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Em conformidade com o art. 8o, inciso I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de
2016, o Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Econômico do
Pará – CODEC, subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas e Governança
Corporativa, referente ao exercício social de 2021.
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II – INTERESSE PÚBLICO E POLÍTICAS PÚBLICAS
1 – Interesse público subjacente às atividades empresariais:
A CODEC foi criada com a finalidade de promover o fomento de políticas
públicas de industrialização e desenvolvimento econômico do Estado do Pará, assim
como estimular os investimentos produtivos de infraestrutura produtiva, econômica e
social, contribuindo para o crescimento sustentável por meio da prospecção de
oportunidades de negócios, geração e manutenção de empregos e renda, modernização
das estruturas produtivas, aumento da competitividade estadual e redução das
desigualdades sociais e regionais.
O precípuo atendimento ao interesse da coletividade do Estado do Pará pela
CODEC, na busca do desenvolvimento econômico e social em todo o seu território,
encontra‐se estabelecido no art. 3° da Lei Ordinária no 4.686, de 17 de dezembro de
1976, alterado pela Lei n° 8.098, de 01 de janeiro de 2015.
Na elaboração de seus programas e projetos, e no exercício de sua atuação, a
CODEC pautou suas ações, e a manterá, de forma interativa com as entidades Federais,
Estaduais e Municipais de desenvolvimento a fim de garantir a unidade de orientação
de política econômica e a eficiência dos investimentos públicos e privados.
No exercício de suas atribuições a CODEC manterá atuação por direito próprio
ou por delegação do órgão competente, como agente do Poder Público,
desempenhando funções de administração e fiscalização do uso racional do solo,
compatibilizando tal uso com as diretrizes da política de industrialização do Estado.
O Conselho de Administração da CODEC tem atuado no sentido de direcionar a
Companhia, alinhando seus objetivos estratégicos com os planos, programas e diretrizes
emanados do Governo do Estado e aos princípios da administração pública na
Constituição do Estado e da Nação Brasileira.
2 – Políticas públicas:
As políticas públicas são resultado de um esforço do Estado em busca de
promover o desenvolvimento, a segurança e o bem‐estar da população, podendo
emanar de dispositivos constitucionais, ou em outras leis.
O objetivo da CODEC dentro desse esforço, é assegurar o papel do Governo
Estadual na implementação dessas políticas públicas, por meio da execução de
programas e ações, não apenas nos atuais 4 (quatro) Distritos Industriais Estaduais sob
sua responsabilidade, mas também diligenciando a melhoria no ambiente de negócios
em todos os municípios, de acordo com sua Lei de criação e missão institucional.
A atuação da Companhia para a consecução de sua missão finalística
desenvolveu‐se através de quatro ações principais, associadas aos marcos estratégicos:
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2.1 Promoção Do Estado Como Destino Para Investir
Na busca de garantir as melhores condições de atração de investimentos para
o Pará, a CODEC, por intermédio das diretorias de Atração de Investimentos e Negócios
– DAIN e de Estratégia e Relações Institucionais – DERI, desenvolveu suas ações na
promoção do Estado como destino para investir, com focos nas cadeias produtivas
estratégicas de cada região de integração.
A ação de promoção do Estado como destino para investir tem como foco
principal a implantação de novos empreendimentos industriais, como também a
preparação do ambiente de negócios em cada município selecionado.
Em 2021, a CODEC atuou junto a 15 municípios, em programas de capacitação
em atração de investimentos, e de fortalecimento do segmento produtivo local,
objetivando a captação de atividades produtivas com base nas potencialidades de cada
município, visando a promoção do desenvolvimento econômico local. São eles:
Abaetetuba, Ananindeua, Belém, Benevides, Breves, Capanema, Oriximiná,
Paragominas, Rondon do Pará, Santarém, Santa Izabel, Soure, Tailândia e Ulianópolis.
Estes municípios abrangeram 7 (sete) das 12 regiões de integração do estado do Pará:
Baixo Amazonas, Guajará, Guamá, Marajó, Rio Caeté, Rio Capim e Tocantins.
As atividades desenvolvidas nessa ação, objetivaram os seguintes resultados:
a) Workshops de capacitação em atração de investimentos – realizados por meio de
plataformas online, para profissionais das Prefeituras e de Secretarias Municipais
responsáveis por atendimentos de investidores, tendo sido apresentadas as melhores
práticas em atração de investimentos.
b) Programa de fortalecimento do segmento produtivo local – além dos município‐alvo
das capacitações atração de investimentos, outros municípios assinaram Protocolos de
Intenção para participarem do Programa de Fortalecimento do Segmento Produtivo
Local. A partir da assinatura desses protocolos, os representantes das respectivas
prefeituras municipais participaram de reuniões de apresentação e de planejamento, a
fim de subsidiar o fluxo de informações para a viabilização dos correspondentes Guias
do Investidor, apoio à elaboração da Lei de Incentivos Municipal, e o diagnóstico da
pequena indústria. Estes são importantes instrumentos para a atração de investimentos,
preparando o ambiente de negócios local para a captação e implantação de projeto de
desenvolvimento econômico.
c) Termos de Cooperação Técnica – Dentro das metas de promoção do estado para
captação de investimento, são firmados Termos de Cooperação Técnica com os
municípios paraenses com a finalidade de desenvolver ações relacionadas à gestão e
melhoria do ambiente de negócios, regularização e organização jurídica, administrativa
e operacional de Distritos Industriais e Parques da Pequena Indústria do Estado.
d) Guias do Investidor – que consiste em material de apresentação de informações
econômicas, sociais, demográficas, de logística e de infraestrutura existentes no
município.
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e) Atendimento e apoio a investidores – A CODEC participou de eventos e feiras de
negócios, recebeu missões comerciais nacionais e internacionais, atendendo empresas
interessadas em investir no Pará e promovendo as oportunidades e potencial do Estado.
f) Participação em feiras e eventos – ao longo do ano, a CODEC estaeve presente nas
principais feiras, missões, congressos, seminários, exposições e outros eventos
envolvendo os mais importantes setores estratégicos do Estado, seja com espaço físico
(estande) ou ida de colaboradores.
g) Ações voltadas à melhoria do ambiente de negócios – a CODEC atuou junto à
Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento do Estado do Pará, e ainda,
como membro do Grupo de Avaliação e Análise de Projetos – GAAP e do Grupo de
Acompanhamento de Projetos Incentivados ‐ GAPI, cujas atuações englobam o
acompanhamento e monitoramento de empresas incentivadas no Estado do Pará,
incluindo visitas técnicas. Os grupos deliberam sobre a concessão de incentivos fiscais
às empresas participantes.
2.2 Incentivo a Áreas Industriais
2.2.1 Atividades de Engenharia – com a finalidade de promover a restauração de
sistemas viários (terraplenagem e pavimentação), pórtico e iluminação dos Distritos
Industriais implantados (Ananindeua, Icoaraci, Barcarena e Marabá).

DISTRITOS INDUSTRIAIS
Indicadores

Área (ha)

Área
Disponível

Empresas

Empregos
Diretos

Empregos
Indiretos

Ananindeua

474

25

61

4.480

10.980

5.364

880

69

5.520

12.420

Icoaraci

295

‐

21

2.400

5.400

Marabá

474

554

29

2.320

5.220

Barcarena

Fonte: CODEC (2022).

2.2.2 Atividades de Liberação de Áreas – para viabilizar a implantação de
empreendimentos industriais no Distrito Industrial de Barcarena a CODEC, cumprindo
protocolos firmados com órgãos ministeriais, promoveu a indenização de famílias de
superficiários, visando a liberação de áreas para alocação de investidores na região.
Nessa ação, são aplicados recursos próprios, resultando na disponibilização de áreas
para comercialização.
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2.3 Apoio À Implantação De Novas Áreas Econômicas Incentivadas
Esta ação contribui para a implantação de novas áreas econômicas incentivadas
no Estado do Pará. Atualmente existem quatro projetos de andamento nos municípios
de Breves (Distrito Industrial do Marajó), Castanhal (Condomínio Industrial de
Castanhal), Santarém (Distrito Industrial de Santarém) e São João de Pirabas (Distrito
Industrial de Pirabas).

CUSTO DA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ÁREAS INDUSTRIAIS
Distrito Industrial
Castanhal
Santarém
São João de Pirabas
Breves
TOTAL

Área (Ha)
162,00
231,82
2.499,00
55,00
2.947,82

Valor (R$)
15.068.713,62
20.377.615,00
61.642.580,27
5.722.867,19
102.811.776,08

Lotes
112
187
106
25
430

Fonte: CODEC (2022).

2.4 Ações Complementares
A CODEC, na persecução do cumprimento de suas metas institucionais, atua na
execução de outras atividades apoiadoras, a saber:
a) Parque da Pequena Indústria de Castanhal – A Companhia, provocada pela prefeitura
de Castanhal, firmou Termo de Cooperação Técnica com o município, objetivando
prestar assessoramento administrativo, técnico, jurídico e operacional à implantação do
Parque Municipal da Pequena Indústria, como vetor de desenvolvimento econômico do
município, voltado para pequenos e médios empreendedores.
b) Distrito Industrial Municipal de Parauapebas – A CODEC, em 2021, também deu
segmento às ações do Termo de Cooperação Técnica com o município de Parauapebas,
com a finalidade de prestar assessoramento administrativo, técnico, jurídico e
operacional para a melhoria do seu Distrito Industrial Municipal.
3 – Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de
políticas públicas:
No que se refere ás metas estabelecidas junto ao PPA – Plano Plurianual do
Estado do Pará, para o ano de 2021, como resultado da implementação das ações de
contingência acima referidas, as ações da CODEC tem contribuído para atingir as metas
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ‐ ODS. Alinhadas ao ODS 9, em seus
subitens 9.2 e 9.4, suas ações de estímulo ao desenvolvimento visam, até 2030,
modernizar a infraestrutura e reabilitar as atividades econômicas para torna‐las
sustentáveis, com foco no uso de recursos renováveis e maior adoção de tecnologias e
processos industriais limpos e ambientalmente adequados; incluindo a investimentos
em Inovação e Infraestrutura, a fim de promover atividades econômicas inclusivas e
sustentáveis, considerando ainda o uso de tecnologias de alta complexidade, com foco
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na elevação da produtividade, do emprego e do PIB, com melhora nas condições de
trabalho e na apropriação dos ganhos de produtividade advindos.
As Regiões de Integração Baixo Amazonas, Lago Tucuruí, Marajó, Rio Caeté e
Xingú são regiões onde ainda não foram instalados distritos industriais, mas existem
projetos em andamento nos municípios de Breves, Santarém e São João de Pirabas.
Estes projetos encontram‐se em diferentes etapas de execução, incluindo,
respectivamente, a aquisição, definição e regularização fundiária das áreas.
Em conjunto com a ação de Incentivo a Áreas Industriais, as ações de Promoção
do Estado como Destino Econômico para Investir, a CODEC realizou atendimento a
empreendedores com interesse em investir nas seguintes regiões: Baixo Amazonas
(Santarém e Itaituba), Carajá (Marabá), Guajará (Benevides, Ananindeua e Belém),
Guamá (Castanhal), Tocantins (Barcarena).
Outro trabalho igualmente relevante na ação de Promoção do Estado como
Destino para Investimento Econômico, e que não demandou execução orçamentária, foi
o estímulo a implantação de políticas públicas realizado junto as prefeituras, que
possibilita a capacitação para atração de investimentos. O estímulo foi desenvolvido nas
Regiões de Integração Baixo Amazonas, Guajará, Guamá, Marajó, Rio Caeté, Rio Capim
e Tocantins, atendendo os seguintes municípios: Abaetetuba, Ananindeua, Belém,
Benevides, Breves, Capanema, Oriximiná, Paragominas, Rondon do Pará, Santarém,
Santa Izabel, Soure, Tailândia e Ulianópolis.
A CODEC tem como objetivo dentro de seus compromissos regionais a indução
do Desenvolvimento de Empreendimentos Industriais, Comerciais e de Serviços para o
Estado do Pará. Este objetivo tem sido buscado por meio do projeto de implantação da
Zona de Processamento de Exportação de Barcarena – ZPE Barcarena, desenvolvido a
partir da subsidiária integral CAZBAR – Companhia de Administração da ZPE de
Barcarena. Devido a desistência da empresa‐âncora do projeto, (CAP ‐ Companhia de
Alumina do Pará, iniciado pelo Empresa Vale e atualmente capitaneado pela Hydro), o
projeto foi paralisado em março de 2021 pelo Conselho das Zonas de Processamento de
Exportação, órgão vinculado ao Ministério da Economia.

Fonte: SIGPLAN ‐ SEPLAD/2022.
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A CODEC tem dado continuidade o esforço de buscar uma ou mais empresas‐
âncora para capitanearem o projeto. Este esforço tem sido realizado parceria com a
Secretaria de Desenvolvimento, Minas e Energia do Estado Pará ‐ SEDEME, a fim de dar
continuidade ao projeto ZPE Barcarena. Com isso, faz‐se necessário manter o projeto
ZPE Barcarena ativo como compromisso regional no PPA.
4 – Recursos para custeio das políticas públicas:
No cumprimento de seus objetivos institucionais, a CODEC é custeada
parcialmente pela geração de caixa operacional, resultante da comercialização de áreas
econômicas incentivadas nos 4 (quatro) Distritos Industriais que administra, ora em
decorrência da venda direta de lotes industriais, ora em razão do recebimento de taxas
de anuências em comercializações efetuadas entre particulares.
O Tesouro do Estado participa com subvenções mensais para custeio da folha
de pagamento da Companhia, incluindo honorários de Conselheiros e Diretores,
encargos sociais e eventuais parcelas específicas para ações ligadas à finalidade da
Companhia e de interesse do Estado.
No quadro a seguir, é possível observar a evolução das receitas próprias e das
subvenções, no período de 2019 a 2021:

Demonstrativo Consolidado do Orçamento
Item

2019

2020

2021

Recurso do tesouro

R$ 4.580.306,00

R$ 6.315.097,00

R$ 6.858.748,00

Recursos próprios

R$ 19.447.245,77

R$ 31.861.998,74

R$ 16.637.440,58

Fonte: SIGPLAN/SEPLAD (2022).

5 – Indicadores Econômico‐Financeiros:
O exercício social da CODEC coincide com o ano civil e os Balanços e
Demonstrações Financeiras obedecem às prescrições legais, sendo levantados no último
dia de cada ano. Seu Balanço Anual é acompanhado de relatórios, acerca da
documentação contábil e de desempenho administrativo, elaborado por empresa de
auditoria externa.
A evolução da situação financeira da CODEC, no exercício de 2021, encontra‐se
retratada no quadro a seguir, com base em indicadores financeiros relativos aos anos
de 2021, 2020 e 2019:
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Indicadores
Receita Bruta
Receita Líquida
Lucro Líquido
Margem Líquida
Dívida Total
Dívida Líquida
Ativo Total
Patrimônio Líquido

2019

2020

2021

R$ 1.463.681,35
R$ 1.326.299,20
R$ 319.460,06
22%
R$ 578.486,06
0
R$ 57.488.154,71
R$ 56.909.668,65

R$ 5.793.788,01
R$ 4.779.693,92
R$ 2.080.631,18
36%
R$ 3.035.412,09
0
R$ 60.780.211,36
R$ 57.744.799,27

R$ 5.393.383,17
R$ 4.869.455,60
R$ 1.383.675,74
26%
R$ 1.061.050,79
0
R$ 60.085.242,70
R$ 59.291.830,39

Fonte: Relatório de Demonstrações Contábeis – Gerência de Contabilidade.

No encerramento do exercício de 2021, o passivo real de curto prazo é de
R$ 1.061.050,79. A CODEC apresentava um saldo patrimonial positivo de
R$ 59.291.830,39 (cinquenta e nove milhões, duzentos e noventa e um mil, oitocentos
e trinta reais e trinta e nove centavos), representando uma variação positiva em relação
a 2020, quando o saldo patrimonial.
5.1 Execução Orçamentária
A execução orçamentária do Programa Indústria, Comércio, Serviços e Turismo
iniciou o exercício de 2021 com uma dotação real de R$ 10,9 milhões, e apresentou uma
execução total de R$ 642 mil até outubro do 2021.
Vale ressaltar que houve a abertura de Crédito Suplementar no valor
aproximado de R$ 218 mil, para dar cobertura a regularização fundiária de áreas
industriais incentivadas no Distrito Industrial de Barcarena, que totalizaram o montante
de R$ 201 mil.

Fonte: SIGPLAN ‐ SEPLAD/2022.
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Na região do Guamá, a execução orçamentária e financeira até outubro de
2021 atingiu o montante de R$145 mil, referente a elaboração de projetos técnicos
executivos de engenharia, urbanismo e arquitetura para a implantação do Condomínio
Industrial de Castanhal. Existe um saldo remanescente da execução do contrato
(R$ 549,6 mil) que será pago na conclusão de seu objeto, previsto para dezembro de
2021.
A execução orçamentária da ação de Promoção do Estado do Pará como
Destino para Investimento Econômico foi de apenas 3% do valor fixado, visto que a
maior parte dos trabalhos (atendimentos, reuniões, seminários, planos de trabalho,
seminários de desenvolvimento local, diagnósticos socioeconômicos, manuais de
políticas públicas e guias do investidor) aconteceram virtualmente ou são objetos de
ações continuadas que tiveram início em 2021, mas serão finalizadas ao longo do ano
de 2022.
6 – Comentários dos administradores:
No exercício de 2021, apesar dos efeitos prolongados da pandemia do Covid‐
19, sobretudo no âmbito do desenvolvimento econômico, o Pará manteve sua posição
de destaque em relação ao cenário nacional, como detentor de um dos principais
ambientes de negócios para receber empreendimentos econômicos, em todos os
segmentos e setores, devido, especialmente, aos grandes diferenciais competitivos de
que dispõe, que influenciam decisivamente na escolha de locais para investimentos e
negócios, seja pela variedade, volume e qualidade das suas principais cadeias produtivas,
como a mineral, do agronegócio, energia, proteína animal, bioeconomia, açaí e cacau,
seja em razão da sua localização geográfica privilegiada, aliada à infraestrutura
multimodal de transporte de suprimento de matérias‐primas e de escoamento da
produção, por rodovias, hidrovias, portos e ferrovias, facilitando a implantação de
plantas industriais, de logística e de serviços.
A CODEC, tendo como principal finalidade, promover a atração, a consolidação
e a ampliação de investimentos produtivos para o desenvolvimento econômico do
Estado, busca a criar condições de atração de negócios e investimentos, tanto pela
oferta de áreas econômicas incentivadas, como pela capacitação dos municípios no
estabelecimento do seu planejamento macroeconômico e de políticas públicas voltadas
para o desenvolvimento econômico do seu território.
Nesse sentido, no que se refere às ações de cumprimento do PPA neste ano,
considerando a atipicidade conjuntural provocada pela pandemia do Covid‐19, a CODEC
foi compelida a criar alternativas que viabilizassem a continuidade das suas ações junto
aos municípios, face aos impedimentos de viagens e reuniões presenciais, como
também devido aos esforços de racionalização e redução de custos.
Assim, manteve a reformulação realizado em 2020 relacionada ao plano de
ação para cumprimento do PPA 2021, modulando o máximo de ações para o ambiente
virtual, realizadas por meio de videoconferências, ações estas que antes eram previstas
para execução presencial.
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7 – Fatores de Risco:
No decorrer de cada ano a CODEC monitora, avalia e classifica os fatores que
exercem influência ou interferência no regular cumprimento do planejamento, suas
metas e resultados, no que se refere a intervenção de pessoas, processos de trabalho,
sistemas, tecnologia, infraestrutura, governo, conjuntura econômica, política, etc.
Os riscos que a CODEC classifica nesse acompanhamento, são:
a) Riscos Operacionais: são aqueles motivados por fatores de risco
procedentes da atuação de pessoas, da execução de processos de trabalho
e do emprego de sistemas, tecnologias, infraestruturas ou ainda de
procedência externa;
b) Riscos Orçamentários e Financeiros: têm procedência nos fatores de risco
envolvendo o planejamento, apropriação e a execução de recursos de
natureza monetária;
Historicamente, o risco de maior evidência sempre foi o operacional, uma vez
essa atividade concentra o maior esforço da Companhia no atingimento de suas metas,
na execução de comercialização de áreas e obras de infraestrutura.
Os tipos típicos de riscos controlados pela CODEC, são:
a) questões técnicas, administrativas e jurídicas relacionadas aos processos
licitatórios;
b) questões de descumprimento de contratos por parte de contratantes, por
dificuldades financeiras, falta de certidões;
c) questões de pendências administrativas relativas a processos de compras
e pagamentos;
d) questões técnicas de engenharia relacionadas a revisões de projetos;
e) questões de invasões de terras da Companhia nos Distritos Industriais;
f) questões de indenização de superficiários existentes em partes do
Distrito Industrial de Barcarena;
g) questões de sinistros ambientais;
h) questões de regularizações fundiárias.
Sobre tais monitoramentos, em 2021 foram registrados riscos relativos a
questões de invasões de terras, com consequente registro de sinistros ambientais, como
também riscos relativos a questões de regularização fundiária, que receberam a pronta
intervenção da Companhia, ainda que estejam na dependência da ação de terceiros, no
caso, do poder judiciário.
Além disso, há os riscos de integridade de conduta funcional, que recebem a
atenção de monitoramento e de prevenção e controle pela Companhia, tanto pelas
Chefias de Unidades quanto pela Coordenadoria de Controle Interno (CCI), e ainda, pela
Comissão de Conduta, Ética e Integridade, acerca dos quais não se constatou qualquer
ocorrência de ação ou omissão em risco. São estes:
a) conduta profissional inadequada;
13

b) ruptura com os princípios de políticas internas de gestão de pessoas e
gestão patrimonial;
c) nepotismo;
d) improbidade administrativa;
e) conflito de interesses;
f) uso indevido ou manipulação de dados/informações;
g) corrupção, fraude ou emprego irregular de verbas públicas, dentre
outros.
Contudo, os anos de 2020‐2021 foram impactados com a eclosão de um risco
que não fora anteriormente considerado, decorrente da pandemia do Coronavírus, com
o consequente estabelecimento de lockdown, contingenciamento de recursos,
restrições de mobilidade e serviços, etc., que afetaram de maneira determinante o
cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, para o exercício.
8 – Remuneração:
A CODEC, de acordo com o seu Estatuto Social, é administrada por um Conselho
de Administração composto de 11 (onze) membros, um Conselho Fiscal composto de 3
(três) membros, uma Diretoria Executiva composta por 6 (seis) membros e um Corpo
Funcional, administrativo, técnico e jurídico, composto por 37 (trinta e sete) cargos em
comissão, atuando diretamente nos municípios de Belém, Barcarena e Marabá.
Os valores dos honorários dos administradores são definidos pelo Conselho de
Administração.
Os salários dos empregados da Companhia não se encontram organizados em
Plano de Cargos, Carreiras e Salários, não havendo sistemas de avaliação de
desempenho ou de promoção por mérito. Seguem parâmetros definidos pelo Governo
Estadual.
A remuneração dos empregados da CODEC, acompanha o modelo tradicional,
de pagamentos mensais fixos, com os consectários legais, vinculando‐se apenas ao
cumprimento da jornada de trabalho contratada, não havendo a adoção de qualquer
mecanismo de remuneração variável, remuneração por alcance de metas, participação
em lucros ou resultados ou pagamentos de bônus ou vantagens atreladas ao
atingimento de metas pré‐estabelecidas.
10 – Perspectivas e estratégias de desenvolvimento para 2022:
Para o próximo exercício, de 2022, a CODEC manterá atuação com foco no
cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e ODS – Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável do Estado do Pará, objetivando o desenvolvimento do
Estado como destino para investir, a revitalização dos atuais distritos industriais
(Icoaraci, Ananindeua, Barcarena e Marabá) e a criação de novas áreas econômicas
incentivadas.
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No que concerne à promoção do Estado como destino para investir, além de
manter o trabalho iniciado em 2021 junto aos 15 municípios, a Companhia, em 2022,
pretende iniciar ações em novos municípios.
Quanto à ação de revitalização dos distritos industriais, a CODEC pretende
lançar, editais de licitações para execução de obras gerais de capinação, pavimentação
e urbanização, para todos os distritos.
Acerca da criação de novas áreas econômicas incentivadas, a Companhia dará
seguimento às atividades iniciais para a implantação do Condomínio Industrial de
Castanhal, e a implantação de áresa econômicas incentivadas nos municípios de São
João de Pirabas, Breves e Santarém. Manterá, ainda, esforços na regularização fundiária
de áreas para a implantação do Distritos Industrial Estadual de Tucuruí e também o Polo
Industrial Municipal de Marituba.
Atuará, ainda, no assessoramento administrativo, técnico, jurídico e
operacional ao município de Castanhal, na implantação do Parque Municipal da
Pequena Indústria de Castanhal, e ao município de Parauapebas, na melhoria do seu
Distrito Industrial Municipal de Parauapebas. Para tanto, as ações estratégicas da
Companhia objetivando a melhoria nos seus resultados, são assim estabelecidas:
a) Reavaliação das áreas dos distritos industriais – a ser realizada mediante
contratação pública, a fim de estabelecer nova tabela de preços mais
atrativos para os investidores, diferenciada de acordo com a real condição
do imóvel e a infraestrutura que o atende, contemplando critérios mais
claros e variados de redução de preços e condições de pagamento, de
acordo com parâmetros previamente estabelecidos;
b) Persecução do Cumprimento das Ações Programadas dos Projetos
Prioritários do Governo, previstos no Plano Plurianual – diligenciar o
atingimento das metas para a evolução nos cronogramas de implantação
dos projetos prioritários de governo, tais como: Distrito Industriais de
Castanhal, Breves, Santaré e São João de Pirabas, e ainda, da Zona de
Processamento de Exportação de Barcarena, junto à respectiva Companhia
Administradora, CAZBAR;
c)

Criação de Novas Áreas Econômicas Incentivadas – promover a aquisição
de imóveis, com viabilidade e potencial econômico, objetivando a
implantação de áreas econômicas incentivadas, seja na forma de distrito
industrial, condomínio industrial, área do pequeno produtor, zona especial
de exportação, de acordo com o potencial e diferencial competitivo da
região de influência, direcionando e estimulando a atração de
investimentos;

d) Investimento em Capacitação e Recursos Tecnológicos – investir em
treinamentos especializados ao corpo funcional, como também na
aquisição de equipamentos, instrumentos e ferramentais de trabalho,
atualizados tecnologicamente, de modo a proporcionar aumento de
produtividade, precisão e qualidade nos serviços oferecidos.
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e) Revisão de Normas Gerais – revisão e reestruturação dos manuais
normativos da Companhia, tornando mais céleres os processos e
procedimentos administrativos e operacionais, inclusive dos mecanismos
de decisão e aprovação de projetos econômicos e de condições comerciais,
proporcionando maior produtividade e resultados;
f)

Revisão na Estrutura Organizacional e Funcional – revisão no
organograma, cargos, atribuições, quantitativos e remunerações do
quadro de funcional, visando ajustar essas estruturas às atuais
necessidades técnicas e operacionais da CODEC, oferecendo melhores
condições para persecução de sua finalidade institucional e alcance dos
resultados organizacionais;

g) Investimento em Local de Eventos – investir na preparação de ambiente
interno da Companhia (Auditório), para servir de local de eventos, a ser
usado para proporcionar larga visibilidade à Companhia e às
oportunidades e vocações econômicas do Estado do Pará, através da
realização de seminários, workshops, reuniões e outros eventos de
interesse do Estado, presenciais, virtuais ou híbridos.

Aprovada em Reunião Ordinária do Conselho de Administração da COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ – CODEC,
ocorrida em 19 de maio de 2022.
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11– Metas e estratégias: realizado 2019/2021 e projeção para 2022 a 2026

III

Melhoria em
Infraestrutura

II

Ações Institucionais e de
Atração de Investimento

I

Comercialização de
Áreas

Dimensão Seq

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

Descrição

Comercialização
de áreas (em m2)
Retomada de
áreas inativas
(m2)
Construção de
vias pendentes
(metros lineares)
Manutenção de
Distritos (m2)
Instituições
apoiadas

Empreendimentos
3.2
Instalados

3.3

Eventos de
Atração de
Investimentos

Média
2019/2021

Resultado
Projetado
(Próx. 5 anos)

2022
Previsto

169.220

1.084.757

Projeção de Metas de Resultados

Status

2023

2024

2025

2026

5%

177.681

10%

195.449

10%

214.993

10%

236.493

10%

260.142

5%

25.305

5%

26.570

5%

27.899

5%

29.294

5%

30.758

5%

1.418

5%

1.488

5%

1.563

5%

1.641

5%

1.723

1.136.097

10%

1.249.706

0%

1.249.706

0%

1.249.706

Realizado
Desemp.
Previsto

24.100

139.826

Realizado
Desemp.
Previsto

1.350

7.833

Realizado
Desemp.
Previsto

1.136.097

6.021.313

0% 1.136.097 0%

Realizado
Desemp.

30

2

180

19

Previsto 20%
Realizado
Desemp.
Previsto 0%

36

0%

36

0%

36

0%

36

0%

36

2

0%

2

50%

3

100%

6

0%

6

3

30%

4

0%

4

0%

4

0%

4

Realizado
Desemp.
Previsto

3

19

0%

Realizado
Desemp.
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IV

Serviços e Obras de Infraestrutura em novas
Áreas Industriais

Dimensão

Seq

4.1

4.2

4.3

4.4

Descrição
Distrito
Industrial de
CASTANHAL
(em m2)
Distrito
Industrial de
BREVES (em
m2)
Distrito
Industrial de
SANTARÉM
(em m2)
Distrito
Industrial de S.
J. DE PIRABAS
(em m2)

Média
2019/2021

Resultado
Projetado
(Próx. 5 anos)

2022
Previsto

‐
1.430.000

286.000
286.000

2.020.000

150.000
150.000

2.060.000

120.000
120.000

32.947.304

300.000
300.000

2025

2026

10% 28.600 30% 85.800

40%

114.400

20%

57.200

0%

0

4%

6.000

16% 24.000

35%

52.500

35%

52.500

10%

15.000

4%

4.800

5%

6.000

21%

25.200

30%

36.000

40%

48.000

5%

15.000 15% 45.000

35%

105.000

35%

105.000

10%

30.000

Realizado
Desemp.
Realizado
Desemp.
Previsto

‐

2024

Desemp.

Previsto

‐

2023

Realizado

Previsto

‐

Projeção de Metas de Resultados

Status

Realizado
Desemp.

18

