central-2º andar- Aeroporto de Maricá- Centro- Maricá- RJ- CEP: 24901-130 
http://www.codemar-sa.com.br/ (55) 21 3995-3090 

Página 3 de 27 
 
 

 

 

José Orlando De Azevedo Dias - CPF:747.760.707-82 

 

2. Políticas Públicas 

 

A Companhia de Desenvolvimento de Maricá S/A – CODEMAR é uma 

Sociedade de Economia Mista, com personalidade jurídica de direito privado, 

constituída sob a forma sociedade anônima de capital fechado, integrante da 

Administração Indireta do Município de Maricá vinculada à Secretaria Executiva de 

Gestão do Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Petróleo (Lei 

Complementar nº 260, de 31 de março de 2015), com prazo de duração 

indeterminado, que se regerá pelas normas da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 

6.404/76), Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto n.º 8.945, de 27 de 

dezembro de 2016 e demais legislações aplicáveis, cuja constituição foi autorizada pela 

Lei Municipal nº 005/2013. 

A Companhia é responsável pela administração de programas de governo voltados 

para o desenvolvimento do Município de Maricá. Norteada pelos objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil, previstos na Carta Magna, em especial, o de erradicar 

a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, inciso 

III da CF).  

Por fim, enaltece-se que ao longo de seus 6 anos de existência, em reconhecimento 

ao relevante trabalho realizado pela Empresa como agente público de promoção de 

crescimento econômico e social, a sociedade e o corpo político passaram a demandar a 

sua presença onde a intervenção do poder público se faz necessária, para dotar territórios 

carentes de infraestrutura, bem como fomentar e apoiar o seu desenvolvimento de forma 

sustentável. 

Além de seguir a orientação de seu acionista majoritário, por meio da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e toda a legislação dos órgãos fiscalizadores e 
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reguladores, a CODEMAR busca alcançar sua capacidade financeira e operacional para 

sustentar sua atuação em longo prazo. 

Ciente de seu papel e alinhada às políticas públicas do Governo do Município de 

Maricá, a CODEMAR busca promover o desenvolvimento sustentável de longo prazo por 

meio de da execução de seus projetos, primando pela boa gestão, o interesse coletivo que 

motiva a execução do objeto social da empresa é a execução de uma política ampla de 

Desenvolvimento Econômico e Sustentável para o Município de Maricá. 

 

3.  Atividades de Políticas Públicas 

 

A CODEMAR possui o objetivo principal de fomentar o Desenvolvimento 

Econômico e Social do Município de Maricá, e pretende alcançar tais objetivos através 

da execução de projetos que buscam construir uma Cidade empreendedora, com a 

retenção e atrações de novos negócios. 

Com esse foco, a CODEMAR é uma fábrica de grandes projetos, como sempre 

afirma o Presidente da Companhia José Orlando Dias. Dessa forma, a empresa tem 

capacitado suas equipes com forte treinamento em Gerenciamento de Projetos, que é o 

conjunto de conhecimentos, habilidades, técnicas para planejar, executar e monitorar um 

Projeto. 

 

3.1.  Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos 

de políticas públicas 

 

O compromisso de consecução dos objetivos de políticas públicas pela empresa, 

em atendimento ao interesse coletivo que justificou a sua criação, está consolidado em 

sua missão, visão e valores e demonstrado em sua Estrutura Analítica de Projetos (EAP):  
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As ações executadas pela CODEMAR estão integralmente alinhadas aos 

programas, objetivos e metas do Plano Plurianual - PPA do Governo Municipal de 

Maricá. Desta forma, a estratégia corporativa da Empresa mantém coerência com as 

iniciativas governamentais e respectivos recursos. 

 Previsto no art. 165 da Constituição Federal, o PPA é o instrumento de 

planejamento que: estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para 

viabilizar a implementação e a gestão de políticas públicas; converge a dimensão 

estratégica da ação governamental; orienta a definição de prioridades; e auxilia na 

promoção do desenvolvimento sustentável. Assim, em uma perspectiva de médio prazo 

de 4 (quatro) anos, o PPA tem a função de aprimorar a ação governamental, juntamente 

com outras ferramentas importantes, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a 

Lei Orçamentária Anual (LOA).  

 

3.2.  Metas para o Portifólio de Infraestrutura CODEMAR: 
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A Empresa manteve o foco no fortalecimento da gestão, na melhoria de 

desempenho, nos ganhos de produtividade e de eficiência operacional, além de redução 

de desperdícios e custos. A implantação do Escritório de Processos e Projetos, bem como 

a área de Compliance e a Gestão Corporativa, viabilizou a reestruturação dos processos, 

que trará ganhos de escala e aplicação das melhores práticas, com a implantação de 

políticas de padronização e redução de custos. 

Para viabilização de todas essas diretrizes de gestão e integração efetiva dos 

principais processos da empresa, houve um avanço significativo na estruturação e 

preparação das equipes, infraestrutura e adequação de procedimentos para a implantação 

das ferramentas tecnológicas de gestão de processos e projetos, denominadas LECOM e 

Channel.  

Este projeto representa um grande desafio em relação à mudança de atitudes, 

processos e forma de trabalho das pessoas e isso é parte essencial na transformação da 

Companhia. A CODEMAR dá um salto em direção à modernização da gestão, 

eficientização e competitividade. 

As metas de entrega do Portifólio de infraestrutura da CODEMAR são:  

1. Projeto ERP (Em Planejamento) - canvas e tudo aprovado -  

2. Projeto SisGeo (Em Execução) 

3. Projeto Compliance (Em Execução) 

4. Projeto Aquisição de Computadores 

5. Projeto de Aquisição de Software e Licenças (Em Iniciação) 

6. Projeto Concurso 2020_2021 (Em Iniciação) 

7. Projeto Engenharia consultiva  

 

3.3.  Metas para o Portifólio Logístico:  
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Com a justificativa de atender a demanda da aviação comercial oriunda do 

programa de desenvolvimento turístico, do complexo residencial e hoteleiro do município 

de Maricá (Rio Maraey), e das novas parcerias com empresas aéreas comerciais/ 

executivas, bem como as demandas de transporte de carga dos programas Hub Logístico, 

Parque Industrial, Parque Tecnológico, JV, além da demanda já existente das empresas 

offshore em 2020 startou-se o Programa Fase 3 do Portfolio Aeroporto Inteligente. 

O Portfólio Aeroporto Inteligente tornou o aeroporto um importante equipamento 

para o Estado do RJ como hub logístico (pax e cargas), para o setor offshore, com voos 

regionais conectado com o sistema aeroviário existente no Brasil, atraindo por fim, as 

empresas e pessoas com objetivos turísticos, executivos e industriais, além de facilitar o 

acesso ao município de Maricá, fomentando a economia local. 

As metas para entrega deste programa são: 

1. Pátio 1 Expandido: com capacidade para 3 aeronaves ATR e 6 Aeronaves AW139; 

2. Pátio 2 Expandido - com capacidade para 3 Aeronaves S92; 

3. Pátio 3 - com capacidade para 7 aeronaves S92, 1 Aeronave AW 139; 

4. Lounge; 

5. Novo TPS Offshore todo equipado para aviação offshore; 

6. Concessão de área para construção de 10 novos hangares, incluindo a área do 

TECA e pátio de aeronaves; 

7. TECA; 

8. Reforma da Pista e da Taxyway (PCN 22); 

9. Alargamento (40M) da faixa de pista; 

10. Construção de novos acessos e vias - Complexo Araçatiba; 

11. Mini Mall; 

12. Centro Empresarial; 

13. Concessão de áreas para J&V; 
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14. PAA:  PAA de 60m³ pela Luz do Oriente, com vias de serviço, atendendo às 

normas da ANP e Corpo de Bombeiros.   

 

3.4.  Metas para o Portfólio Inovação e Tecnologia: 

 

Considerando que o Estado do Rio de Janeiro possui somente um Parque 

Tecnológico, que atualmente possui baixa indução de atividade econômica, a 

CODEMAR possui como um dos seus programas a implantação fisicamente do Parque 

Tecnológico, criando uma entidade gestora do empreendimento, em um horizonte de 3 

anos.  

O Programa Implantação do Parque Tecnológico possui o objetivo de gerar 

benefícios de criação de empreendimentos e negócios, atração de universidades, 

desenvolver soluções de bases tecnológica para os desafios municipais e regionais, 

promover o desenvolvimento regional de forma sustentável, promover desenvolvimento 

imobiliário, geração de emprego e de renda e geração de mão de obra qualificada.  

As metas de entrega deste Programa são: 

1. Contratação de consultoria, assessoria e operação para o desenvolvimento do 

projeto até sua operação. Elaboração de Plano de Trabalho e Cronograma Físico 

Financeiro; 

2. Início da operação local provisório da incubadora; 

3. Instalação da Instituição de Ensino e Pesquisa -Acompanhamento das empresas 

incubadas -Seleção de empresas para o Parque Tecnológico; 

4. Fase 4 - Finalização de obras de infraestrutura e entrega do Parque Tecnológico -

Treinamento da Equipe Técnica -Instalação de empresas no Parque Tecnológico -

Transferência completa da gestão do Parque Tecnológico. 

 

3.5.  Metas para o Portifólio Desenvolvimento Turístico: 
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O Portifólio de desenvolvimento turístico de Maricá tem como base para sua 

justificativa e implementação a necessidade de desenvolvimento de uma oferta turística 

no município, com a construção de uma cidade que interliga desenvolvimento/geração de 

empregos, cultura e turismo.  

 O Programa Península do Samba e das Utopias – Fase 01 possui como objetivo 

estabelecer um novo formato de exploração da orla de Maricá através da criação de decks 

e áreas de convivência com serviços e assim estabelecer um polo atrativo para finais de 

semana e para o turismo cultural no Estado do Rio de Janeiro. 

As metas de entrega deste programa são:  

1. Desenvolvimento da museografia, curadoria e identidade visual; 

2. Aquisição de direitos autorais, terrenos e imóveis; 

3. Casa Darcy Ribeiro e Deck Orla - Projeto arquitetônico, projetos complementares 

de engenharia e execução das obras e reformas; 

4. Casa João Saldanha - Projeto arquitetônico, projetos complementares de 

engenharia e execução das obras e reformas; 

5. Casa Beth Carvalho - Projeto arquitetônico, projetos complementares de 

engenharia e execução das obras e reformas; 

6. Museu do Samba - Projeto arquitetônico e projetos complementares de 

engenharia. 

 

4.0 Carta Anual de Governança Corporativa 

 

Em conformidade com o art. 8º, incisos III e VIII da Lei Federal nº 13.303/2016, 

a CODEMAR divulga a seguir sua Carta Anual de Governança Corporativa. 

  

4.1. Políticas e Práticas de Governança Corporativa 
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 A CODEMAR revisou, nos últimos anos, seu modelo de governança corporativa, 

visando se adequar aos novos normativos e modernizar seus mecanismos de gestão. Tais 

medidas visam trazer progressos no sentido de aprimoramento de sua governança, 

proporcionando pilares sólidos para seu desenvolvimento institucional e fomentando os 

avanços necessários para implementação dos seus projetos. 

 A seguir vejamos as informações sobre a estrutura organizacional, bem como as 

políticas de governança da Companhia. 

 

4.1.1. Estrutura Organizacional, organograma atual da Companhia: 

 

Conselho de Administração  

 

O principal órgão da administração de um sistema de governança corporativa é o 

Conselho de Administração. De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança 
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Corporativa (IBGC), a sua missão é proteger e valorizar a organização, otimizar o retorno 

do investimento no longo prazo e buscar o equilíbrio entre os anseios das Partes 

Interessadas, de modo que cada uma receba benefício apropriado e proporcional ao 

vínculo que possui com a organização e ao risco a que está exposta.  

A proteção de uma empresa depende de políticas e diretrizes de gerenciamento de 

risco. A valorização da organização está ligada primordialmente à capacidade de seus 

administradores em adotar decisões que considerem o impacto destas sobre as Partes 

Interessadas.  

O Conselho de Administração deve ser de alto desempenho, ou seja, com atuações 

que contribuam para a otimização de resultados financeiros e não financeiros. Dessa 

forma, a empresa cria valor para os acionistas e, ao mesmo tempo, oferece externalidades 

positivas para as Partes Interessadas, tais como geração de empregos, recolhimento de 

impostos, preservação do meio ambiente e desenvolvimento da sociedade em que opera.  

A CODEMAR recomenda que o período do mandato dos conselheiros de 

administração sejamde 2 (dois) anos unificados e com possibilidade de reeleição, sendo 

permitido, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas.  

Recomenda-se também uma reunião mensal do Conselho de Administração.  

 

 Função do Conselho de Administração  

 

O Conselho de Administração deve monitorar o desempenho da empresa, 

aconselhar seus executivos e fixar a orientação geral sobre os negócios da companhia. 

Cabe a ele acompanhar a performance da empresa e de seus executivos.  

O escopo de atuação do Conselho de Administração pode ser dividido em cinco 

áreas: desempenho, estratégia, pessoas, riscos e governança.  

A CODEMAR entende que é imperativo que os conselheiros se envolvam na 

elaboração e aprovação de políticas e diretrizes estratégicas da Companhia. Nesse 
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sentido, o Conselho de Administração deve deliberar sobre as principais decisões que 

afetem os negócios da empresa, definindo, inclusive, o poder de alçada dos diretores.  

O Conselho de Administração é o grande responsável pela estratégia da empresa. 

Essas questões devem ocupar parte substancial das agendas de reuniões. Temas como 

alternativas de crescimento, oportunidades de fusões e/ou aquisições, orçamento, 

estrutura de capital, política de dividendos e sustentabilidade devem ser abordados entre 

os itens estratégicos.  

 

Conselho Fiscal  

 

O Conselho Fiscal da Companhia funciona em caráter permanente, sendo 

composto por 3 (três) a 5 (cinco) membros e igual número de suplentes, dos quais um é 

seu Presidente e outro seu Vice-Presidente, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária.  

O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal é de 2 (dois) anos, sendo 

permitidas no máximo 2 (duas) reconduções consecutivas, considerando os períodos 

anteriores de gestão ocorridos há menos de 2 (dois) anos.  

Atingido o prazo máximo estabelecido, o retorno do membro para o Conselho 

Fiscal da Companhia só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a 2 (dois) 

anos. Os membros do Conselho Fiscal permanecem no exercício de seus cargos até a 

eleição e posse de seus sucessores.  

 

Comitê de Auditoria Estatutário 

 

O Comitê de Auditoria Estatutário foi instituído em agosto de 2018. Deve ser 

formado por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, em sua maioria 

independente.  
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4.1.2. Políticas  

 

A CODEMAR conta com uma série de políticas de governança com destaque 

para:  

 

Política Anticorrupção: 

 

Aprovada pelo Conselho de Administração em agosto de 2018, a Política 

Anticorrupção visa implantar mecanismos e procedimentos internos de integridade, 

previstos na Lei Federal nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção.  

Essa Política se constitui em código de conduta e integridade que, aliado aos 

demais instrumentos de controle interno da Companhia, visa contribuir de forma efetiva 

para a identificação e mitigação de riscos de atos lesivos praticados contra a Companhia 

e o Município, tais como desvios, fraudes e irregularidades, estabelecendo diretrizes que 

orientem seus colaboradores, administradores, conselheiros, acionistas e demais partes 

interessadas para a adoção de elevados padrões de integridade, legalidade e transparência. 

Não há periodicidade definida da revisão dos riscos e das políticas estabelecidas.  

A Política Anticorrupção encontra-se disponível no site da CODEMAR 

(www.codemar-sa.com.br).  

 

Política de Controles de Compliance: 

 

 Aprovada pela Diretoria Executiva em março de 2020, essa Política tem como 

objetivo estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades, visando o fortalecimento e 

funcionamento do Sistema de Controles Internos de Compliance da Companhia.  

Esta Política, que abrange todos os colaboradores da Companhia e de suas sócias 

e subsidiárias, independentemente de seu nível hierárquico, nível funcional ou local de 
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atuação, tem como unidade responsável pelo seu controle a Área de Compliance, ligada 

diretamente à Presidência da Companhia. 

  

Política de Elegibilidade: 

 

 Aprovada pelo Conselho de Administração em agosto de 2018, essa Política 

estabelece as diretrizes, os critérios gerais, os requisitos, dentre outros pontos a serem 

observados quando da indicação de candidatos a postos na Administração da Companhia, 

observando às exigências legais, em especial a Lei Federal nº 13.303/2016.  

 

4.2.  Fatores de Risco 

 

 A CODEMAR possui como unidade encarregada de mapear e controlar os riscos 

corporativos o Compliance, que é subordinado à Presidência da Companhia e sua 

atividade é norteada pela Política de Gestão de Riscos Corporativos. Os fatores de risco 

da Companhia encontram-se sumarizados a seguir. 

 

Riscos relacionados de Compliance da Companhia: 

 

ÁREA DE RISCO  PROCESSOS DE RISCOS  

 

Acesso à informação 

- Atendimento presencial de cidadãos no 

SIC - Fornecimento de informações no 

âmbito do direito previsto na Lei nº 

12.527/2011 

 

 

 

- Seleção de beneficiários e convenentes - 

Celebração de convênio 



  
 

 Rua Jovino Duarte de Oliveira 481- Galpão Central-2º andar- Aeroporto de Maricá- Centro- Maricá- RJ- CEP: 24901-130 
http://www.codemar-sa.com.br/ (55) 21 3995-3090 

Página 15 de 27 
 
 

 

 

Acordos e convênios  - Aprovação da prestação de contas do 

convênio 

 - Contratação ou realização de convênio 

com recursos relativos a transferências 

voluntárias 

 

Alta direção 

- Fixação de metas e padrões de 

desempenho  

- Avaliação dos resultados envolvendo 

metas e padrões de desempenho 

 - Reuniões de autoridades públicas com 

administrados 

Atendimento ao público - Atendimento presencial - Fornecimento 

de serviços públicos 

Auditoria e fiscalização - Identificação e apuração de fatos 

presumidamente ilegais ou irregulares 

 

Compras públicas 

- Aquisição de bens e contratação de 

serviços 

 - Compras efetuadas com cartão de 

pagamento 

 

 

Conselhos de políticas públicas 

- Nomeação ou designação de pessoas 

para representação em conselho de 

política pública 

 - Processo de tomada de decisão nos 

conselhos de políticas públicas 

 

Conselhos e órgãos colegiados 

- Processo de tomada de decisões 

colegiadas - Processo de seleção de 
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contratos, convênios e congêneres em 

conselhos administrativos 

Correição - Apuração de responsabilidade 

administrativa 

 

Diárias e passagens 

- Compra de passagens e pagamento de 

diárias  

- Deslocamento de servidores públicos por 

motivo privado 

Formulação e acompanhamento de 

políticas públicas 

- Tomada de decisão em políticas públicas 

 - Prospecção de novas estratégias e 

inovações 

 - Estabelecimento de ação de participação 

social Gestão de informações 

 - Gestão de informações estratégicas e 

confidenciai 

 

 

 

 

 

 

Gestão de pessoas 

- Concurso público 

 - Contratação de consultores e 

terceirizados - Contratação de pessoa para 

atendimento a necessidade temporária de 

excepcional interesse público  

- Contratação de pessoa para vaga de 

estágio 

 - Nomeação de servidores para cargo em 

comissão ou função de confiança  

- Exoneração de servidores - 

Exoneração/demissão de servidores 
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ocupantes de cargos - de direção, chefia ou 

assessoramento  

- Deslocamento de servidores públicos por 

motivo privado  

- Pagamentos de verbas indenizatórias 

Gestão patrimonial - Programas de desinvestimentos (venda 

de ativos) 

 

Licenças, outorgas e autorizações 

- Processos de avaliação - Emissão de 

licenças e autorizações públicas - 

Processos de concessão de outorga 

 

 

 

 

 

 

Licitações e contratos 

- Contratações diretas, sem licitação 

 - Contratações de produto ou serviço em 

processo licitatório  

- Definição dos objetos, serviços e 

empreendimentos a serem implementados 

 - Definição da ordem de prioridade dos 

projetos a serem implementados ou da 

solução tecnológica a ser contratada  

- Definição das aquisições e contratações 

a serem realizadas no exercício 

 - Quantificação da demanda do bem ou 

serviço a ser licitado 

 - Elaboração de cláusulas restritivas à 

competitividade no edital do processo 

licitatório 
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 - Elaboração do preço de referência da 

licitação - Análise de preços em contratos 

de obras públicas 

 - Critérios de avaliação e adjudicação das 

propostas  

- Gestão de contratos  

- Aditivo de contratos 

 - Fiscalização de contratos  

- Aquisição de serviços de informática 

 - Controle de estoque de softwares 

 - Contratação de serviços de consultoria 

 - Contratação de serviços de publicidade 

e propaganda 

 - Cadastro de Fornecedores fora do 

SICAF – inclusões, atualizações e 

utilização 

 

 

 

 

Ouvidoria 

- Processo de recebimento, análise inicial 

(triagem) e resposta de manifestações 

provenientes do sistema E-ouv  

- Tratamento de manifestações 

 - Apuração de fatos presumidamente 

ilegais/irregulares 

 - Verificação da existência de denúncias 

contra pessoas indicadas para cargos em 

comissão nos sistemas E-ouv, Banco de 

Denúncias e SGI 

 - Estabelecimento de termo de parceria 
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Parceria e cooperação  - Gestão de termo de parceria 

 - Cessão de servidores 

Patrocínio Seleção do Beneficiário 

Prestação de serviços - Prestação de serviço em regime de 

monopólio 

 

Processos sancionadores 

- Processo de investigação de suposto ato 

ilícito  

- Definição e aplicação de sanções 

 

 

Regulação e fiscalização 

- Edição de normas e regras voltadas aos 

serviços regulados pelo Estado 

 - Fiscalização dos entes regulados - 

Autuação  

- Decisões colegiadas 

 

 

Relações internacionais 

- Avaliação do cumprimento, pelo Brasil, 

das recomendações de organismos 

internacionais  

- Tramitação de pedidos de cooperação 

jurídica internacional 

 

4.3. Balanço Patrimonial  
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4.4. Demonstração do Resultado do Exercício Acumulada 
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1. 



  
 

 Rua Jovino Duarte de Oliveira 481- Galpão Central-2º andar- Aeroporto de Maricá- Centro- Maricá- RJ- CEP: 24901-130 
http://www.codemar-sa.com.br/ (55) 21 3995-3090 

Página 23 de 27 
 
 

 

 

Mensagem da Presidência da Companhia: 

 

Prezados acionistas e funcionários 

 

Apresento a minha mensagem como presidente da CODEMAR aos nossos 

acionistas e funcionários com o sentimento da imensa responsabilidade de liderar a 

Diretoria Executiva da Empresa, que hoje está em franco crescimento. Nossa empresa 

tem por objetivo estratégico reforçar essa posição. Apresentando os resultados de 2019, 

a CODEMAR reafirma seus princípios, sempre na busca de equilíbrio e prosperidade 

econômica, responsabilidade e progresso social, com base em uma gestão eficiente, 

íntegra e ética. Vamos em busca de novas conquistas em 2020, com a certeza de contribuir 

para o desenvolvimento do município de Maricá. 

 

5.1.  Desempenho 

 

Apesar do cenário macroeconômico desfavorável, iniciamos nossa trajetória de 

lucratividade e geração de caixa.  Desde o início da nossa jornada em 2017, adotamos 

medidas para aumentar a eficiência operacional e financeira da Empresa. Estamos 

trabalhando para que os cenários adversos de anos anteriores sejam inexoravelmente 

revertidos na medida em que os resultados serão alcançados, pois estamos focados na 

eficiência das operações, na otimização dos processos, na busca por melhorias contínuas 

e consequente redução dos custos. Com essa nova dinâmica, a CODEMAR iniciou um 

novo ciclo em sua trajetória, com programas de investimentos que trarão crescimento e 

sustentabilidade. 

Em 2019, consolidamos os pilares que sustentarão nosso crescimento nos 

próximos anos – ética e eficiência – e avançamos no alcance do mais alto nível de 

excelência em nossas atividades. 
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Revisamos nosso Código de Ética e Conduta e fortalecemos sua soberania, de 

forma a atuarmos com integridade nas nossas operações e os nossos esforços em busca 

da criação de um novo cenário econômico para o Município de Maricá começaram a dar 

resultados expressivos em 2019. 

Em 2019, criamos a Joint Venture entre a CODEMAR S.A e a LEONARDO 

INTERNATIONAL S.P.A, onde a mesma será objeto de divulgação, promoção e/ou 

comercialização de produtos e/ou serviços associados a um ou mais dos seguintes itens: 

cidades seguras e resilientes; segurança de infraestrutura crítica; frota de helicópteros para 

missões relacionadas a serviços médicos de emergência, busca e salvamento, combate a 

incêndios, aplicação da lei; hangar de helicóptero, manutenção e capacidade de 

treinamento em Maricá; UAS (Unmanned Aerial Systems: Sistemas Aéreos Não 

Tripulados - SANT) e RUAV (Rotary Unmanned Aerial Vehicles: Veículos Aéreos Não 

Tripulados - VANT) para monitoramento e controle de zonas especiais, supervisão de 

situações de acidentes, transporte de produtos perigosos, etc; completa capacidade de 

observação terrestre de satélites para atender a qualquer necessidade crítica e sensível 

gerenciada por organizações públicas nacionais/regionais e comunicação por satélite.  

O resultado negativo apresentado em 2019, cerca de R$ 40,4 milhões, justifica-se 

pelo forte impacto dos investimentos em andamento, principalmente em aquisições de 

ativos permanentes, execução de projetos de desenvolvimento econômico/social e 

aumento de mão de obra, o que nos possibilitou o início de nosso ciclo operacional. 

Em 2019 iniciou-se dois novos segmentos de receita: o Estacionamento Rotativo 

e o Processamento de Passageiros, criando assim maior receita para a empresa durante o 

ano. 

Ao longo de 2019 demos continuidade ao plano de expansão da companhia 

ampliando o grau de investimento nos ativos visando o início das operações. Os 

investimentos em imobilizado foram de aproximadamente R$ 10,3 milhões, agregando 

dessa forma ainda mais valor à companhia e robustez ao corpo operacional da empresa. 
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O ano de 2020 será marcado na nossa história, para colhermos de tudo que plantamos ao 

longo de nossa existência. Dessa forma temos uma ótima perspectiva de retorno sobre os 

investimentos em ativos e principalmente de geração de recursos próprios. 

A Companhia não possui compromissos de dívidas com terceiros. 

 
5.2.  Planejamento estratégico 

 
Em nosso plano estratégico, definimos com clareza a empresa que queremos ser: 

uma empresa integrada como instituição de excelência de desenvolvimento 

socioeconômico e sustentável, com foco no desenvolvimento socioeconômico do 

Município de Maricá, com capacidade técnica única. Sinalizamos objetivamente, com 

esta visão e com as estratégias dela decorrentes onde atuaremos e, com uma clareza e 

transparência. 

Para 2020 optamos por manter os principais pilares que nos conduzirão cada vez 

mais ao alcance da nossa métrica no intuito de garantir o aumento da nossa produtividade: 

  

(1) maior eficiência em nossos investimentos, traduzindo-se em aumento de nossa 

produtividade e geração de novas receitas e oportunidades de empregos e negócios a 

Maricá; 

(2) redução de nossos custos, também sem qualquer prejuízo aos nossos objetivos 

estratégicos; e  

(3) realização de parcerias. 

 

Ressalte-se que, além de serem imprescindíveis para a evolução financeira e 

operacional da Empresa, as parcerias estratégicas oferecem oportunidade de 

relacionamento amplo com outras empresas, compartilhando riscos, desonerando 

investimentos, promovendo intercâmbio tecnológico e fortalecendo a governança 
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corporativa. Com parcerias, somos mais competitivos para lidar com os desafios da 

empresa.  

 

5.3. Agradecimentos 

 

Merece um destaque especial a relação da Diretoria Executiva com o nosso 

Conselho de Administração. Como órgão supervisor, o Conselho tem cumprido com 

diligência suas obrigações estatutárias. Junto com o Conselho de Administração, temos 

aprimorado a governança da companhia, melhorando os controles internos, os processos 

decisórios e a política de sucessão gerencial. Com essa cooperação, estamos mais 

habilitados para lidar com o desafio de aumentar a alavancagem e a geração de valores 

para os acionistas. É por esta razão que, iremos priorizar investimentos que maximizam 

o retorno sobre o capital empregado, focando especialmente na exploração do Aeroporto 

de Maricá, tecnologia, indústria e polos educacionais.  

Indispensável registrar a contribuição da nossa força de trabalho para esses 

avanços. A dedicação e a competência técnica dos empregados da CODEMAR foram 

relevantes para o nosso sucesso. Esses mesmos atributos são necessários agora para a 

superação dos desafios que enfrentaremos.  Uma mensagem especial dirijo aos nossos 

acionistas. Os resultados da empresa em 2019 infelizmente não nos permitiram pagar 

dividendos como gostaríamos. Trabalharemos em 2020 com força redobrada para 

corresponder a essa confiança. 

Queremos nos tornar uma empresa melhor e mais eficiente, e temos potencial para 

isso. Seguiremos essa nossa trajetória com a certeza de que encerramos o ano mais 

fortalecidos. O que estimula nossa convicção é determos a confiança nos nossos 

colaboradores e parceiros de negócios – aos quais somos gratos por mais um período de 

conquistas. Reconhecimentos externos sinalizam que estamos na direção correta. 
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Elaborado por Dryene Tavares Arêas Silva – Compliance Officer 

 

 
José Orlando de A. Dias 

Diretor-Presidente 

 

 

 

 

 


